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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um heimspeki Harrietar Taylor Mill. Harriet var virkur 

samstarfsfélagi heimspekingsins Johns Stuarts Mill en að mestu leyti hefur verið fjallað um 

hana sem einhverskonar neðanmálsgrein í lífi hans. Í ritgerðinni er ítarlega fjallað um 

hugmyndir hennar um menntun kvenna og hjónabönd auk borgararéttinda kvenna. Harriet var 

róttækur femínisti og frjálslynd í pólitík. Hún trúði því að frelsi kvenna væri forsenda þess að 

samfélagið gæti blómstrað fyllilega. 

Í ritgerðinni er sagt frá hugmyndum hennar um félagsmótun barna og hvernig börnum er 

kennt að haga sér eftir líffræðilegu kyni. Auk hugmynda hennar um félagsmótun kyngerva leit 

hún svo á að vegna þessarar félagsmótunar hefði myndast vani í samfélaginu fyrir yfirráðum 

karla. Harriet fjallaði um það hvernig stéttabarátta og kvennabarátta væru samofnar og að til 

að ná fram breytingum gæti ekkert dugað til nema allsherjarbylting. 

Harriet fléttar saman hugmyndum sínum um menntun, hjónabönd, kynlíf, stéttaskiptingu og 

uppeldi svo úr verður falleg og réttlát kenning um frelsi og valdskiptingu. Hún kemst að þeirri 

niðurstöðu að kúgun kvenna liggur í hefðum sem eru ekki tilkomnar vegna einstaklinga 

heldur vegna afturhaldsemi, fordóma og vanagangs. Konur eru ekki frjálsar á meðan að eina 

leið þeirra er í hjónaband. Konur eru eign manna sinna ef jafnrétti ríkir ekki á milli hjóna. 

Konur eru söluvarningur ef þær fá ekki að mennta sig að vild. Með frelsun kvenna gæti 

samfélagið loks þróast úr ástandinu þar sem karlar fara með öll völd því jafnrétti kynjanna er 

réttlæti. 

 

 

  



  

 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur ............................................................................................................................. 1 

2 Fræðileg hugtök og skilgreiningar ..................................................................................... 4 

2.1 Femínísk heimspeki ................................................................................................. 4 

2.2 Frjálslyndur og marxískur femínismi ....................................................................... 4 

2.3 Kyngervi og kyn ...................................................................................................... 5 

2.4 Borgaraleg réttindi ................................................................................................... 6 

3 Um hjónabönd og menntun kvenna ................................................................................... 7 

3.1 Frelsið í menntuninni ............................................................................................... 7 

3.2 Fjötrar hjónabandsins ............................................................................................. 11 

4 Kvenréttindi ....................................................................................................................... 17 

4.1 Borgaraleg réttindi kvenna ..................................................................................... 17 

4.2 Rödd hennar – Rödd mín ....................................................................................... 22 

5 Lokaorð ............................................................................................................................... 26 

Heimildaskrá ........................................................................................................................... 27 

 

 



1 
 

1 Inngangur 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um Harriet Taylor Mill og heimspeki hennar. Yfirleitt hefur 

verið litið á Harriet sem einhvers konar neðanmálsgrein við verk seinni eiginmanns hennar, 

Johns Stuarts Mill, en við nánari skoðun er auðveldlega hægt að sjá merki um áhrif hennar í 

hans þekktustu verkum. Harriet og John Stuart Mill kynntust þegar Harriet var gift fyrri manni 

sínum, John Taylor. Fyrir utan allra fyrstu ár hjónabandsins bjó Harriet ekki með John Taylor 

og voru þau í rauninni aðeins hjón að nafninu til. Harriet og John Stuart Mill þróuðu hins 

vegar með sér djúpa og virðingarfulla vináttu og gagnkvæma ást. Þau ferðuðust saman og áttu 

í nánu samstarfi í mörg ár áður en þau gengu í hjónaband að John Taylor látnum.  

Lengi vel hefur J.S. Mill verið álitinn róttækur femínisti og mjög gjarnan fjallað um hann í 

kynjafræðum sem slíkur. Hins vegar var Harriet í raun komin langt á undan þeirra samtíma 

með hugmyndum sínum og var mun róttækari í hugsun en John Stuart. Til að mynda þótti 

honum eðlileg þróun að menntun yrði jafn aðgengileg stúlkum og drengjum, en það átti þó 

fyrst og fremst að vera í þeim tilgangi að konur yrðu eiginmönnum sínum betri félagsskapur. 

Einnig leit hann svo á að konur myndu kjósa húsmóðurhlutverkið eftir sem áður þótt þær 

öðluðust meiri réttindi.1 Þessum skoðunum deildi Harriet ekki, enda leit hún svo á að konur 

ættu að mennta sig fyrir eigin ánægju og yndisauka og að vinnumarkaðurinn ætti að vera 

opinn fyrir konum jafnt sem körlum.  

Bókin sem verður notuð sem aðalheimild í þessari ritgerð heitir The complete works of 

Harriet Taylor Mill en í þeirri bók er að finna allt það efni sem Harriet skildi eftir sig við 

ótímabæran dauða sinn. Bókinni var ritstýrt af Jo Ellen Jacobs en hún er prófessor í heimspeki 

við Millikin-háskóla í Bandaríkjunum. Jacobs hefur helgað feril sinn því að rannsaka störf 

Harrietar og er hún einnig höfundur greinarinnar „The lot of gifted ladies is hard: A study of 

Harriet Taylor Mill criticism“ og bókarinnar The voice of Harriet Taylor Mill.  

Meðal helstu hugðarefna Harrietar var uppeldi og menntun barna. Hún varpaði fram þeirri 

hugmynd að börnum væri kennt að haga sér eftir kyni og það væri því ekki í eðli þeirra að 

haga sér á kynbundinn hátt. Þar er hún komin á sporið með skilgreiningu kyngerva og ekki er 

annað hægt en að dást að slíkri róttækri afneitun á eðli kynjanna á þessum tímapunkti í 

sögunni.  

                                                           
1 J.S. Mill 1997:165&258 
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Harriet leit svo á að stéttamunurinn í samfélaginu væri tengdur kynjamuninum og hafði hún 

áhyggjur af konum úr verkamannastétt sem oftast nær fengu sama sem enga menntun. Hún 

skrifaði talsvert um hjónaband og réttindi kvenna, menntun þeirra og tilgang í samfélaginu. 

Hún bar hjónabandið saman við þrælahald, sem er sterkt til orða tekið en hún gat ekki séð 

hvernig konur gátu verið frjálsar í því samfélagi sem hún bjó í.  

Samlíf hjóna var henni hugleikið málefni og þá er gott að hafa í huga að Harriet bjó í 

samfélagi þar sem lekandi var jafn mikil ógn við fólk eins og alnæmi var á áttunda áratug 20. 

aldarinnar. Hún fjallaði ítarlega um náin samskipti hjóna og skort á reynslu kvenna í ástarlífi 

fyrir hjónaband, en þó hefur hún haft það orð á sér á meðal fræðimanna að hafa verið tepra.  

Að lokum verður fjallað um ritgerð hennar um borgararéttindi kvenna, en í henni færir hún 

rök fyrir því að veita konum kosningarétt sem og réttindi á öðrum sviðum samfélagsins. 

Áhugavert væri að skoða hvort Harriet hafi verið róttæklingurinn sem kveikti margar af 

hugmyndum J.S. Mill um réttindi kvenna en hér verður athyglinni þó beint fyrst og fremst að 

heimspeki hennar sjálfrar, út af fyrir sig. Meginspurningin sem fengst verður við í ritgerðinni 

er á hvaða hátt hún var róttæk, jafnvel of róttæk fyrir samtíma sinn. Sýnt verður fram á þessi 

atriði með því að rýna í skrif hennar og bera þau saman við hugmyndir sem ekki hafa farið 

hátt í fræðilegu samhengi fyrr en löngu síðar. 

Ég finn mig knúna til að gera því skil á hvaða hátt ég mun vísa til hennar hér eftir. Það er 

óvéfengjanlega rík hefð fyrir því að tala um heimspekinga sem og aðra fræðimenn með 

eftirnafni. Kant, Marx, Descartes, Mill, Hume og Rousseau, svo einhverjir séu nefndir, eru 

nánast aldrei nefndir með fornöfnum. Þvert á þetta hef ég hef nefnt Harriet með fornafni 

hingað til í ritgerðinni en auðveldlega má færa rök fyrir því að hún eigi meiri virðingu skilið 

en svo að talað sé um hana með fornafni eingöngu þegar hefðin er sú að notast sé við eftirnöfn 

þegar persónur fræðanna eru annars vegar.  

Nú er það svo að Harriet er minna þekkt af Mill-tvíeykinu og því gæti það verið ruglandi að 

tala einfaldlega um hana sem Mill, líkt og er gert með John Stuart. Hún er einstaklingurinn 

sem hér er til umfjöllunar og ætti því samkvæmt ríkjandi karllægum gildum og hefðum að 

vera kölluð Taylor Mill eða einfaldlega Mill. Að notast við upphafsstafi hennar, HTM, virðist 

við fyrstu sýn hafa óheppilegar tæknilegar skírskotanir2 en þó venst hún fljótt við lestur 

þannig að sú leið er vissulega möguleg, sem og að tala um H.T. Mill. Engu að síður tel ég það 

                                                           
2 Vefsíður eru skjöl sem eru skrifuð á HTML-staðli.  HTML stendur fyrir Hypertext Markup Language, og HTM 

fyrir Hypertext Markup, og þessar skammstafanir eru algengar í vefslóðum og ber því oft fyrir augu fólks. Því 

reikar hugurinn auðveldlega að slíkum tæknilegum atriðum þegar talað er um HTM. 
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að notast við eftirnöfn, hvort sem þau eru eitt eða tvö, ekki gefa rétta mynd af lífi hennar og 

starfi. Hún var kona sem féll það sérstaklega illa í geð að vera slegin sem eign þegar í 

hjónaband var komið. Að konur taki upp eftirnöfn eiginmanna sinna angar af feðraveldinu og 

því sem Harriet barðist gegn. 

Aftur á móti gerir það að nefna hana með fornafni að verkum að lesandinn finnur fyrir meiri 

tengingu við hana, en það má kalla  kvenlægt viðhorf; að vilja finna fyrir persónulegri 

tengingu við viðfangsefnið. Hið karllæga viðhorf er í því fólgið að meiri virðing sé fólgin í 

formlegu ávarpi og er það augljóslega ríkjandi viðhorf. Eftir stendur því valið á milli hins 

kvenlæga og hins karllæga. Ég get ekki með góðri samvisku gengist upp í hinu ríkjandi 

karllæga viðhorfi í umfjöllun minni um konu í femínískri ritgerð og ætla því að velja hið 

kvenlæga persónulega viðhorf og skrifa um Harriet. 
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2 Fræðileg hugtök og skilgreiningar 

2.1 Femínísk heimspeki 

Femínísk heimspeki er öðruvísi heldur en sú hefðbundna sem heimspekinemar og annað 

áhugafólk kynnist dags daglega. Ástæðan er einfaldlega sú að hefðbundna heimspekin er 

skrifuð af körlum fyrir karla. Ég ætla mér ekki að setja út á þá heimspeki, enda er hún góð og 

gild. Femínísk heimspeki er hins vegar að miklu leyti  skrifuð af konum, fyrir alla í 

samfélaginu, bæði konur og karla. Hún er öðruvísi af því að reynsluheimur kvenna í gegnum 

aldirnar, og enn þann dag í dag, er annar heldur en reynsluheimur karla. Áður fyrr fengu 

konur ekki menntun nema þær væru af hærri þrepum þjóðfélagsins og þá miðaði menntunin 

að því að gera þær að ákjósanlegu stofustássi en í raun ekkert umfram það. Konur voru hvorki 

taldar búa yfir skynsemi né öðrum dygðum sem karlar voru heiðraðir með. Þær voru taldar 

tilfinningaverur sem ekki gátu hugsað rökrétt og má rekja þær hugmyndir allt aftur til 

fornaldar. 

Þessar kenningar eru heilt viðfangsefni út af fyrir sig en það sem ég hef í huga er hvernig 

konur voru útilokaðar frá heimi akademíunar og hvernig það, auk annars, mótaði reynsluheim 

kvenna þar sem þeirra heimspeki og önnur fræðileg hugsun fékk ekki viðurkenningu 

samferðamanna þeirra. Það er því engin furða að heimspeki kvenna sé önnur en heimspeki 

karla. Í henni er reynt að koma því sjónarmiði fram að konur eru einnig partur af heiminum, 

þær eru hluti af samfélögum heimsins og þær hafa sína eigin rödd. Femínísk heimspeki er því 

í grunninn þetta hér: raddir kvenna sem krefjast áheyrnar samfélagsins.3  

2.2 Frjálslyndur og marxískur femínismi 

Því er gjarnan haldið fram að fyrsta bylgja femínismans hafi byrjað seint á átjándu öld, um 

það leyti sem kapítalískt þjóðfélag var að myndast. Skyndilega varð það svo að karlar fóru út 

af heimilunum til vinnu en konurnar sátu eftir með fátt að gera. Heimspekingurinn Mary 

Wollstonecraft skrifaði meðal annars um menntun og tilgang kvenna í þjóðfélaginu, en hún 

vonaðist til að hvetja þær til að fullgera tilveru sína, að verða meira en bara til skrauts í 

heiminum.4 Hver svo sem upptökin voru þá var athyglin vakin og róttækar enskar konur, 

líktog Harriet, vildu tryggja rétt sinn til að njóta tilverunnar til fulls. 

Óhætt er að kalla Harriet frjálslyndan femínista. Frjálslyndur femínismi (e. liberal feminism) á 

uppruna sinn í frjálshyggjunni en hún er gjarnan greind í tvo flokka; klassíska frjálshyggju og 

                                                           
3 Þessi skilgreining á femínískri heimspeki er höfundar. 
4 Tong 1998:12. 
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félagslega frjálshyggju. Sú klassíska leggur mikla áherslu á borgaraleg réttindi, svo sem 

kosningarétt og eignarétt og svo trú-, tjáningar- og félagafrelsi, en þessi borgaralegu réttindi 

eru hornsteinn samfélagsins. Klassísk frjálshyggja leggur aftur á móti einnig mikla áherslu á 

frjálsan markað og upphaflega hugsunin var sú að frjáls markaður skapaði jöfn tækifæri allra 

til að skapa sér gott líf.  

Félagsleg frjálshyggja leggur áherslu á að ríkið skuli tryggja efnahagslegan jöfnuð í 

samfélaginu því það sitja ekki allir sjálfkrafa við sama borð. Því þarf að laga markaðinn að 

þörfum samfélagsins til að skapa jöfnuð. Í dag líta flestir sem aðhyllast frjálslyndan 

femínisma svo á að hann sé að mestu byggður á þessari félagslegu frjálshyggju og er markmið 

þeirra sem aðhyllast þessa hugmyndafræði að skapa réttlátt samfélag þar sem allir fá að njóta 

sín.5 Þegar öllu er á botninn hvolft er frjálshyggjan upphafið á kvenréttindabaráttunni sem 

frelsaði konur úr viðjum fornaldar. Þessi borgaralegu réttindi sem eru áhersluatriði 

frjálshyggjunnar eru grundvöllur mannréttinda og grunnur þess að búa í samfélagi. Áður en 

fyrsta bylgja femínismans kom til voru konur nánast réttlausar með öllu, jafnvel á svipuðum 

stað í goggunarröðinni og þrælar. Fyrsta bylgja femínismans snérist um frelsun kvenna; að 

þær fengju frelsi til að mennta sig, vinna fyrir sér og greiða atkvæði í kosningum. Þessi 

grunnréttindi, skyldur og ábyrgð eru það sem gerir fólk að virkum þegnum í samfélaginu. 

Þetta vissi Harriet og var draumur hennar sá að konur myndu öðlast þetta frelsi. 

Í kenningum Marx og Engels eru átakasjónarhorn áberandi en grunnurinn er sá að frelsun á 

efnahagssviðinu kemur fyrst og í kjölfarið komi frelsi á öðrum sviðum. Nítjándu aldar 

marxismi lítur svo á að kapítalismi sé orsök kvennakúgunar en samkvæmt Engels eru konur 

ígildi verkamanna í fjölskyldum en eiginmennirnir eru verksmiðjueigendurnir.6 Konur eru 

seldar einum karli til að þjóna honum og hlýða. Marxískur femínismi heldur því fram að 

kvennabarátta sé stéttabarátta vegna þess að undirokun kvenna er ekki afleiðing gjörða 

einstaklinga heldur þeirra félagslegu og pólitískra kerfa sem samfélagið byggist á.7 

2.3 Kyngervi og kyn 

Kyngervi (e. gender) er það hlutverki sem okkur er kennt að uppfylla, en kyn (e. sex) er það 

sem æxlunarfæri okkar segja til um við fæðingu. Kyn og kyngervi er ekki það sama og oft 

passar það kyngervi sem okkur er kennt að leika í samfloti við kyn okkar, ekki við þá persónu 

                                                           
5 Tong 1998:11-12. 
6 Tong 1998:103. 
7 Tong 1998:94. 
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sem við erum.8 Félagsmótun barna felur oft í sér eðlishyggju, eða þá hugmynd að stúlkum og 

drengjum séu viss hlutverk og hæfileikar eðlislæg en ekki ásköpuð. 

Í þessu samhengi þykir mér nauðsynlegt að koma því á framfæri að í dag er vitað að hin 

líffræðilegu kyn eru ekki einungis tvö. Kyn er orðið að rófi og er verulega algengt að fólk beri 

ekki kennsl á sig sem neitt kyn og einnig eru til einstaklingar sem fæddust með ódæmigerð 

kyneinkenni (e. intersex) í samfélaginu. Harriet talar hins vegar alltaf einungis um tvö kyn, 

karla og konur, og mun ég því haga skrifum mínum eftir því án þess að vilja sýna nokkra 

óvirðingu gagnvart hinu víðtæka kynja-rófi sem við þekkjum í dag. 

2.4 Borgaraleg réttindi 

Borgaraleg réttindi eru flestum kunn en þó vil ég skilgreina nákvæmlega hvað felst í kröfunni 

um þess háttar réttindi samkvæmt mínum skilningi á Harriet: að viðurkenna ríkisborgararétt 

einstaklinga, þá sérstaklega með veitingu kosningaréttar; að fá að taka þátt í stjórn ríkis og 

sveitarfélaga, það er framboðsréttur; að vera frjáls undan oki annarra, að vera ekki eign annars 

einstaklings.9 Auk þess vil ég benda á áherslu Harrietar á rétt kvenna til að vera dæmdar af 

jafningjum sínum og þar af leiðandi rétt þeirra til að sitja í kviðdómi en þessa áherslu má sjá í 

seinni skrifum hennar. 

Harriet var uppi á þeim tímum á Englandi þegar þess var beðið að prinsessan unga, Viktoría, 

tæki við ríkinu. Hún var krýnd árið 1837 en það var að vísu ekki í fyrsta sinn sem 

Englendingar lutu stjórn drottningar. Að hafa konu sem æðsta valdhafa ríkisins hafði sjáanleg 

áhrif á Harriet og manninn sem hún vann svo náið með í öll þessi ár. Eitt af helstu atriðunum 

sem koma sífellt aftur upp hjá þeim báðum er að það sé glórulaust í landi þar sem kona ræður 

ríkjum að almúgakonur hafa hvorki rétt til að kjósa né tækifæri til hærri menntunar. Harriet 

fæddist á umbrotatímum, heimurinn var að breytast sem og álit samfélagsins á hlutverkum 

fólks.   

  

                                                           
8 Þessi skilgreining er höfundar. 
9 Stuðst var við skilgreiningu Collins orðabókarinnar á orðinu „enfranchise“. 
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3 Um hjónabönd og menntun kvenna 

Á árunum 1828-1832 skrifaði Harriet talsvert um tilgang og markmið þess að mennta konur. 

Hún setti hugsanir sínar á blað og deildi þeim með vinum til umræðu og íhugunar og úr urðu 

sjö pistlar sem ekki voru birtir almenningi á hennar lífsskeiði.10 (Seinna meir lét hún prenta 

greinargerðir um önnur mál á einblöðunga sem gjarna voru seldir á eitt penní á götum 

London. Ekki er fjarri lagi að kalla þetta blogg-færslur átjándu aldar.)  Þessir sjö litlu pistlar 

flétta saman hugmyndir hennar um málið sem síðar verður grunnurinn að heildstæðri 

kenningu. Í pistlunum eru málin tekin fyrir hvert af öðru; „Undirokun kvenna vegna skorts á 

menntun“ (1832), „Menntun kvenna“ (1832), „Menntun mæðra“ (1828), „Frásagnir af konu, í 

hugsun og verki“ (1832), „Menntun og valdníðsla mæðra“ (1831), og að lokum ritgerð sem 

tekur á því hvort konur sem eru menntaðar sérstaklega fyrir hjónaband einvörðungu séu 

söluvarningur á sama hátt og vændiskonur, „Að mennta konur, körlum til ánægju“ (1831). 

Áhugavert er að sjá hvernig hugsun hennar þróast og styrkist í trúnni á gildi menntunar fyrir 

ungar konur til jafns við karla. Árið 1832 er Harriet orðin gallhörð í afstöðu sinni í 

menntamálum ungra kvenna. Vert er að taka það fram að ekki er ljóst í hvaða tímaröð 

pistlarnir voru skrifaðir. Bréfsefnið sem Harriet notaði við megnið af skrifum sínum er merkt 

með ártali sem gefur sannarlega hugmynd um hvenær hver pistill var skrifaður en engu að 

síður er ekki hægt að fullyrða um það. 

3.1 Frelsið í menntuninni 

Harriet byrjar á að fjalla um að mikilvægi menntunar kvenna sé gríðarlegt þegar hugsað er til 

áhrifa mæðra í samfélaginu. „… í menntun þeirra er innifalin menntun sona þeirra og dætra 

og þar af leiðandi menntun samfélagsins alls…“11 Þarna er skírskotun til félagsmótandi áhrifa 

heiman frá en Harriet bar skynbragð á mikilvægi þessa, þar sem að drengjum hlotnuðust 

forréttindi í formi menntunar og almenns frelsis í framkomu. Bendir hún á það að ef skoðanir 

fólks yrðu krufnar til að komast að uppruna þeirra væri líklegt að finna þar greinileg áhrif frá 

mæðrum þess. Í sama pistli talar Harriet um mikilvægi þess að stúlkur læri stærðfræði þrátt 

fyrir að því sé haldið fram að sú þekking sé einskisnýt fyrir þær. Harriet heldur því hins vegar 

fram að það sé ekki notagildið sem horfa ætti til heldur lokaniðurstöðurnar og að þær séu 

                                                           
10 Ég kýs að kalla þessa textabrot „pistla“ þó svo að í dag sé almennt hugsað um pistla sem birt efni.  
11 Á frummálinu: „... in their education is included that of their sons and their daughters and therefore of the 

whole community ...“ Mill 1998:7. Hér er vert að taka fram að í textum Harrietar eru orð oft undirstrikuð og 

jafnvel yfirstrikuð til að vera skipt út fyrir önnur orð. Einnig kemur fyrir að í textunum séu eyður, líkt og Harriet 

hafi ekki verið búin að ákveða sig með orðið sem þurfti á að halda í textann. Í tilvitnunum verður haldið í 

uprunalegt horf textana. 
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góðar.12 Tel ég Harriet hér vera komna á sporið með það sem hún fjallar um síðar, en það er 

ánægjan sem hlýst af menntun.  

Í pistlinum „Education of an abusive mother“ (1831) greinir Harriet hegðun mæðra gagnvart 

meðlimum heimilisins í ljósi undirokunar þeirra sjálfra. Heldur hún því fram að konur sem 

þurfa að láta undan valdi eiginmanna sinna séu líklegri til að taka vanmátt sinn út á öðrum, en 

svo ómerkilega hegðun telur hún vera dæmigerða fyrir konur sem hafa ekki hlotið menntun til 

að vita betur.13 Þegar mæður beita börn sín valdníðslu er líklegt að þau taki þá hegðun sér til 

fyrirmyndar og beiti einnig óþarfa valdi á sínum fullorðinsárum. 

Harriet þótti ekki boðlegt að menntun ungra stúlkna miðaði fyrst og fremst að hjónabandi. 

Sem dæmi segir hún frá menntun einnar slíkrar af efri þrepum samfélagsins og hvernig það 

sem henni var kennt átti að gagnast henni. Það lítur út fyrir að Harriet hafi þekkt til hennar eða 

jafnvel verið að skrifa um sína eigin reynslu. Þar er hún að segja að lífsskeið einnar ungrar 

stúlku sé það sama og allra annarra, því að þeim öllum er ætlað að mennta sig í þeim tilgangi 

einum að verða góður kvenkostur fyrir hjónaband.14 Það má sjá að hið almenna viðhorf um að 

ungum stúlkum nægði að læra að lesa, skrifa, stunda hannyrðir eða eitthvað því um líkt, var 

ekki hátt skrifað hjá Harriet. Henni fannst það ekki nægja og jafnframt þótti henni það synd að 

þrátt fyrir að vel efnuðum ungum stúlkum var veitt frekari menntun, var ekki annað í boði 

fyrir þær en að gifta sig til að sjá fyrir sér.  

Henni þótti undarleg sú hugsun að það að vera upp á einhvern komin með alla sína hagi væri 

á einhvern hátt jafngildi lífsviðurværis. Í lok kaflans má sjá betur hvað hún var að fara með 

þessum hugmyndum í tengslum við hjónaband og að vera háð öðrum með afkomu. Tónninn 

er vissulega harkalegur en hann gefur í skyn hversu verulega illa henni var við að fólk gengi í 

hjónaband á ójöfnum grundvelli. Hún heldur áfram að taka dæmi af þessari ungu stúlku: „Hún 

lofaði að heiðra hann, sem var andlega og siðferðislega óæðri henni [...] svo fór að frá þeirri 

stundu varð hún upp á hann komin hvað það varðaði að sjá sér farborða og það án vitundar 

um fórnir sínar.“15 Hér er komin fram vísirinn að hugmyndum hennar um að með hjónabandi 

verði konur eign mannanna sinna en frekar verður fjallað um þær hugmyndir síðar. 

                                                           
12 Mill 1998:8. 
13 Mill 1998:11. 
14 Mill 1998:8.  
15 Á frummálinu: „She promised to honour a being, mentally and morally her inferior […] so she became from 

that moment a dependant upon him for her daily food, which she was to purchase by personal concession of the 

nature of which she was totally ignorant.” Mill 1998:9. 
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Harriet velti því fyrir sér af hverju verið væri að mennta konur, eða öllu heldur hver menntun 

þeirra ætti að vera yfir höfuð. Hún sá það ekki fyrir sér að menntun þeirra væri til þess gerð að 

hámarka þeirra eigin hamingju en hún taldi það raunar augljóst að svo væri ekki. Markmiðið 

taldi hún vera að gera þær að söluvænni varningi fyrir hjónaband og til þess að auka hamingju 

karlanna sem myndu síðar eignast þær fyrir konur. Þetta sá hún sem gríðarlegt vandamál sem 

væri ekki til staðar ef menntun þeirra miðaði einfaldlega að ánægju og metnaði kvennanna 

sjálfra.16 Í framhaldi af því má velta fyrir sér hvað konur voru í augum samfélagsins og í 

augum karlanna sem réðu því. Eins og fyrr hefur komið fram leit Harriet svo á að vegna 

ætlaðra hlutverka þeirra, svo sem að eiga börn, koma vel fyrir og að vera eiginmönnum sínum 

til líkamlegrar ánægju og augnayndis, væri litið á þær sem lítið annað en söluvarning. Hún 

tekur af allan vafa um þessa afstöðu sína í sjöunda pistlinum í samhengi við hjónaband og 

vændissölu: „Ekki misskilja mig þegar ég tala um fjárfestingu – það er engu minni fjárfesting 

þegar kaupið er heimili, hjúskapur eða jafnvel orðspor, heldur en þegar greiðsla á sér stað með 

reiðufé.“17 Hér er hún að lýsa þeirri skoðun sinni að karlar keyptu sér eiginkonur líkt og karlar 

keyptu sér vændiskonur. 

Nú er komið að kjarna málflutnings hennar, hugmyndinni um konur sem eign og söluvarning, 

en um það fjallar hún í ritgerðinni „Oppression of women due to lack of education“.18 Hún 

lýsir því yfir strax í byrjun að allt skraf og skrif um stöðu kvenna í samfélaginu sé 

tilgangslaust á meðan ekkert er gert til að bæta stöðuna í raun og að enska þingið þurfi að 

standa skil á þeirri ábyrgð.19 Hún heldur áfram að tala um pólitíkina sem felst í því að auka 

réttindi kvenna, en að hennar mati ætti ekki að bæta ástandið í litlum skrefum, heldur þarf 

allsherjarbyltingu. Það heyrist ekkert um slíkar breytingar frá körlunum sem stjórna, hins 

vegar er til umfjöllunar hjá þeim hversu mikið vald þeir ættu að hafa yfir eignum sínum. Það 

má finna keim af byltingaranda að hætti Marx og Engels í þessum hugleiðingum hinnar ungu 

Harrietar auk þess að tónninn er beittur yfir fáránleika þeirrar forgangsröðunar sem valdhafar 

sýndu. 

Harriet talar um það að viktoríanskar konur séu engu betur staddar en þrælar í Grikklandi til 

forna. Þær kvarti ekki undan hlekkjum sínum því þær vita ekki hversu miklu meira þær fengju 

                                                           
16 Mill 1998:7. 
17 Á frummálinu: „Let me not be mis-understood when I speak of purchase – that is not less a purchase whose 

payment is a home, an establishment, a reputation even, than that for which money is counted out-...“ Mill 

1998:13 . 
18 Mill 1998:5. 
19 Mill 1998:5. 
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áorkað án þeirra, ekki frekar en þrællinn sem er fæddur í ánauð.20 Hún heldur því einnig fram 

að svo lengi sem líkamlegur kraftur sé álitinn mikilvægari en siðferðilegur máttur muni konur 

standa körlum að baki. Tel ég að hún hafi ekki átt við líkamlega yfirburði einvörðungu heldur 

einnig þá yfirburði sem karlar höfðu almennt í samfélaginu sem stjórnendur og fulltrúar 

ríkisvalds. Þar sem konur höfðu ekki vettvanginn til að taka þátt í samfélagslegum breytingum 

gátu þær fátt annað gert en að tala um breytingarnar sem þær vildu sjá. Þær höfðu skoðanir 

sínar en ekki voru allar jafn heppnar með áheyrendur. Skoðanir kvenna voru ekki taldar jafn 

góðar og gildar og skoðanir karla samkvæmt almenningsálitinu. Það var ein af hugsjónum 

hennar að þetta gæti breyst og að skoðanir og réttindi kvenna yrðu tekin alvarlega en sú 

hugsjón kristallast í lok kaflans í orðunum: „Sérhvert skref sem stigið er í þá átt að viðurkenna 

almenningsálitið er trygging fyrir því að staða kvenna batni.“21  

Þegar Harriet var orðin 22 ára gömul hafði hún þegar þroskast mikið í hugsun og náð að festa 

niður á blað margt af því sem henni brann í brjósti. Henni var það ljóst að menntun kvenna 

væri öllu þjóðfélaginu til mikilla hagsbóta, meðal annars vegna þeirra gríðarlegu áhrifa sem 

að börn verða fyrir frá mæðrum sínum, sem svo gætir í samfélaginu á þeirra eigin 

fullorðinsárum. Harriet var einnig komin að þeirri niðurstöðu að menntun ungra kvenna í 

þeirri mynd sem tíðkaðist á þessum tíma miðaði að því einu að undirbúa ungar stúlkur fyrir 

hjónaband og að í hjónabandi gæfu þær frá sér allt sjálfstæði.  

Hún var full aðdáunar á metnaði ungra kvenna til að sækja sér menntun en harmaði um leið 

skort á því sem Jo Ellen Jacobs kallar kynfræðslu22 en Harriet kom aldrei beinum orðum að þó 

hún vissulega hafi gefið í skyn að sá skortur væri til staðar. Ekki er annað hægt en að velta því 

fyrir sér hvort áherslan á að konur mættu ekki stunda kynlíf fyrir hjónaband hafi valdið 

þessum skorti á þeirri fræðslu sem Harriet taldi þær þurfa á að halda. Harriet leggur mikla 

áherslu á að ungar konur séu upplýstar um hvað felst í hjónabandi og á milli línanna má 

klárlega lesa gremju hennar yfir tvískinnungi í væntingum samfélagsins til kynjanna þegar 

kom að kynlífi. Hún fyrirleit framhjáhald karla og þögnina sem umlék hátterni þeirra og svo 

aftur á móti kröfuna um skírlífi kvenna, að þær áttu að vera dygðugar en það sama gilti ekki 

um karla.23 Af þessu má dæma að hún hafi litið svo á að menntun myndi hvetja konur til að 

standa á eigin fótum og láta vera að flýta sér í hjónaband en auk þess gæti reynsla af kynlífi 

                                                           
20 Mill 1998:6. 
21 Á frummálinu: „And every step in the recognition of the power of opinion is a guarantee for the improvement 

of women.“ Mill 1998:7. 
22 Mill 1998:4. 
23 Mill 1998:19. 
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upplýst þær um skuldbindinguna sem felst í hjónabandi. Í öllu falli er ljóst að álit Harriet á 

þjóðfélagsskipan þeirra tíma var ekki mikið.  

Harriet kom einnig auga á ójöfnuðinn í samfélaginu þrátt fyrir að vera af efri millistétt og búa 

því við viss forréttindi. Hún sá sem var, að menntun var aðeins í boði fyrir þá sem voru í 

forréttindastöðu í samfélaginu. Eingöngu þeir ríku gátu séð börnum sínum fyrir menntun. Hún 

bendir á að eðlilegast væri fyrir þjóðfélagið að sjá öllum ungum konum fyrir menntun þar sem 

þær enduðu yfirleitt inni á heimilum að ala upp börnin og ef staða kvenna væri sú á annað 

borð væri nauðsynlegt að þær gætu staðið almennilega að þeirri menntun. Vitaskuld er þetta 

verulega rökrétt afstaða, ef gengið er út frá því að ástandið héldist þannig að konur væru inni 

á heimilunum en karlarnir úti á vinnumarkaðinum. Með þessum hugleiðingum er Harriet að 

benda á hræsnina sem felst í því að mennta ekki þá einstaklinga sem sjá um að mennta börnin. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að í þjóðfélögum þar sem menntunarstig kvenna er hátt er minna 

um fátækt og að þar séu almennt betri lífsgæði.24 Að leggja áherslu á menntun stúlkna ýtir 

einnig undir frekari menntun drengja og leiðir til jöfnuðar í samfélaginu. Harriet gerði sér 

grein fyrir þessum miklu áhrifum sem menntun gæti leitt af sér og tel ég það vera annað dæmi 

um framsýni hennar. 

Harriet leit á stöðu kvenna sem sambærilega við þræla og að menntun þeirra væri sambærileg 

við menntun vændiskvenna, með það markmið að selja sig í ánauð. Það má því segja að hér sé 

kominn ansi góður hlekkur í kenningu Harrietar um réttindi kvenna. Uppeldi og menntun 

þeirra miðaði einungis að hjónabandi og þegar í það var komið varð konan eign mannsins, 

ófrjáls skrautfugl. 

3.2 Fjötrar hjónabandsins 

Harriet og J.S. Mill skiptust á ritgerðum um hjónabandið snemma í vináttu sinni. Ritgerð hans 

verður ekki til umfjöllunar hér en Harriet gerði þrjár útfærslur af sinni ritgerð. Enginn 

verulegur munur er á þessum útfærslum nema það að Harriet styrkist í afstöðu sinni hvað það 

varðar að það væri óráðlegt að veita konum fullt og algjört frelsi fyrirvaralaust. Taldi hún 

nauðsynlegt að verulega aukin menntun ætti sér stað fyrst, til þess að undirbúa huga kvenna 

fyrir ábyrgðina sem fylgir frelsi. Ég mun fjalla lítillega um mismunandi áhersluatriði á milli 

þessara útfærslna. Það sem var Harriet efst í huga var réttur kvenna til skilnaðar, efnahagslegt 

jafnrétti sem forsenda jöfnuðar hjóna sem og jafnrétti kynjanna sem forsenda ánægjunnar af 

kynlífi. 

                                                           
24 Hill og King 1997:29. 
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Harriet lýsir því yfir að hefði hún guðlega forsjá yfir heiminum kæmi hún því svo fyrir að öll 

afskipti af ástamálum fólks væru bönnuð enda séu slík afskipti með öllu óréttlætanleg. Lítur 

hún svo á að í rauninni sé ekkert jafn undarlegt og að vera með löggjöf um tilfinningar fólks.25 

Í þessari fyrstu ritgerð fjallar Harriet mjög opinskátt um kynlíf og ástamál hjóna auk þess að 

tala mikið um mismunandi tegundir ánægju. Hin æðsta ánægja er sú sem hlýst meðal annars 

af heimspekilegri hugsun og er líklegra að fólki hlotnist þessi æðri ánægja ef það stundar 

sjálfskoðun og hugsun í lífinu. Hún virðist verulega miður sín yfir tilhneigingu karlmanna til 

að nota kynlíf til holdlegrar nautnar eingöngu í stað þess að leggja metnað í tilfinningalega 

tengingu í kynlífi. Segir hún það gefa til kynna lágt tilverustig einstaklinga ef þeim er þessi 

tenging ekki möguleg og eru slík tengsl að hennar mati nauðsynleg til að báðir aðilar öðlist 

sömu ánægju af kynlífi. Hér tekst hún einnig á við fyrrnefnda hugmynd um skírlífi kvenna, 

sem var talin dygð þeirra fyrr á tíðum, og jafnvel enn í dag. Hún skrifar: 

Það sem er kallað skírlífi er haldið í heiðri á meðal kvenna, sem dygð í sjálfu sér. Því 

fylgir svo það siðleysi að konur ganga í hjónaband þar sem þær samþykkja að eyða 

öllu sínu lífi í félagsskap siðlausrar veru, sem þær eru algjörlega fáfróðar um. Þar sem 

það er hjónabandinu sem stofnun í hag að bölva öllum hugmyndum um ást og munúð, 

og þar sem það er þeim gifta í hag að halda því síðarnefnda alfarið fyrir sjálfan sig, er 

næsta skref að takmarka þróun ástar við eina manneskju, það er hinn upprunalega 

kaupanda.26 

Af þessu má sjá að Harriet hugsaði langt út fyrir kassann sem kona á fyrri hluta nítjándu aldar. 

Þegar hún viðrar á þennan hátt skoðanir sínar um galla einkvænis og skírlífis var hún að taka 

mikla áhættu hvað það varðaði að verða hreinlega útilokuð af samfélagshópnum sem hún 

tilheyrði. Það þekktist víst að konur stunduðu kynlíf fyrir utan hjónaband en að kona af efri 

stétt skuli viðra þessar hugsanir verður að kalla djarft. Hún heldur áfram á þessum nótum þar 

sem hún talar niður hjónabandið sem eina samninginn sem fólk samþykkir án þess að vita 

nógu vel hvað það er sem fyrir liggur til samþykktar. Kallar hún þetta með öllu ótækt og 

                                                           
25 Mill 1998:18. 
26 Á frummálinu: „...what they call chastity is held in honour among women, as a virtue in itself. From which 

follows the immorality that women enter into an agreement to pass their whole life in at least the toleration of a 

species of immorality of which they are entirely ignorant. As it is the interest of the marriage institution to 

confound the ideas of affection, and of sensuality, and as it is the supposed intrest of the married to keep up all 

the latter to himself, the next step is to limit the development of affection to one person, to the original 

bargainer.” Mill 1998:19. 
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villimannslegt fyrirkomulag, sem verður ekki ásættanlegt fyrr en samningsgerðin verður á 

allan lagalegan og samfélagslegan máta á milli tveggja einstaklinga í fullkomnu jafnrétti.27  

Á spássíunni á loka útfærslu hennar af ritgerðinni, sem er skrifuð árið 1831, stendur einnig 

hripað með rithönd hennar: „Sérhver manneskja á rétt til persónulegs frelsis, svo lengi sem 

það hindrar ekki hamingju annarra.“28 Auk þess sem hér má sjá meginstef tímamótaverksins 

Frelsið eftir J.S. Mill er í þessu fólgin undirstrikun á því áliti hennar að hjónaband væri til 

þess gert að binda ósýnilega fjötra um líf fólks, og þá sérstaklega kvenna. Eins og hér hefur 

komið fram var það svo á þessum tímum að konur urðu eign manna sinna þegar gengið var í 

hjónaband. Eins og lögin voru  þá valt líf þeirra á góðmennsku manna sinna, en ekki var 

óalgengt að konur væru lamdar og kúgaðar á heimilum sínum. Þær höfðu ekki forræði yfir 

börnum sínum, þær höfðu ekki fjárræði og gátu jafnvel ekki tjáð sig frjálslega um skoðanir 

sínar. 

Í annarri útfærslunni eru málefnin að mestu óbreytt en hún nefnir þó að það gæti jafnvel verið 

óhyggilegt að orða þessar skoðanir núna, án þess að undirbúa karla nægilega fyrst með því að 

auðga siðferðiskennd þeirra.29 Þessi skoðun hennar, að það séu karlarnir sem eru ekki tilbúnir 

fyrir byltingu, breytist mjög mikið á milli ritgerða því í þeirri næstu segir hún forsendurnar 

fyrir því að láta þessi mál liggja í þagnargildi vera þær að ef öllum fjötrum yrði svipt af 

konum án nokkurs fyrirvara gæti það orðið þeim sjálfum skaðlegt. Nefnir hún nokkrar ástæður 

en meðal þeirra er sú að menntun kvenna sé ekki nægileg til að tryggja sem mesta farsæld 

þeirra. Segir hún það líklegt að konur myndu selja sig enn dýrara verði en áður, og það án 

þess að auka vitund sína á nokkurn hátt.30  

Því næst snýr hún sér að hinum furðulega muni á kynjunum. Hvort sem það skýrist af eðli 

karla eða ekki virðist henni þeir vera að mestu leyti óskammfeilnir nautnaseggir.31 Segist hún 

ekki vita af hverju munurinn stafi en hann kemur henni undarlega fyrir sjónir. Hún veltir því 

fyrir sér hvort munurinn liggi jafnvel ekki í eðli karla og kvenna heldur einfaldlega í 

uppeldinu. Þar sem drengir eru aldir upp í frelsi og undanlátssemi en stúlkur í taumhaldi þá 

birtist munurinn sem eðlislægur munur á kynjunum, en í raun sé hann búinn til. Svo virðist 

sem öll almenn ánægja sé karlanna og þjáning sé kvennanna en Harriet telur þó að með 

                                                           
27 Mill 1998:25. 
28 Á frummálinu: „Every human being has a right to all personal freedom which does not interfere with the 

happiness of some other  “ Mill 1998:19. 
29 Mill 1998:20. 
30 Mill 1998:21. 
31 Mill 1998:21. 
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fullkomnu jafnrétti kynjanna yrði ánægju beggja kynja lyft upp á annað stig, svokallaða æðri 

ánægju eða hamingju.32  

Staða kynjanna í hjónabandi er þó, eftir sem áður, ójöfn. Karlarnir eru þeir sem hafa öll spil á 

hendi og stjórna afkomu eiginkvenna sinna og barna. Harriet talar um eitt valdatæki kvenna, 

eða það sem þær telja til valdatækis. Þó hún segi það aldrei berum orðum þykir mér ljóst að 

hún sé að vísa til kynlífs og tilburða kvenna til að stjórna eða fá sínu framgengt með 

tælingum. Hún lýsir því hvernig kona sem myndi nota slíkar aðferðir væri óhæf til valda og 

leit hún svo á að hugar þeirra kvenna væru mengaðir af hefðum samfélagsins.33 Af þessu að 

dæma er ekki annað að sjá en að Harriet líti niður á konur sem beita kynlífi sem einhverskonar 

valdatæki í samböndum sínum við karla. Það má að vísu sjá tvískinnung í málflutningi 

Harrietar í þessum efnum; á sama tíma og hún lítur niður á konur sem reyna að nota kynlíf til 

að bæta valdastöðu sína innan hjónabands talar hún líkt og konum sé nauðugur kostur að láta 

undan mönnum sínum. Í því er mikill sannleikur því nauðgun í hjónabandi var til dæmis ekki 

viðurkennd í lögum Englands fyrr en árið 1991, en það þýðir að nauðganir áttu sér stað undir 

yfirskini heilags réttar eiginmanna í um það bil eina og hálfa öld eftir að Harriet skrifaði um 

heimilisofbeldi og nauðganir innan hjónabanda.34 

Lausn kvenna undan slæmum ráðahag felst í menntun, líkt og fyrr hefur komið fram, en 

Harriet talaði enn fremur um það í skrifum sínum um hjónaband. Til að byrja með leit hún svo 

á að ef samfélagið í heild yrði raunverulega menntað yrði hjónaband ekki vandamál, þrátt 

fyrir að lögin myndu ekki breytast. Ástæðan væri sú að enginn myndi gifta sig, að hennar 

sögn.35 Í þriðju útfærslunni segir hún þó að konur þyrftu meira á skilnaði að halda heldur en 

karlar því munurinn liggur í því að hafa engin völd og að hafa öll völdin. Það er engin lausn 

falin í því að segja að góðir menn misnoti ekki vald sitt, því lögin eru þeim hvort sem er 

hliðholl.36 Því er nauðsynlegt að lögfesta þennan kost fyrir konur sem eru fastar í ástlausum 

og ofbeldisfullum hjónaböndum. Harriet setur sjálf fram vissa lausn hvað löggjöfina snertir: 

að allir gætu sótt um skilnað á sem auðveldastan og ódýran máta þannig að hann yrði 

mögulegur kostur fyrir sem flesta. Þá bætir hún því við að best væri að tvö ár liðu á milli þess 

að manneskja skilur þar til hún getur gift sig aftur.37 Hún hefur ekki miklar áhyggjur af því að 

möguleikinn á skilnaði væri slæmur kostur fyrir samfélagið, því að sjálfsögðu er það svo að 

                                                           
32 Mill 1998:22. 
33 Mill 1998:22 . 
34 Pringle 1993:64 
35 Mill 1998:22. 
36 Mill 1998:24. 
37 Mill 1998:22. 
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fólk ætti ekki að vera í ástlausu hjónabandi. Hún gefur í skyn að það væri athugavert ef 

manneskja vildi bindast einhverjum sem bæri ekki sömu tilfinningar til hennar.38  

Ást í hjónabandi virtist vera henni mjög hugleikið efni en hún taldi það vera afar mikilvægt að 

fólk hefði rétt á að skilja, og að sá réttur væri fullkomlega jafn á milli kynja. Að sjálfsögðu 

mætti hún gagnrýni fyrir þessa róttæku afstöðu gagnvart hjónabandinu, en því svaraði hún á 

þann veg „að í stað þess að kalla þetta skilnaðarlöggjöf gætum við kallað það sönnun á 

hrifningu. Þeim ætti að líka það.“39 Það má því segja að Harriet hafi í raun ekki með öllu verið 

í uppreisn gagnvart hjónabandi, heldur í byltingu fyrir ástina. Harriet sá fyrir sér 

einhverskonar fyrirmyndarástand þar sem konur væru ekki einungis frjálsar til að mennta sig, 

kjósa og vera sjálfstæðar. Hún sá einnig fyrir sér heim þar sem forsendur hjónabands væru 

fyrst og fremst ást og vilji fólks til að vera saman, líkt og við þekkjum í vestrænum heimi í 

dag, en ekki fyrst og fremst hentugur ráðahagur. Hún bendir þó á að erfiðleikarnir við skilnað 

snúi einna helst að börnunum. Því að ef fullkomnu jafnrétti kynjanna yrði náð kæmust konur 

út á vinnumarkaðinn til jafns við karla, og tækjust á við allar aðrar skyldur í samfélaginu til 

jafns við þá. Þá myndu konur hugsa sig betur um hvað það varðar hvort barneignir séu 

skynsamlegar og jafnvel komast að þeirri niðurstöðu að eiga ekki börn, ef þær gætu ekki 

fyllilega séð fyrir þeim. Eins og samfélagsskipan var á nítjándu öldinni var hjónaband eina 

augljósa leið kvenna til að sjá fyrir sér og börnunum sínum. En á sama hátt var það 

nauðsynlegt fyrir konur að binda fyrirvinnu heimilisins við þær með barneignum.40  

Verst segir hún ástandið vera fyrir konur af lágstéttum samfélagsins, í þessum málaflokki líkt 

og með menntun. Hún segir það tilgangslaust að vinna að smábreytingum sem eru gerðar eftir 

duttlungum hinna ríku, því ekkert mun leysa lágstéttirnar úr fjötrum sínum nema djúptækar og 

byltingarkenndar breytingar.41 Nefnir hún í því samhengi tvær róttækar breytingar sem séu 

algerlega nauðsynlegar. Þær eru að hjónaband verði samningur sem gerður er á milli tveggja 

einstaklinga á algjörum jafnréttisgrundvelli, og þá sérstaklega að báðir aðilar hafi tekjur sem 

eru óháðar hinum aðilanum, og að hægt sé að losna undan samningnum ef annar aðilinn óskar 

þess.42  

Augljóslega sá Harriet að byltingarkenndum hugmyndum hennar fylgdu einnig vandamál sem 

þyrfti að leysa, en það dró ekki úr sannfæringu hennar um hvað væri réttlátt. Einnig er 

                                                           
38 Mill 1998:23.  
39 Á frummálinu: „Suppose instead of calling it a „law of divorce“ it were to be called „Proof of affection.“ They 

would like it better then.“ Mill 1998:23. 
40 Mill 1998:23. 
41 Mill 1998:24. 
42 Mill 1998:25. 
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augljóst af skrifum hennar að ást og kynlíf voru henni ofarlega í huga. Hún endar hugleiðingar 

sínar um hjónabandið á orðunum: „Kynlíf í sinni sönnustu og ágætustu merkingu virðist vera 

leiðin sem bersýnilega lýsir öllu því sem er hið allra besta og hið allra fegursta í náttúru 

fólks“.43 Þessi orð hennar og önnur þar sem hún talar um hrifningu og ást á milli fólks má 

túlka á þá leið að það var henni mjög mikilvægt að konur fengju að upplifa ást fyrir 

hjónaband. Ekki bara losta og hrifningu, heldur ást á milli tveggja jafningja því án jafnréttis á 

milli hjóna væri sambandið sjálfkrafa ranglátt vegna ójafnrar valdastöðu.  

Henni var mikið í mun að karlar notuðu konur ekki sem tæki fyrir þeirra eigin ánægju heldur 

að á milli fólks væri þessi tenging á jafningjagrundvelli. Án þessa grundvallar væri kynlíf 

hjóna ekki til þess gert að hámarka ánægju beggja aðila. Karlar sem væru líklegir til að nota 

konur sér til ánægju gætu aldrei kynnst hinni æðri og betri hamingju því hugur þeirra væri 

ekki á því tilverustigi sem er nauðsynlegt til að tengjast öðrum tilfinningalega og líkamlega. 

Hugmyndir hennar um að nota konur til þess eins að uppfylla sína eigin þörf fyrir ánægju 

ríma mjög við gagnrýni Immanuels Kant á að nota fólk til þess eins að ná eigin markmiðum. 

Kant leit svo á að aldrei ætti að nota fólk einungis sem tæki heldur ætti ávallt að koma fram 

við það sem markmið í sjálfu sér.44 Ekki er annað hægt en að heyra samhljóminn á milli þeirra 

tveggja. Hugsun hennar gefur til kynna að hún hafi jafnvel lesið eitthvað af siðfræði Kants og 

líkað vel en hugmyndir hennar um æðri og betri ánægju hefur hún sjálfsagt rætt við eiginmann 

sinn því þær birtast síðar í Nytjastefnu J.S. Mill. 

  

                                                           
43 Á frummálinu: „Sex in its true and finest meaning, seems to be the way in which is manifested all that is 

highest best and beautiful in the nature of human beings...“ Mill 1998:23. 
44 Kant 2011:160. 
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4 Kvenréttindi 

„Hjónaband er markmið tilveru þeirra [kvenna] og þegar því markmiði er náð hætta 

þær í raun að vera til, því öllum tilgangi og áformum lífs þeirra er lokið.“45 

Ég talaði um það í innganginum að þessari ritgerð að enskar konur, líklega eins og allar 

konur, vildu tryggja tilverurétt sinn. En það vekur spurninguna um hvað tilveruréttur sé í 

sjálfu sér. Er það rétturinn til að anda að sér súrefninu á jörðinni og vera í því rými sem 

líkaminn tekur? Er það rétturinn til húsaskjóls, fæðu og öryggis í lífinu? Eða er það rétturinn 

til að vera til í aðeins stærra samhengi? Tilveruréttur er ekki einungis að fá að vera, eða að fá 

að vera í góðu yfirlæti. Ef fólk hefur ekki réttinn til að kjósa, til að mennta sig, til að eiga það 

sem það vinnur sér inn eða erfir, ef fólk hefur ekki forræði yfir börnum sínum án þess að hafa 

nokkuð um það að segja eða getur ekki með öruggu móti tjáð skoðanir sínar og tekið þátt í að 

móta samfélagið, er það þá nokkuð annað og meira en rýmið sem líkami þeirra tekur? Konur 

voru upp á annað fólk komnar með tilveru sína. Borgararéttindin voru tilveruréttindi. 

4.1 Borgaraleg réttindi kvenna 

Við tökum stökk fram í tímann en árið 1851 birtist stærsta ritgerðin sem vitað er til að Harriet 

hafi skrifað. „The enfranchisement of women“ birtist í tímaritinu The Westminster Review það 

ár og fjallaði hún um rökin sem stillt var upp af andstæðingum þess að konur fengu 

kosningarétt, auk þess að setja fram sinn eigin rökstuðning fyrir því að konur hlytu þessi 

réttindi. Harriet hefur þróast mikið í stíl þegar hér er komið við sögu og kominn er vandaðri 

tónn í skrif hennar, en þó er ástríðan sú sama og áður. Áður hafði Harriet lagt höfuðáherslu á 

að konur fengju frelsi til að mennta sig og kosningarétt, en í kjölfarið kom fram ný krafa sem 

hún deildi með öðrum kvenréttindakonum. Það var krafan um að konur fengu að taka sæti í 

kviðdómi. Mikið var lagt upp úr því að karlar væru dæmdir af jafningjum sínum, svo mjög að 

þegar erlendir menn komu fyrir dóm máttu þeir fara fram á að helmingur kviðdóms væri af 

sama uppruna og þeir. En konur áttu ekki þann rétt, þær skyldu dæmdar af körlum.46 Þetta 

minnir óneitanlega mikið á kreppuna sem við erum að fást við í dag á Íslandi, þar sem konur 

eru í miklum minnihluta á meðal dómara á öllum dómsstigum og telur fólk sig sjá merki þess 

í dómum um kynferðisafbrot gagnvart konum.47 Þetta gefur til kynna að jafnréttisbaráttan sé í 

raun ekki komin jafn langt á veg og ríkjandi raddir innan samfélagsins vilja halda fram. 

                                                           
45 Á frummálinu: „To be married is the object of their existence and that object being gained they do really cease 

to exist as to anything worth calling life or any useful purpose.“ Mill 1998:22. 
46 Mill 1998:54. 
47 Gunnar Dofri Ólafsson 2015 
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Í greininni byrjar Harriet á því að gera grein fyrir kvennabaráttunni í Bandaríkjunum en 

nokkrum mánuðum áður var haldin kvennaráðstefna í Massachusetts. Þar komu fram konur 

sem töluðu fyrir réttindum kvenna og var ráðstefnan verulega vel sótt. Á ráðstefnunni var 

ályktað um eftirfarandi efni: allir eiga rétt á að hafa rödd, að orðið karl ætti ekki að finnast í 

stjórnarskrá því það útilokar helming þjóðarinnar, að vinna á almennum markaði sem og á 

sviði hins opinbera skuli vera konum opin, að menntun kvenna sem miðar ekki að 

samfélagslegri ábyrgð þeirra sé gagnslaus og að lög um eignarrétt innan hjónabanda séu 

gölluð. Grunnkröfur kvennahreyfingarinnar voru eftirfarandi: opin menntun á öllum sviðum, 

jafn réttur á vinnumarkaði og jafnrétti í gerð laga að öllu leyti.  

Harriet fagnaði þessum kröfum og sagði það ómögulegt að mótmæla þeim, svo sanngjarnar 

væru þær. Enn fremur segir hún að konur hafi allan rétt til að taka á sig sömu borgaralegu 

skyldur og karlar.48 Ég hegg sérstaklega eftir því hvernig hún talar um réttinn til að taka 

skylduna á sig, því á þessum tíma fól málflutningur andstæðinganna meðal annars í sér að 

óþarfi væri að íþyngja konum með slíkri ábyrgð. Raunin er sú að ábyrgðin er samtvinnuð við 

réttindi okkar og sem þegnar í samfélagi er nauðsynlegt að axla þessa ábyrgð.  

Enn fremur reifar Harriet sögu Bandaríkjanna og þá sérstaklega í tilliti til þess að þrælahald 

var enn löglegt þar á þessum árum. Leggur hún sérstaka áherslu á að í stjórnarskrá þeirra er 

vísað til allra manna en með því sé ekki einungis verið að vísa til karla heldur til mannkynsins 

alls.49 Að hennar mati var verið að brjóta í bága við stjórnarskrá Bandaríkjanna með því að 

neita hvorum tveggja, konum og þrælum, um stjórnarskrárvarin réttindi sín. Hér má aftur 

greina tóninn um að stéttabarátta og kynjabarátta séu samtvinnaðar, líkt og sjá mátti í skrifum 

Harrietar um enskar lágstéttakonur, nema í þetta skiptið talar hún um svarta þræla í 

Bandaríkjunum. Hún leggur mikla áherslu á að húðlitur, líkt og kyn, sé fullkomlega 

tilviljanakenndur og komi því hæfni einstaklinga í stjórnun ríkja ekki við. Hún benti einnig 

réttilega á að margar konur borgi skatta og með því leggja þær sitt af mörkum til 

samfélagsins, samt sem áður hafa þær ekki réttinn til að láta í ljós skoðun sína á því hvernig 

samfélagið ætti að vera.  

Hún velti upp spurningunni um það af hverju ástandið hafði verið með þessu móti; af hverju 

eru konur kúgaðar? Svarið er einfalt, það er hefð. Konur hafa aldrei haft jöfn réttindi á við 

karla. En hefðir segir hún ekki endilega vera góðar, og þó að í mörgum hlutum heimsins nægi 

orðin „það hefur alltaf verið þannig“ til að binda enda á umræður um nýjungar komi slíkt ekki 

                                                           
48 Mill 1998:53. 
49 Mill 1998:53. 
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til greina í Evrópu og Bandaríkjunum. Harriet var framúrskarandi í nýrri hugsun og óttaðist 

ekki það sem framtíðin fól í sér, eins og sést afar vel í setningum líkt og þessari: „þessir 

öflugustu fordómar, fordómar gagnvart hinu nýja og óþekkta, hafa sannarlega glatað megninu 

af krafti sínum á þessari öld breytinganna.“50 Hún segir þessa fordóma hafa misst megnið af 

krafti sínum af því að Evrópubúar og Bandaríkjamenn hreyki sér af því að vita og geta meira 

heldur en forfeður sínir. Því sé það hræsni af því sama fólki að fela sig á bak við hefðir í 

andspyrnu sinni við jafnrétti. 

Harriet telur upp fjórar röksemdir sem hafa verið hvað fyrirferðarmestar hjá andstæðingum 

jafnréttis: Borgaraleg réttindi og (hús)móðurhlutverkið eiga ekki samleið, borgaraleg réttindi 

munu forherða konur og ræna þær sakleysinu, störf á hinum almenna markaði voru þegar af 

skornum skammti og samkeppni frá konum yrði ekki til góðs og að lokum það sem fór hvað 

mest fyrir brjóstið á Harriet, að konur hafi ekki kært sig um né sóst eftir frelsun sinni. 

Fyrstu rökin, að borgaraleg réttindi og móðurhlutverkið séu ósamrýmanleg, eru þau sem 

yfirleitt er lögð hvað mest áhersla á að hennar sögn. Í fyrsta lagi bendir hún réttilega á að þessi 

rök, ef rök má kalla, eigi augljóslega bara við um mæður. Rökin krefjast þess einnig að konur 

séu annað hvort mæður eða ekkert. Eða þá að ef þær verða einu sinni mæður geti þær aldrei 

nokkurn tímann gert neitt annað í lífinu en að sinna því hlutverki. Í framhaldinu færir hún 

viðfang rökfærslunnar yfir á karla og spyr: hvað með þá karla sem þjóna einnig herskyldu, 

eða þá karla sem stunda rekstur af einhverju tagi? Þessi sama rökfærsla útilokar einnig þá 

einstaklinga frá opinberum réttindum og skyldum, af því að ef tímaleysi veldur því að mæður 

geta ekki hugsað um neitt annað en uppeldi barnanna, hvernig ætti eitthvað annað að gilda um 

karla sem sinna rekstri? Þau rök einfaldlega duga ekki til að gera lagalegar ráðstafanir sem 

banna einstaklingum að sinna hvoru tveggja. Í þeim tilfellum þar sem ósamrýmanleiki starfa á 

hinu opinbera sviði og annarra starfa á við leysist vandamálið af sjálfu sér, fólk þyrfti 

hreinlega að velja á milli.51 Það hefur sýnt sig í nútíma samfélagi þar sem flestar dyr eru fólki 

opnar, að það velur og hafnar eftir forgangsröðun og þykir það sjálfsagt í dag að fólk hafi það 

val. 

Í öðru lagi hætta rökin að eiga við þegar konur eru ekki mæður, en sá hópur fer sífellt vaxandi 

að sögn Harrietar. Ekki skal gera ráð fyrir að allar konur vilji taka að sér það hlutverk og 

raunar bendir hún á að margar konur eru giftar mæður af þeirri ástæðu að það var eina 

                                                           
50 Á frummálinu: „This strongest of prejudices, the prejudice against what is new and unknown, has, indeed, in 

an age of changes like the present, lost much of its force.“ Mill 1998:55. 
51 Mill 1998:59. 
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hlutverkið sem stóð þeim til boða. Það er skaðlegt og hrein kúgun að neita konum um valið á 

milli þess að giftast og að gera það ekki. „Með því að halda því fram að konur verði að vera 

útilokaðar frá athafnalífi af því að móðurhlutverkið gerir þær óhæfar, er í raun verið að segja 

að allur annar ferill ætti að vera þeim bannaður til að tryggja að móðurhlutverkið sé þeirra 

eina úrræði.“52 Með þeim orðum lokar hún rökstuðningi sínum gegn því að móðurhlutverkið 

sé ósamrýmanlegt jafnrétti. Vopn hennar í rökleiðslum sínum er meðal annars að sýna fram á 

fáránleikann sem býr í ójafnréttinu og í málflutningi þeirra sem vilja standa í vegi fyrir 

jafnrétti, og þetta gerir hún til að mynda með því að heimfæra rökin á karlana. Ef 

vettvangurinn væri þeim bannaður vegna þeirra hlutverka sem þeir gegna í daglegu lífi gæti 

samfélagið aldrei notið sín til fulls. Þátttaka þeirra er nauðsynleg rétt eins og þátttaka kvenna. 

Næstu rök eru ekki pólitísks eðlis að mati Harrietar. Þau snúa að vinnumarkaðinum og því 

sem gæti gerst ef konur flykkjast inn á hann með auknum réttindum sínum. Samkeppni um 

störf var þegar hörð og launin lág. En rökin gefa enga afsökun fyrir því að neita konum um 

borgaraleg réttindi, þau fela eingöngu í sér efnahagsleg réttindi. Telur Harriet þó að aðgangur 

kvenna að vinnumarkaði sem fram að því hafði verið einokaður af körlum myndi hrinda af 

stað aðgangi kvenna að öðrum sviðum samfélagsins, og að það sé einmitt það sem 

andstæðingar jafnréttis eru hræddir við. Ég get því ekki betur séð en að efnahagslegt jafnrétti 

hafi verið mjög pólitískt í þá daga líkt og það er í dag. 

Harriet biður lesendur um að ímynda sér það versta sem gæti gerst ef konur tækju þátt á 

vinnumarkaði til jafns við karla. Launin myndu lækka og tekjur heimilisins yrðu þær sömu og 

áður. En með þessu væri konan ekki lengur þjónn eiginmannsins og honum háð með afkomu. 

Konan væri orðin jafningi hans og fyrirvinna til jafns við hann. Það myndi, að mati Harrietar, 

leiða til þess að eiginmenn geta ekki lengur haldið einræði sínu yfir konum sínum.53 Með því 

væri komið efnahagslegt jafnrétti á milli hjóna sem var gríðarlega mikilvægur áfangi fyrir 

konur og eitt af helstu hugðarefnum Harrietar eins og áður hefur komið fram. 

Í umræðunni um lækkun launa telur Harriet hins vegar að lausnir kæmu með tímanum. Ein 

slík sem mætti notast við strax væri að fjarlægja börn af vinnumarkaði. „Börn eru 

nauðsynlega háð öðrum, og undir valdi annarra: vinna þeirra sem er ekki fyrir þau sjálf heldur 

                                                           
52 Á frummálinu: „To say that women must be excluded from active life because maternity disqualifies them for 

it, is in fact to say, that every other career should be forbidden them in order that maternity may be their only 

resource.“ Mill 1998:60. 
53 Mill 1998:60. 
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fyrir foreldra þeirra, er viðeigandi viðfangsefni fyrir löggjafarvaldið að einbeita sér að.“54 Hún 

hugsaði í lausnum og þótti greinilega mun brýnna að koma börnum af vinnumarkaði og á 

skólabekk þar sem þau gætu öðlast eðlilegan þroska á líkama og sál, heldur en að halda 

konum inni á heimilunum. Harriet hélt áfram á þeim nótum að þó að samkeppnismarkaður 

kapítalismans hafi verið við lýði á þessum tíma, sé ekki hægt að fullyrða að slíkt verði 

ástandið um ókomna framtíð. En á meðan þær aðstæður voru við lýði hafi það beinlínis verið 

einræði að útiloka hálft mannkyn frá samkeppninni og því ættu allir sem hafa náð 

sjálfræðisaldri að hafa kost á að selja vinnuafl sitt fyrir það verð sem þeim býðst og er þeim 

þóknanlegt.55 Auk þess segir hún að „óþarfi sé að hræðast að konur taki fram fyrir hendur 

karla í hverri þeirri iðju sem þeir sinna betur en þær“56 og bendir með því á tilætlunarsemi 

karla sem hafa getað gengið að störfum og öðru sem vísu alla tíð. Auðvitað má gera ráð fyrir 

því að í öllum störfum hafi verið einhverskonar hæfnisviðmið sem karlar þurftu að uppfylla, 

en jafnframt má gera ráð fyrir að kynfæri hafi ekki verið grundvöllur þeirra. Harriet bendir 

réttilega á að þeir þurftu ekki að hafa áhyggjur ef þeir eru svo færir í störfum sínum, því þá er 

enginn möguleiki fyrir konur að hrifsa störfin til sín. Þær þurfa einfaldlega að vera hæfar, rétt 

eins og karlarnir.  

Þriðju mótmælin byggja á meintri harðneskju sem hið opinbera líf færir í för með sér. Að 

hennar sögn var til fólk sem hélt því fram að hinn myrki veruleiki heimsins sneyddi menn 

tilfinningum og samkennd, að samkeppnin og árekstarnir innan viðskipta og stjórnmála gerðu 

þá stranga og óvingjarnlega. Ef hálft mannkynið þyrfti óhjákvæmilega að sæta þessum 

örlögum væri nauðsynlegt að hlífa hinum helmingnum. Því fyrir karlana eru konurnar það 

eina góða sem er eftir í heiminum, og haldreipi þeirra hvað það varðaði að verða ekki 

algjörlega ofurseldir illum áhrifum heimsins.57  

Þetta er heldur dramatísk lýsing á þjáningum karla vegna forréttinda þeirra en Harriet svarar á 

þann veg að þetta hefði kannski verið trúverðilegur málflutningur á miðöldum, þegar 

ágreiningsmál voru leyst með líkamlegu ofbeldi. En á nítjándu öldinni tíðkaðist ekki lengur að 

útkljá málin með hnefarétti og þessi slæmu áhrif sem talað er um felast nú orðið í orðum, 

slúðri og rógburði sem konur jafnt sem karlar báru ábyrgð á. Ef það á að vernda konur fyrir 

                                                           
54 Á frummálinu: „Children are necessarily dependent, and under the power of others; and their labour, being not 

for themselves but for the gain of the parents, is a proper subject for legislative regulation.“ Mill 1998:61. 
55 Mill 1998:61. 
56 Á frummálinu: „There need be no fear that women will take out of the hands of men any occupation which 

men perform better than they.“ Mill 1998:57. 
57 Mill 1998:61. 
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þessum áhrifum þá þyrfti að einangra þær alfarið frá samfélaginu öllu, en sú hugmynd lýsir 

fáránleikanum í rökfærslu andstæðinganna fullkomlega.58 

Þessi þrenn rök andstæðingana segir hún vera lágkúruleg og vart svara verð. Það er þó eitt 

annað atriði sem mikið var í umræðunni og taldi Harriet fólk gefa því of mikinn gaum en því 

væri einmitt nauðsynlegt að ávarpa málið: „Sagt er að konur óski hvorki, né sækist eftir, því 

sem er kallað frelsun þeirra.“59  Hún sagði þetta fjarri sanni, og ráðstefnan í Massachusetts og 

barátta kvenna í Evrópu sýni að konur voru tilbúnar og að þær kröfðust frelsis. En ef rétt væri 

að konur hefðu ekki vilja til að öðlast frelsi og öll þau réttindi og skyldur sem því fylgja, þá 

væri það fyrst og fremst vegna vanans. Úti um allan heim mátti sjá minnihlutahópa sem höfðu 

ekki risið upp gegn óréttlæti í aldaraðir, vegna vanans og hlýðni hins kúgaða gagnvart 

húsbónda sínum. En það þýðir ekki að þessir hópar hafi ekki viljað jafnrétti; fyrst og fremst 

snýst jafnrétti ekki um hver vill það og hvenær sá aðili vill það. Jafnrétti felst í orðinu sjálfu 

og skal ávallt vera grundvöllur í öllum samfélögum. 

4.2 Rödd hennar – Rödd mín 

Rödd Harrietar var þögguð en ég fullyrði að heimspeki hennar á erindi við fólk í dag. 

Hugmyndir hennar eru alls ekki svo ólíkar hugmyndum margra karlheimspekinga sem eru vel 

þekktir og virtir og því vekur það nokkra furðu að rödd Harrietar hafi verið þögguð niður með 

þessum hætti. Klisjan um að konur hafi einfaldlega ekki stundað heimspeki áður fyrr er þreytt 

og úrelt. Það er viss skylda sem við berum í dag að vekja upp raddir þeirra kvenna sem ekki 

var gefinn gaumur þegar samfélagið var fast í afturhaldssemi. Nú er öldin önnur og mikilvægt 

að við viðurkennum þátt kvenna í hugmyndasögu fyrri alda. 

Við lestur á hugleiðingum Harrietar hef ég upplifað vissa örvæntingu í bland við óþrjótandi 

trú og baráttugleði fyrir réttlæti og sanngirni. Ég upplifi drauma og vonir ungrar konu sem 

mjög ung var gefin í hjónaband, konu sem fékk ekki þá formlegu menntun sem hún átti fullt 

erindi í og vilja til að stunda. Hún var ung kona föst í hjónabandi sem hún hefði sjálfsagt ekki 

gengið í ef hún hefði átt einhvern annan valkost, en staðreyndin var sú að hún kom úr stórum 

systkinahópi og var þar mest um syni. Það er ljóst af skrifum hennar að hún vissi til hvers var 

ætlast af henni, hún vissi að hennar eina leið til að sjá fyrir sér var með góðum ráðahag. Hún 

var samt 19 ára stúlka og eðlilega má gera ráð fyrir að hún hafi þráð sanna ást og hamingju og 

því hafi hjónaband hreint ekki verið svo galin hugmynd og af ljóðum hennar og bréfum að 

                                                           
58 Mill 1998:62. 
59 Á frummálinu: „Women, it is said, do not desire - do not seek, what is called their emancipation.“ Mill 

1998:70. 
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dæma elskaði hún börnin sín heitt þó að hún hafi ekki elskað hlutverk sitt. En hvort hún hafi 

haft eitthvað um ráðahaginn að segja er ekki vitað í dag. Það er hins vegar vitað hversu sturlað 

það er að hugsa um hjónaband sem lífsviðurværi einhvers, því með þeirri hugsun er verið að 

viðurkenna innbyrðis stöðu hjóna sem yfirvald og þegn. En hjónabönd geta ekki þrifist á svo 

ójöfnum grundvelli og það vissi Harriet.  

Harriet var ung þegar hún fékk lekanda frá manni sínum en á þessum tíma var því ekki haldið 

fram að lekandi væri smitsjúkdómur sem bærist á milli einstaklinga heldur væri það sérstakt 

fyrirbæri sem bundið væri við konur sem áttu marga bólfélaga. Samfélagið dæmdi því þær 

konur hart sem voru smitaðar af lekanda, líkt og samkynhneigðir karlmenn voru harkalega 

dæmdir vegna alnæmis á níunda áratug síðustu aldar. Þessi veikindi höfðu sannarlega mikil 

áhrif á líf hennar og er engin furða að hún hafi verið reið yfir þessum hlutskipti sem hún fékk 

ekkert ráðið við. 

Á fyrstu fullorðinsárum í lífi fólks er mikilvæg mótun skoðana og hugmynda að eiga sér stað 

og það hefur ekki verið neitt öðruvísi hjá Harriet. Á þessum fyrstu árum hennar í 

hjónabandinu með John Taylor mótuðust hugmyndir hennar um menntun kvenna og stöðu 

þeirra í hjónabandi sem svo þróuðust út í róttækar hugmyndir um frelsi, vald og eignarrétt yfir 

konum auk hugmynda um æðri ánægju sem hlýst af jafnrétti einstaklinga. Allt eru þetta 

hugmyndir sem birtast í ritum J.S. Mill en ætlunin hér var alls ekki að draga úr gildi verka 

hans. Þvert á móti er ætlunin að viðurkenna snilldina sem í þeim felst. Harriet vann við hlið 

þessa merka manns í áratugi, hann virti hana og rödd hennar. En þrátt fyrir þá gríðarlegu 

viðurkenningu á hæfileikum hennar hafa fræðimenn ekki getað séð það sama og John Stuart 

Mill sá.  

Jacobs gerir grein fyrir dómhörku og fordómum gagnrýnenda í bók sinni The voice of Harriet 

Taylor Mill, og má þar sjá fordóma gagnvart hugsun kvenna endurspeglast í andstyggilegum 

lýsingum.60 Hvernig má það vera að hinn akademíski heimur hafi ekki verið tilbúinn til að 

viðurkenna rödd hennar, þrátt fyrir alla þá upplýsingu sem heimurinn býr við? Svo mikil var 

samvinnan þeirra á milli að mörg handrit eru til þar sem hugmyndir eru útfærðar með rithönd 

þeirra hvors um sig. Samvinna þeirra fer ekki á milli mála. Hún hefur verið úthrópuð sem 

kaldlynd tepra og ofmetin af John Stuart Mill. En ég tel það hæpið að einn mesti snillingur 

heimspekisögunnar hefði getað unað sér í samvistum við manneskju sem ekki væri gædd jafn 

mikilli leikni í hugsun. Ekki er annað hægt en að velta því fyrir sér á hvaða forsendum slíkar 

                                                           
60 Jacobs, 2007:xxi 
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ásakanir eru byggðar, því hugmyndir hennar gefa allt annað í skyn en að hún hafi verið 

ofmetin og hvað þá tepra. Harriet var þvert á móti ástríðufullur femínisti sem barðist fyrir 

frelsi kvenna, hvort sem var í svefnherberginu, skólastofunni eða í kosningaklefanum. 

Frjálslynt hugarfar Harrietar er augljóst, hún sá fyrir sér að frekara frelsi á vinnumarkaði fæli í 

sér frelsi konum til handa. Hún sá fyrir sér að menntun barna fæli í sér auðgun samfélagsins 

og frelsun kvenna. Hún sá fyrir sér að konur í kviðdómi fæli í sér sanngirni í garð kvenna og 

að konur á þingi gætu tryggt réttlæti fyrir konur. Krafa kvenna um frelsi var ekki einfaldlega 

vegna kosningaréttar, krafan var um tilveru sem gengur lengra heldur en í hjónaband. 

Frjálslyndur femínismi kristallast í þeirri hugsjón. Í dag erum við enn á ný að ganga í gegnum 

miklar breytingar í heiminum, við höfum náð mjög langt síðan Harriet setti hugsanir sínar á 

blað, en fyrirmyndarsamfélagið sem hún sá fyrir sér er enn ekki komið á. Ég hef upplifað árið 

2015 sem ár femínískra byltinga á Íslandi og heyri gjarnan talað um fjórðu bylgju 

femínismans. Í dag berjast konur og karlar fyrir frelsinu til að vera rýmið sem líkaminn þeirra 

uppfyllir. Að fá að vera í líkama sínum án áreitis. Að fá að vera hugsandi verur jafnt og 

kynverur. Fjórða bylgjan sem við upplifum á Íslandi í dag er baráttan fyrir því að vera, rétt 

eins og fyrsta bylgjan var að svo miklu leyti. Það er mikilvægt að leyfa rödd Harrietar að óma 

í þeim miklu breytingum sem eiga sér stað í dag, af því að of lengi hefur hún verið hljóð.  

Róttækni hennar sést á mörgum atriðum, til að mynda með líkingu hjónabands við samband 

þræla og húsbónda og tengingu stéttabaráttunnar við kvennabaráttuna. Marx og Engels voru 

samtímamenn hennar, en hún skrifar um þessi atriði þegar Marx var enn á barnsaldri. Hún 

setur fram þá kenningu að undirokun kvenna sé ekki vegna náttúrlegs eðlis kynjanna eða 

lögmála af nokkru tagi né vegna ákvarðana einstakra karla. Hún sá og fann á eigin skinni að 

drengir og stúlkur eru alin upp á mismunandi vegu og dró þá röklegu ályktun að kúgun 

kvenna ætti rætur sínar að rekja í félagsmótun af hálfu karla sem helst í hendur við hefðir 

samfélagsins, þar sem karlarnir eru ávallt húsbændurnir, með svipuna á lofti.  

Af eigin raun vissi Harriet að konur höfðu ekki frelsi til að mennta sig og að sú menntun sem 

þær fengu miðaði að því einu að gera þær að álitlegu kvonfangi. Þær höfðu litla sem enga 

aðra kosti en að gifta sig og eiga börn til að séð yrði fyrir þeim og þegar í hjónaband var 

komið voru þær meira og minna eign mannanna sinna. Hún líkir því hvoru tveggja við vændi 

og þrælahald. Hugmyndir hennar voru þær að ef konur fengu að mennta sig að vild myndu 

þær öðlast frelsið til að velja og ef það frelsi er til staðar er líklegt að þær öðlist vitund um 

tilveru sína og æðri ánægju af lífinu. Þá telur hún ekki líklegt að konur festi sig í 

hjónaböndum með óupplýstum hætti. Enn fremur leit hún svo á að hjónabönd væru óréttlát 
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vegna misjafns valdajafnvægis innan þeirra. Lausnina taldi hún vera að ef jafnrétti væri á milli 

hjóna, lagalega jafnt sem samfélagslega, yrði hjónabandið farsælt og samlífið ánægjulegt á 

hærra stigi sjálfsvitundar. Af hugmyndum hennar má sjá að hún horfði á stærri mynd en 

algengt var að fólk gerði, og enn í dag gerir ekki nóg af. Menntun og almenn réttindi kvenna 

myndu leiða til öflugs efnahagslífs, börn myndu setjast á skólabekk í stað þess að vinna 

erfiðisvinnu sem má líkja við barnaþrælkun, samfélagsálit yrði fordómaminna og samfélagið 

heilt yfir betra. Harriet sá framtíðina fyrir sér í hillingum og hafði á réttu að standa með það 

sem koma skyldi, ólíkt körlunum sem fóru með völdin. 

Hún fléttar saman hugmyndum sínar um menntun, hjónabönd, kynlíf, stéttaskiptingu og 

uppeldi svo úr verður falleg og réttlát kenning um frelsi og valdskiptingu. Hún kemst að þeirri 

niðurstöðu að kúgun kvenna liggi í hefðum sem eru ekki tilkomnar vegna einstaklinga heldur 

vegna afturhaldssemi, fordóma og vanagangs. Konur eru ekki frjálsar á meðan að eina leið 

þeirra er í hjónaband og komið er fram við þær sem söluvarning með heftingu menntunar. 

Konur eru eign manna sinna ef jafnrétti ríkir ekki á milli hjóna. Með frelsun kvenna gæti 

samfélagið loks þróast úr ástandinu þar sem karlar fara með öll völd því jafnrétti kynjanna er 

réttlæti. 
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5 Lokaorð 

Í þessari ritgerð tel ég mig hafa sýnt fram á það að Harriet Taylor Mill var síður en svo 

einungis neðanmálsgrein í lífi hins mæta manns Johns Stuarts Mill. Hvort Harriet hafi verið 

kveikurinn að hans bestu verkum er ekki hægt að vita fyrir víst. Af þeim hugsunum hennar að 

dæma, sem við höfum haft til athugunar hér og voru ýmist festar á blað áður en hún kynntist 

honum eða á fyrstu árum vinskapar þeirra, má þó sjá mikið af þeim merku hugmyndum sem 

voru gefnar út undir hans nafni. Þau áttu fallegt samband byggt á gagnkvæmri virðingu og 

jöfnum hæfileikum og ber þróun hugmynda þeirra þess greinileg merki. 

Það er einnig augljóst að hugmyndir hennar voru mjög róttækar og framsýnar. Það er ekki 

alltaf auðvelt að berjast fyrir réttlátum málstað og allra síst hefur verið auðvelt að vera róttæk 

kona í karlaveldi. Leið hennar var að benda á fáránleika ranglætisins í rökfærslum sínum og 

tókst það vel til. Byltingarkenndar hugmyndir hennar ógnuðu jafnvel hjónabandinu og hinum 

vanafasta og hefðbundna heimi þeirra afturhaldssömu, en við þekkjum í dag samfélag sem 

byggist á jöfnum rétti fólks óháð kyni, uppruna eða öðrum breytum. Þó svo að 

fyrirmyndarsamfélaginu hefur ekki verið náð erum við mjög nálægt hugsjónum Harrietar um 

það. Hægt er að geta sér til um að Harriet hafi fundið á sér að von væri á breytingum í 

heiminum og fagnaði hún framtíðinni. Við þekkjum það í dag á nýrri öld upplýsinga og 

byltinga persónulegs frelsis að ávallt eru einstaklingar til staðar sem eru hræddir við óþekkta, 

rétt eins og þeir voru til staðar á nítjándu öldinni. Harriet var hluti af hinu óþekkta, sem kona 

með skoðanir og kröfur um frelsi, og vegna þess hefur þótt auðveldara fyrir karlaveldi 

undanfarinna alda að strika hana út sem fjöður í hatti manns hennar. 

Af nógu er að taka til að rannsaka hugmyndir hennar frekar. Til að mynda hefði mátt skoða 

hér pistla hennar um heimilisofbeldi en í því sambandi ræddi hún um hvort tveggja, líkamlegt 

og andlegt ofbeldi. Hún skrifaði einnig mikið um siðfræði og trúmál en auk þess samdi hún 

mikið af ljóðum. Eftir hana liggur mikið af skrifuðu efni sem vert er að rannsaka vel í þeim 

tilgangi að vekja raddir kvenna innan heimspekinnar, því þær er ekki hægt að þagga lengur. 
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