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Útdráttur 
Hvers vegna er þörf fyrir sérstök kvenréttindi? Af hverju eru mannréttindi ekki 

næg fyrir konur? Í ritsmíðinni verður sýnt fram á hvernig mannréttindi eru í eðli 

sínu karllæg, vegna þess að þau voru samin af körlum og reynsla kvenna ekki 

höfð að leiðarljósi þegar þau voru samin. Mannréttindi vernda því ekki endilega 

konur í sama mæli og karla. Til þess að sýna fram á þetta eru notaðar ritaðar 

heimildir um viðfangsefnið. Sérstaklega verður skoðaður samningur Sameinuðu 

þjóðanna um afnám alls misréttis gagnvart konum, CEDAW, en sá samningur 

er eini kvenréttindasamningurinn sem Ísland hefur fullgilt. Einnig verður sýnt 

fram á að þrátt fyrir að Íslendingar séu lengra komnir í átt að jafnrétti kynjanna 

en margar aðrar þjóðir, þá sé enn þörf fyrir breytingar til að fullkomnu jafnrétti 

kynjanna sé náð hér á landi og að konur njóti hér verndar mannréttinda. Til þess 

verða notaðar skýrslur eftirlitsnefndar kvenréttindasamnings Sameinuðu 

þjóðanna um Ísland, ásamt því að skoða hvað Ísland hefur lagt af mörkum til að 

breiða út jafnrétti kynja og mannréttindi kvenna í heiminum.
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Inngangur 
Í hugum flestra nær hugtakið mannréttindi yfir öll þau réttindi sem mönnum 

eiga að vera tryggð, óháð kyni og öðrum aðgreiningarþáttum. Það hefur þó 

verið sýnt fram á það að eðli mannréttinda sé mjög karllægt, og þau verndi því 

ekki konur í sama mæli og karla. Sérstakir samningar um réttindi kvenna hafa 

því verið gerðir til að bæta upp fyrir þetta misræmi, en árangur þeirra er 

misgóður. Í þessari ritsmíð verður sýnt fram á það óréttlæti sem ríkir gegn 

konum í heiminum, og hversu miklu ofbeldi þær verða gjarnan fyrir. Einnig 

verður gerð tilraun til að sýna fram á ólík áhrif sem alþjóðlegir 

mannréttindasamningar hafa fyrir kynin með rökum frá hinum ýmsu 

fræðimönnum og konum. Þá verður fjallað um hvort kvenréttindasamningar 

þyki ef til vill óæðri samningar að einhverju leyti en aðrir 

mannréttindasamningar. Að síðustu verður skýrt frá hvernig hefur gengið að 

lögleiða kvenréttindasamninga hér á landi, og hver staða mannréttinda kvenna á 

Íslandi er, miðað við stöðu karla. 

Þróun mannréttinda 
Þróun mannréttinda er oft skipt í þrjár kynslóðir. Til að útskýra hvernig 

mannréttindi eiga það til í eðli sínu að vera karllæg, er gott að skipta þeim í 

þessar kynslóðir og lýsa svo karllægu eðli hverrar kynslóðar fyrir sig. Fyrsta 

kynslóðin nær yfir hin svokölluðu borgarlegu og stjórnmálalegu réttindi, önnur 

kynslóð mannréttinda nær yfir félagsleg, efnahagsleg og menningarleg réttindi 

og þriðja og nýjasta kynslóð mannréttinda nær yfir svokölluð samstöðuréttindi, 

eða réttindi hópa. Innan vestrænna þjóðfélaga er fyrsta kynslóðin gjarnan álitin 

halda utan um þau réttindi sem öll nýrri réttindi eigi að vera miðuð við, og 

jafnvel talin einu alþjóðlegu mannréttindin.1 

                                                 
1 Charlesworth, Hilary: „What are women‘s international human rights?“ Human Rights of 
Women, national and international perspectives. Ritstýra Rebecca J. Cook. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 1995. Bls. 58. 
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Fyrstu kynslóð mannréttinda tilheyra þau réttindi sem einstaklingar geta borið 

fyrir sig gegn ríkinu. Það er svokölluð borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. En 

það er ekki gegn ríkinu sem konur þurfa einna helst vernd. Tökum sem dæmi 

réttinn til lífs. Alþjóðleg mannréttindi vernda rétt fólks til lífs frá ofríki 

stjórnvalda. En þrátt fyrir að sú vernd sé mjög mikilvæg, nær hún ekki yfir þá 

staði þar sem konur þurfa helst vernd réttar síns til lífs. Það eitt að vera kona 

getur verið lífshættulegt og þær þurfa því sérstaka lagalega vernd til að geta 

notið réttar síns til lífs. Í sumum menningarsamfélögum er þrýstingurinn á það 

að eignast stráka slíkur að líklegra er að kvenkyns fóstri verði eytt. 

Ungbarnadauði og næringarskortur stúlkna er algengari en drengja því 

drengirnir eiga forgang að næringu á heimilunum. Þá eiga stúlkur gjarnan verri 

aðgang að heilsugæslu og verða oftar fyrir barðinu á ofbeldi. Þróun alþjóðalaga 

hefur enn ekki endurspeglað þetta ofbeldi gegn konum þrátt fyrir að það sé 

feikilega mikið og óumdeilanlegt. Einnig má hér benda á að tjáningarfrelsi 

hefur verið talið fela í sér réttinn til að búa til, dreifa og nota klám, sem tekur 

beinan þátt í ofbeldi gegn konum. Rétturinn til einkalífs getur svo komið í veg 

fyrir að yfirvöld kanni kúgun kvenna innan heimilis og fjölskyldu.2  

 

Við aðra kynslóðina, sem heldur utan um félagsleg, efnahagsleg og 

menningarleg réttindi, má benda á sem dæmi að þar undir myndi réttur til trúar 

falla. Því er hægt að líta á trúarhópa sem vettvang verndaðan frá lögum og 

reglugerðum þrátt fyrir að þar viðgangist kúgun kvenna af hendi karla. 

Fræðimenn segja þau mistök að taka ekki kyn fyrir við samningu mannréttinda, 

gera það að verkum að efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi hafa 

lítið að segja fyrir stöðu kvenna.3 Einnig gengur þessi kynslóð mannréttinda út 

frá því að öll völd séu hjá ríkinu, en konur verða oft fyrir óbeinni undirokun af 

                                                 
2 Charlesworth, bls.71-73 
3 Danilo Turk í Charlesworth, bls. 75. 
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hálfu ríkisins í gegnum beina undirokun af hálfu karlmanna. Í þeirra tilfelli eru 

það því frekar karlmennirnir en ríkið sem hafa völdin. Réttindi til góðra 

aðstæðna á vinnustað til dæmis gera aðeins ráð fyrir því að fólk vinni úti, og þá 

gjarnan hjá hinum opinbera, en ekki inni á heimilum einsog algengara er meðal 

kvenna en karla.4 

 

Þriðja kynslóðin eru nýjustu mannréttindin, samstöðuréttindi eða réttur hópa. Í 

því felst rétturinn til að skilgreina sjálfan sig. Þar sem ekki hefur verið tekið 

tillit til þess að karlmenn ráða oft yfir konum, getur rétturinn til að skilgreina 

sig ýtt undir kúgun kvenna. Þannig gleymist oft þegar til dæmis 

þjóðernishópum er gert kleift að skilgreina sig, að það eru aðeins þeir sem taka 

þátt í opinbera lífinu sem eru að skilgreina hópinn og þar eiga konur sjaldnast 

hlut.5 

 

Þróun alþjóðlegra mannréttinda hefur verið talin hlutdræg út frá 

kynjasjónarmiði, þannig að þau snúist um karlmenn og taki lífssýn karla fram 

yfir kvenna. Þau eru byggð á þögn þegar kemur að konum. Grunnvandamálin 

sem konur mæta í heiminum er ekki mismunum gegn þeim miðað við 

karlmenn, þó sú mismunun sé merki um hið eiginlega vandamál. Konur eru í 

verri aðstöðu en karlmenn því þær hafa engin veruleg völd innan hvorki 

opinbera né einka geirans í löndum heims, og alþjóðleg mannréttindi ýta undir 

þetta valdleysi þeirra, með því að útiloka reynslu þeirra.6 Fyrir konur víða um 

heim er það að vera manneskja að vinna langan vinnudag á ökrunum eða á 

heimilinu, að fá enga eða litla umbun fyrir, og að horfa framan í pólitísk og 

lagaleg ferli sem hafa að engu framlag þeirra til samfélagsins og eru í engu 

                                                 
4 Charlesworth, bls. 74-75. 
5 Charlesworth, bls. 75-76. 
6 Charlesworth, bls. 60. 
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samræmi við þeirra einstöku þarfir.7 Alþjóðleg mannréttindi gera lítið til að 

breyta þessari stöðu. 

Vernda mannréttindi konur í sama mæli og karla? 
Af hverju vernda mannréttindi ekki konur í sama mæli og þau vernda karla? 

Lög um mannréttindi ganga oftast út frá því að bæði kynin séu eins og eigi að 

sæta sömu  meðferð. Þau viðurkenna því ekki aðstöðu- og hlutverkamun sem er 

á kynjunum í sambandi við fjölmarga hluti. Einfaldasta ástæðan fyrir því er 

hugsanlega sú að konur hafa ekki komið að gerð fyrstu 

mannréttindasamninganna þar sem viðmiðin voru búin til.  Önnur ástæða gæti 

verið að aðeins nýlega hafa ýmis hagsmunasamtök á sviði mannréttinda farið að 

sýna fram á þá ókosti sem mannréttindi hafa fyrir konur. Svo gæti einnig verið 

að viðkvæmt eðli mannréttinda hafi varið þau frá gagnrýni að því leyti að þeir 

sem berjast fyrir mannréttindum hafi ekki þorað að gagnrýna þau af ótta við að 

sú gagnrýni verði til þess að draga úr úrbætum sem barist hefur verið fyrir. 

Erfitt er að segja til um nákvæmlega hvað veldur þessu.8  

 

Catharine A. MacKinnon taldi að aðstæður kvenna skorti kenningu á eigin 

spýtur og því þyrfti að mynda heila kenningu varðandi þær. Reynsla kvenna 

hefur sérstakt framlag til stjórnmálafræðilegra kenninga, þar með talið innan 

þekkingarfræðinnar, aðgreint frá framlagi karla. Þróun femínismans sem 

kenningar er knúin áfram af raunveruleika þeirra aðstæðna sem konur eru 

gjarnan í. Lífi kvenna hefur einna helst verið varið í þögn, sem flestar kenningar 

hafi ekki tekið tillit til að mati Catharine. Algjör þögn hefur til dæmis ríkt yfir 

kynferðislegu ofbeldi karla gegn konum. Femínísk kenning varð til úr 

                                                 
7 Noreen Burrows í Charlesworth, bls. 60. 
8 Charlesworth, bls. 63 
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raunsæislegri nálgun á þessum sérstaka veruleika kynferðis og líkamsbrota. 

Konur fundu í lífi þeirra sjálfra að þessi veruleiki væri kynjaður.9 

 

Í gegnum söguna hafa jafnréttislög og jafnréttislífsspeki verið búin til í 

tómarúmi frá allri gagnrýni á kyn sem breytu misréttis. Jafnréttiskenningar hafa 

ekki nægilega komið inn á misrétti kvenna hlutfallslega við karlmenn þar sem 

niðurstaðan úr þeirri skoðun hefði verið fráleit og fjarstæð, sem gerir þær 

ófullnægjandi og ófullkomnar kenningar. Jafnréttislög eiga það því til að halda 

við misrétti á milli kynja. Með hefðbundnum jafnréttislögum halda konur áfram 

að vera efnahagslega, félagslega og pólitískt óæðri karlmönnum. Vanmáttur 

kvenna og tiltöluleg vanræksla á þeim heldur áfram, bæði með jákvæðum 

aðgerðum ríkisins og neikvæðum, til dæmis með því að leyfa félagslegar venjur 

einsog nauðgun innan hjónabands og klámiðnaðinn.10 

 

Samningar sem gerðir hafa verið sérstaklega með réttindi kvenna í huga, til 

dæmis samningur Sameinuðu þjóðanna um stjórnmálaleg réttindi kvenna frá 

1953, samningur Sameinuðu þjóðanna um þjóðerni giftra kvenna frá 1957 og 

samningur Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna um mismunun í 

menntun, hafa beinst að því að koma konum í sömu aðstæður og karlmenn eru í 

á opinberum vettvangi. Alþjóðlegt bann við mismunun á grundvelli kyns veitir 

konum sem leitast eftir því að laga sig að karlmannslíkaninu aukin réttindi, en 

hefur lítið að segja fyrir hinar.11 

 

Almennar leiðir samninga um jafnrétti gefa konum tvo kosti á leiðum til 

jafnréttis. Sá fyrri er að vera einsog karlmenn og sá síðari að biðja um 

viðurkenningu á því sem er ólíkt með kynjunum. Sú aðferð að vera einsog 
                                                 
9 MacKinnon, Catharine A.: Are women human? And other international dialogues. The 
Belknap Press of Harvard University Press, Massachusetts, 2007, bls. 44-45. 
10 MacKinnon, bls. 71-72. 
11 Charlesworth, bls. 64 
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karlar veitir konum, þegar þær eru einsog karlmenn, aðgang að því sem 

karlmenn hafa nú þegar. Seinni leiðin dregur úr áhrifum aðgreinandi þátta 

kvenna eða meta þær einsog þær eru í núverandi aðstæðum. Í mörgum löndum 

er leiðin þar sem konur reyna að líkjast karlmönnum tekin fram yfir hina í 

lögum og kenningum, til dæmis í Kanada og Bandaríkjunum. Konur sem vilja 

vera jafnar körlum verða að sýna fram á að þær séu eins og þeir. Þessi leið 

hefur gjarnan veitt karlmönnum þau réttindi sem áður tilheyrðu einungis 

konum, til dæmis í sambandi við hjónaskilnaðarmál þannig að karlmenn eiga 

nú jafnan rétt á við konur til þess að fá forræði yfir börnum sínum og að fá 

greidda framfærslu frá fyrrverandi maka sínum. Karlmenn hafa nú aðgang að 

kvennaskólum, kvennastörfum og rétt á fæðingarorlofi. Konur, þær sem geta 

sýnt fram á að þær séu einsog karlmenn, hafa einnig hagnast á þessu. Þær hafa 

fengið aðgang að menntun og starfi. Þær hafa nú betri aðgang að íþróttum og 

störfum á vegum hers. Það sem þessi kenning fellur þó um er þegar kemur að 

hlutum sem aðskilja kynin, eins og til dæmis þungun. Það eru augljóslega 

einhverjir vankantar á kenningum um jafnrétti sem kemur ekki inná þætti sem 

eru einum hóp til hægðarauka á kostnað annars.12 

Konur þéna almennt mun minna en karlmenn. Þær eru skildar frá karlmönnum í 

störf sem eru í minni metum. Einnig hefur ofbeldi gegn konum verið liðið af 

nánast öllum stjórnvöldum í heiminum. Þar má nefna til dæmis þann fjölda 

nauðgana og tilrauna til nauðgunar sem nánast ekkert er í gert, heimilsofbeldi, 

vændi og klám, sem gerir misrétti að milljarða dollara gróðamaskínu á ári 

hverju.13 Nýverið hafa íslensk sveitarfélög, til dæmis Reykjavíkurborg, hafið 

greiðslur svokallaðar þjónustutryggingar til foreldra eða forráðamanna sem 

annast börn sín heima vegna skorts á plássi hjá dagforeldrum eða á 

                                                 
12 MacKinnon, bls. 72. 
13 MacKinnon, bls. 72-73. 
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leikskólum.14 Í ljósi þess að konur fá almennt lægri laun en karlar má líta svo á 

að þetta sé eitt dæmi um kynhlutlausan verknað stjórnvalda, sem samt sem áður 

hvetur konur í auknum mæli til að fara af vinnumarkaðnum og hefur þar með 

verri áhrif á þær. 

 

Í bók sinni “Are Women Human?” ritar Catharine A. MacKinnon um hugtakið 

mannréttindi. Hún segir núna fyrst skref vera stigin í átt að því að mannréttindi 

séu heiðarlegt heiti, því núna fyrst má segja að þau eigi við um allar 

manneskjur. Hún kallar þessi nýju skref líkan kvenna um mannréttindi, og segir 

það ekki vera einungis fyrir annað kynið heldur grundvallast á slæmri reynslu 

margra kvenna af ofbeldi og því að nú sé það ofbeldi loks viðurkennt.15 

 

MacKinnon segir að alltaf allstaðar sæti konur ofbeldi  af hendi karlmanna. 

Ríkisstjórnir gera nánast ekkert sem áhrif hefur til að sporna við því, sama hvar 

leitað er. Ofbeldi gegn konum í innra umhverfi, það er til dæmis ofbeldi 

eiginmanna gegn konum sínum, er ekki vandamál sem vestræn ríki geta horft 

framhjá. Kannanir sýna að í Bandaríkjunum, Japan og Indlandi er þetta nánast 

nákvæmlega jafn stórt vandamál, þó þessi ríki séu mjög misjafnlega mikið 

þróuð. 

 

MacKinnon telur mannréttindi hafa hunsað það ofbeldi sem konur verða fyrir 

um allan heim, svo sem nauðganir, barsmíðar, sifjaspell og andlegt ofbeldi. Hún 

telur að þar sem lausnin á að passa vandamálinu sjálfu, og ofbeldi gegn konum 

er félagslegt vandamál sem skapast vegna ójafnrar stöðu kynjanna, sé besta 

lagalega lausnin að setja lög sem tryggja jafnan rétt kynjanna á árangursríkan 

hátt. Þó lög sem snúa að þessu jafnrétti kynjanna séu til á mörgum stöðum, þá 
                                                 
14 Reykjavíkurborg: sótt 11. janúar 2009 á 
http://www.rvk.is/Portaldata/1/Resources/leikskolasvid/reglur_um_thjonustutryggingu.261108.
pdf 
15 MacKinnon, bls. 2-3. 
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virðist tilgangurinn með þeim hvergi vera sá að stjórnvöld eigi að gefa konum 

frelsi frá yfirráðum karlmanna. Þau snúa því aldrei að því að jafna ójafna stöðu 

kynjanna í öllum þeim formum sem hún kemur fram, þar með talið kynbundið 

ofbeldi. Ofbeldi gegn konum virðist aldrei jafnað á við það ofbeldi sem karlar 

verða frekar fyrir. Jafnréttislög dagsins í dag, víða um heim allan, veita því 

jafnrétti í félagslegu lífi, nema þegar konur verða fyrir ofbeldi af hendi 

karlmanna.16 

 

Alþjóðleg mannréttindi hafa enn ekki verið notuð á markvissan hátt til að bæta 

úr þeim mismun og óréttlæti sem konur verða fyrir af þeirri ástæðu einni að þær 

eru konur. Virðing fyrir mannréttindum er því ekki algjör. Ástæðan fyrir 

þessum almennu mistökum til að efla mannréttindi kvenna eru flóknar og 

mismunandi á milli landa. Þar má telja skort á skilningi á kerfisbundnu eðli 

undirskipun kvenna, brestur á viðurkenningu á því að þessi undirskipun kvenna 

sé mannréttindabrot og skortur á framkvæmd ríkisins í þá átt að fordæma 

misrétti kvenna. Þar að auki hefur verið tregða hefðbundinna mannréttindahópa 

til að einblína á brot á réttindum kvenna, og skortur á skilningi kvennahópa á 

möguleikum alþjóðlegra mannréttinda til verja réttindi kvenna.17 

 

Ítarlegur skilningur á ofbeldi gegn konum hefur leitt til þeirrar fullyrðingar að 

kvenréttindi séu mannréttindi, og konur hafi þess vegna rétt á að lifa frjálsar frá 

öllum formum ofbeldis. Þessi skilningur varð til þannig að konur fóru að nota 

tungumál mannréttinda til að lýsa með nákvæmni þeirri undirokun sem gerði 

það að verkum að þeim var neitað um grundvallar löngun þeirra til lífs og 

virðingar. Í kjölfarið var því lýst yfir á alheimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 

                                                 
16 MacKinnon, bls. 30-33. 
17 Rebecca J. Cook: „Women´s international human rights law: the way forward“. Human rights 
of women, national and international perspectives. Ritstýra Rebecca J. Cook, University of 
Pensilvania press, Philadelphia, 1994. Bls. 3. 
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um mannréttindi í Vín 1993 að ofbeldi gegn konum, opinbert og í einrúmi, væri 

brot á mannréttindum sem skjótra og aðkallandi lausna væri þörf á.18 

 

Sú yfirlýsing að kvenréttindi væru mannréttindi færði kvenréttindi frá því að 

vera lítilvæg og óáríðandi til þess að vera viðurkennd sem réttmæt krafa 

helmings mannskyns, og sýndi fram á sambandið á milli kyns og 

mannréttindabrota. Skorað var á alþjóðasamfélagið að rannsaka ekki bara 

kynferðisofbeldi heldur líka þá staðreynd að þegar konur verða fyrir brotum 

svipuðum þeim sem karlmenn verða fyrir, eru þau brot ekki jafn sýnileg og þess 

vegna ekki eins iðulega fordæmd og refsað fyrir þau. Ríkjum ber nú skylda til 

að nota mælikvarðann um due diligence, en það má segja að með honum beri 

ríki að gera allt sem í þess valdi stendur til að koma í veg fyrir glæp, jafnvel 

meira en verkferlar segja til um. Í því liggi skylda til að koma á vernd 

einstaklinganna í lögum sem eigi svo að skila sér í framkvæmd. Þó að ríki hafi 

ákveðið svigrúm til mats um framkvæmd þessarar verndar, er þeim skylt að 

mæla fyrir um hana í lögum og framfylgja þeim. Enn fremur er lögð áhersla á 

að þessi vernd þurfi að vera til staðar þegar þörf vaknar, hún þurfi að vera 

aðgengileg og einföld, árangursrík og henni þarf að vera framfylgt af fólki sem 

er sérstaklega þjálfað til verksins.19 

 

Í yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um bann við ofbeldi gegn konum er ofbeldi 

gegn konum skilgreint sem hvaða verknaður kynbundins ofbeldis sem leiðir til, 

eða er líklegur til að leiða til, líkamlegs, kynferðislegs eða sálfræðilegs skaða 

kvenna, þar með taldar hótanir um slíkan verknað, þvingun eða 

handahófskennd svipting á frelsi, hvort sem verknaðurinn á sér stað í opinberu 

eða einkalífi. Til þess getur talist líkamlegt, kynferðislegt eða andlegt ofbeldi 

                                                 
18 Unifem: Not a minute more: Ending violence against women. United nations developement 
fund for women, New York, 2003. Bls. 18. 
19 Unifem, 2003, bls. 19.  
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sem á sér stað innan fjölskyldu, þar með talið heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi 

á stúlkum innan heimilis, nauðgun innan hjónabands, umskurð á kynfærum 

kvenna, vændi og ofbeldi þar sem verknaðurinn er framkvæmdur eða studdur af 

ríkinu.20 

Hvernig verða alþjóðleg mannréttindi árangursríkari fyrir 
konur? 
Fyrsta skrefið er að viðurkenna kvenréttindi sem mannréttindi. Alþjóðleg lög 

um ábyrgð ríkja gera ríki lagalega ábyrg fyrir brot á alþjóðlegum 

skuldbindingum sem hægt er að rekja til þeirra. Það eru því einungis ríki og 

stofnanir þess sem geta framið mannréttindabrot. Aðra aðila er venjulega ekki 

hægt að gera ábyrga undir alþjóðlegum lögum um mannréttindi. Þróun 

alþjóðlegra mannréttindalaga með fylgi ríkja í gegnum fjölþjóðlegar ráðstefnur 

um mannréttindi hefur aukið líkurnar á því að ábyrgð ríkja verði náð, og konur 

gætu snúið þessari þróun sér til hags.21 

 

Fyrsta úrræði kvenna gegn brotum á mannréttindum þeirra er venjulega innlend 

vernd. Alþjóðlega ferlið í kringum vernd mannréttinda er til aðstoðar 

innlendum ferlum. Meginregla í alþjóðalögum er að innlend úrræði séu tæmd, 

ef þau eru til staðar, áður en alþjóðlegar stofnanir geta tekið málið í sínar 

hendur. Þessi regla skuldbindur ríkið til að útvega tækifæri til að koma að 

ætluðum brotum með sínum eigin aðferðum og innan ramma innlendra laga.22 

Í þeim ríkjum sem aðhyllast svokallaða eineðliskenningu, eða þeim ríkjum þar 

sem þjóðaréttur eða alþjóðalög verða sjálfkrafa hluti af landsrétti viðkomandi 

ríkis og eru rétthærri ef til árekstra kemur, má vísa til mannréttindasamninga 

áður en þeir eru beint teknir inn í landsrétt bæði af þeim sem fara fyrir dómstóla 

og af dómstólunum sjálfum og stjórnvöldum. Ef ríki hins vegar aðhyllast 

                                                 
20 Unifem, 2003, bls. 19-20. 
21 Cook, bls. 21. 
22 Cook, bls. 28. 



 15

tvíeðliskenningu þarf að lögfesta reglur þjóðréttarsamnings svo þegnar ríkis geti 

byggt á reglum hans í innbyrðis lögskiptum þeirra og lögskiptum þeirra við hið 

opinbera. Í þeim ríkjum má styrkja vernd kvenréttinda með umbreytingu 

mannréttindasamninga, annað hvort hluta þeirra eða heild, inn í löggjöfina eða 

fordæmisgefandi mál.23  

 

MacKinnon telur sterkustu lausnina á þessu vera að setja aukin völd í hendur 

kvenna, bæði innan landa og á alþjóðlegum vettvangi. Þannig myndi reynsla 

kvenna í auknum mæli vera viðurkennd og koma fram í ljósið. Það þarf að 

alþjóðavæða jafnréttislög, og konur þurfa að koma að gerð þessara alþjóðlegu 

jafnréttislaga, til að enda það mynstur ríkisstjórna að hjálpa til við ofbeldisfulla, 

kyngerða undirgefni kvenna sem oft felst í lögum landa til dæmis þar sem 

vægari refsingar eru við þeim brotum sem helst eru framin gegn konum, en við 

brotum sem í meira mæli bitna á karlmönnum.24 

 

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir fjallar um nauðgun frá sjónarhorni 

kvennaréttar í kandidatsritgerð sinni til embættisprófs í lögfræði. Þar fjallar hún 

um að í Grágás, lagaskrá og lögskýringariti Íslendinga frá þjóðveldisöld, voru 

þeir verndarhagsmunir sem bjuggu að baki refsiákvæðum um nauðgun ekki 

kynfrelsi kvenna. Á þeim tíma var nauðgun fremur talin afbrot gegn fjölskyldu 

fórnarlambs nauðgunarinnar. Konan var því í raun eign fjölskyldunnar, og 

nauðgun á henni sambærileg eignarspjöllum.25 Í hegningarlögum frá 1869 var 

konan sem varð fyrir nauðgun enn ekki talin fórnarlambið heldur áfram 

fjölskylda hennar. Verðmæti konunnar var metið eftir meydómi hennar, og 

nauðgun var því alvarlegra brot ef hann var til staðar en ella. Það sem einna 

athyglisvert er við þetta er að á þessum tímum, þegar nauðgun var fremur 
                                                 
23 Cook, bls. 28-29.  
24 MacKinnon, bls. 32-33. 
25 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir: Nauðgun frá sjónarhóli kvennaréttar. Óbirt ritgerð til 
embættisprófs við lagadeild Háskóla Íslands, 2005, bls. 32. 
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eignarspjöll en brot gegn kynfrelsi konu, var refsingin við nauðgun mun þyngri 

en hún er nú, en þyngsta refsingin sem möguleg var fyrir nauðgun var líflát.26 

 

Með því að setja kvenréttindi í samhengi við mannréttindi kemur fram skylda á 

stjórnvöld til að virða þau og áhrif alþjóðalaga geta leitt til breytinga. 

Mannréttindi eru öflugt vopn innan alþjóðalaga, en fari ríki gegn þeim geta 

önnur ríki alþjóðasamfélagsins fordæmt þau ríki. Að setja kvenréttindi í 

samhengi mannréttinda sýnir einnig fram á það samfellda ofbeldi sem konur 

verða fyrir, svívirðilegt ofbeldi sem þær verða fyrir á átakasvæðum, 

hópnauðganir, mannrán og kynferðisleg ánauð eru venja á mörgum 

stríðssvæðum, en það má líta á sem grófa framlengingu af því ofbeldi sem 

konur verða fyrir í sínu daglega lífi. Ofbeldishneigðir makar og eiginmenn, 

karlar sem beita kynferðislegri áreitni, nauðgarar og vopnaðir hermenn sem 

misnota konur nota allir ofbeldi, og þá sérstaklega kynferðislegt ofbeldi, til að 

halda fram valdi sínu og til að smána og skipa konum sér skör lægri. Með því 

að halda fram valdi sínu á þennan hátt gera menn konur óttaslegnar, stjórna 

hegðun þeirra, eigna sér vinnu þeirra, misnota kynferði þeirra og neita þeim um 

aðgang að hinum opinbera heimi.27 Með því að viðurkenna réttindi kvenna til 

að lifa án þessa ofríkis frá karlmönnum sem mannréttindi, gæti 

alþjóðasamfélagið barist gegn brotum á þeim réttindum á árangursríkari hátt. 

 

Við samning Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart 

konum hefur verið gerður valkvæður viðauki sem miðar að því að gera 

kvörtunum gegn brotum á samningnum greiðari leið í einhvers konar ferli og 

koma í veg fyrir að ríki geti gert þá fjölmörgu fyrirvara við samninginn sem á 

honum hafa verið gerðir. Þrátt fyrir að þessi viðauki sé að sjálfsögðu 

valkvæður, hafa fjölmörg ríki nú þegar samþykkt hann og hann er skref í rétta 

                                                 
26 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, bls. 16. 
27 Unifem, 2003, bls. 17-18. 
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átt að því að gera alþjóðlegan mannréttindasamning árangursríkari fyrir konur, 

og um leið gera hann jafn réttháan og aðra mannréttindasamninga. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar 
mismununar gagnvart konum 
Áður en kvennasamningur Sameinuðu þjóðanna, CEDAW, var saminn hafði á 

þeirra vegum ekki verið búinn til heildrænn samningur sem náði yfir þau 

réttindi sem konur sérstaklega hafa þörf fyrir. Fram höfðu komið áhyggjur af 

því að almenn mannréttindi væru í rauninni ekki að vinna eins vel og þau gætu 

að verndun og eflingu mannréttinda kvenna. Uppkast að samningnum var gert 

árið 1965 og allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna tók hann svo í notkun árið 

1967. Við hátíðlega athöfn í Kaupmannahöfn árið 1980 skrifuðu svo 64 ríki 

undir samninginn. Samningurinn tók svo gildi hraðar en nokkur annar 

alþjóðlegur mannréttindasamningur hafði áður gert á þessum tíma.28 

 

Þær Brynhildur G. Flóvenz og Elsa S. Þorkelsdóttir fjalla um samning 

Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum í grein sem 

þær birtu í Tímariti lögfræðinga 1998. Þar koma þær inná þá staðreynd að hér á 

landi hefur formlegt jafnrétti, til dæmis jafnrétti að lögum, lengi verið talið það 

jafnrétti sem megináherslu ætti að leggja á. En það hefur löngum sannað sig að 

með því að ná formlegu jafnrétti kynjanna, er jafnrétti í reynd ekki endilega 

náð. Og það er þetta jafnrétti kynjanna í reynd og jöfn staða þeirra sem er svo 

eftirsóknarverð. Í samningi Sameinuðu þjóðanna er rætt um raunverulegt 

jafnrétti sem hina ákjósanlegu stöðu jafnréttismála. Jafnrétti að lögum þarf ekki 

að vera trygging fyrir raunverulegu jafnrétti.29 

 

                                                 
28Sameinuðu þjóðirnar: „Short history of CEDAW convention“, sótt 21. desember 2008 á 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm 
29 Brynhildur G. Flóvenz og Elsa S. Þorkelsdóttir: „Samningur Sameinuðu þjóðanna um afnám 
allrar mismununar gagnvart konum“. Tímarit lögfræðinga, 48. 1998. Bls. 7-8. 
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Margir hafa talið samning Sameinuðu þjóðanna um kvenréttindi mun veikar 

orðaðan en aðrir alþjóðlegir mannréttindasamningar eru. Á það hefur jafnvel 

verið bent, innan kvennaréttarins, að hann hafi einungis þau áhrif að 

endurspegla undirokun kvenna, og þá má spyrja sig hvort samningurinn sé 

auknum kvenréttindum til framdráttar eða ekki. En þegar horft er til þeirrar 

staðreyndar að fyrir gerð þessa samnings voru til ýmsir mannréttindasamningar 

sem náðu jafnt til beggja kynja, en höfðu þó ekki áhrif til að jafna stöðu 

kynjanna, má segja að þörfin til að leita annarra leiða hafi verið brýn. Við gerð 

annarra mannréttindasamninga hefur sjónarhorn karla einna helst komið við 

sögu, þar sem það voru þeir sem stóðu að samningu flestra annarra samninga. 

Því má segja að þeir hafi verið allsráðandi innan mannréttindastofnana og í 

mannréttindaumræðunni, og sjónarhorn kvenna hafi því ekki komist þar að. 

Kvennasamningurinn leggur ýmsar skyldur á aðildarríkin til að bæta úr því 

misrétti sem konur um allan heim búa sérstaklega við kynferðis síns vegna. 

Þetta misrétti er dregið fram í dagsljósið og viðurkennt sem vandamál, og ekki 

sem neins konar annars flokks vandamál, eða vandamál minnihlutahóps. Enda 

er staðreyndin sú að konur eru að minnsta kosti helmingur mannkyns. 30 

 

Í tugi ára hafa grundvallarréttindi sem sáttmálinn á að tryggja verið í lágmarki 

og þau vanrækt, þeim verið íþyngt með margs konar fyrirvörum við hann og 

framfylgni hans einskorðast við skýrslugjafir. Skortur á framkvæmdarferli fyrir 

fórnarlömb til að tilkynna brot, hefur heft áhrif sáttmálans á gjörðir opinberra 

aðila og misbresti þeirra til að bregðast við brotum sem svo mikil áhrif hefur á 

að ýta undir óæðri stöðu kvenna og meðferð. Lög sem mismuna konum halda 

áfram að vera í gildi í ríkjum heimsins sem staðfest hafa sáttmálann. Víða eru 

skipanir sáttmálans um að efla jafnræði kvenna við karla í pólitísku, 

efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu líf hafðar að engu. Lítið hefur verið 

                                                 
30 Brynhildur G. Flóvenz og Elsa S. Þorkelsdóttir, bls. 8. 
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gert úr áhrifum sáttmálans sem breytingaafls, sem umbreyti félagslegum og 

lagalegum venjum til að hrinda af stað innlendum endurbótum á löggjöf og 

stefnu til að styrkja öfl jafnréttis innan borgarlegs samfélags.31 

 

Valkvæður viðauki hefur verið gerður og er honum ætlaðl að bæta þá vankanta 

sem eru á sáttmálanum sjálfum. Hann tekur á öllum ákvæðum sáttmálans. 

Samkvæmt honum má leggja fram beinar kvartanir vera í garð þeirra landa sem 

hafa skrifað undir hann, sama hvaða fyrirvara ríkin hafa sett við sáttmálanum 

sjálfum. Þessar kvartanir berast til nefndar gegn mismunun gagnvart konum, 

þar sem sitja kjörnir sérfræðingar sem túlka sáttmálann. Þessi viðauki býður 

ekki upp á að ríki geti gert við hann fyrirvara, ólíkt sáttmálanum sjálfum.32 Það 

má taka fram að í nóvember árið 2007 höfðu níutíu ríki skrifað undir 

viðaukann, þar með talið Ísland sem undirritaði hann árið 1999.33 

 

Frumkvæðið að boðskiptum fyrir ætluð fórnarlömb, er takmarkað við 

einstaklinga eða hópa einstaklinga sem bera því fyrir sig að hafa orðið fyrir 

skaða vegna brota á samningnum um afnám allrar mismununar gagnvart 

konum. Vafalaust verður litið til annarra slíkra kerfa sem eru í gildi í sambandi 

við aðra mannréttindasamninga, en það að leyfa konum að ná rétti sínum fram, 

sem konur, mun kalla á sjálfstæðar lausnir. Konur verða að fullnýta kæruleiðir 

innanlands, áður en þær geta snúið sér til nefndarinnar, en það er einnig algengt 

með aðra mannréttindasamninga. Lög innan landa sem banna brot á ákvæðum 

sáttmálans, eru oft við lýði en þeim ekki framfylgt, til dæmis lög gegn 

                                                 
31MacKinnon, bls. 64. 
32MacKinnon, bls. 64-65. 
33Division for the advancement of women: „Signatures and Accession/Ratifications to the 
Opotional Protocol“, sótt 9. janúar 2009 á 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/sigop.htm 
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heimilsofbeldi. Einnig hafa sum lög mjög lítil áhrif vegna gerðar þeirra, til 

dæmis lög gegn klámi sem banna oft framleiðslu en ekki dreifingu.34 

 

Nokkrar umræður hafa farið fram innan nefndarinnar. Von er þó á fleirum 

þegar orðið um störf nefndarinnar spyrst út. Þar má sem dæmi nefna að gæti 

hugsanlega komið fyrir nefndina lög sem fara gegn jafnrétti, stefnur og verklag 

aðildarríkjanna sem brjóta grundvallar ákvæði sáttmálans, svo sem þjóðerni, 

ríkisborgararéttur og eignarréttur sem veitir konum minni rétt en körlum. Einnig 

gætu komið til kastanna mál í sambandi við heimilisofbeldi þar sem innlend 

löggjöf hefur ekki veitt konum vörn fyrir því og vinnulöggjöf þar sem þau störf 

sem konur vinna sérstaklega eru útilokuð frá löggjöfinni, til dæmis 

heimilisstörf. Því má bæta við að fórnarlömb misréttisins þurfa ekki að vera 

ríkisborgarar ríkisins sem þær kvarta undan, svo til dæmis fórnarlamb mansals 

getur kvartað undan því aðildarríki þar sem leiðarendi mansalsins er, ef hún var 

innan lögsögu þess ríkis þegar brotið átti sér stað.35 

 

Að lokum standa til þess vonir að hægt sé að gangast við þeirri áskorun að 

staðfesta það að þeir fyrirvarar sem ríki heimsins hafa gert við sáttmálann 

sjálfan, gangi gegn tilgangi hans og markmiði.36 

Kynbundið ofbeldi í heiminum 
Almennt eru fræðikonur og menn um það sammála að rætur kynbundins 

ofbeldis liggi í samskiptum kynjanna. Um allan heim einkennast þessi 

samskipti af yfirráðum karlmanna og undirskipan kvenna. Á það hefur verið 

lögð áhersla að margvíslegar tegundir ofbeldis gegn konum séu byggðar á 

undirokun og ójafnrétti. Það þýðir að glæpir gegn konum eru ekki álitnir jafn 

alvarlegir og þeir sem framdir gegn körlum og þetta alheimsofbeldi gegn 
                                                 
34 MacKinnon, bls. 65. 
35 MacKinnon, bls. 66-67. 
36 MacKinnon, bls. 67. 
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konum og stúlkum viðhelst því án breytinga. Ofbeldi gegn konum er alþjóðlegt 

á þann veg að almennt eðli þess mynsturs undirokunar kvenna sem myndast í 

samskiptum kynjanna verður þess valdandi að þrátt fyrir margar tegundir 

ofbeldis, er þetta eðli undirokunar ávallt það sama. Því má segja að þær konur 

sem verða fyrir ofbeldi af hendi karlmanna í heiminum, séu að verða fyrir 

samskonar ofbeldi, þó önnur þeirra verði til dæmis fyrir kynferðisofbeldi en hin 

fyrir andlegu ofbeldi.37 

 

Sameinuðu þjóðirnar staðfesta að konur eru viðkvæmar fyrir ofbeldi sem getur 

verið líkamlegt, kynferðislegt eða sálfræðilegt. Þetta ofbeldi er framið í 

einrúmi, til dæmis á heimilum, og í opinberu umhverfi, til dæmis á vinnustað 

og innan menntastofnana. Þær hafa einnig staðfest að ríki geti stundum lögleitt 

slíkt ofbeldi með aðgerðarleysi eða aðgerðum í formi slæmrar pólitískrar stefnu 

eða hugmyndafræði. Ofbeldi er að mestu leyti framið af karlmönnum, og 

fórnarlömb þeirra eru aðallega, en þó ekki eingöngu, konur og stúlkur 

samkvæmt skýrslu Genfarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Þetta ofbeldi kemur 

fram á mörgum stigum frá heimilinu til ríkisins og til alþjóðasamfélagsins.38 

 

Barátta kvenna til að komast lífs af hefst snemma. Dánartíðni stúlkna á 

aldrinum eins til fjögurra ára er mun hærri en dánartíðni pilta á sama aldri. Í 

mörgum löndum eru stúlkubörn svelt, þeim neitað um læknishjálp eða ekki um 

þær hirt sökum þess að að drengir eru teknir fram yfir þær. Í sumum löndum, til 

dæmis Indlandi, Kóreu og Kína, verður þetta til þess að það ríkir ekki jafnvægi 

á milli fjölda kvenna og karla.39 

 

                                                 
37 Marie Vlachová og Lea Biason: Women in an insecure world. Geneva centre for the 
democtatic control of armed forces, Genf, 2005. Bls. 5. 
38 Vlachová og Biason, bls. 5. 
39 Vlachová og Biason, bls. 6. 
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Tölfræðilegar upplýsingar benda til þess að heimilisofbeldi sé algengasta form 

ofbeldis gegn konum í heiminum. Í Bandaríkjunum, til dæmis, má ætla að 

fjórða hver konar verði fyrir ofbeldi á heimili sínu. Í Perú er yfir helmingur 

þeirra glæpa sem kærðir eru, ofbeldi sem konur verða fyrir af hendi maka sinna. 

Í Indlandi og Pakistan verða þúsundir kvenna fórnarlömb þess að þær eru 

drepnar eða reknar til sjálfsmorðs af mökum sínum eða tengdaforeldrum vegna 

sífellds áreitis og pyntinga í því skyni að kúga fram hærri heimamund. Í 

mörgum hlutum Afríku er ofbeldi gegn konum einfaldlega tekið sem 

viðurkenndri venju og meirihluti málanna er ekki kærður.40  

 

Konur, og þá sérstaklega ungar stúlkur, eru áfram viðkvæmar fyrir 

kynferðislegu ofbeldi, en fyrir því verða þær gjarnan á heimilum sínum. 

Stúlkurnar halda áfram að kveljast á annan hátt, eftir því umhverfi sem þær eru 

í. Stúlka sem hefur orðið fyrir kynferðislegri misnotkun á heimili sínu og innan 

samfélagsins er berskjölduð fyrir frekari misnotkun. Hún þarf að takast á við 

siðferðislega gagnrýni, sem er bundin trúarlegri og menningarlegri iðkun í 

samfélaginu, sem hefur vissar væntingar til stúlkna og kvenna. Í mörgum 

samfélögum fá stúlkur sem enn eru hreinar meyjar aukna viðurkenningu af 

samfélaginu þar sem þær þykja áreiðanlegri eignir sem hægt er að fá gjald fyrir 

þegar þeim er þröngvað mjög ungum í hjónaband. Val sem bíður stúlkna í þeim 

aðstæðum að hafa verið kynferðislega misnotaðar, er því mjög takmarkað. Þær 

verða því auðveld fórnarlömb frekari misnotkunar í gegnum vændi, þrælkun, 

nauðungarvinnu og mansal.41 

 

Í gegnum lífið koma upp fleiri aðstæður sem gera stúlkur og konur 

berskjaldaðar fyrir ofbeldi byggðu á kyni. Á vinnustöðum verða konur fyrir 

annars konar misnotkun og ójafnrétti, allt frá kynferðislegri áreitni og lágum 

                                                 
40 Vlachová og Biason, bls. 6. 
41 Vlachová og Biason, bls. 6. 
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launum samanborið við karlmenn í svipaðri stöðu, til slæmra fæðingar réttinda. 

Öll þessi atriði veikja enn frekar stöðu kvenna.42 

Rætur ofbeldis gegn konum 
Það er ekki úr vegi að vitna hér í Simone de Beauvoir, sem hefur, af mörgum, 

verið talin móðir nútíma femínisma: „Það er ekki í því að gefa líf, heldur fórna 

lífi, sem maðurinn er hafinn yfir dýrin: þess vegna eru yfirburðir mannkynsins 

ekki veittir því kyninu sem gefur líf, heldur því kyni sem drepur“.43 

 
Hvers vegna eru það karlmenn sem í mestum mæli beita ofbeldi, og kvenmenn 

sem helst verða fyrir því. Getur verið að það sé svo einfalt að karlmenn séu í 

eðli sínu ofbeldisfullir og konur í eðli sínu friðelskendur? Algengt viðhorf er að 

stríð séu hafin af karlmönnum, og því sé mikilvægt að konur öðlist aukin 

pólitísk völd, þá væru færri stríð og minna ofbeldi. Á þessu er þó önnur hlið. Á 

það hefur verið bent að konur séu að öllum líkindum þær sem gæta og styðja 

við menningu og gildi sem leiða til stríðs. Konur, líkt og karlmenn, eru dyggir 

stuðningsmenn þjóðernishyggju. Þjóðir hafa farið í stríð gegn öðrum þjóðum til 

að verja gildi sem binda þær böndum sem þjóð, og konur eru eins ástríðufullar 

varðandi vörn þessara gilda og karlmenn. Þær hafa oft hvatt syni sína til 

þátttöku og aðstoðað við liðsöflun þjóða til stríðs.44 

 

Undirliggjandi þessum skoðunum er sú röksemd að við rætur þessa liggi 

feðraveldið, uppbygging samfélags, sem felur karlmönnum ólík hlutverk en 

kvenmönnum. Frá unga aldri eru stúlkur og piltar alin upp á ólíkan hátt í 

mörgum samfélögum. Stúlkur eru aldar upp til að hlýða og vera ástríkar, og 

                                                 
42 Vlachová og Biason, bls. 6. 
43 Simone de Beauvoir í Tickner, J. Ann: Gender in international relations. Columbia 
university press, New York, 1992. Bls. 27. „It is not in giving life but in risking life that man is 
raised above the animal: that is why superiority has been accorded in humanity not to the sex 
that brings forth but to that which kills“. 
44 Vlachová og Biason, bls. 7. 
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uppfylla þarfir karlmanna frekar en sínar eigin. Piltar eru æðri, og hlutverk 

þeirra er að sigra og vera leiðtogar. Konur eru því ekki að eðlisfari meiri 

friðelskendur en karlmenn, heldur hafa þær lært það í uppeldi sínu í 

samfélaginu. Enn fremur hefur reynslan af barnsfæðingu og uppeldi barna þau 

áhrif að þessir friðsömu eiginleikar þeirra þroskast.45 

Heimilisofbeldi og friðhelgi einkalífs 
Samkvæmt tölfræði safnað saman úr nýlegum rannsóknum og fjölmiðlum á 

alþjóðadegi ofbeldis gegn konum í nóvember til desember árið 2003 er 

heimilisofbeldi það ofbeldi, í öllum heiminum, sem algengast er gagnvart 

konum og það er framið af eiginmanni hennar eða maka. Líkamlegt ofbeldi, 

löðrungar, spörk, árásir með vopnum og morð, teljast til heimilisofbeldis, ásamt 

kynferðislegu ofbeldi svo sem nauðgun og þvinguð þátttaka í niðurlægjandi 

kynferðislegum athöfnum. Þessu ofbeldi fylgir gjarnan tilfinningaleg misnotkun 

af hálfu makans, öfgakennd afbrýðisemi, stjórnsöm hegðun svo sem að koma í 

veg fyrir að konan hitti fjölskyldu sína og vini, stöðugt gert lítið úr konunni, 

hún niðurlægð og henni hótað, fjárhagslegar hömlur, til dæmis konunni bannað 

að vinna eða laun hennar gerð upptæk. Þó það sé viðurkennt að heimilisofbeldi 

eigi sér stað um allan heim, er erfitt að ná utan um hversu mikið slíkt ofbeldi á 

sér stað. Ofbeldið er mjög viðkvæmt, og snertir á grundvöll valda og kyns. Þar 

sem maki konunnar fremur oft ofbeldið, og það oft á heimili hennar, er það oft 

álitið sem einkamál á sviði pólitískrar umræða eða kannanna. Slíkir þættir hafa 

orðið til þess að ofbeldi gegn konum hefur verið hulið að stórum hluta og 

óskráð, og það sérstaklega í þróunarlöndum. Þrátt fyrir það fer þó rannsóknum 

á þessu máli fjölgandi nú.46 

 

                                                 
45 Vlachová og Biason, bls. 7. 
46 Vlachová og Biason, bls. 55-57. 
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Góðar rannsóknir frá ýmsum heimshornum hafa sýnt fram á að 16-50% kvenna 

hafa orðið fyrir líkamsárás af hendi maka sinna. Í Bandaríkjunum og Kanada 

hefur rannsókn skilað frá sér tölfræði sem sýnir að 22-29% kvenna í þeim 

löndum hafa orðið fyrir heimilisofbeldi. Í öðrum minna þróuðum hlutum 

heimsins er þetta hlutfall enn hærra. Sá mikli munur sem er á tölfræði 

mismunandi svæða varðandi heimilisofbeldi hefur verið túlkaður með varúð. 

Munurinn getur stafað, ekki einungis af mismikilli tíðni heimilisofbeldis á 

hverjum stað, heldur einnig meðal annars vegna munar á rannsóknaraðferðum, 

skilgreiningu á ofbeldi og menningarmismun sem hefur áhrif á vilja 

viðkomandi til að gefa upp upplýsingar. Rannsóknir sýna einnig fram á að 

margar konur eru kynferðislega misnotaðar af mökum sínum, þar sem sumir 

karlmenn nota bæði líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi til að tryggja völd sín í 

sambandinu og stjórna konunni.47 

 

Sem dæmi um heimshluta þar sem konur verða fyrir mikilli undirokun af hendi 

eiginmanna sinna má nefna Mið-austurlönd. Í bók sinni, Slæðusviptingar, tekur 

Halla Gunnarsdóttir viðtöl við þrettán íranskar konur á aldrinum 31-70 ára. Hún 

talar um að í Mið-austurlöndum er fjölskyldan hornsteinn samfélagsins. Konan 

fer frá því að vera eign föður síns, til þess að vera eign eiginmanns síns. 

Hlutverk kvenna er því einkum innan veggja heimilis síns. Hjónabandið er 

stofnun sem veitir konunni heimili, mat og klæðnað úr hendi eiginmanns síns, 

en í staðinn á hann rétt á kynlífi frá konu sinni þegar honum hentar. Nauðgun 

innan hjónabands er því ekki viðurkennd. Mörkin milli kynlífs og 

kynferðisofbeldis verða því óljós. Ofbeldi gegn konum hefur ekki mikið verið 

rannsakað, en þar sem dómskerfið tekur ekki á þessum málum og yfirráð karla 

yfir konum eru samfélagslega viðurkennd, má leiða að því líkur að ofbeldið sé 

til staðar. Friðhelgi einkalífs er sérlega mikil, þar sem ekki er rannsakað hvað 

                                                 
47 Vlachová og Biason, bls. 55. 
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fer fram innan veggja heimilisins. Þrjár þeirra kvenna sem Halla ræddi við í riti 

sínu, sögðust hafa búið við ofbeldi.48 Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

afnám allrar mismununar gagnvart konum tekur ekki á þessum samfélagslegu 

viðhorfum á nógu árangursríkan hátt. Ef konur eru aldar upp í þeirri trú að þær 

séu eign eiginmanns síns, er lítið sem alþjóðlegur samningur getur gert til að 

breyta því. 

 

Í mörgum löndum er litið á heimilisofbeldi sem lagalegt ágreiningsefni. Samt 

sem áður sýna nýlegar staðreyndir að afleiðingar heimilisofbeldis eru stór þáttur 

vanheilsu og dauða, og áhættuþáttur ýmsra heilbrigðisvandamála. Líkamlegt 

ofbeldi veldur oft alvarlegum og varanlegum áverkum, þar með talið eru 

beinbrot, lýti vegna bruna, bita, vopna eða annarra hluta. Í Bandaríkjunum er 

heimilisofbeldi einn stærsti valdur líkamstjóna kvenna. Ásamt líkamlegum 

áverkum hefur heimilisofbeldi einnig talsverðar sálfræðilegar afleiðingar og 

áhrif á æxlunargetu kvenna. Ótti og streita sem getur fylgt því að verða fyrir 

þess konar ofbeldi getur borið með sér minna augljós, en þrálát vandamál svo 

sem höfuðverk eða bakverk, eða endurtekin einkenni svosem yfirlið og flog. 

Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt fram á að þær konur sem hafa lent í 

kynferðislegu ofbeldi séu þrisvar sinnum líklegri til að lenda í 

kvensjúkdómafræðilegum kvillum seinna á lífsleiðinni.49 

 

Orsakir þess að karlmenn hafa slíkt frammi við maka sinn geta verið 

margvíslegar. Möguleg ástæða er persónuleg forsaga þess karlmanns, til dæmis 

ef hann hefur orðið vitni að ofbeldi foreldra sinna sem barn, ef hann á vopn, ef 

                                                 
48Halla Gunnarsdóttir: Slæðusviptingar: Raddir íranskra kvenna. Salka, Reykjavík, 2008. Bls. 
107-126. 
49 Marie Vlachová og Lea Biason, bls. 55.  
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hann notar áfengi eða eiturlyf í óhófi, missir stöðu hans og ef hann hefur komist 

í hóp vandræðaunglinga þegar hann var sjálfur ungur.50 

 

Þetta mikla heimilisofbeldi sem konur um allan heim verða fyrir, má segja að sé 

verndað af mannréttindasamningum. Í almennum mannréttindasamningum, 

svosem Mannréttindasáttmála Evrópu og Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna, er réttur til friðhelgi einkalífs tryggður. Það hefur oft verið gagnrýnt 

að einmitt þessi réttur til friðhelgi einkalífs verndi karlmenn frá því að vera 

saksóttir fyrir það sem á sér stað innan veggja heimilis þeirra. Það má því segja 

að friðhelgi einkalífs komi sér sérstaklega vel fyrir karlmenn, en þar sem konur 

verða fyrir heimilisofbeldi kemur rétturinn til friðhelgi einkalífs þeim illa. Hins 

vegar telst rétturinn til frelsis frá heimilisofbeldi ekki til mannréttinda. Staða 

kvenna sem verða fyrir heimilisofbeldi er því veikari en karlmanna sem bera 

fyrir sig friðhelgi einkalífs. 

Viðhorf til jafnréttis kynjanna á Íslandi 
Það eru viss mannréttindi sem felast í því að kona, eða karl, geti treyst á það að 

sé brotið gegn henni eða honum sé afbrotamanninum veitt viðeigandi refsing. 

Þó að á Íslandi sé það hvergi ritað í lög að ef brotið sé gegn konu, eigi ekki að 

vera við því jafn þung refsing og ef brotið er gegn karli þá virðast þau brot sem 

fleiri konur verða fyrir en karlar hafa minni viðurlög. Það sama á við á öðrum 

sviðum, hvergi er til dæmis lengur minnst á að konur skuli fá lægri laun er 

karlar, en það er þó því miður oft staðreyndin. Mannréttindi kvenna á Íslandi 

eru því ekki að fullu virt. 

 

Á Íslandi ríkir það viðhorf að kynin skuli njóta jafnréttis. En það hefur þó ekki 

leitt til þess að jafnrétti ríki, sem dæmi um það má nefna þann mikla launamun 

sem enn ríkir á milli kynjanna. 16% munur á launum kynjanna, þegar allir 

                                                 
50 Marie Vlachová og Lea Biason, bls. 56. 
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þættir svo sem vinnutími, aldur, staða, reynsla og menntun hafa verið teknir til 

greina, mældist í rannsókn árið 2006. Árið 2008 var framkvæmd ný könnun á 

vegum SFR þar sem fram kemur enn hærri launamunur eða 18% heildar 

launamunur kynjanna.51 Nú eiga 23 konur sæti á Alþingi, af 63 

alþingismönnum, og eru þær því einungis tæp 37% alþingismanna.52 

Samkvæmt rannsókn Hagstofu Íslands frá árinu 2007 eru konur 22% 

stjórnarmanna í íslenskum fyrirtækjum, og einungis 19% framkvæmdastjóra.53 

Samt eru þeir fáir í dag á Íslandi sem halda því fram að kynjamisrétti sé 

réttlætanlegt. 

Skýrslur eftirlitsnefndar með framkvæmd 
kvenréttindasamnings Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi 
Kvenréttindasamningar eru mannréttindasamningar. Því er ekki úr vegi að 

skoða hvernig eini kvenréttindasamningurinn sem Ísland hefur fullgilt hefur 

verið uppfylltur hér á landi. Hvernig stöndum við á Íslandi okkur í því að 

framfylgja samningnum um afnám allrar mismununar gagnvart konum? Við 

höfum fengið skýrslur frá CEDAW þar sem við erum ekki talin vera að gera 

eins vel og við getum. Þó jafnrétti kynjanna á Íslandi sé komið lengra en í 

mörgum öðrum löndum, er ekki þar með sagt að fullkomnu jafnrétti hafi verið 

náð hér á landi. Það er því engin ástæða til að slaka á í baráttunni fyrir 

kynjajafnrétti. 

Eldri skýrslur eftirlitsnefndarinnar  
Björg Thorarensen tekur saman í grein sinni, Framkvæmd Íslands á 

mannréttindaskuldbindingum Sameinuðu þjóðanna, veigamestu aðfinnslurnar 
                                                 
51SFR: „Launakönnun SFR 2008“, sótt 21. desember 2008 á 
http://sfr.is/files/Launakonnun_lokautgafa_110908_765931423.pdf 
52Alþingi: „Þingmenn og embætti“,  sótt  21. desember 2008 á 
http://www.althingi.is/dba-bin/thmn.pl?lthing=.&tegund=%DE&nuvam=1 
53Hagstofa Íslands: sótt 21. desember 2008 á 
http://www.hagstofa.is/temp/Dialog/Saveshow.asp 
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sem CEDAW eftirlitsnefndin hefur gert við framkvæmd samningsins hér á 

landi. Þar nefnir hún að grípa þurfi til sérstakra aðgerða til að afnema misrétti 

hér á landi og margs konar tilmæli hafi komið fram, varðandi lagaframkvæmd 

og lagaumhverfi, sem er beint að íslenskum stjórnvöldum. Þar er lögð áhersla á 

að úrræði vanti á vinnumarkaðnum, til að bregðast við jafnréttisbrotum og jafna 

launamisrétti kynjanna. Hlutfall kvenna í störfum sem kosið er til og 

stjórnunarstöðum innan stjórnkerfisins á Íslandi er mun lægra en hlutfall karla, 

og það þrátt fyrir að menntunarstig kvenna sé mjög hátt. Einnig er minnst á að 

stjórnvöld þurfi að vinna að hugarfarsbreytingu á þá leið að ábyrgð á börnum 

og heimili hvíli jafnt á báðum foreldrum, en það viðhorf að konur beri meiri 

ábyrgð á heimili og börnum tengist þeirri staðreynd að fjöldi kvenna sé í 

hlutastarfi.54 

 

Einnig gerði nefndin í eldri skýrslum athugasemdir við þá staðreynd að konur í 

strjálbýli á Íslandi hafi ekki mörg atvinnutækifæri utan heimilis síns, en það 

hafi hins vegar karlmenn í strjálbýli og konur í þéttbýli. Fram komu aðfinnslur 

við heilbrigðiskerfið hér á landi þar sem skortur er á upplýsingum um 

heilsufarsvandamál kvenna og geðheilsu þeirra. Nefndin lýsti einnig yfir 

óánægju sinni með það að getnaðarvarnir eru ekki niðurgreiddar af ríkinu hér á 

landi.55 

Nýjasta skýrsla eftirlitsnefndarinnar 
Eftirlitsnefnd með framkvæmd samningsins um afnám allrar mismununar 

gagnvart konum gaf út skýrslu um framkvæmd samningsins á Íslandi í júlí í ár. 

Þar koma fram bæði jákvæðir hlutir og hlutir sem mættu betur fara í sambandi 

við jafnrétti kynjanna á Íslandi. Þar er talað um að lög um jafna stöðu og jafnan 
                                                 
54 Björg Thorarensen: „Framkvæmd Íslands á mannréttindaskuldbindingum Sameinuðu 
þjóðanna“, Uppbrot hugmyndakerfis, endurmótun íslenskrar utanríkisstefnu 1991-2007. Ritstj. 
Valur Ingimundarson, Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 2008. Bls. 299. 
55CEDAW A/51/38 (1996): Iceland. Bls.3. Sótt 12. september 2008 á 
http://www.bayefsky.com/pdf/iceland_t4_cedaw.pdf 
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rétt kvenna og karla frá 2008 innihaldi grein þar sem fram kemur að sérstakar 

tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta stöðu eða auka möguleika kvenna 

eða karla í því skyni að koma á jafnri stöðu kynjanna á ákveðnum sviðum.Sams 

konar grein hefur verið í eldri jafnréttislögum og er ekki talin ganga gegn 

samningnum. Eftirlitsnefndin hefur þó áhyggjur af því að þetta úrræði virðist 

ekki vera notað. Einnig nefnir eftirlitsnefndin að íslenskir dómstólar virðast 

ekki vísa í samninginn í dómum sínum. Nefndin vill því að dómurum, 

saksóknurum og lögfræðingum séu kynnt efni samningsins til að tryggja að það 

komi fram innan dómkerfisins hér á landi. Rannsóknir á Íslandi hafa sýnt að 

stór hluti karla og kvenna hafa ekki áhyggjur af þeim kynbundna launamun sem 

er hér á landi, og vill nefndin að meira sé gert í þá átt að útrýma staðalmyndum 

sem hér ríkja. Hún leggur til tillögur um hvernig hægt sé að vinna í þessu 

vandamáli, til dæmis að hefja vitundarvakningu um hlutverk kynjanna í 

fjölmiðlum og einnig í menntakerfinu.56 

 

Í skýrslunni koma einnig fram áhyggjur eftirlitsnefndarinnar af ofbeldi gegn 

konum á Íslandi og meðferð slíkra mála hjá yfirvöldum. Þar koma fram 

sérstakar áhyggjur af viðurlögum gegn kynferðisofbeldismönnum, og þá 

sérstaklega þeim sem fremja nauðgun, en þau eru ekki nógu þung. Einnig er 

tala ákæra í þessum málum mjög lág miðað við tölu þeirra kæra sem berast 

lögreglunni og mála sem hún hefur til rannsóknar.57 Á þetta hefur einmitt verið 

bent lengi hér á landi af þeim sem vinna að auknum réttindum kvenna. 

Fræðimenn og -konur sem skoðað hafa kvennarétt á Íslandi, hafa mörg hver 

komist að þeirri niðurstöðu að kröfur um sönnunargögn sem gerðar eru í 

nauðgunarmálum séu of strangar með tilliti til annarra glæpa af svipuðum toga 

sem ekki beinast í meira mæli að konum en körlum. Einnig hefur sá tími sem 
                                                 
56 CEDAW/C/ICE/CO/6 (2008): "Concluding observations of the Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women: Iceland". Bls. 2-3. Sótt 12. september 2008 á 
http://www.bayefsky.com/pdf/iceland_t4_cedaw_41_adv.pdf 
57 CEDAW/C/ICE/CO/6 (2008): Bls. 3 
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menn sem dæmdir eru fyrir nauðgun fá að sitja í fangelsi þótt of stuttur, miðað 

við alvarleika brotsins.58 

 

Í skýrslunni er farið fram á það að íslenska ríkið fari í gegnum alla sína ferla í 

sambandi við nauðgunarkærur sem berast. Einnig er talið líklegt að lengri 

refsingar við þessum brotum séu nauðsynlegar.59  

 

Nefndin lýsir einnig yfir áhyggjum sínum af þeim úrræðum sem notuð eru 

þegar ofbeldi gagnvart konum á íslenskum heimilum á sér stað, og þá 

sérstaklega þegar konur af erlendum uppruna lenda í ofbeldi eða nauðgunum. 

Til að koma til móts við þarfir fórnalambanna þarf aukin fjárútlát, sem nefndin 

leggur til að íslenska ríkið greiði.60 1998 var sett saman sérstök reglugerð fyrir 

embætti lögreglustjóra um hvernig ætti að taka á heimilisofbeldi. Mál sem upp 

kom sumarið 2008 og varðaði nálgunarbann er kannski nærtækasta dæmið um 

að þessi reglugerð er ef til vill ekki að virka. Í því máli var konu neitað um að fá 

lengingu á nálgunarbanni gegn fyrrum sambýlismanni hennar. Hafði konan 

orðið fyrir miklu ofbeldi af hans völdum, þar má nefna að hún hafði hlotið 

rifbeinsbrot, sprungna hljóðhimnu auk þess sem hún hafði fjölda marbletta víðs 

vegar um líkamann. Hún hafði kært manninn fyrir líkamsárás og hjá lögreglu 

voru undir rannsókn ætluð kynferðisbrot gegn henni sem höfðu staðið yfir um 

langt skeið, bæði sem þessi fyrrum sambýlismaður hennar hafði framkvæmt og 

einnig önnur sem hann hafði neytt hana til með öðrum mönnum.61 Það má velta 

upp þeirri spurningu hvort austurríska leiðin við að eiga við heimilisofbeldi 

væri betri. Sú leið grundvallast á því að sá aðili sem hefur verið uppvís að 

                                                 
58Til dæmis: Atli Gíslason og Jóhanna Katrín Magnúsdóttir: „Réttarvernd kynfrelsis“, 
Guðrúnarbók, Hið íslenska bókmennafélag, Reykjavík, 2006. Bls. 39. Einnig Guðrún 
Jónsdóttir: Nauðgun, Stígamót, Reykjavík, 2001. Bls. 4-13.  
59CEDAW/C/ICE/CO/6 (2008): Bls. 4 
60CEDAW/C/ICE/CO/6 (2008): Bls. 4 
61Hæstiréttur: hrd. 423/2008. Sótt 12. desember 2008 á 
http://haestirettur.is/domar?nr=5277&leit=t 
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ofbeldi á heimilinu er tekinn af því í tvær vikur. Á meðan fær sá aðili sem eftir 

verður, í langflestum tilfellum konan, tíma til að hugsa stöðu sína og koma sér 

og jafnvel börnum sínum í öruggt skjól. Þessi leið getur vel verið mun líklegri 

til árangurs, en sú leið sem hefur hingað til verið notuð þar sem konan þarf að 

leita sér skjóls, fyrir sig og börn sín, hjá Kvennaathvafinu. Þaðan liggur leiðin 

greiðust heim til ofbeldisaðilans í flestum tilfellum. Frumvarp til breytingar á 

lögum, þar sem lagt er til að þessi austurríska leið sé tekin upp, hefur legið fyrir 

á Alþingi lengi. Einn helsti talsmaður frumvarpsins hefur verið þingmaður 

Vinstri-grænna, Kolbrún Halldórsdóttir. En frumvarpið hefur aldrei orðið að 

lögum, nú síðast var það Samfylkingin sem felldi það í atkvæðagreiðslu.62 

Lögum um nálgunarbann hefur þó verið breytt í átt til hins betra, og taka 

breytingarnar gildi 1. janúar 2009.63 

 

Árið 2007 var almennum hegningarlögum nr. 19/1940 breytt á þann veg að þeir 

sem stunda vændi skuli ekki hljóta refsingu fyrir, en þeir sem stuðla að því að 

aðrir stundi vændi skuli hljóta fangelsisdóm allt að fjórum árum samkvæmt 

206. grein þeirra laga. Nefndin hefur áhyggjur af þessu þar sem engar 

reglugerðir sem þetta varða hafa verið gefnar út, og einnig því að ekki hafi 

verið gerðar neinar ráðstafanir fyrir þá sem stunda vændi til að leita sér hjálpar. 

Hún vill fá að sjá einhver gögn sem sýna að þessi breyting á lögum gagnist 

konum þannig að þær geti betur notið sinna mannréttinda. Einnig minnist hún á 

það að á Íslandi eru ekki til nein gögn um mansal til og frá landinu, en úr því 

þarf að bæta. Einnig er lagt til að Ísland taki virkari þátt í alþjóðlegu samstarfi 

sem gengur út á það að draga úr mansali.64 

 

                                                 
62Breytingartillaga við frumvarp til laga um nálgunarbann. þskj. 1048. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, sótt 17. nóvember 2008 á 
http://www.althingi.is/altext/135/s/1048.html 
63 Lög um nálgunarbann, 2008 nr. 122, 17. september 2008.  
64CEDAW/C/ICE/CO/6 (2008): Bls. 5 
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Í skýrslunni er talað um hversu lágt hlutfall kvenna er í hátt settum stöðum, til 

dæmis stöðum dómara og ríkiserindisrekstri, á Íslandi. Þar sem konur eru í 

meiri mæli háskólamenntaðar, kemur það furðulega fyrir sjónir nefndarinnar að 

mun færri konur en karlar skuli starfa í heimi vísinda- og fræðimanna. Úr þessu 

mætti bæta með því að hvetja konur sérstaklega til að sækja um hátt sett störf. 

Einnig vekur nefndin athygli á því að konur eru aðeins um 18% í stöðum 

framkvæmdastjóra á landinu og aðeins 22% stjórnarformanna. Í þessum 

málaflokki finnst nefndinni tilvalið að nýta þá grein laganna sem leyfir 

tímabundnar aðgerðir til að rétta úr stöðu annars hvors kynsins, og þá 

sérstaklega innan einkageirans.65 Sem dæmi má nefna að innan einkageirans 

ríkir ekki auglýsingaskylda um laus störf, og vinnur það sérstaklega gegn 

konum því karlmönnum innan fyrirtækisins eru oftar en ekki boðnar háttsetta 

stöður innan fyrirtækja, án þess að kostir kvenna til að gegna þeim séu 

kannaðir.  

 

Mikill launamunur kynja ríkir á Íslandi. Nefndin nefnir áhyggjur af þeim 16% 

mun á launum kynjanna, þegar allir þættir svo sem vinnutími, aldur, staða, 

reynsla og menntun hafa verið teknir til greina, sem mældist í rannsókn árið 

2006. Árið 2008 var framkvæmd ný könnun á vegum SFR þar sem fram kemur 

enn hærri launamunur eða 18% heildarlaunamunur kynjanna.66 Þar sem 

kynbundinn launamunur gengur gegn lögum á Íslandi, ætti að áliti nefndarinnar 

að vera hægt að gera eitthvað í þessari beinu mismunun. Eitt af því sem nefndin 

bendir á að hægt sé að gera í stöðunni, er að virkja 18. grein laga nr. 10/2008 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, en þar er kveðið á um skyldu 

fyrirtækja á vinnumarkaðnum að leggja fram jafnréttisáætlun. Ríkið ætti því að 

fylgjast betur með því að þessi skylda sé uppfyllt innan fyrirtækja, og 

                                                 
65CEDAW/C/ICE/CO/6 (2008): Bls. 5. 
66SFR: „Launakönnun SFR 2008“. 
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áætluninni sé svo fylgt.67 Nefndin leggur til að íslenska ríkið stofni sjálfstæða 

mannréttindastofnun, með það að markmiði að vekja athygli á og vernda 

mannréttindi, og þá sérstaklega mannréttindi kvenna og stúlkna.68 

 

Nefndin vekur athygli á því að íslenska ríkið ber ábyrgð á því að uppfylla 

skuldbindinga sínar samkvæmt samningnum. Hún leggur því til að Alþingi 

verði hvatt til að fylgja samningnum í störfum sínum og geri þau verk sem 

nauðsynleg eru til að réttindum sem varin eru í samningnum sé náð hér á landi, 

þar með talið að fylgja þeim leiðbeiningum sem gefnar eru í skýrslunni.69 Svör 

frá íslensku ríkisstjórninni varðandi þessar ábendingar eftirlitsnefndarinnar hafa 

enn ekki borist, en í skýrslunni fer nefndin fram á að svör ríkisstjórnar berist 

innan tveggja ára frá útgáfu hennar.70 

Svið þar sem Íslendingar leggja sitt af mörkum 
Því má ekki gleyma sem Ísland hefur lagt af mörkum til uppbyggingar 

mannréttinda kvenna í heiminum. Íslensk stjórnvöld hafa gefið sig út fyrir að 

beita sér sérstaklega fyrir réttindum kvenna, m.a. á grundvelli samnings 

Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum. Á vef 

utanríkisráðuneytisins má finna yfirlýsingu þeirra þar sem fjallað er um áherslur 

ráðuneytisins í þessum málum. Þar er vakin athygli á hvers kyns ofbeldi gegn 

konum og stúlkubörnum í heiminum og ráðuneytið segist beita sér fyrir 

framkvæmd samningsins um afnám allrar mismununar gagnvart konum og 

hvetja þau ríki sem ekki hafa gerst aðilar að samningnum til að gera það sem 

fyrst. Það vekur einnig áherslu á sérstaklega slæmri aðstöðu kvenna og 

                                                 
67CEDAW/C/ICE/CO/6 (2008): Bls. 6. 
68CEDAW/C/ICE/CO/6 (2008): Bls. 7. 
69CEDAW/C/ICE/CO/6 (2008): Bls. 8. 
70CEDAW/C/ICE/CO/6 (2008): Bls. 9. 
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stúlkubarna á átakasvæðum í heiminum og segist munu efla enn frekar 

samstarfið við UNIFEM, m.a. til að sporna við ofbeldi gegn konum.71 

 

Íslendingar hafa í gegnum Íslensku friðargæsluna tekið þátt í verkefnum sem 

talin eru hæfa þekkingu og getu þjóðarinnar, og þar með talin eru verkefni á 

sviði kvenréttinda. Utanríkisráðuneytið hóf að senda friðargæsluliða til starfa 

sem jafnréttisfulltrúar á skrifstofu UNIFEM, Þróunarsjóðs Sameinuðu þjóðanna 

í þágu kvenna í Kosovo, árið 2000.72 

 

Í Makedóníu tók friðargæsluliði frá Íslandi til starfa við svæðisáætlun UNIFEM 

í Suð-Austur Evrópu haustið 2007. Hún er þó komin heim, og núna kostar 

ráðuneytið einn friðargæsluliða í Bosníu og einn í Serbíu, við þessi sömu störf. 

Einnig leggur Ísland til og kostar einn starfsmann hjá UNIFEM í Líberíu, en sá 

starfsmaður starfar þar að þróun jafnréttismála.73 

 

Þegar Íslendingar kosta friðargæsluliða til að hjálpa til við ýmis störf í 

þróunarlöndum, var það upphaflega gert til þess að þegar friðargæsluliðarnir 

sneru aftur, hefðu þeir með sér einhverja reynslu sem nýst gæti okkur 

Íslendingum. 74 Slíkt hið sama ætti auðvitað að gilda um þá friðargæsluliða sem 

sérstaklega starfa í þágu kvenréttinda í heiminum. 

                                                 
71 Utanríkisráðuneytið: „Réttindi kvenna“, sótt 17. nóvember 2008 á 
 http://www.utanrikisraduneyti.is/utanrikismal/mannrettindamal//nr/3662#Rettindi_kvenna 
72 Gunnar Páll Baldvinsson: „Friðargæsla herlausrar þjóðar: stefnumótun, sjálfsmynd og 
orðræða“, Uppbrot hugmyndakerfis, endurmótun íslenskrar utanríkisstefnu 1991-2007. Ritstj. 
Valur Ingimundarson, Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 2008. Bls. 141. 
73 Utanríkisráðuneytið: „Þátttaka íslensku friðargæslunnar í alþjóðlegu samstarfi“, sótt 17. 
nóvember 2008 á 
http://www.utanrikisraduneyti.is/utanrikismal/fridargaesla/verkefnin/ 
74 Gunnar Páll Baldvinsson, bls. 142. 
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Niðurstöður 
Kvenréttindi eru mannréttindi. Önnur mannréttindi eru í eðli sínu karlæg. Það 

virðist oft gleymast að hin upprunalegu mannréttindi eru ekki heilög þannig að 

þau megi ekki gagnrýna. Það verður að kanna hvort þau henti öllum jafnt, áður 

en þau eru kölluð þau grundvallarréttindi sem öllum þurfa að vera tryggð. Þessi 

mannréttindi henta konum ekki eins vel og körlum. Þess vegna þurfa konur á 

sérstökum kvenréttindum að halda, og þau mega ekki vera álitin réttlægri 

mannréttindi en hver önnur mannréttindi. 

 

Karllægt eðli mannréttinda má sjá á því að skoða hverja kynslóð þeirra fyrir sig, 

einsog hefur verið gert í þessari ritsmíð. Fyrstu kynslóðinni tilheyra réttindi sem 

veita einstaklingum vernd frá afskiptum ríkisins, en í mörgum tilfellum eru það 

einmitt aukin afskipti ríkisins sem konur þurfa á að halda. Það sama á við um 

hinar tvær kynslóðir mannréttinda, en félagsleg, efnahagsleg og menningarleg 

réttindi má segja að verndi kúgun kvenna af hendi karla í vissum skilningi og 

þessi gerð réttinda hafi lítið að segja fyrir stöðu kvenna. Nýjasta kynslóð 

mannréttinda sniðgengur einnig konur í vissum skilningi. Hún tekur ekki 

sérstaka reynslu kvenna með í reikninginn, og gengur aðeins út frá þeim 

einstaklingum sem taka átt í opinberu lífi, en á mörgum stöðum heimsins 

tilheyra konur ekki þeim hópi. Það má því með sanni segja að mannréttindum 

mistakist að hafa það að bæta lífsreynslu kvenna að leiðarljósi, jafnt á við að 

bæta lífsreynslu karla. 

 

Konur komu ekki að gerð fyrstu mannréttindasamninganna og í þeim 

samningum voru viðmiðanirnar búnar til. Núna vill enginn gagnrýna þessa 

upprunalegu samninga af hættu á því að öll sú mikla vinna sem fór í samningu 

og samþykktir um þá fari til spillis. Umræða um að mannréttindasamningar 

verndi ekki karla í sama mæli og konur og að mannréttindasamningar geti 
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jafnvel falið í sér ókosti fyrir konur er einnig ný af nálinni, og óskandi er að 

með tímanum verði þessi aðstæðumunur kynjanna leiðréttur. Einnig hefur lengi 

vel ríkt þögn um þau mannréttindabrot sem konur verða sérstaklega fyrir, 

svosem kynferðislegt ofbeldi karla gegn konum, nauðgun innan hjónabands er 

til dæmis verið viðurkennd félagsleg venja á sumum stöðum heimsins. Sem 

dæmi um hversu langt menn í vestrænum samfélögum hafa gengið í þá átt að 

viðurkenna ekki nauðgun innan hjónabands er mál sem kom fyrir 

Mannréttindadómstól Evrópu árið 1995. Í því máli kvartaði breskur ríkisborgari 

undan því að hafa verið dæmdur fyrir það að hafa nauðgað konu, sem var 

samkvæmt lögum eiginkona hans. Hann hélt því fram að eiginmaður geti ekki 

verið sekur af þeim glæpi að nauðga eiginkonu sinni, vegna þess að sáttmáli 

hjónabandsins væri samþykki í sjálfu sér, og hún gæti ekki dregið það til 

baka.75 Maðurinn var að sjálfsögðu dæmdur fyrir nauðgun bæði í sínu 

heimalandi og svo loks dæmt fyrir Mannréttindadómstólnum að á rétti hans 

hefði ekki verið brotið við dóminn í heimalandinu. Þetta mál sýnir okkur þó að 

þessi hugsun er til staðar, og það jafnvel á Vesturlöndum.  

 

Um allan heim eru konur beittar ofbeldi. Allt frá fæðingu þurfa margar þeirra að 

berjast fyrir lífi sínu, og dánartíðni stúlkubarna er mun hærri en dánartíðni 

drengja. Algengasta form ofbeldis sem konur verða fyrir er heimilisofbeldi. Þær 

eru einnig sérstaklega viðkvæmar fyrir kynferðislegu ofbeldi. Ofbeldið leiðir 

svo af sér meira ofbeldi og margar konur eru í þeirri aðstöðu að eiga sér enga 

leið út úr ofbeldinu. Ofbeldishneigð er þó ekki endilega eðlislæg karlmönnum. 

Konur og karlar eru alin upp á ólíkan hátt þannig að karlarnir séu konunum 

æðri og þær eigi að vera þeim undirgefnar. Mannréttindi veita þeim konum sem 

fyrir ofbeldi verða ekki trygga leið út úr ofbeldisaðstæðunum, og sjá ekki 
                                                 
75 Mannréttindadómstóll Evrópu: „Case of C.R. v. The United Kingdom“, sótt 7. janúar 2009 á 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=C.
%20|%20R.%20|%20United%20|%20Kingdom&sessionid=16277433&skin=hudoc-en 
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nægilega til þess að þeir karlar sem beita konur ofbeldi fái fyrir það viðeigandi 

refsingu.  

 

Þar sem heimilisofbeldi fer oftast fram innan veggja heimilis, er það gjarnan 

álitið einkamál. Það hefur því haldist hulið og óskráð á mörgum stöðum 

heimsins. Alþjóðleg mannréttindi styðja jafnframt enn frekar við það að 

ofbeldið sé hulið, því þau vernda sérstaklega friðhelgi einkalífs. Sérhver maður 

eigi því rétt á friðhelgi innan veggja síns heimilis. Þau réttindi slá því 

skjaldborg yfir það ofbeldi sem karlar beita konum á heimili sínu. Staða kvenna 

sem verða fyrir heimilisofbeldi er því ekki sterk, en réttur til verndar gegn 

ofbeldis inni á heimili er hvergi verndaður í almennum 

mannréttindasamningum. 

 

Til þess að alþjóðleg mannréttindi verði árangursríkari fyrir konur þarf 

alþjóðasamfélagið, ríki heimsins, að fordæma misrétti gegn konum. Aukin völd 

þarf að færa í hendur kvenna svo reynsla kvenna sé í auknum mæli viðurkennd. 

Jafnréttislög þurfa að vera alþjóðavædd til að koma í veg fyrir að landslög séu 

uppbyggð með þeim hætti að þau verndi konur ekki í sama mæli og karla, til 

dæmis þegar kemur að refsingum fyrir glæpi. Viðauki sem gerður hefur verið 

við samning Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart 

konum gerir ráð fyrir að fleiri kvartanir geti fallið undir samninginn, til dæmis 

geta nú hópar einstaklinga borið fram kvartanir. Hann kveður á um sérstaka 

nefnd sem tekur fyrir kvartanir, en það er mikil bót því mikilvægt er að einhvers 

konar ferli fari í gang þegar brotið er á samningnum, líkt og venjan er með aðra 

mannréttindasamninga. 

 

Eitt af því sem gerir samning Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar 

mismununar gagnvart konum óæðri öðrum mannréttindasamningum, er sú 

staðreynd að við samninginn hefur ríkjum verið leyft að gera marga fyrirvara. 
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Það þekkist ekki með aðra mannréttindasamninga að ríki megi gera fyrirvara 

við þau grundvallarréttindi sem samningnum er ætlað að tryggja. Skref í rétta 

átt væri að viðurkenna að þessir fyrirvarar gangi gegn tilgangi og markmiði 

samningsins sjálfs, og séu í raun ólögmætir. 

 

Íslendingar eru framarlega þegar kemur að jafnrétti kynjanna, og því hafa þeir 

beitt sér á alþjóðavettvangi innan stofnana sem miða að því takmarki. En það að 

vera framarlega er þó ekki nóg, og huga verður sérstaklega að mannréttindum 

kvenna. Fara verður eftir tilmælum eftirlitsnefndarinnar með 

kvenréttindasamningi Sameinuðu þjóðanna, til að komast sem næst fullkomnu 

jafnrétti hér á landi. Til þess að geta verið tekin alvarlega í hvatningu sinni til 

annarra að ríkja um að gerast meðlimir samningsins og fara eftir honum, verða 

Íslendingar að geta sýnt fram á þannig sé málum farið hér á landi. 

 

Nú þegar kreppa ríkir í efnahagsmálum á Íslandi er ekki ástæða til að slá slöku 

við í eflingu kvenréttinda hér á landi. Sagan hefur kennt okkur að þegar slæmt 

ástand ríkir í efnahagsmálum landa virðist áherslan vera einna helst á því að 

hrinda í framkvæmd verkefnum sem tryggja karlmönnum atvinnu. Minni 

áhersla hefur verið á að skapa störf fyrir konur sem hafa vilja og getu til starfa. 

Koma þarf í veg fyrir að þessi saga endurtaki sig hér landi.  

 

Meirihluti Íslendinga telur, að öllum líkindum, að jafnrétti kynjanna sé æskilegt 

og það markmið sem við sem þjóð ættum að stefna að. Svoleiðis er því ekki alls 

staðar farið. Í mörgum öðrum ríkjum standa ýmsir hlutir, svosem trúarbrögð og 

ofríki karlmanna í valdastöðum, gegn því að jafnrétti kynjanna verði náð. Við á 

Íslandi ættum því að notfæra okkur aðstöðu okkar sem jafnréttissinnuð þjóð 

sem nýtur mikillar velmegunar, og setja öðrum þjóðum fordæmi. Við erum 

mjög nálægt því að ná fullkomnu jafnrétti í orði, svosem í lögum, og þá er ekki 

langt í land að viðhorfsbreyting gæti orðið hér á landi. Lagaákvæði sem leyfir 
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sértækar tímabundnar aðgerðir, til að bæta stöðu eða auka möguleika þess kyns 

sem hallar á, þarf að vera virkt svo hægt sé að vinna markvisst að því að ná 

fullkomnu jafnrétti á öllum sviðum samfélagsins. Lögum um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla þarf að fara eftir, og Jafnréttisstofa og kærunefnd 

jafnréttismála þurfa að framfylgja þeim betur og koma í veg fyrir að hægt sé að 

brjóta á þeim án þess að viðeigandi refsing komi fyrir.  

 

Við höfum öll tækin í höndum okkar, því ekki að nota þau til að vera öðrum 

þjóðum til fyrirmyndar þegar kemur að jafnrétti kynjanna. Við þurfum að 

leggja okkar af mörkum og þrýsta á aðrar þjóðir heimsins til að gera það sama.  

Viðurkenna þarf réttindi kvenna sem alþjóðleg mannréttindi, svo hægt sé að 

berjast gegn því misrétti sem konur á mörgum stöðum heimsins verða fyrir. 

Ástæðan fyrir því að sérstök réttindi kvenna þarf, þrátt fyrir að enginn hafi 

heyrt talað um sérstök réttindi karla, er sú að mannréttindi vernda konur ekki í 

sama mæli og þau vernda karla. 
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