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Útdráttur

Markmið þessarar ritgerðar er að sýna hvernig hið japanska samfélag hefur í aldir alda og enn þann 

dag í dag skapað og ýtt undir staðalímynd kvenna í hlutverki mæðra og eiginkvenna. Sú hefð er svo 

sterk að setja konur í það hlutverk að vera góðar eiginkonur og mæður að jafnvel í dag, á tuttugustu 

og fyrstu öldinni aftrar það konum að nýta menntun sína til fulls á vinnumarkaðnum. Ég mun leita í 

smiðju Judith Butler sem fjallaði mikið um kyngervi og hvernig hugmyndir um kynhlutverk eru 

sköpuð með tíð og tíma af ríkjandi stefnum og straumum hvers tímabils. Út frá þessum hugmyndum 

og með dæmi um stofnanavædda undirokun kvenna mun ég leitast við að sýna fram á það ójafnrétti 

sem japanskar konur hafa staðið frammi fyrir í gegnum söguna og hvernig ráðandi öfl undirskipa 

konum enn þann dag í dag, með því að takmarka þær við hlutverk mæðra og eiginkvenna.
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1. Inngangur 

Bæði í sagnfræðilegum heimildum sem og þeirri umræðu sem fram fer í dag um Japan virðist vera 

mikil þörf til þess að útskýra stöðu japanskra kvenna og þá hversu gott þær höfðu það og hversu 

gott þær hafa það. Innan sagnfræðinnar heyrast ólíkar skoðanir, sumir vilja meina að fyrir 

nútímavæðingu hafi konur notið svipaðra réttinda og karlar á meðan aðrir, og þar á meðal ég sjálf, 

vilja meina að kúgun kvenna hafi aldrei verið meiri. Ef við færum okkur nær nútímanum þá má 

heyra nákvæmlega sömu sjónarmið; konur hafa það fínt! Þessar raddir telja upp  dæmi s.s. að nú fái 

konur að kjósa, ýmis störf standi þeim til boða og menntunarstofnanir séu fullar af konum. 

Spurningin er því: eru konur eins jafnar körlum og talið er? Til þess að komast að því er mikilvægt 

að hafa sögu Japans til hliðsjónar er staða kvenna í samtímanum er skoðuð og því vil ég athuga hver 

staða kvenna var á Tokugawa-, Meiji-, og Taisho-tímabilunum sem og í nútímanum.

 Heyra má ólíkar raddir er varðar japanskar konur. Sumir fræðingar vilja meina að stóran 

hluta sögunnar hafi japanskar konur í raun verið jafningjar karla en í fyrsta kafla mun ég fjalla um 

stöðu kvenna og notast við sagnfræðilegar heimildir. Umfjöllunin hefst á Tokugawa-tímabilinu, eða 

í kringum 1600 og rekur svo söguna allt til um 1945. Tilgangurinn er að varpa ljósi á líf kvenna, 

stöðu þeirra í samfélaginu, hlutverk og gildi. Einnig er tekið á réttindabaráttu kvenna undir lok 

Meiji-tímabilsins og í upphafi tuttugustu aldar. 

 Rétt eins og fræðingar hafa átt  það til að líta framhjá kúgun kvenna á öldum áður, þá er 

Japan nútímans staðráðið í þvi að styrkja þá fölsku ímynd að konur búi við sömu réttindi og karlar, 

en rétt eins og ég mun sýna í fyrsta kafla það óréttlæti sem konur lifðu við þá mun ég sýna í öðrum 

kafla að konur eru langt frá því að standa jafnfætis körlum í hinu japanska samfélagi. Þá fjallar 

annar kafli um nútímasamfélagið Japan og hvernig í dag, eins og áður hefur líf kvenna verið mótað 

af yfirvöldum sem og samfélagi. Ég mun notast við kenningar Judith Butler um hvernig við 

framkvæmum kyngervi [e. gender performance] er kemur að hlutverki kvenna sem mæður og 

eiginkonur. Við fæðingu er okkur gefið hlutverk sem felst í kyni okkar. Frá bernsku tileinkum við 

okkur lærða hegðun og þjálfum okkur í að leika þetta kynhlutverk eða kyngervi sem okkur hefur 

verið fólgið og fáum aðstoð frá ýmsum áttum til dæmis tískustraumum sem sýna okkur hvaða 

búning er best að klæðast, verslunum sem sýna börnum hvaða leikföng henta best o.s.frv. Þannig 

felst leikurinn í svipbrigðum, göngulagi, klæðnaði og talsmáta, en þetta eru einungis örfá dæmi um 

lærða hegðun. Þannig erum við sífellt að setja bæði líkama okkar og kyngervi á svið og reynum í 

flestum tilfellum að leika sem sannfærandi leik. Sviðsetningin er ávallt  byggð á sagnfræðilegum 

grunni, þ.e. í gegnum söguna hefur hugmyndin um kyngervi verið í smíði og gjörðir sem þykja 
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annaðhvort kvenlegar eða karlmannlegar verið settar í flokka. Allar gjörðir eru þannig byggðar á 

þróun og síendurteknum athöfnum um hvað þyki við hæfi út frá tilteknu kyni. Það er því engin 

tilviljun að lyftingar, stórir vöðvar og vélavinna er tengdar við hina stöðluðu ímynd 

karlmennskunnar á meðan kvenleiki felst  í fíngerðari hlutum og mýkri. Butler telur jafnframt að það 

séu væntingar og tabú samfélagsins sem að afmarka svið kyngervisins og þannig er sú hegðun sem 

ekki er samþykkt af samfélaginu refsað (Butler, 1988). Við erum þannig alltaf í kringumstæðum þar 

sem að við erum krafin um að leika kyngervi okkar og umfram allt er sannfærandi leiks krafist. 

 Við hefjum ferðina á sögulegum nótum.

1. Staða kvenna í sagnfræðilegu samhengi

Rík áhersla virðist vera lögð á mikilvægi kvenna í fornöld í Japan. Það þarf ekki að fletta mörgum 

sögubókum til að sjá að í árdaga ríktu óvenju margar keisaraynjur og drottningar yfir Japan, 

stjórnuðu landi og þjóð með virðingu og tign. Fyrir um 2000 árum voru svo margar konur í 

stjórnunarstöðum að kínverskir ferðamenn sem dvöldu í Japan á Wei valdatímabilinu (220-265) 

varð á orði í einum af ritum sínum um Japan að þetta væri „Land Drottninga“ (Paulson, 1976:3). 

Tilgangur þessarar ofuráherslu á keisaraynjur og drottningar er ef til vill sá að sýna að konur hafi 

notið sanngirnis jafnt  við karla, að misrétti hafi verið lítið sem ekkert, þetta hafi verið góðir tímar 

fyrir konuna, það er árin fyrir nútímavæðingu og vestræn áhrif. Líf örfárra forréttindakvenna sem 

komust á spjöld sögunnar segja okkur hins vegar lítið um stöðu allra hinna þúsunda kvenna í 

japönsku samfélagi; kotbænda og almúgakvenna sem lifðu allt öðru lífi en þær sem á toppnum sátu.  

Það er staðreynd að konum hefur ávallt  verið vísvitandi haldið frá valdastöðum. Í upphafi var það 

gert með hefðum og venjum, seinna með lögum og reglum (Paulson, 1976:5). Staða þeirra hefur 

þannig verið kyrfilega afmörkuð bæði lagalega og samfélagslega. Það segir ýmislegt um japanskt 

samfélag að á meðan konur á Íslandi fengu kosningarétt árið 1915 var það ekki fyrr en árið 1945 

sem að konur í Japan fengu sama rétt.

 Einn helsti máttarstólpi kúgunar eru hefðir og venjur; sagan. Nútíminn sleppur ekki svo 

gjörla frá fortíðinni sem tekst ávallt að lita okkar daglega líf og venjur. Þannig geta aldagamlar 

hugmyndir skotið upp kollinum hvar sem er, hvenær sem er og jafnvel rótgrónustu kenningar lifað 

góðu lífi í skúmaskotum þar sem engum dettur í hug að leita. Það sem hér á eftir kemur er ekki 

tilraun til þess að fara í saumana á því flókna og marglaga samfélagi sem að Japan var og er, heldur 

einungis atrenna til þess að varpa ljósi á þær hliðar samfélagsins sem að voru konum ekki hliðhollar 
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og hvernig þessir vankanntar virðast lifa góðu lífi í gegnum aldirnar og halda velli, þrátt  fyrir 

gífurlegar samfélagslegar breytingar t.d. á Meiji-tímabilinu, en umfjöllunin hefst á Tokugawa-

tímabilinu.

1.1 Tokugawa (1600-1867)1 

Stéttaskipting og staða kvenna innan hjónabands

Undir stjórn hershöfðingjans Tokugawa Ieyasu voru siðakenningar Konfúsíusar innleiddar og 

hafðar að leiðarljósi. Um áraraðir hafði Japan logað af ófriði og nú, samkvæmt konfúsíisma og með 

hershöfðingjanum Tokugawa við stjórnvölin var takmarkið að fá einstaklinga til þess að hugsa og 

hegða sér í takt við stöðu sína innan samfélagsins í þeim tilgangi að koma á röð, reglu og friði. Þá 

var þjóðfélaginu í heild skipt  í fjóra flokka: Samuraiar, bændur, iðnaðarmenn [e.artisan] og  

kaupmenn. Þessi skipting var þó ekki svo einföld því í raun og veru urðu til fleiri þjóðfélagshópar 

bæði hátt settra sem og lágt settra inn á milli þessarar grófu fjórskiptingu svo sem aðalsmenn, 

höfðingjar, lénsskipulagsherrar, útlagar og fátækt fólk o.s.frv (Hane, 1988:141). Þannig var 

aðalsmaður æðri en þegn, faðir æðri syni sínum, eldri bróðir æðri þeim yngri og eiginmaðurinn æðri 

konu sinni, en vinir hins vegar á jafningjagrundvelli. Hjónaband var því oft hvorki byggt á 

gagnkvæmri virðingu né ást heldur fyrst og fremst á pólitískum grundvelli þar sem að karlmaðurinn 

var skilyrðislaust  æðri en konan (Paulson, 1976:10). Skipulag Tokugawa-stjórnarinnar var ekki 

einungis gert til þess að viðhalda friði og reglu í landinu heldur viðhélt og byggði það einnig upp 

valdapíramída bæði innan heimilis sem og utan þess (Paulson, 1976:10). Innan þessa skipulags urðu 

konur á botni valdapíramídans þar sem að konfúsíusarhyggja tók það skýrt fram að eiginmaðurinn 

skildi vera æðri konu sinni, rétt eins og aðalsmaður var æðri þjóni.  Þannig var staða allra kvenna 

innan hjónabands, óháð stétt  og aldri ávallt fyrir neðan eiginmann sinn. Tilgangur eiginkonu var að 

þjóna og þóknast eiginmanni sínum sem og fjölskyldu hans. Hlutverki þessu var viðhaldið bæði 

lagalega sem og innan samfélagsins samkvæmt óskrifuðum reglum þess. Lög og reglur Tokugawa-

tímabilsins ýttu einnig undir undirgefni kvenna og minntu karlmenn á að líta á konur sem eignir 

sínar og tæki til að viðhalda ættleggnum með öllum ráðum, meðal annars með því að gera það 

löglegt að flytja hjákonu inn á heimilið ef eiginkona gæti ekki af sér son (Sievers, 1983:6). Þannig 

var vald karla yfir konum svo sterkt að þeir fóru með algert  alvald yfir þeim, lífi þeirra og framtíð. 
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Konur voru lítið annað en varningur sem annaðhvort var góður fyrir viðskiptin eða ekki, og þá var 

hægt að losa sig við hann meðal annars með skilnaði. Þá var lagalegur réttur til skilnaðar einungis 

hjá eiginmanninum, en hann gat tekið ákvörðun um að skilja við konu sína og giftast annarri konu 

ef honum þóknaðist með því að skrifa um þriggja lína bréf og biðja um skilnað. Konan gat ekki 

neitað manninum um skilnað (Vaporis, 2012:7). Við skilnað var eiginkonunni gert að flytja aftur til 

föðurhúsa sinna. Ef að börn voru í spilinu urðu þau eftir hjá föðurnum þar sem að þau voru nú, 

lagalega séð eign föðurfjölskyldunnar (Bacon, 2010:22). Konan var þannig í neðsta flokki 

samfélagsins, var gert að hlýða og þóknast karlmanninum, hvort sem það var faðir, bróðir eða 

eiginmaður en dæmin hér að ofan sýna skýra kerfisbundna undirskipun.

 Meðal hærra settra þjóðfélaghópa, til að mynda innan samurai stéttarinnar sem talin var til 

höfðingja voru konur metnar á svipaðan hátt  og þær meðal lægri þjóðfélagshópa. Efnahagslega 

mætti segja að samurai konur hafi verið mikilvægar innan veggja heimilisins, en ekki svo að þær 

hafi verið efnahagslega sjálfstæðar heldur voru þær mikilvægar til þess að viðhalda ættarlínunni. Til 

þess að sanna verðugleika sinn urðu þær því að geta son. Réttur kvenna hins vegar innan heimilisins 

var lítill sem enginn og yfir börnum sínum höfðu þær engan ákvarðanarétt hvað varðaði menntun 

eða almenna velferð barnanna (Sievers, 1983:4). Hlutverk þeirra var þannig takmarkað við að ala 

börn, en ekki mennta þau né taka aðra ábyrgð á hvorki þeim né sjálfum sér.

Menntun

Þar sem að staða konunnar var bundin við hjónabandið var sú litla menntun sem konum Tokugawa-

tímabilsins fengu takmörkuð við hluti sem kæmu þeim vel í hjónabandinu og þá til þess að geðjast 

og gleðja eiginmann sinn og foreldra hans. Staða einstaklings innan samfélagsins og kyn hans hafði 

úrslitaáhrif á menntunarmöguleika hans. Hara segir að þar sem að menntun sé framleiðsla 

samfélags og menningar varpi hún góðu ljósi á það samfélag sem að bæði menn og konur hafist við 

í (Hara, 1995:93). Menntunarkerfi Tokugawa-tímabilsins ber þannig vitni um skipulagða mismunun 

auk vel ígrundaðrar sköpunar staðalímyndar um konuna sem eiginkonu fyrst og fremst, en eins og 

dæmin munu sýna miðaðist menntun stúlkna að því að gera þær að betri eiginkonum og mæðrum.

 Konur af samurai ættum voru menntaðar heimavið af annaðhvort fjölskyldumeðlimum eða 

einkakennurum sem fengnir voru á heimilið en stúlkur af almúgastétt gengu í skóla líkt og drengir, 

þó að innan skólans hafi kynjaskipting ráðið. Bæði há- og lágstéttastúlkur voru þjálfaðar í 

heimilisrekstri, saumaskap og vefnaði. Menntun var í eðli sínu atvinnutengd því hjónaband var 

atvinna kvenna og hollustan var við heimilið og húsbóndann. Hin verklega menntun var því 

mikilvæg konum, en mikið lá undir. Stúlkur voru minntar á mikilvægi þess að sinna starfi sinu vel, 
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líta vel út og hlýða því í raun voru þær aldrei öruggar því í einni hendingu gæti eiginmaður, faðir 

eða höfuð fjölskyldunnar vísað þeim í burtu fyrir að sinna skyldum sínum ekki, eða ef honum 

geðjaðist ekki verk þeirra (Dore, 2011:67). Menntun kvenna var að miklu leyti byggð á 

konfúsískum hugmyndum sem að afmarkaði konur við að ala börn og vildu stuðningsmenn 

stefnunnar meina að aukin menntun væri alls ekki nauðsynleg konum og stúlkum heldur væri sóað 

vegna órökvísi þeirra, skort á heilbrigðri skynsemi auk tilhneiginga til illverka og synda (Sievers, 

1983:5). Gæði menntunar kvenna og tilgangur var ekki sá sami og karla, heldur var menntun 

kvenna til þess gerð að gera konur að betri einstaklingum innan heimilisins. Samfélagsleg 

skilgreining á skyldum kvenna gerði það að verkum að þær voru bundnar heimavið og tækifæri 

þeirra til að sækjast eftir menntun á öðrum vettvangi en heimilinu voru af skornum skammti fyrir 

flestar konur (Hara, 1995:95).

 Einn af áhrifameiri fræðimönnum Tokugawa-tímabilsins var Kaibara Ekken, en hann var 

undir sterkum áhrifum frá Konfúsíisma. Hann ritaði meðal annars bókina Onna daigaku (1672) sem 

var sérstaklega ætlað konum sem og áhugamönnum um konur og naut gríðarlegra vinsælda og 

mætti segja að hún hafi þjónað stóru hlutverki sem upplýsingarit enda mikið í hana vitnað af öðrum 

fræðimönnum, kennurum sem og almenningi (Robertson, 1991:91). Ekken var sjálfskipaður 

sérfræðingur í málum kvenna og setti fram fjölmargar kenningar um konur, líkama þeirra og stöðu 

innan samfélagsins. Kjarni kenninga hans var mikilvægi þess að konur öxluðu ábyrgð innan 

heimilisins, það er sinntu eiginmönnum sínum, hlýddu þeim og að þær gerðu sér grein fyrir 

náttúrulegri stöðu sinni sem óæðri einstaklingar. Þetta voru skýr skilaboð. Ekken taldi jafnframt að 

kynfæri kvenna væru einungis mikilvæg í þeim tilgangi að ala karlkyns erfingja, en þess utan 

stuðluðu þau einungis að leti, slæmu skapi og heimsku (Kaibara Ekken, 1672 í Robertson, 

1991:91). Það er erfitt að segja nákvæmlega til um áhrif bókmennta sem þessa á stöðu kvenna, en 

það er ljóst að þessi bók var augljós liður í því að takmarka stöðu kvenna og viðhalda lögmáli 

danson johi sem í grófum dráttum snerist um virðingu fyrir karlmönnum og fyrirlitningu í garð 

kvenna (Sievers, 1983:6). Danson johi er gott dæmi um lögmál sem ekki er lagalega bundið, heldur 

viðhaldið af samfélaginu. Onna Daigaku og Ekken eru einnig dæmi um leiðandi fræðslu á 

Tokugaw- tímabilinu og mikilvægar heimild um stöðu konunnar. 

Heimilið 

Til þess að skilja fyllilega mikilvægi heimilisins í Japan fyrir iðn- og nútímavæðingu er nauðsynlegt 

að útskýra hina gildishlöðnu hugmynd um heimilishaldið eða, ie. Heimilið var talið vera grunnur að 

traustu veldi og heilbrigðri þjóð. Tilgangur heimilisins var að varðveita og viðhalda ættinni frá 
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kynslóð til kynslóðar. Innan heimilisins myndaði fjölskyldan sjálf svo eins konar valdapýramída þar 

sem að á toppnum gnæfði faðirinn, eiginmaðurinn, eða hið karllæga yfirvald sem bjó yfir valdi og 

forréttindum. Það var ávallt  undir honum sem að staða konunnar var og samkvæmt konfúsískum 

reglum var henni skylt að þjóna og hlýða manninum. Við fráfall eiginmanns færðust þau forréttindi 

að tróna á toppnum ávallt til elsta sonar, en ef að sonur var ekki í myndinni var brugðist við með því 

að ættleiða og gifta mann elstu dótturinni (Paulson, 1976:13). Þannig var hinu karllæga veldi 

viðhaldið með afgerandi hætti, bæði með lögum sem og hefðum og venjum. Konur voru bundnar 

heimilinu að öllu leyti, það var þeirra staður á meðan karlar voru frjálsir ferða sinna. Kaibara Ekken 

fyrirskipaði að konur héldu sig frá hofum og öðrum samkomustöðum þar til hún næði fertugsaldri 

(Ekken, 1905:40), sem hefur líklega leitt til þess að klippt hefur verið á öll samskipti kvenna sín á 

milli; nágranna, vinkvenna eða fjölskyldumeðlima sem hefur leitt til einangrunar kvenna inni á 

heimilum sínum.

Ólík fræðileg sjónarmið

Fræðimenn eins og Gail Lee Bernstein hafa talað fyrir því að jafnvægi milli kynjanna hafi verið 

meira fyrir nútímavæðingu og framfaratíma nítjándu aldar en við gerum okkur grein fyrir. Hún vill 

meina að konur innan fátækari stétta hafi vissulega sinnt störfum innan heimilisins svo sem 

eldamennsku, þrifum og barnauppeldi en þá hafi þær einnig unnið utan heimilisins til að mynda á 

hrísgrjónaökrum, við sölu og handavinnu og sinnt annarri utandyravinnu og átt þannig auðveldara 

með að starfa á sama grundvelli og karlar. Bernstein vill meina að hugmyndin um húsmóðurina sem 

menningarlegt viðmið hafi orðið til í upphafi tuttugustu aldar. Við þær samfélagslegu breytingar 

sem nýir tímar boðuðu voru karlar hvattir til að yfirgefa heimilið og sækja vinnu og menntun, en á 

sama tíma urðu konur eftir og sátu uppi með uppeldi og heimilisstörf (Bernstein, 1991). Hafa verður 

í huga að á Tokugawa-tímabilinu var gífurleg stéttaskipting og því ekki hægt að alhæfa um stöðu 

kvenna og erfitt að segja um áhrif konfúsískra gilda og hvort að lágstéttin og hástéttin hafi lifað eftir 

sömu gildum. En eins og Sharon L. Sievers segir þá skipti engu hvaða þjóðfélagshópi kona 

tilheyrði, staða hennar varð aldrei jöfn karli (Sievers, 1983:5). Samfélagið og aðstæður sáu til þess 

að konan var ávallt fyrir neðan karl, hvort sem það var bróðir, eiginmaður, faðir eða sonur og konan 

því ávallt eftirbátur karlsins og staða hennar afmörkuð við heimilið.
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1.2 Meiji (1868-1912)2 

Árið 1868 leið Tokugawa-stjórnin undir lok eftir um 260 ára valdaskeið. Við tók Meiji-stjórnin sem 

boðaði nýja tíma, bæði í pólitík og menningu. Lénsskipulag var lagt niður og kapítalismi kynntur 

fyrir landi og þjóð með stjórnarskrárbundinn keisara á hæsta trón. Þetta var upphaf nýrra tíma með 

hin vestrænu og evópsku lönd og menningu þeirra að leiðarljósi. Því er óhætt að segja að Meiji-

tímabilið hafi markað sérstök tímamót í sögu Japan. Þetta voru ár nútímavæðingar og þróunar Japan 

sem heimsveldi en um leið tími hagsmunaárekstra.

Nútímavæðing Japan fól í sér ýmsa hluti allt frá menningu til pólitíkur, saklausum 

tískustraumum til róttækra aðgerða; tónlist, kapítalismi, tíska, frelsi einstaklingsins, trúmál, 

einkvæni, anarkismi, jafnrétti kynjanna og femínismi svo að lítið eitt  sé nefnt urðu hitamál nýrra 

tíma. Nýjum tímum fylgdi aukin neysla, efnishyggja og nýjar hugmyndir innan tísku og bókmennta 

en þessa vestrænu strauma kunnu ráðamenn þjóðarinnar misvel við og kölluðu feminískan kúltúr 

(Karlin, 2002:41). Aðrar raddir sem kölluðu á jafnrétti kynjanna; feminístar sem töluðu fyrir 

róttækum hugmyndum um stöðu kvenna og hag þeirra voru hins vegar taldar fara þvert á þá 

japönsku þjóðernishyggju sem tengd var karllægum hugmyndum um frumstefnu (e. primitivism), 

þjóðlega hugsun og heimsvaldastefnu (e. imperialism) (Karlin, 2002:42). Þessum röddum varð að 

þagga niður í. Þarna varð ljóst að femínismi fæðist inn í rótgróið, karllægt veldi Japan sem að undir 

pressu frá vestrænum löndum var neytt til þess að viðurkenna réttindi kvenna er kom að t.d. 

menntun en í raun var lítill vilji til þess að breyta því sem áður var talið virka vel. Því kemur það 

ekki á óvart að þessi nútímalegi, femíníski kúltúr hafi verið dæmdur skaðlegur japönsku 

þjóðræknisstefnunni og um leið skaðsamur japanskri menningu, eins og fjallað verður um hér á 

eftir.

Fleðuháttur yfirvalda

Japönsk yfirvöld sáu tækifæri í nútímavæðingunni og þeim vestrænu áhrifum sem flæddu um 

landið, þeir sáu leið til þess að öðlast völd og hækka í áliti hins vestræna heims sem siðmenntuð og 

þróuð þjóð. Þeir vissu að ef þeir afneituðu nýjungunum sem nútímavæðingin hafði í för með sér 

gætu þeir farið í flokk vanþróaðra og frumstæðra landa. Því völdu þeir vel hvaða vestrænu 

tískubylgjum þeir kusu að taka opnum örmum, en urðu engu að síður ósjaldan fyrir ásökunum og 

aðkasti vegna eyðslusemi sinnar í til dæmis veisluhöldum. Ekki síður var gert grín að tilraunum 

yfirmanna til þess að líta nútímalega út, afkárlegum klæðnaði þeirra; jakkaföt, pípuhattar og háir 
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kragar að vestrænum sið (Karlin, 2002:46-51). Poppkúltúr og tíska náði einnig til karla en sífellt 

fleiri og meðal annars samuraiar tóku upp að klippa hár sitt stutt sem tákn um framfarir og þróun frá 

gömlum tímum, auk þess að vera oft  hentugra. Konur gerðu það sama og stofnuðu jafnframt samtök 

þar sem konur voru hvattar til að skerða hár sitt árið 1871. Það stóð ekki á viðbrögðum frá ríkinu, 

en árið 1872 var konum gert að hætta að stytta hár sitt og skerðingin gerð ólögleg (Sievers, 

1983:14-15). Af þessu er það ljóst að yfirvöld í Japan hafi séð vissan hag í því að aðlagast og taka 

upp einstaka vestræna siði til þess að koma vel fyrir í augum ráðandi þjóða heimsins. Þó að 

poppkúltúr svo sem tísku, bókmenntum og tónlist  hafi að vissu leyti verið tekið vel þá skildi 

vestrinu ekki vera hleypt að grunnhugmyndum Japanska ríkisins; þjóðernis- og hernaðarstefnunni 

því „hverslags málamiðlun gagnvart hinum vestrænu löndum kallar fram hið veika og kvenlega, á 

meðan hernaður stendur fyrir styrk og karlmennsku” (Karlin, 2002:56)3. Þannig mætti segja að á 

meðan vestrænir siðir og nútímavæðing högnuðust landi og þjóð hikuðu ráðamenn ekki við að gæða 

sér á kræsingum og vellystingum nútímavæðingarinnar en þegar kom að breytingu á til dæmis 

rótgrónum kynjahlutverkum lokuðu þeir algerlega augunum. Réttindabarátta kvenna átti aldrei að 

komast upp  á yfirborðið. Þó að einfaldur hlutur eins og klipping láti ekki mikið yfir sér hafði hún 

mikla þýðingu fyrir stöðu kvenna, en með henni voru þau skilaboð send frá yfirvöldum að konur 

yrðu ekki jafnfætis mönnum og skyldu ekki fá að taka þátt í framþróun Japans, heldur yrðu þær 

tákn hins rótgróna og gamla Japan; eins konar táknmynd  konunnar sem sér um karlmanninn. 

Japönsk yfirvöld sáu hag í því að verða við óskum og þrýstingi erlendis frá. Japan var á 

uppleið, bæði efnahagslega og ímyndarlega séð og í því skyni varð land og þjóð að koma vel fyrir, 

en lenda ekki í hópi ósiðaðra, þriðja heims landa. Til þess að fá takmarkinu framgengt urðu ýmsar 

breytingar að verða á svo sem menntunarmálum. Það var Bandaríkjamaðurinn David Murray sem 

hvatti stjórnvöld í Japan að gleyma konum ekki er kom að menntamálum og taka þær með í 

umbótarferli skólamála. Árið 1872 var Tokyo Girls´ School stofnaður en stuttu seinna, árið 1877 var 

hann skyndilega lagður niður án útskýringa (Sievers, 1983:11). Þá var hugmyndinni um 

valdapíramída heimilisins og yfirráðum karlmannsins viðhaldið með lögum og reglum, en árið 1898 

samþykktu yfirvöld lagaákvæði er samanstóð af skýrum reglum hvað varðar þann einstakling sem 

heldur um valdið innan heimilisins, það er karlmannsins. Fyrir utan frumburðarrétt skyldi höfuð 

fjölskyldunnar vera efnahagslega ábyrgur fyrir fjölskyldunni og fara einn með ákvarðanatöku hvar 

fjölskyldan skyldi búa. Þá voru lög um hjónaband enn í góðu gildi sem kváðu um að við hjónaband 

færðust eigur konunnar yfir á nafn fjölskyldu eiginmannsins auk þess að forræði yfir börnum var 
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bundið við föðurinn. (Kaneko, 1995:4-5). Annað dæmi um tvískinnung japanskra yfirvalda var 

misheppnuð tilraun til afnáms vændis og þrælahalds. Enn og aftur var það undan pressu utanað 

komandi að japanska ríkið gerði það opinbert að hverslags þrælahald yrði ekki liðið, sem villti sýn 

því að þrælahald og vændi var ekki gert ólöglegt þvert á móti, árið 1870 voru vændiskonum og 

hjákonum gefin sömu réttindi og eiginkonur (Sievers 1983:13). Hreyfing femínista hefur lengi vel 

verið klofin hvað varðar vændi. Telja sumir lögleiðingu vændis framfaraskref og segja lagaleg 

réttindi einu leiðina til að standa vörð um konur sem selja sig en með því að gera vændi ólöglegt 

myndi það einungis verða til þess að auka á vandamál kvenna (Gayle 2011, Weitzer 2012). Þeir sem 

mótfallnir eru vændi og lögleiðingu þess telja meðal annars vændisiðnaðinn einungis eitt  form 

misþyrmingar kvenna sem ætti ekki að vera liðinn innan neins samfélags (Farley, 1994; Bindel, 

2006). Ákvörðun japanskra yfirvalda að gefa vændis- og hjákonum lagaleg réttindi á við eiginkonur 

í stað þess að afnema iðnaðinn með þvi að gera hann ólöglegan var ekki það sem yfirvöld höfðu 

einsett sér í upphafi er þau sögðu að vændi yrði ekki liðið. Því er ekki hægt að hrósa yfirvöldum 

fyrir að bæta hag kvenna í vændisiðnaðinum því í raun fóru vændiskonur frá því að vera ósýnilegir 

borgarar án allra laga og réttinda yfir í að vera rétt eins og eiginkonur og húsmæður; hluti af hinum 

lægsta þjóðfélagshóp.

Góðar eiginkonur og vitrar mæður  

Ímynd hinnar japönsku móður grafin í söguna og er menntastefna fyrstu áratuga Meiji-stefnunnar 

skýrt dæmi um skýr skilaboð yfirvalda til kvenna um hver staða þeirra og hlutverk í samfélaginu 

skyldi vera. Menntun kvenna var þannig til þess gerð að mæður yrðu hæfar til að veita börnum 

sínum gott uppeldi og gerðu börn sín að góðum borgurum framtíðarinnar, sem þekktu reglur 

samfélagsins og hlýddu þeim. Það er ljóst að ríkisstjórnin sá sér hag í að mennta konur, en einungis 

í þeim tilgangi að gera þær að betri eiginkonum og vitrari mæðrum. Þannig varð hugmyndafræðin 

um hina góðu eiginkonu og vitru móður að leiðandi markmiði. Fyrir utan að búa til hæfar mæður 

var tilgangurinn með þessum áætlunum sá að byggja upp fjölskylduna; með því að styrkja kjarna 

þjóðfélagsins, fjölskylduna, yrði þjóðin í heild einnig sterkari eining. Þannig yrði þjóðin sem heild 

að eins konar fjölskyldu sem að ýtti undir hollustu og tryggð við land og þjóð. Þessi kenning var 

byggð á gífurlegri þjóðrækni sem undir öðrum kringumstæðum hefði getað verið af jákvæðum toga, 

en með því að líta á þjóðina sem eina stóra fjölskyldu var hugmyndinni um feðraveldið í opinberu 

lífi og á heimilum viðhaldið og styrkt, allt með hjálp yfirvalda og laga (Okuda, 1998:119).

  Stefnan um góðar eiginkonur og vitrar mæður var þannig á vissan hátt liður í breytingum 

nýrra tíma og viss þróun frá Tokugawa-tímabilinu (1600-1867), en þá voru væntingar til kvenna af 
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allt öðrum toga. Þeirra hlutverk samanstóð einungis af þvi að vera góðar eiginkonur, og eins og 

fram hefur komið miðaðist menntun þeirra einungis að því að geta sinnt skyldum sínum sem 

eiginkona betur (Koyama, 2012:16). Móðurhlutverkið takmarkaðist þannig einungis af því að fæða 

barnið í heiminn, en eftir það var það faðirinn einn sem bar ábyrgð á uppeldi og hverslags menntun 

sem barnið fékk. Í bókinni Onna daigaku takarabako eru nefnd ótal ástæður þess að konum skyldi 

ekki treysta fyrir uppeldi barna sinna og menntun, sem dæmi er það vegna heimsku kvenna að þær 

sjá ekki hvenær gjörðir þeirra í garð barna og eiginmanna eru hreint og beint skaðlegar, þær sjá ekki 

sólina fyrir börnum sínum og þannig verður það nánast ógjörningur fyrir þær að kenna börnunum 

nokkuð. Vegna þessarar heimsku ættu konur að sýna auðmýkt og hlýða eiginmanni sínum í einu og 

öllu (Ekken, fengið úr Koyama, 2012:17). 

 Góð eiginkona og vitur móðir var talin nauðsynleg fyrir ríkið og þjóðina sem heild, en ekki 

síður fyrir mannorð karlmannsins og eiginmannsins. Fyrir mann að eiga konu sem vann úti var talin 

mikil hneisa. Góð eiginkona var heimavið og sá um börnin, hélt  utan um heimilið og sá um 

matarinnkaup á skynsaman hátt (Igeta, 1998:138). Þessi hugmynd um konuna er rótföst í japönsku 

samfélagi og lifir enn góðu lífi og byggist á þeirri hugsun „að deila störfum í starfi sem og innan 

heimilisins samkvæmt kyni er náttúrulegt fyrir menn og konur, og vegna þess að hlutverkin bæta 

hvort annað upp, standa þau jafnfætis,” (Koyama, 1999 fengið úr Igeta, 1993;139).4  Það sem 

gleymist hér er að ekkert er til sem heitir náttúrulegt er kemur að kynjahlutverkum, heldur eru þau 

lærð hegðun byggð á aldagömlum hugmyndum og stefnum búnum til af samfélaginu og í tilfelli 

Japans einnig af yfirvöldum um kyngervi og hegðun. Eins og Butler segir þá er kyngervi hvers tíma 

byggt á sagnfræðilegum grunni um hvað þykir við hæfi (1988). Sú kenning að hlutverk eiginkonu 

og eiginmanns sé að bæta hvort annað upp  á sér enga stoð í raunveruleikanum. Þar fyrir utan gera 

þessi tilbúnu hlutverk það ekki að verkum að kynin standi jafnfætis. Með því að hólfa konur inn í 

hlutverk móður og eiginkonu er verið að girða af möguleika hennar til þess að gera það sem hugur 

hennar, langanir og hæfileikar segja. Tilbúinni staðalímynd er haldið á lofti sem lofgjörð til 

móðureðlisins en er raunverulega einungis ein birtingarmynd kúgunar.
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1.3 Taisho 1912-19265 og til um 1945

Heimilið var staður konunnar, undir valdi karlsins; höfuð fjölskyldunnar. Hvers kyns þátttaka í 

pólitík eða landsmálum var talin skarast  á við hið náttúrulega eðli konunnar auk þess að stangast á 

við venjur og hefðir hins japanska samfélags og því var allt gert til þess að halda konum frá pólitík 

og landsmálum. Það var ekki fyrr en árið 1922 sem að japönskum konum var leyft að mæta á fundi 

af pólitískum toga, en áður fyrr hafði þeim verið meinaður aðgangur að hverslags pólitískum 

fundum. Þá var þeim einnig meinað að skrá sig í flokka og sömuleiðis að sitja pólitíska áfanga í 

skólum. Kosningarétt fengu japanskar konur ekki fyrr en árið 1946. Árið 1925 fengu hins vegar allir 

japanskir karlmenn rétt til þess að kjósa, en beiðni kvenna um sama rétt var á sama tíma hafnað. Til 

samanburðar má þess geta að í Bandaríkjunum fengu konur að ganga til kjörborðs árið 1920.

 Eins og áður var allt tal um kvenréttindi og hreyfingar sem töluðu fyrir jafnrétti taldar 

knúnar áfram af sjálfselsku og þeir einstaklingar sem tengdir voru hreyfingunum taldir stjórnast af 

eigingirni. Stór hluti samfélagsins fordæmdi kvenréttindi, bæði konur og karlar. Þarfir þjóðarinnar 

voru mikilvægastar og komu alltaf fyrst. Til þess að halda stöðugu þjóðfélagi þurfti þegna sem 

héldu sig á mottunni (Condon, 1985:60). Það breytti því þó ekki að konur voru að vakna til lífsins 

hvað varðar kvenréttindi og áhugi á „kvennamálum” var gífurlegur sem sýndi sig m.a. í fjölda 

tímarita og dálka í dagblöðum sem fjölluðu um allt frá fræðilegum greinum um efnahagslegt 

sjálfstæði eiginkvenna eða móðurhlutverkið til greina um sparnað innan heimilisins og þrif. Þetta 

voru tímarit eins og Shufu no tomo [e. Friends of housewives], Fujin koron [e. Women´s review] og 

Seito [e. Bluestocking] (Kaneko, 1995:7). Á meðan tímaritið Seito einbeitti sér að pólitískari málum 

var Shufu no tomo ekki síðra og opnaði nýja æð í þróun dagblaða; lesendabréf. Konur hvaðanæva 

að í Japan sendu nafnlaus bréf inn til tímaritsins þar sem þær sögðu frá vandamálum í sínu daglega 

lífi, allt frá húsmæðrum sem áttu í vandræðum með eiginmenn, smitaða af kynsjúkdómum, 

framhjáhöld, konu sem var þvinguð til að skilja við eiginmann sinn af tengdafjölskyldu sinni og 

skilja börnin eftir, nauðganir, til einhleypra kvenna í örvilnun vegna væntanlegs brúðkaups sem 

foreldrar höfðu skipulagt (Kaneko, 1995:8). Þetta voru vissulega nýir tímar og skref fram á við þar 

sem konur fundu loksins farveg fyrir skoðanir sínar, hugsanir og viðfangsefni. Þessi tímarit voru 

vettvangur kvenna til að tengjast og eflast í átt að sjálfstæði. Á sama tíma bera þessi bréf og dálkar 

vitni um áframhaldandi kúgun kvenna inni á heimilum sínum þar sem konum er til dæmis þröngvað 

í hjónaband eða gert að skilja börn sín eftir hjá föðurfjölskyldu við skilnað.
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 Konur vöktu athygli á baráttu sinni með ýmsum aðferðum. Árið 1924 skrifaði þá leiðandi 

femínistahópur Japan, Fusen kakutoku domei [Women´s Suffrage League] stefnuyfirlýsingu þar 

sem þær útlistuðu allt það sem viðkom konum sem nauðsynlega þyrfti að bæta. Þær færðu rök fyrir 

því að þar sem að konur hefðu nú gengið í skóla með karlmönnum í hálfa öld, frá því við upphaf 

Meiji-tímabilsins, væri það ósanngjarnt að útiloka þær frá pólitískum vettvangi og að pólitísk 

réttindi væru nauðsynleg til að vernda þær fjórar milljónir útivinnandi kvenna í landinu (Kaneko, 

2011). Þessi kröfulisti sýndi greinilega hver stefna millistétta femínista á Taisho-tímabilinu var og 

hver sýn þeirra á jafnrétti og réttindi kvenna var. Þrátt fyrir réttlátar kröfur kvennanna voru yfirvöld 

ekki samvinnuþýð heldur gerðu allt til þess að koma í veg fyrir að konur fengju völd innan pólitíska 

kerfisins. Ýmsar ástæður voru gefnar fyrir því af hverju kröfur kvennanna voru ekki samþykktar, til 

dæmis það að með því að gefa konu rétt til að taka þátt í pólitískum hreyfingum myndi 

fjölskyldukerfið eins og það var hrynja, en fjölskyldan var talin grunnur hins japanska þjóðfélags. 

Hlutverk kvenna var innan veggja heimilisins, þeirra starf var að styðja eiginmann sinn og að ala 

börn sín upp til þess að vera góðir borgarar. Með öðrum orðum, konur áttu að vera góðar eiginkonur 

fyrir eiginmenn sína og vitrar mæður fyrir börn sín. Ráðamenn reyndu hvað þeir gátu til að halda 

konum frá pólitík og var sá háværasti líklega Baron Fujimura Yoshiro sem taldi það fara gegn 

náttúru kvenna að taka þátt í pólitík, „skyldur kvenna liggja heima við”. Þá benti hann á það fari 

gegn öllu því sem Japan stendur fyrir, hefðum, gildum og sögu að hleypa konum inn í landsmál auk 

þess að fjölskyldukerfið, grunnur þjóðfélagsins myndi hrynja (Yoshiro, 1921 í Garon, 1997:123). 

Umræðan um náttúru kvenna kemur hér upp og er notuð sem ástæða til þess að halda þeim 

heimavið. Eins og Butler hefur bent á þá er ekkert til sem heitir „náttúra kvenna” heldur eins og 

fram hefur komið eru hlutverk kynjanna algerlega bundin samfélaginu og hvernig það mótar kynin.

Feðraveldi og þjóðernishyggja

Upphaf tuttugustu aldar (Taisho 1912-1926) voru tímar gífurlegrar þjóðrækni í Japan. Þung áhersla 

var lögð á sérstæði Japan sem þjóð og yfirburði miðað við önnur lönd (Ohsawa, 2006). Hluti af því 

að viðhalda þjóðrækinni þjóð var að byggja upp sterkan herafla. Þrátt fyrir gífurlegt misrétti og 

kúgun hvöttu yfirvöld konur til að taka þátt í landsmálum. Hlutverk kvenna var þó ekki að taka 

beinan þátt í ákvarðanatöku og uppbyggingu, heldur að ala upp hermenn og senda þá í stríð. Enn á 

ný  endurfæðist hugmyndin um konuna sem útungunarvél. Engin kona þorði að segjast ekki hafa 

áhuga á hernaðarmálum Japan eða að hún vildi ekki senda son eða eiginmann í stríð í hræðslu um 

að vera stimpluð hikokumin eða óþjóðrækin og svikari. Þannig var reynt að stappa í konur 

þjóðrækni með því að hvetja þær til þess að taka þátt  í þjóðræknisfélögum, vera óhræddar við 
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stríðið, og til þess að sýna hollustu sína sendu þær hvetjandi bréf til eiginmanna sinna eða sona á 

stríðsvöllinn o.s.frv. (Condon, 1985:61). Hópar svo sem Kokubo Fujinkai (Women´s National 

Defense Association) voru stofnaðir sem stuðningur við herinn, þetta var hópur kvenna sem kvaddi 

hermenn á lestarstöðum og útbjó m.a. eins konar hughreystingarskjóður handa hermönnunum fyrir 

erfiða tíma, en árið 1935 voru um 2.5 milljón meðlima í félaginu (Kaneko, 1995:9-10). Undir 

þessum kringumstæðum þar sem að hernaðarhyggja var alls ráðandi i Japan var næstum ógjörningur 

fyrir konur að standa upp fyrir rétti sínum. Allri orku þeirra var gert  að fara í að styðja land sitt  og 

þjóð á erfiðum tímum og styðja hermennina sem voru synir, bræður, feður og eiginmenn þeirra. 

Samfélagsleg skylda þeirra og hið japanska sjálf var enn á ný  að endurskapa hlutverk kvenna, nú í 

þágu þjóðarinnar sem uppörvandi, styðjandi og góðar konur sem voru þeir eiginleikar sem að 

einkenndu góðar mæður og eiginkonur.

Við höfum hér ýmis dæmi af spjöldum sögunnar hvernig íhaldsöfl í Japan hafa í gegnum aldirnar 

náð tökum í samfélaginu og stuðla að eflingu afturhaldssemi, hins rótgróna og íhaldsmiðaða. 

Menntastefnur sem og lagasetningar sem á skýran hátt takmörkuðu frelsi kvenna og bundu þær við 

heimilið sem eiginkonur og mæður. Það má deila um hvað það var sem knúði valdamenn og ráðandi 

öfl í Japan til þess að viðhalda kúgun kvenna í áraraðir, en eitt er víst  að nútíminn sleppur ekki svo 

gjörla við áhrif fortíðarinnar, en til þess að skilja og sjá stöðu kvenna í Japan í dag, á tuttugustu og 

fyrstu öldinni er nauðsynlegt að setja hluti í samhengi og líta á land og þjóð með söguna í huga.
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2. Staða kvenna í nútímanum 

Þrátt fyrir framsækni Japan og velgengni á ýmsum sviðum svo sem innan tækniheimsins þá virðast 

aldagamlar hugmyndir um hlutverk kvenna lifa enn. Hugmyndin um hlutverk kvenna vill 

staðnæmast við heimilið og afmarkast við þær sem mæður og eiginkonur. Þessar fornu og rótgrónu 

hugmyndir gera það eitt að ýta undir misrétti og undirokun. Hin konfúsísku gildi miðalda virðast 

halda velli enn þann dag í dag, en það má rekja til sterkra hefða og venja sem í japönsku þjóðfélagi 

eru einn af stólpum daglegs lífs sem og afskiptum ríkis og yfirvalda. Þrátt fyrir að 21. öldin sé 

gengin í garð og staða kvenna sé víðast hvar nokkuð betri en fyrr þá virðist eitthvað standa í stað í 

Japan. Þrátt fyrir að lagaleg réttindi kvenna séu að kjósa, mennta sig og starfa við sömu störf og 

karlar, þetta köllum við jú jafnrétti, þá er raunveruleikinn ekki svo svarthvítur að lagalegum 

réttindum fylgi sjálfkrafa jöfn staða.

2.1 Öld kvenna, eða hvað?

Onna no jidai eða „öld kvennanna” (e. the era of women) er orðfæri sem heyrist oft nú á dögum í 

Japan. Þá er átt við stöðu kvenna og ímynd þeirra í samfélaginu sem sjálfstæðar og frjálsar, í takti 

við nýja tíma, hafa úr mörgu að velja, framsæknar og síðast en ekki síst engir eftirbátar karlanna. 

Þessu til stuðnings er bent á aukna þátttöku kvenna á vinnumarkaðnum, velgengni og framsækni í 

skólum, bæði á framhalds og háskólastigi, auknum hlut kvenna í fjölmiðlum, aukinni fjölbreytni 

húsmæðra þ.e. að þær sjá stöðu sína innan heimilisins ekki sem afmarkandi starf heldur leita út fyrir 

heimilið eftir t.d. hlutavinnu og taka meira þátt í samfélaginu og svo framvegis. Þá vilja yfirvöld 

meina að konur sjái hjónaband ekki sem bindandi samning eins og áður fyrr heldur möguleika sem 

að þær velja sjálfar og kemur fram m.a. í því að færri ganga í hjónaband og konur hætta ekki strax á 

vinnumarkaðnum við hjónaband (Fujimura-Fanselow, 1995:xvii). Þetta er svo sannarlega heillandi 

ímynd og ákjósanleg, en er þetta raunveruleikinn? Orðfæri sem „öld kvennanna” er ímyndarsköpun 

og áróður til þess gerður að breyta hugsun almennings. Þá vilja sumir meina að kyrrsetning kvenna 

innan heimilisins sé í raun viss tegund frelsis. Þrátt fyrir að vera haldið á kerfisbundinn hátt fyrir 

utan formlegan vettvang er viðkemur s.s. stefnumálum og viðskiptum þá hafi þær í raun meira frelsi 

en karlar sem er fastir í þeim vítahring að vinna langa vinnudaga og sjá fyrir fjölskyldum sínum. 

Vegna stöðu sinnar hafa konur tækifæri til að sinna öðrum hlutum s.s. menningarlegum 

viðfangsefnum og áhugamálum eða kosið að vinna eins og þeim hentar t.d. í hlutavinnum án þess 

að þurfa að hafa áhyggjur af afkomu fjölskyldunnar (Iwao, 1993), en hvernig er hægt að réttlæta 
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þessa staðhæfingu þegar 86 prósent kvenna segjast vilja halda áfram að vinna eftir barnsburð og 

meirihlutinn finnur að þau áform eru nánast ógjörningur? (Married Women Want to Work, 2012).

Markaður karlsins

Bæði lagarammar sem og innvið samfélagsins hafa haft gríðarleg áhrif á viðhorf til kvenna á 

vinnumarkaðnum. Samkvæmt skýrslu ráðuneytis kynjajafnréttis i Japan er konum og mæðrum gert 

nánast ókleift  að finna jafnvægi milli vinnu og uppeldi barna sinna í Japan. Það gefur augaleið að 

vinnumarkaður sem byggður er í kringum karla og þarfir þeirra er einstaklega hamlandi fyrir konur  

sem bera ábyrgð á börnum og auk þess hefur hinn gífurlegi launamunur milli kynjanna ekki jákvæð 

áhrif. Þá hefur aukin menntun kvenna á síðustu árum ekki leitt til aukins jafnrétti, en þrátt fyrir að 

Japan sé eitt þeirra landa sem fjárfest hefur hvað mest í menntun kvenna þá hafa þeir tálmar og 

hindranir sem standa í vegi kvenna til þess að nýta menntun sína á viðeigandi hátt ekki verið 

fjarlægðir. Þá eru lönd eins og Mexíkó og Saudi Arabía með Japan sem búa yfir fjöldamörgum vel 

menntuðum og hæfum konum en um leið standa í vegi fyrir nýtingu þessara hæfileika á 

vinnumarkaðnum. Þannig hafa samfélögin ekki notið afraksturs fjárfestinga sinna sem að fyrir 

Japan getur haft mjög neikvæð áhrif, en vegna lækkandi fæðingartíðni stendur Japan fyrir 

ógnvænlegum raunveruleika (Minister for Gender Equality, 2007). Ef að þátttaka kvenna stendur í 

stað þ.e. samkvæmt OECD (2012) sem sýndu 63 prósent þátttöku kvenna á vinnumarkaðnum, mun 

hlutfall launþega minnka um 10 prósent næstu 20 ár. Það er því ljóst að Japan verður að taka sig á 

og nýta hæfni og þekkingu allra samfélagsþegna.

 Allt frá miðjum áttunda áratugnum hefur mikil aukning verið meðal kvenna í fjögurra ára 

háskólanámi í Japan. Rannsókn Edwards og Pasquale (2002) sýndi að ein helsta ástæða kvenna til 

að sækja meiri menntun var í beinum tengslum við val á starfsferli sem gefur til kynna að ungar 

konur í Japan hafa áhuga á að fjárfesta í framtíð sinni og sömuleiðis að taka skref í átt að 

starfsframa. Það verður að teljast synd að menntun þeirra mun samkvæmt tölfræðinni liklegast ekki 

skila sér sem skyldi. Þessa aukningu kvenna innan menntastofnana má rekja til lagasetninga árið 

1985 Equal Employment Opportunity Act sem átti að stuðla að auknu jafnrétti karla og kvenna á 

vinnumarkaði. Ekki verður hjá því komist að benda á að nú eru 28 ár liðin síðan lögin voru sett og 

enn situr Japan aftarlega á merinni er kemur að jafnrétti kynjanna. Sem dæmi má nefna miðað við 

suður evrópsk lönd þá hefur Japan lægsta ráðningarhlutfall kvenna og mæðra (Estévez-Abe, 

2013:2). Þá er launamunur milli karla og kvenna gífurlegur á meðal hátekjufólks, sem bendir til 

þess að störf og vinnustaðir sem bjóða upp á há laun eru enn að mestu stjórnað af körlum (Estévez-

Abe, 2013:83). Samkvæmt OECD (2011) er launamunur meðal fólks á aldrinum 25-34 ára hátt í 15 
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prósent og verður einungis meiri meðal fólks 40 ára og eldri, eða um 40 prósent. Samkvæmt The 

Global Gender Gap Report6  (2012) situr Japan í 101. sæti af 134 er kemur að nýtingu menntunar 

kvenna og efnahagslegri þátttöku og tækifærum sem og pólitískri þátttöku þeirra. Til samanburðar 

trónir Íslandi í fyrsta sæti á sama lista.

Hverjir eru þessir tálmar?

Hið kerfisbundna kynjamisrétti sem viðgengst í Japan má tengja við kenningu Judith Butler um 

sviðsetningu kyngervis sem fjallað var um í inngangskaflanum. Kenning Butler leiðir okkur að 

félagslegum skyldum í Japan, en þær gegna veigamiklu hlutverki þar í landi því þar er það 

samfélagsleg skylda einstaklinga að starfa í þágu heildarinnar; þjóðarinnar.  Þannig er hið japanska 

sjálf ólíkt hinu einstaklingsmiðaða sjálfi sem við þekkjum á Vesturlöndunum. Í Japan miðast 

einstaklingurinn ávallt út frá hópnum og sér sjálfan sig frá þeirri heild. Einstaklingurinn og 

einstaklingsbundin hugsun þekkist ekki, enginn er nafnlaus né einkennislaus heldur er 

einstaklingurinn ávallt  kenndur við starf, stöðu eða kyn. Þannig eru einstaklingar mótaðir og 

skilgreindir út frá hlutverkum sínum innan samfélagsins. Yfirmaður, eiginkona, kennari eða dóttir, 

þetta eru hlutverk sem fólki ber skylda að gegna, allt í þágu samfélagsins (Kondo, 1990:26). Hin 

japanska kona er þannig bundin ákveðnum hlutverkum og skyldum sem henni er skylt að uppfylla. 

Það er fortíðin, sagan og samfélagið sem hefur einatt unnið að því að móta og skilgreina stöðu 

kvenna í hundruð ára. Lagasetningar um hvað konur mega og mega ekki hafa sýnt að yfirvöld hafa 

kerfisbundið unnið að því að setja konum tálma um hvernig þær skuli inna af hendi kynjahlutverk 

sitt og eins og fram kom í öðrum kafla var hverslags hegðun sem ekki var samþykkt af samfélaginu 

hegnt, sem dæmi femínistahreyfingar. Móður- og eiginkonuhlutverkið er sú skylda sem að virðist 

loða við konur, allt frá miðöldum til dagsins í dag. 

 Nýlegt dæmi sem endurspeglar stöðu kvenna er tölfræði fæðingarorlofa. Í Japan fær kona 16 

vikur í fæðingarorlof. Á árunum 2009 og 2010 voru það 32.4 prósent kvenna sem tóku 10 til 12 

mánaða frí eftir barnsburð og 24.7 prósent  sem tóku 12 til 18 mánaða frí. Þá voru það 81.3 prósent 

karlmanna sem tóku innan við mánaðarlangt frí og 35.1 prósent sem tóku innan við fimm daga 

fæðingarorlof. Þetta eru sláandi tölur sem sýna að karlmenn sjá sér ekki fært að taka lengra 

fæðingarorlof á meðan konur taka sér lengra frí frá vinnu. Taka verður fram að þessar upplýsingar 

um fæðingarorlof kvenna taka ekki með þær konur sem að hættu í störfum sínum fyrir fæðingu, það 
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verður því að reikna með því að hlutfall kvenna sem taka frí eða hætta í starfi sínu er hlutfallslega 

mun hærra en hlutfall karla sem gera það sama (Nakazato & Nishimura, 2012). Japanskir feður og 

eiginmenn leggja talsvert minna af mörkum er kemur að uppeldi barna sinna, en kjósa heldur að 

vinna langa vinnudaga sem útskýrir hvers vegna þeir eyða minnstum tíma í ólaunuð heimilisverk, 

eða um 59 mínútur á dag á meðan konur eyða um 268,7 mínútum á dag í sömu verk. Til 

samanburðar eyða danskir karlmenn um 186,1 mínútum á dag í ólaunuð heimilisverk á meðan 

konur eyða um 242,8 mínútum (OECD, 2013). Samkvæmt 14th National Fertility Survey (2010) 

voru það einungis 27 prósent mæðra sem að eignuðust sitt fyrsta barn frá 2005-2009 sem að héldu 

áfram í starfi sínu. Það er ljóst að uppeldi er starf kvenna þar sem að af þeim konum sem að héldu 

starfi sínu eftir barnsburð voru það 35,5 prósent  kvenna sem að nýttu sér þann rétt að stytta 

vinnudaginn á meðan einungis 1,1 prósent  karla gerðu það sama (Nakazato & Nishimura, 

2012:177-178). Til samanburðar þá eiga bæði konur og karlar rétt á þriggja mánaða fæðingarorlofi á 

Íslandi auk þriggja sameiginlegra mánaða. Árið 2008 tóku 90,9 prósent feðra frí á hverjar 100 

mæður sem einnig tóku orlof sem gera um 103 daga á feður á meðan mæður tóku um 178 daga frí 

(Þorgerður Einarsdóttir & Gyða Pétursdóttir, 2012:154). Hugmyndin um hina ástríku móður sem 

gefur starfsframa sinn upp á bátinn í skiptum fyrir barnið lifir enn góðu lífi í Japan.

 Í skýrslu The Global Gender Gap Reoprt frá 2012 kemur fram að í löndum þar sem vel er 

stutt við foreldra t.d. er kemur að fæðingarorlofi og styrkjum hefur þessi stuðningur leitt  til hærri 

fæðingartíðni auk þess að verða til aukinnar þátttöku kvenna á vinnumarkaði, sem dæmi eru t.d. 

Norðurlöndin. Hins vegar eru það lönd eins og Þýskaland, Ítalía, Spánn og Japan sem sitja eftir og 

fæðingartíðni sem og þátttaka kvenna á atvinnumarkaðnum er mun lægri en í öðrum löndum. 

Þátttaka japanskra kvenna á atvinnumarkaðnum er mjög lítil en eins og OECD sýndi fram á eru 

aðeins 63 prósent kvenna á vinnumarkaðnum (2011). Þetta má tengja við samfélagsleg norm í Japan 

sem ýta undir þessa stöðu; þ.e. að konur verða eftir heima við stofnun fjölskyldu á meðan karlmenn 

halda sínu striki á vinnumarkaðnum. Rétt  fyrir síðustu aldamót jókst atvinnuþátttaka kvenna strax 

eftir lok náms gífurlega og náði 75 prósentum á meðal kvenna á tvítugsaldri. Eftir það sýndu 

tölurnar að brotthvarf kvenna hófst, þá til þess að giftast og stofna fjölskyldu. Í kringum þrítugt 

voru einungis 55 prósent kvenna á vinnumarkaði og við fertugsaldur um 70 prósent, en eftir 

fimmtugt minnkaði mjög þátttaka kvenna á vinnumarkaði. Hjá körlum mátti svipaða sögu segja við 

námslok, en það sem skildi kynin að var að þátttaka karla einungis jókst og hélst í um 95 prósent frá 

þrítugu til fimmtugs. Eins og sjá má eru það konur sem hverfa frá störfum við stofnun fjölskyldu en 

karlar verða eftir á vinnumarkaðnum. En það er ekki alltaf þannig að konur hverfi algerlega frá 

störfum því þrátt fyrir að hugmyndin um hina trúu og tryggu húsmóður sé sterk eru margar konur 
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sem sinna hlutastörfum jafnframt því að sjá um heimilið og fjölskylduna. Í stað þess að ganga undir 

titlinum fulltíma húsmóðir (sengyo shufu) eru þær kallaðar vinnandi húsmæður (kengyo shufu). 

Þetta eru yfirleitt  láglaunastörf sem krefjast lágmarks menntunar eins og ritarar, aðstoðarmenn eða 

störf á hótelum eða veitingastöðum (Charlebois, 2013:13). Það getur ekki talist ákvörðun kvenna að 

taka að sér láglaunastörf, sérstaklega ef þær hafa aflað sér háskólamenntunar heldur speglar þetta 

skort á atvinnutilboðum til kvenna er þær snúa aftur á vinnumarkaðinn eftir barnsburð (Roberts, 

1994; Kim, 2007). Það er því staðreynd að er konur leitast eftir að snúa aftur á vinnumarkaðinn eftir 

barnsburð blasir við þeim allt annar heimur en áður og þær enda oftar en ekki í illa launuðum 

hlutastörfum
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4. Lokaorð
„Ójafnréttið hjakkar í sama farinu því sumir vilja ekki skipta kökunni. Vilji og þekking er allt sem 

þarf og þess vegna heldur baráttan áfram” (Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2005).

Í upphafi var spurt hvort að japanskar konur væru í raun jafnar körlum. Svarið er nei. Japanskar 

konur hafa ávallt verið fyrst og fremst mæður og eiginkonur. Það gildir einu um hvaða 

háskólagráðu þær útskrifast með eða hvaða sýn þær hafa á framtíð Japan; þær eru mæður og 

eiginkonur. Eins og fram hefur komið og dæmin sýnt hafa konur verið undirskipaðar af körlum í 

aldaraðir í Japan. Hugmyndin um hina góðu eiginkonu og vitru móður er grafin í sögu Japan og 

hefur staðfastlega þróast  og mótast með árunum. Á kerfisbundinn hátt hafa konum verið beint inn a 

leið sem talin var landi og þjóð fyrir bestu því einstaklingurinn lifir ekki sjálfstæðu lífi í Japan 

heldur ræðst líf hans af samfélaginu sem mótar og skapar út frá þörfum, venjum og hefðum. Þetta 

fastmótaða skipulag sem viðheldur þeim hlutverkaleik sem Butler fjallar um og gerir það eitt að 

styrkja og efla ráðandi öfl. Hið japanska móðureðli sem skapað hefur verið í gegnum aldirnar fer út 

fyrir öll mörk líffræði kvenna; að ala börn. Hið japanska móðureðli er söguleg og samfélagsleg 

afurð. Að binda hlutverk kvenna við heimilið sem eiginkonur og mæður er afrakstur samfélagsins, 

en ekki náttúrulegt ástand. Japan er samfélag sem á yfirborðinu virðist vera í takt við tímann og 

þróast hratt en er nánar er litið þá má finna dæmi um rótgróið kynjamisrétti, rétt eins og 

vinnumarkaðurinn sýnir. Eins og fram kom í þriðja kafla hafa verið gerðar tilraunir til 

ímyndabreytinga, öld kvenna hefur verið kynnt  til leiks og í kjölfarið háskólamenntuðum konum 

hampað á sama tíma og menntun þeirra fer í súginn eftir barnsburð.

 Hér hefur verið sýnt hvernig heimili og uppeldi fellur einatt á konur sem gerir þeim nánast 

ókleift að sameina umsjón heimilis, umönnun barna sem og starfsframa sinn, hvað þá að nýta þá 

menntun sem þær hafa aflað sér. Það má ekki láta blekkjast því sviðsetningar eiga það til að líta út 

fyrir að vera byggðar á persónulegum ákvörðum, eða eins konar náttúruleika, en í raun erum við 

einungis að vinna innan ramma samfélags og hugmynda þess um hvað þykir rétt og hvað þykir 

rangt (Butler, 1988). Á meðan ímynd japanskra kvenna er fyrst og fremst byggð á hlutverki þeirra 

sem mæður og eiginkonur mun raunverulegt jafnrétti ekki ná fram að ganga. 
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