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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er skoðað hvernig orðræða um kynferðisofbeldi, þolendur þess og 

gerendur birtist í umfjöllun um afturköllun á ráðningu Jóns Baldvins Hannibalssonar til 

kennslu við Háskóla Íslands. Til þess var notast við orðræðugreiningu í anda Michel 

Foucault og henni beitt á fyrirliggjandi gögn úr umfjöllun fjölmiðla, innsendum greinum, 

bloggsvæðum og athugasemdakerfum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að orðræða um kynferðisbrot byggi á 

stigveldi þeirra þar sem líkamlegt kynferðisofbeldi sé notað sem viðmið sem undirskipi 

og útiloki annars konar kynferðisbrot sem varla eru álitin taka því að tala um. Slík brot 

eru því almennt ekki talin eiga að hafa frekari áhrif á stöðu geranda né hafa eitthvað með 

hæfi til kennslu að gera. Þá er þar stuðst við vísanir í réttarríkið og höfðað til hugmynda 

um sakleysi uns sekt sé sönnuð sem erfitt sé að tala gegn jafnvel þótt brotin hafi verið 

viðurkennd. Gagnorðræða er með því gerð óréttmæt og hlutverkaskipan snúið við. Í 

umræðu sem hófst á orðum um virðingu við þolendur er þolandinn varla nefndur meðan 

gerandi er gerður að fórnarlambinu.  
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Abstract 

 

This thesis looks to identify discourses about sexual violence, survivors and 

perpetrators  as they appear in discussions about the revocation of Jón Baldvin 

Hannibalson‘s (a former member of parliament, minister and ambassador) previously 

announced recruitment to the University of Iceland. Foucaultian discourse analysis was 

applied to data from media discussions, opinion pieces, blogs and comment sections. 

The main findings of the research indicate that discourse about sexual violence relies 

upon a hierarchy where physical sexual violence is used as a norm against which other 

sexual violations are subordinated and excluded, and therefore not worth speaking 

about. Nor are they thought to warrant further repercussions for the perpetrator or 

having anything to do with teaching qualifications. The discourse draws upon other 

discourses, specifically ones about the constitutional state and rule of law and ideas 

about presumption of innocence, fundamental values that are hard to oppose even when 

backed with confirmation of violation. Counter-discourses are thereby made invidious 

and roles overturned. Where, in a discussion started out with talk about consideration 

for survivors, the survivor gets lost while the perpetrator is made the victim.  
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 50 ECTS-eininga lokaritgerð til meistaraprófs í kynjafræði við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Var hún unnin undir handleiðslu Gyðu Margrétar 

Pétursdóttur. Kann ég henni mínar bestu þakkir fyrir gott samstarf, uppbyggilegar 

athugasemdir og skilningsríkt viðmót. Kristjáni vil ég þakka fyrir yfirlestur og 

athugasemdir. Þá vil ég þakka mömmu, pabba, Óðni, Rögnu og Diljá fyrir stuðninginn 

með því að sinna strákunum mínum meðan ég var upptekinn í þessu. Strákunum mínum 

tveimur, Hrappi og Stíg, vil ég þakka fyrir að halda mér jarðtengdum þegar auðvelt var 

að týnast í skrifum. Hönnu vil ég þakka fyrir allt.  
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1. Inngangur 

Í samfélagi okkar er ráðandi valdakerfi sem byggir á undirskipun kvenna gagnvart 

körlum. Hefur það áhrif á flestum stigum samfélagsins og mótar veruleika fólks, 

upplifanir og umræðu. Eina birtingarmynd þessa valdamisræmis karla og kvenna má sjá 

í kynferðislegu ofbeldi. Ofbeldi þar sem verulega hallar á hlut kvenna. Meirihluti gerenda 

eru karlar, meirihluti þolenda eru konur (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Endurspeglar 

það ríkjandi valdaójafnvægi samfélagsins og virkar hvort í senn til þess að viðhalda því 

og staðfesta. Þar sem valdamisræmi ýtir undir kynferðisofbeldi um leið og 

kynferðisofbeldi ýtir undir valdamisræmi (MacKinnon, 1991). Kynferðisbrot eru fyrir 

vikið viðamikið vandamál í samfélaginu sem lengi hefur fengið að viðgangast, stutt 

ráðandi hugmyndum, almennri umræðu og óverulegum viðbrögðum.  

Orðræðan um kynferðisofbeldi á sér djúpar rætur í samfélagsskipan okkar, þar sem 

endurspeglast ríkjandi hugmyndir um kynferðisbrot, eðli þeirra, umsvif og áhrif. 

Endurspegla þær þó oft frekar valdaskipan samfélagsins en reynslu og upplifun þolenda. 

Flestir geta eflaust sammælst um alvarleika kynferðisbrota en þegar kemur að nánari 

útlistun, ákveðnum tilvikum og eftirmálum er fólk ekki eins einhuga. Birtingarmyndir 

kynferðisofbeldis eru margvíslegar, hvort heldur sem er yrðingar, hegðun eða líkamlegt 

ofbeldi, þar sem sameiginlegur grundöllur er valdbeiting (Fileborn, 2013). Þegar hins 

vegar kemur að orðræðu um ólíkar birtingarmyndir kynferðisofbeldis eru viðhorf þar 

meira á reiki, ákveðin brot fá frekar gjaldgengi meðan öðrum er skotið undan. Iðulega 

þvert á upplifun og reynslu þolenda sem ósjaldan lýsir sér í ótta og vanlíðan, tilfinningar 

sem svo eru upplifðar öðru sinni vegna viðbragða almennings. 

Á fyrstu stigum undirbúnings þessa verkefnis talaði ég við talskonu Stígamóta sem lýsti 

yfir brýnni þörf á rannsóknum sem snúa að kynferðislegri áreitni. Rannsóknir á 

kynferðisofbeldi hér á landi hafa mun frekar snúið að nauðgunum. Á sama tíma hefur 

áherslan í rannsóknum á kynferðislegri áreitni fyrst og fremst verið á að kanna tíðni 

hennar. Þá er almenn umfjöllun um kynferðislega áreitni fjarri því að vera á einn veg og 

virðist margt á reiki í hugmyndum um hvað felist í henni. Þannig má nú nýlega á Vísi sjá 

viðtal við Óttar Guðmundsson þar sem meðal annars er komið inn á skilgreiningar 

kynferðislegrar áreitni. Í viðtalinu sem birtist þann 22. apríl 2016 ræðir Óttar 

skilgreiningavanda kynferðislegrar áreitni og kynferðisofbeldis þar sem hann segir fólk 

skilgreinar áreitnina á ólíka vegu, þannig óljóst verði hvar mörkin milli daðurs og áreitni 
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liggi (Ólöf Skaftadóttir og  Viktoría Hermannsdóttir, 2016). Mikilvægt er því að rannsaka 

frekar kynferðislega áreitni á víðari grundvelli og skoða hvernig talað er um 

kynferðislega áreitni og hvernig hún er skilgreind í almennri umræðu. 

Orðræðan ákvarðar hvað sé álitið kynferðisbrot og hvað ekki. Hún mótar viðbrögð 

almennings, viðhorf og eftirköst. Þann 23. febrúar 2012 birtist í tímaritinu Nýju lífi 

umfjöllun um meint kynferðisbrot Jóns Baldvins Hannibalssonar og viðtal við þolanda 

þeirra, Guðrúnu Harðardóttur. Jón Baldvin er opinber persóna með langan 

stjórnmálaferil að baki, sem þingmaður, ráðherra og sendiherra. Fylgdi málinu því mikil 

umræða í kjölfarið. Einu og hálfu ári síðar var tilkynnt um að Jón Baldvin skyldi kenna í 

námskeiði við Háskóla Íslands. Til að byrja með fékk tilkynningin lítil almenn viðbrögð, 

en undir kraumaði. Nokkrum dögum seinna skrifuðu þær Helga Þórey Jónsdóttir og 

Hildur Lilliendahl Viggósdóttir opið bréf þar sem ráðning Jóns Baldvins var harðlega 

gagnrýnd. Tóku þær upp þá umræðu sem áður hafði verið en nú hafði þagnað og settu 

ráðningu hans í samhengi við kynferðisbrotin gegn Guðrúnu Harðardóttur. Vitnuðu þær 

í kynferðisleg bréf sem Jón Baldvin hafði sent henni og fóru fram á að svarað yrði fyrir 

ráðninguna sem þær sögðu lítilsvirðandi fyrir bæði þolendur Jóns Baldvins og alla 

þolendur kynferðisofbeldis. Í kjölfar varð gríðarleg umræða um málið og ráðning Jóns 

Baldvins var dregin til baka. Þekktar persónur úr samfélaginu skiptust á að segja sína 

skoðun, bæði í bloggskrifum og skoðanagreinum í fjölmiðlum, fjöldi fólks lýsti eigin áliti í 

athugasemdakerfum og fjölmiðlar fylgdu málinu náið eftir og greindu frá málsatvikum 

milli þess sem þeir endurfluttu skoðanaskrif þekktra einstaklinga. Fylgdi sú umræða 

málinu frá lokum ágúst 2013 og allt fram í febrúar 2014 þegar málinu lauk formlega með 

dómsátt milli Jóns Baldvins og Háskóla Íslands.  

Í umræðunni sem málinu fylgdi birtast viðhorf um kynferðisbrot, ekki síst kynferðisbrot 

sem eru fjarri því að vera klippt og skorin, þau byrja þegar þolandinn er barn og ná fram 

á unglingsár hennar, eru einna áþreifanlegust í bréfaskrifum en ná líka til hegðunar og 

snertinga en eru ekki nauðgun. Í orðræðunni sem þar má finna birtast þannig ráðandi 

hugmyndir um þess háttar kynferðisbrot og kynferðisbrot almennt. Hvað í þeim felist, 

hvað sé kynferðisbrot og jafnframt hvað sé það ekki. Þá er tekist á um geranda brotanna, 

sekt hans eða sakleysi. Hvort brotin séu tilefni til eftirmála fyrir hann, hvort fyrri 

kynferðisbrot hafi áhrif á núverandi kennslu. Og heimild annarra til þess að gagnrýna og 

mæla gegn ráðningu manns sem framdi brot en var ekki dæmdur. Umræðan sem málinu 
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fylgdi gefur þannig færi á að greina ráðandi viðhorf og hugmyndir um þess háttar 

kynferðisbrot en jafnframt um kynferðislegt ofbeldi almennt. Varð sú umræða því fyrir 

valinu þar sem ákveðið var að skoða hana sem tilvik til þess að varpa ljósi á ýmis 

fyrirbæri sem koma fram í samhengi málsins. Enda þótt hér sé ekki um að ræða klippt og 

skorið mál kynferðislegrar áreitni þá á það sé engu að síður stað á þessu sviði 

kynferðisbrota sem minna hafa verið rannsökuð hér á landi. Auk þess sem brotin gegn 

Guðrúnu Harðardóttur eru iðulega í umræðum um málið sett í samhengi við 

kynferðislega áreitni jafnvel þótt brotin sjálf falli ekki endilega haganlega þar að. Þannig 

eru brotin alloft skoðuð í ljósi kynferðislegrar áreitni, borin þar saman við og ýmist sögð 

passa þar við eða ekki. Í umræðum um málið er þannig jafnframt fjallað um 

skilgreiningar á kynferðislegri áreitni, hvað falli þar undir og hvað ekki. En með 

rannsókn þessari er ætlunin að nota orðræðugreiningu til þess að greina hugmyndir um 

kynferðisbrot sem ekki falla þægilega í einn flokk þar sem fram koma ríkjandi 

hugmyndir um kynferðisofbeldi, um stöðu gerenda og þolenda, um þolendavænt 

umhverfi og um femínista sem beita sér fyrir þess háttar virðingu við þolendur 

kynferðisbrota. Og endurspegla rannsóknarspurningarnar það:  

1. Hvernig er fjallað um brotin gegn Guðrúnu Harðardóttur og kynferðisbrot 

almennt? 

2. Hvernig er fjallað um þolendur kynferðisofbeldis? 

3. Hvernig er fjallað um Jón Baldvin Hannibalsson? 

4. Hvernig er fjallað um þá sem töluðu fyrir velferð þolenda og lögðust gegn 

ráðningu Jóns Baldvins Hannibalssonar? 

5. Hvers kyns eru þeir sem fjalla um málið? 

Var almenn umræða um málið í fjölmiðlum, í athugasemdakerfum og á bloggsvæðum 

greind með orðræðugreiningu í anda Michel Foucault. Voru þar fundin þrástef í 

umræðunni, notkun orðræðubragða greind og skoðað með hvaða hætti slíkt hefur áhrif 

á orðræðuna og hugmyndir um kynferðisofbeldi, gerendur, þolendur og þá sem 

gagnrýndu ráðningu Jóns Baldvins. En fyrst verður farið yfir fræðilegan bakgrunn, stöðu 

kynferðislegrar áreitni í íslenskum lögum og íslenskar rannsóknir á henni. Því næst 

verður greint frá aðferðafræðilegum undirstöðum ritgerðarinnar, þeim gögnum sem 

liggja henni til grundvallar og stöðu rannasakanda. Svo verður farið yfir samsetningu og 

kynjun þess hóps ummælenda sem ritað hefur þær athugasemdir sem hér eru skoðaðar.  
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Þá verðu farið gróflega yfir málsatvik í tengslum við afturköllun ráðningar Jóns Baldvins. 

Þar á eftir verður farið yfir niðurstöður orðræðugreiningarinnar í meginkafla 

ritgerðarinnar. Skiptist hann í grófum dráttum í þrennt, þar sem í fyrsta lagi er skoðað 

hvernig er fjallað um brotin gegn Guðrúnu Harðardóttur, þá hvernig er fjallað um Jón 

Baldvin Hannibalsson og loks hvernig er fjallað um femínista og þá sem gagnrýndu 

ráðninguna. Að lokum eru niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman og um þær fjallað. 
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2. Bakgrunnur og fræðileg samantekt 

2.1 Valdskipan samfélagsins – Kenningar um kynjakerfið og vald 

Að baki samfélagsskipan þess samfélags sem við búum í hafa gjarnan þótt liggja ákveðnir 

valdahagsmunir ráðandi afla. Viðhorf, hlutverk og stofnanir samfélagsins taki þannig 

mið af ráðandi valdaöflum og viðhaldi með því ríkjandi valdahlutföllum. Í þessu 

samhengi hefur franski fræðimaðurinn Pierre Bourdieu (1990) notast við hugtökin 

habitus og doxa. Hugtakið habitus lýsir þeim lífsvenjum, viðhorfum, væntingum og 

tilhneigingum sem áunnar eru við það að tilheyra samfélaginu. Þar segir Bourdieu 

habitus vera eins konar kerfisbundin formgerð skemu sem ráði skilningi okkar, 

hugsunum og aðgerðum. Einstaklingurinn tileinkar sér sinn eigin habitus í tengslum við 

félagslegar formgerðir samfélagsins og samfélagslegar aðstæður. Þótt hver og einn 

einstaklingur eigi sér sinn eigin habitus þá er habitus á sama tíma félagslegur þar sem 

ólíkir einstaklingar í sama félagslega umhverfinu tileinki sér svipaðan habitus þar eð 

hann á sér grundvöll í sömu félagslegu formgerðinni. 

Hugtakið doxa vísar hins vegar til þess lærða en ómeðvitaða gildismats og viðhorfa sem 

álitið er sjálfsagt og algilt sem svo ákvarðar aðgerðir fólks og hugsanir. Doxa tekur þó 

iðulega mið af ráðandi samfélagsskipan og viðheldur með því forréttindum ráðandi 

valdahópsins og sýnir vald hans sem sjálfsagt en jafnframt ákjósanlegt. Af því leiðir að sú 

almenna vitneskja sem mótar habitus fólks samsvarar skipan samfélagsins og hefur því 

þá tilhneigingu að endurskapa þá skipan og viðhalda ráðandi valdakerfum þar eð 

einstaklingar læra að hugsa innan þess ramma sem þeim er settur og sætta sig þar af 

leiðandi við og telja óbærilegar aðstæður vera eðlilegar (Bourdieu, 1990). 

Eitt skýrasta dæmi þessarar virkni telur Bourdieu vera ríkjandi valdastöðu karla yfir 

konum. Í bók sinni La domination masculine (2001) talar hann um það hvernig táknræn 

formgerð samfélagsins hlýtur svo almennt samþykki, jafnvel af þeim sem að hún er til 

tjóns, þar sem bæði karlar og konur samþykkja táknræna skipan þar sem munurinn á 

kynjunum er sýndur sem náttúrulegur og varandi svo hægt sé að réttlæta valdastöðu 

karla gagnvart konum. Í því tilliti segir hann að samfélagið og heimsmynd okkar sé 

karllæg þar sem hún sé skilgreind út frá ráðandi valdhöfum, körlum. En vegna þess að 

við teljum heimssýn okkar eðlilega þá getur samfélagsskipanin viðhaldið sjálfri sér. 
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Bourdieu er samt sem áður meðvitaður um þær miklu breytingar sem orðið hafa í kjölfar 

femínistahreyfinga svo karllæg yfirráð séu ekki lengur eins ósýnileg og sjálfsögð. Hins 

vegar talar hann um að framfarir á stöðu kvenna á ákveðnum sviðum breiði yfir og hylji 

viðvarandi óréttlæti þegar á heildina sé litið. 

Fellur það vel að hugmyndum Angela McRobbie um andfemínisma og þar sérstaklega 

félagslegt og menningarlegt umhverfi póstfemínisma. Kynjakerfið og valdamisræmið 

milli karla og kvenna er því en svo staðnað fyrirbæri heldur þróast það og tekur 

breytingum. Að mörgu leyti má sjá þessa breytingu tilkomna með breyttri 

samfélagsskipan en að öðru leyti má sjá hana tilkomna með femínískri baráttu í gegnum 

árin. Það hefur þó ekki gengið áfallalaust fyrir sig enda leitast kynjakerfið við að viðhalda 

ráðandi valdi og bregst því við. McRobbie (2009) segir þetta meðal annars birtast í 

bakslagi sem orðið hafi í jafnréttisbaráttunni þar og í því hvernig femínismi hafi verið 

gerður óaðlaðandi með svívirðingum sem herfilegur og neikvæður. Kemur það heim og 

saman við greiningu á hatursorðræðu í ummælakerfum íslenskra netmiðla. Þar er sagt 

frá því hvernig umræða um jafnrétti kynjanna, femínisma og kynferðisofbeldi einkennist 

alla jafna af hatursfullum ummælum og svívirðingum í garð femínista og persónu þeirra 

sem tjá sig um femínísk málefni sem sé almennt talin tilraun til þöggunar (Bjarney 

Friðriksdóttir, 2014).  

Á móti lýsir McRobbie hins vegar í bók sinni The Aftermath of Feminism: Gender, Culture 

and Scoial Change (2009) tiltölulega nýlegri gerð andfemínisma sem virki til þess að letja 

femíníska baráttu sem komi fram í félagslegu og menningarlegu landslagi sem heita 

megi póstfemínismi. Lýsir hún því þar hvernig femínískir þættir hafi verið teknir upp í 

samfélaginu og samþættaðir stofnunum þess og pólítík. Er þeim þar komið fyrir í nýjum 

búningi sem sé mun einstaklingmiðaðri. Látið er eins og femínísk gildi séu nú undirstaða 

frelsis og jafnréttinu þar með náð. Með því er femínismi þó sviptur áhrifamætti sínum 

þegar hann er orðinn svo samofinn einstaklingsbundnum veruleika fólks, en í nýjum 

búningi sínum ber hann síður með sér hreyfiafl og í samspili við ráðandi hugmyndir um 

að nú ríki jafnrétti og frelsi verður vart gerlegt né yfir höfuð talið að það þurfi að beita 

sér fyrir breytingum. Þannig virki framfarir á ákveðnum sviðum til þess að draga úr 

þeim á öðrum þegar femínismi verður í póstfemínísku samfélagi álitinn áhrifalítill og 

óþarfur. 
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Breski félagsfræðingurinn Sylvia Walby greinir að sama skapi ákveðna breytingu á 

kynjakerfinu og valdastöðu karla og kvenna. Í bók sinni Theorizing Patriarchy (1990) 

ræðir hún ríkjandi kynjakerfi sem hún kallar feðraveldi (e. patriarchy) og skilgreinir sem 

„kerfi félagslegra gerða og venja þar sem karlar drottna yfir, kúga og njóta góðs af 

undirskipun kvenna“ 1  (Walby, 1990, bls. 20). Í því samhengi vill hún undirstrika 

hugtakið félagsgerð og með því slíta öll tengsl við líffræðilega eðlishyggju og hugmyndir 

um að „hver einstakur karl sé í drottnunar stöðu og hver einstök kona sé undirskipuð“ 2 

(Walby, 1990, bls. 20). Á óhlutbundinn hátt er feðraveldið þannig kerfi félagslegra 

tengsla. Hún telur þó þarft að horfa einnig á það á hlutbundnari hátt og sér þannig kerfið 

byggja á sex meginsviðum. Þessi meginsvið eru svið heimilisins, svið atvinnulífsins og 

vinnumarkaðarins, svið ríkisins og hins opinbera, svið kynbundins ofbeldis, svið 

kynferðis eða kynverundar og svið menningarlegra þátta. Þessi ólíku svið skarast að 

einhverju leyti og hafa áhrif sín á milli en eru í sjálfu sér tiltölulega sjálfstæð. Feðraveldið 

nái til allra þessara sviða en innan hvers þeirra sé hægt að greina ólíkar birtingarmyndir 

þess. 

Walby segir þessar birtingarmyndir þó ekki algerlega stöðugar heldur taki kerfið 

breytingum. Þessar breytingar geta bæði verið í formi stigsmunar, eins og til dæmis 

minnkun á launamun kynjanna, eða þá breytt gerð feðraveldisins. Þannig hafi orðið 

miklar breytingar á kynjakerfinu síðastliðin 100 ár sem felast fyrst og fremst í því að 

stærstur þungi yfirráðanna hefur færst frá einkasviðinu yfir á svið hins opinbera. Walby 

greinir þannig á milli tveggja mynda feðraveldisins, feðraveldis einkasviðsins og 

feðraveldis opinbera sviðsins. Feðraveldi einkasviðsins var ríkjandi á 19. öldinni þar sem 

valdamisræmið átti aðallega rætur að rekja til heimilisins og yfirráðin fólust þar fremur í 

útilokun kvenna frá hinu opinbera sviði. Feðraveldi opinbera sviðsins hefur svo verið 

ríkjandi síðan á 20. öldinni. Valdamisræmið þar á sér helst uppruna á opinbera sviðinu, 

atvinnumarkaðnum og valdi hins opinbera, og yfirráðin felast þar frekar í aðgreiningu og 

undirskipun kvenna. (Walby, 1990) 

Cathrine A. MacKinnon (2001) telur valdastöðu karla einnig eiga sér djúpar rætur í 

skipan samfélagsins, gerð þess og stofnunum, en ekki síst lagakerfum. Þessi ójafna 

valdastaða leiðir af sér margs konar kynjamisrétti sem komi til að mynda fram í 

                                                           
1
 Á ensku: „a system of social structures and practices in which men dominate, oppress and exploit women.“ 

2 Á ensku „every individual man is in a dominant position and every woman in a subordinate one.“  
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kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi sem beri því að skoða sem félagslegt fyrirbæri en 

ekki eingöngu á einstaklingsgrundvelli. En þessu óréttlæti sé viðhaldið og beitt í gegnum 

venjur og lagasetningar en til þess að rétta stöðuna þurfi ekki síst að koma fram með 

fræðslu og setja lög sem eigi sér grundvöll í veruleika kvenna. 

2.2 Kynferðisleg áreitni í íslenskum lögum 

Í íslenskum lögum er lagt bann við kynferðislegri áreitni. Hugtakið kemur fyrir á tveimur 

stöðum í íslenskum lögum, það er annars vegar í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008 (hér eftir nefnd jafnréttislög) og hins vegar í XXII. kafla 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sem snýr að kynferðisbrotum. Skilgreiningarnar á 

kynferðislegri áreitni sem settar eru fram í þessum tveimur lagabálkum eru ólíkar. 

Í jafnréttislögum er sett fram bann sem tekur til bæði kynferðislegrar áreitni og 

kynbundinnar áreitni. Í 1. mgr. 22. gr. laganna eru atvinnurekendur og yfirmenn 

stofnanna og félagasamtaka skyldaðir til þess að gera sérstakar ráðstafanir í þeim 

tilgangi að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar séu beittir 

kynferðislegri eða kynbundinni áreitni á vinnustað, á stofnun, í félagsstarfi eða í skólum. 

Þá er gerð grein fyrir því í 2. mgr. sömu greinar að sé yfirmaður kærður vegna 

kynferðislegrar eða kynbundinnar áreitni þá verði hann um leið vanhæfur til þess að 

taka ákvarðanir í tengslum við starfsskilyrði kæranda meðan á málsmeðferð stendur. Á 

meðan skuli því næsti yfirmaður taka slíkar ákvarðanir. Enn fremur er tekið fram í 2. 

mgr. 27. gr. laganna að atvinnurekandi skuli gæta þess að starfsmaður verði ekki beittur 

óréttlæti í starfi „svo sem með tilliti til starfsöryggis, starfskjara eða mats á árangri, á 

grundvelli þess að hafa kært eða veitt upplýsingar um kynbundna eða kynferðislega 

áreitni“. En í 3. mgr. sömu greinar er tekið fram að séu líkur leiddar að því að brotið hafi 

verið gegn þessu ákvæði sé það atvinnurekanda að sýna fram á að uppsögn eða ætlað 

óréttlæti grundvallist ekki af kæru um kynferðislega eða kynbundna áreitni eða veitingu 

upplýsinga um slíkt. Færist sönnunarbyrðin því yfir á atvinnurekanda í slíkum málum. 

Enn fremur má í jafnréttislögum finna orðskýringar þar sem fram koma skilgreiningar á 

hugtökunum kynferðisleg áreitni og kynbundin áreitni. Þær er að finna á 3. og 4. tölul. 1. 

mgr. 2. gr. og eru þær svohljóðandi: 

3. Kynbundin áreitni: Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í 
óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi 
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og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða 
móðgandi fyrir viðkomandi. 

4. Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem 
fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, 
einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi 
eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg. 

Ljóst er því að um mjög sambærilegt athæfi er að ræða sem annars vegar beinist 

krókalaust gegn kyni þess sem fyrir verður og sé hins vegar kynferðislegs eðlis en lýsi 

sér að öðru leyti á hliðstæðan hátt. 

Þær skilgreiningar á kynbundinni og kynferðislegri áreitni sem nú er að finna í 

jafnréttislögum eru tilkomnar með breytingum laga nr. 62/2014. Með lögum þeim var 

innleidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/54/EB, frá 5. júlí 2006, um 

framkvæmd meginreglunnar um jöfn tækifæri og jafna meðferð karla og kvenna að því 

er varðar atvinnu og störf og eru skilgreiningarnar þaðan komnar. Fyrir 

lagabreytingarnar var lögunum ætlað að halda áfram innleiðingu ákveðinna tilskipana 

Evrópusambandsins sem felldar hafa verið undir samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið, þar með talið tilskipun nr. 2002/73/EB. (Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 

149 – 142. mál, athugasemdir við lagafrumvarp). Þá var tekið fram að skilgreiningar á 

hugtökunum sem fram koma í lögunum eigi sér fyrirmynd í samningum og gerðum 

Evrópusambandsins og sæki hugtökin kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni þar 

fyrirmynd sína í fyrrnefnda tilskipun sambandsins (Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 149 – 

142. mál, athugasemdir við 2. gr.). Eru þær skilgreiningar um margt samhljóða með 

skilgreiningum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/54/EB sem innleidd var 

með lögum nr. 62/2014. 

Fram að því hafði verið bent á greinilegt ósamræmi milli skilgreininga hinna íslensku 

jafnréttislaga og skilgreininga tilskipunar Evrópusambandsins. Misræmið fólst einna 

helst í þeirri kröfu íslensku laganna að skýrt væri gefið í skyn að hegðunin væri 

óvelkomin, og kröfunni um að áreitnin væri endurtekin. En hvort tveggja lagði helst til 

mikla áherslu á viðbrögð þolanda. Jafnvel þannig að þau hafi í raun skilgreint 

verknaðinn, að það sem í fyrsta sinn var ekki talið kynferðisleg áreitni hefði orðið það í 

annað sinn og óviðeigandi háttsemi yrði þannig aðeins kynferðisleg áreitni eftir að 

þolandi hafi mótmælt henni. Þá var vöntun á því að andrúmsloftið sem skapað væri, yrði 

skilgreint (Til dæmis Bergur Hauksson, 2012; Ingibjörg Skarphéðinsdóttir, 2013). En í 
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skýrslu á vegum Framkvæmdaráðs Evrópusambandsins er talað um að það orðalag virki 

til þess að endurspegla ólíkar gerðir mismunar sem falist geta í kynferðislegri og 

kynbundinni áreitni. Þar er sérstaklega vísað til aðstæðna á vinnustöðum og 

kynferðislegrar áreitni sem skapar fjandsamlegt andrúmsloft (e. hostile environment 

sexual harassment). Slík áreitni skapar óásættanlegar vinnuaðstæður sem einkennast af 

ógnandi eða níðandi (e. abusive) andrúmslofti og beinist iðulega að konum á 

vinnumarkaði (Numhauser-Henning og  Laulom, 2012). Á þann hátt er sjónum beint að 

þeirri mismunun sem felst í því að viðvarandi vinnuaðstæður kvenna eru gerðar 

óviðunandi. Loks var þar vöntun á að kynferðisleg áreitni væri skilgreind sem 

mismunun á grundvelli kynferðis. Þetta ósamræmi var tilkomið án þess að á því væri 

gefin nokkur skýring í athugasemdum við frumvarp jafnréttislaganna. Ljóst er þó að 

verulegur munur var þar af leiðandi á inntaki jafnréttislaga og tilskipunar 

Evrópusambandsins. Með lagabreytingunum nr. 62/2014 hefur hann nú verið leiðréttur 

og réttaröryggi þeirra sem áreittir eru, bætt til muna. 

Í XXII. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er einungis tiltekið bann við 

kynferðislegri áreitni. Ákvæði um kynferðislega áreitni kom fyrst fyrir í íslenskum lögum 

með breytingarlögum nr. 40/1992 í kjölfar endurskoðunar á XXII. kafla hegningarlagana 

um kynferðisbrot (þá skírlífisbrot) (Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 787). Með þeim var ætlað 

að færa ýmis konar háttsemi og líkamlega snertingu sem ekki var talin hafa gildi sem 

hefðbundið samræði undan 209. gr um brot gegn blygðunarsemi og undir ákvæðið um 

kynferðislega áreitni (Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 788). Kynferðisleg áreitni á sér því í 

íslenskum rétti hvort tveggja efri mörk og neðri mörk. Efri mörkin miðast við önnur 

kynferðismök, en þar hefur kynferðisleg áreitni í raun verið skilgreind neikvætt, það er 

að segja að kynferðisleg áreitni sé kynferðisleg háttsemi sem ekki teljist vera önnur 

kynferðismök (Ragnheiður Bragadóttir, 2006). Neðri mörk kynferðislegrar áreitni eru 

svo við brot gegn blygðunarsemi samkvæmt 209. gr. hgl. sem tekur til lostugs athæfis 

sem særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers hneykslis. Með breytingarlögum nr. 

61/2007 voru neðri mörkin rýmkuð á þann hátt að nú tekur ákvæðið ekki aðeins til 

líkamlegrar snertingar heldur einnig orðbragðs og táknrænnar hegðunar. (Ragnheiður 

Bragadóttir, 2006) 

 Í 199. gr. almennra hegningarlaga eftir breytingar með lögum nr. 61/2007 er því tekið 

fram að hver sá sem gerist sekur um kynferðislega áreitni skuli sæta fangelsi allt að 
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tveim árum. En kynferðisleg áreitni er þar sögð felast meðal annars í því „að strjúka, 

þukla eða káfa á kynfærum eða brjóstum annars manns innan klæða sem utan, enn 

fremur í táknrænni hegðun eða orðbragði sem er mjög meiðandi, ítrekað eða til þess 

fallið að valda ótta.“ Ákvæðið er mun almennara en það sem finna má í jafnréttislögum 

og einblínir því ekki að sama skapi að opinberum vettvangi, það er vinnustöðum, 

stofnunum og félagasamtökum. Þess í stað er það mun einstaklingsmiðaðra og beinist 

eingöngu að ákveðnum geranda. Ekki síst vegna þessa þá nær ákvæðið ekki utan um það 

hversu kerfisbundin kynferðisleg áreitni er í samfélaginu og menningunni okkar. Þannig 

má sjá að erfitt er að festa hendur á það út frá íslenskum lögum um kynferðislega áreitni 

hversu kerfisbundinn, og kynbundinn, veruleiki þeirrar áreitni er. Á móti kemur hins 

vegar að almennt orðalag ákvæðisins og staðsetning innan almennra hegningalaga er 

ekki eins bundin við starfs- og stofnanaumhverfi. Kynferðisleg áreitni er þar ekki bundin 

við stað og getur þannig átt sér stað á vinnustað eða stofnun en einnig hvarvetna annar 

staðar milli tveggja einstaklinga. (sjá einnig Ingibjörg Skarphéðinsdóttir, 2013) 

Þá má í samhengi þessarar ritgerðar horfa til verklagsreglna um viðbrögð við 

kynbundinni og kynferðislegri áreitni og öðru kynferðislegu ofbeldi innan Háskóla 

Íslands sem samþykktar voru 16. janúar 2014. Með verklagsreglum þeim er lagt bann 

við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og staðfest að slík háttsemi sé ekki liðin innan 

háskólans, hvorki milli starfsfólks og nemenda, meðal starfsfólks eða milli nemenda. Er 

þar talað um skipun fagráðs sem taki við kvörtunum um þess háttar brot innan 

háskólans og rannsaki, veiti umsagnir um þær og komi með tillögur að úrbótum. Þegar 

kvörtun komi upp skulu yfirmenn viðeigandi náms- eða starfseininga í samráði við 

fagráðið gera ráðstafanir varðandi náms- og vinnutilhögun þolanda og geranda. Þá sé 

óheimilt að flytja þolanda til í starfi vegna kynbundinnar eða kynferðislegrar áreitni 

nema hann óski þess sjálfur eða samþykki slíkar tilfæringar. 

Þá eru þar hugtakaskýringar, en ber þar sérstaklega að nefna að skilgreiningar á 

hugtökunum kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni eru teknar beint upp úr 

jafnréttislögum fyrir breytingarlög nr. 62/2014: 

Með hugtakinu kynbundin áreitni er átt við hvers kyns ósanngjarna og/eða móðgandi 
hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk og hefur áhrif á 
sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í 
skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. 
Eitt tilvik getur talist kynbundin áreitni ef það er alvarlegt.  
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Með hugtakinu kynferðisleg áreitni er átt við hvers kyns ósanngjarna og/eða 
móðgandi kynferðislega hegðun sem er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem 
fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé 
óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist 
kynferðisleg áreitni ef það er alvarlegt. 

Er það rökstutt með því að þær skilgreiningar séu rýmri en sú sem finna má í 199. gr. 

hgl. Þá er í greinargerðinni með verklagsreglunum einnig að finna nánari útlistun á því 

hvers lags háttsemi falli þar undir, til að mynda óviðeigandi kynferðislegar spurningar, 

endurteknar beiðnir um kynferðislegt samneyti þrátt fyrir neitun eða áhugaleysi og 

óvelkomnar snertingar en útlistunin er ekki tæmandi. Þá er undirstrikað að kynbundin 

og kynferðisleg áreitni sé háttsemi þar sem farið sé yfir mörk þess sem þolandinn sættir 

sig við. Hins vegar ber að setja notkun hugtakaskilgreininganna í samhengi við gagnrýni 

á þeim sömu skilgreiningum í jafnréttislögum áður en þeim var breytt með lögum nr. 

62/2014. En með kröfunni um að skýrt sé gefið í skyn að hegðunin sé óvelkomin er lögð 

helst til mikil áhersla á viðbrögð þolenda sem verður hér ábyrgur fyrir því að tilkynna að 

hegðunin sé ekki velkomin ellegar sé ekki um kynferðislega eða kynbundna áreitni að 

ræða. Þá er tekið fram að hegðuninni sé haldið áfram þrátt fyrir þessi viðbrögð þolanda. 

Verður þar hegðun því ekki kynbundin eða kynferðisleg áreitni fyrr en búið er að gefa í 

skyn að hún sé óvelkomin. Áherslan er þar með frekar á viðbrögð þolanda sem jafnvel 

skilgreina brotið í stað þess að sjónum sé beint að verknaðinum sjálfum. Ljóst er því að 

rými er fyrir umbætur á verklagsreglum Háskóla Íslands. 

Engu að síður má hér sjá viðleitni til þess að bregðast við því vandamáli sem 

kynferðisleg áreitni er. Hvorar tveggja breytingarnar á lögum um kynferðislega áreitni 

og verklagsreglur Háskóla Íslands eru til vitnis um að regluverk þess efnis er enn í 

þróun. Mikilvægt er þó að henni sé haldið við og brugðist við með breytingum þar sem 

enn vantar upp á svo ekki verði á henni stöðnun og hagsmunir þolenda verði þar undir. 

2.3 Íslenskar rannsóknir á kynferðislegri áreitni 

Íslenskar rannsóknir á kynferðislegri áreitni eru að því er virðist flestar megindlegar 

tíðnikannanir. Eru þessar rannsóknir ætlaðar til þess að greina algengi kynferðislegrar 

áreitni og eru þær oftar en ekki bundnar við ákveðna starfsstétt eða afmarkaðan 

vettvang.  
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Spurningalistarannsókn á kynferðislegri áreitni sem gerð var 1998 gefur til kynna að 

allverulegt hlutfall kvenna hafi orðið fyrir kynferðislegri áreitni. Rannsóknin var gerð á 

þeim tíma þegar opinber umræða um kynferðislega áreitni var enn fremur nýtilkomin 

hér á landi og var í raun ennþá nýmæli í íslenskum lögum. Kynferðisleg áreitni kemur 

fyrst þar fyrir með breytingum á almennum hegningarlögum í kjölfar endurskoðunar á 

XXII. kafla lagana um kynferðisbrot (þá skírlífisbrot) (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og  

Stefanía Traustadóttir, 1998). Svarhlutfall rannsóknarinnar var tiltölulega lágt en 

niðurstöður sýndu að 36,4% svarenda, sem fengnir voru með úrtaki úr nokkrum 

stéttarfélögum þar sem konur voru í meirihluta eða þar sem kynjahlutföllin voru 

tiltölulega jöfn, höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni, af þeim voru 93% konur. Þá kom 

fram að þolendur kynferðislegrar áreitni tilheyrðu frekar yngri aldurshópum bæði hvað 

varðar líf- og starfsaldur (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og  Stefanía Traustadóttir, 1998). 

Gefur það skýran samhljóm við nýlega rannsókn frá 2015 á kynferðislegri áreitni 

gagnvart starfsfólki í þjónustustörfum. Þar voru 67,8% þolenda yngri en 24 ára þegar 

alvarlegasta atvik kynferðislegrar áreitni átti sér stað. Var þar bent á að yngri 

einstaklingar á vinnumarkaði eru oft í enn veikari stöðu gagnvart reynslumeiri 

samstarfsmönnum, stjórnunarvaldi yfirmanna og efnhagslegri valdastöðu viðskiptavina 

sem samræmist vel kenningum um að kynferðisleg áreitni eigi sér stað í samhengi 

valdamisræmis (Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

Sú rannsókn á kynferðislegri áreitni gagnvart starfsfólki í þjónustustörfum bendir 

jafnframt til þess að enn sé stór hluti þessa starfsfólks sem hafi í starfi sínu orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hafa um 41% 

þátttakenda sem unnið höfðu í þjónustustörfum seinustu 10 ár verið áreitt 

kynferðislega. Konur urðu þar hlutfallslega oftar fyrir kynferðislegri áreitni eða 50,4% 

kvenna, meðan 26,4% karla höfðu orðið fyrir áreitni. Algengast var að viðskiptavinir 

væru gerendur í þeim málum, var það í 85,7% tilvika hjá körlum og 56,7% tilvika hjá 

konum. Hins vegar var algengara að konur hefðu verið áreittar kynferðislega af 

yfirmanni, eða í 25,4% tilvika meðan engin karl sagðist hafa orðið fyrir kynferðislegri 

áreitni af hendi yfirmanns (Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Er það samhljóða með 

rannsókn á vinnumenningu og kynjatengslum innan lögreglunnar. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýna að konur verða fyrir kynferðislegri áreitni af hendi samstarfsmanna og 

yfirmanna meðan karlar verða mun frekar fyrir henni af hendi utanaðkomandi aðila 
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(Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013). En þar sögðust tæp 31% kvenna í lögreglunni 

hafa verið þolendur kynferðislegrar áreitni á móti 4% karla. Þá eru gerendur innan 

lögreglunnar iðulega kalrkyns (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013). 

Niðurstöður megindlegrar spurningalistarannsóknar á heilsufari í þremur kvenna-

stéttum, þar sem meðal annars var skoðuð tíðni kynferðislegrar áreitni,  benda til þess 

að tíðni hennar sé mismikil eftir starfsstéttum. Þær starfsstéttir sem rannsóknin tók til 

voru flugfreyjur, hjúkrunarfræðingar og grunnskólakennarar. Í öllum hópunum var 

fylgni milli endurtekinnar kynferðislegrar áreitni, eineltis, ofbeldi og hótana annars 

vegar og lakari líkamlegrar og andlegrar heilsu hins vegar. Endurtekin kynferðisleg 

áreitni við vinnu var algengust í hópi flugfreyja eða 31%, en 8% meðal 

hjúkrunarfræðinga og 4% meðal grunnskólakennara (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 

Herdís Sveinsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Hildur Friðriksdóttir, 2006). Meirihluti 

þessara flugfreyja taldi áreitnina þó ekki hafa neikvæð áhrif á heilsu sína. Aftur á móti er 

eftirtektarvert að sjá að öfug fylgni var milli endurtekinnar kynferðislegrar áreitni og 

eigin mats þeirra á almennri og andlegri heilsu sinni. Kynferðislegri áreitni virðast því 

eftir sem áður fylgja neikvæð áhrif á heilsu þeirra sem áreittir eru  (Hólmfríður K. 

Gunnarsdóttir o.fl., 2006). Nýlegri rannsóknir á kynferðislegri áreitni sýna þannig fram á 

að kynferðisleg áreitni er enn veigamikið vandamál hér á landi þrátt fyrir frekari 

lagalegar umbætur og frekari inngrip gegn kynferðislegri áreitni á seinustu árum. 

Aftur á móti sýna niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Háskóla Íslands fram á töluvert 

lægri tíðni kynferðislegrar áreitni heldur en þær rannsóknir sýna fram á. Þannig er tekið 

fram að aðeins um 3% nemenda og um 1% starfsfólks taldi sig hafa verið beitt 

kynferðislegri áreitni á undangengnum sex mánuðum eftir að hafa lesið skilgreininguna 

sem rannsóknin lagði upp með en hún var þessi: „meðvitaðar og/eða endurteknar 

athugasemdir, athafnir eða líkamleg snerting af kynferðislegum toga sem eru 

óvelkomnar, ósanngjarnar, móðgandi og/eða særandi fyrir þann sem verður fyrir þeim“ 

(Andrea G. Dofradóttir, Kristjana Stella Blöndal og Friðrik H. Jónsson, 2004). Aftur á móti 

höfðu um 16% nemenda og 14% starfsfólks upplifað að einhverjar af þeim athöfnum eða 

athugasemdum sem finna mátti á kvarða fyrir kynferðislega áreitni hefði verið beint 

gegn þeim einu sinni eð oftar á undagengnum sex mánuðum. Þar var spurt um athafnir 

og athugasemdir sem viðkomandi kærði sig ekki um og fólu þær í sér eftirfarandi þætti: 
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 Athugasemdir um líkama, klæðnað eða lífsstíl eða annar [sic] konar athugasemdir af 
kynferðislegum toga 

 Að sjá myndir eða niðrandi efni 
 Orðróm af kynferðislegum toga er komið af stað um viðkomandi 
 Gláp eða annað óþægilegt augntillit 
 Símtöl eða bréf sem viðkomandi kærir sig ekki um 
 Líkamlega snertingu 
 Óþægilega áleitni sem felur ekki í sér hótun eða loforð um umbun 
 Tillögu eða kröfu um kynferðislegt samneyti gegn umbun 
 Kröfu um kynferðislegt samneyti sem fylgir hótun um refsingu eða höft af einhverju tagi 

sé kröfunni neitað 
 Kynferðislega valdbeitingu, tilraun til nauðgunar eða nauðgun 

(Andrea G. Dofradóttir o.fl., 2004) 

Tíðni kynferðislegrar áreitni virðist því vera öllu meiri heldur en einungis þetta 1 til 3% 

sýna. Enn fremur virðist sem svo að sú skilgreining sem lagt var upp með í rannsókninni 

nái þannig ekki nægilega vel utan um upplifun fólks af kynferðislegri áreitni eða þá að 

þátttakendur leggi ekki þann skilning í athafnirnar og athugasemdirnar að þar sé um 

kynferðislega áreitni að ræða. Í öllu falli virðist þar þó vera skýrt rof milli þeirrar 

merkingar sem sett er í hugtakið kynferðisleg áreitni og upplifana fólks. 

Þá má nefna eigindlegar rannsóknir á upplifun kvenna innan hefðbundið karllægra 

sviða, sem einnig skoðuðu áreitni. Í rannsókn sem fjallaði um birtingarmyndir 

kynjakerfisins í reynslu kvenna af námi og störfum í húsasmíði og tölvunarfræði komu 

fram ákveðin útilokunaráhrif kvenna í formi áreitni. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að þótt upplifun kvennanna í þessum störfum væri langt frá því mjög slæm eða 

augljóst ofbeldi, þá væru samt undirliggjandi þættir sem yllu því að þær þyrftu að vera á 

varðbergi. Þar ber hæst groddalegt andrúmsloft, sem kom meðal annars fram í 

karlmiðuðu gríni og óþægindum sem beindust að kyni þeirra, og gæti dregið úr því að 

konur fái að þrífast í húsasmíðum sem og áreitni karla sem talin var tilkomin vegna 

ógnar þeirra við konur í karlaheim (Katrín Björg Ríkharðsdóttir og  Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2012). Meðan í rannsókn á orðræðu og áhrifavöldum í menningu raun- og 

tæknivísindagreina urðu konur í þeim greinum fyrir grófum, hrokafullum og ágengum 

húmor. Kom þar fram að konurnar teldu sig bara þurfa að þola slíka brandara og áreitni 

sem gæti því verið hindrun fyrir þær konur sem ekki samsömuðu sig ríkjandi menningu 

(Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og  Þorgerður Einarsdóttir, 2011). Ljóst má 

því vera að að kynferðisleg áreitni er enn víðtækt vandamál. Rannsóknir hér á landi á 

kynferðislegri áreitni hafa iðulega verið bundnar við starfsvettvang eða ákveðin svið, 

kannski ekki óeðlilega sökum þess hve kerfisbundin og samofin vinnumenningu hún 
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virðist vera. Hins vegar væri jafnframt mikilvægt að skoða frekar einstaklingsbundna 

upplifun þolenda kynferðislegrar áreitni og áhrif hennar sem og það hvernig hún kemur 

fram á öðrum sviðum samfélagsins, utan vettvangs vinnu og skóla. 

2.4 Kenningar um kynferðislega áreitni og kynferðisofbeldi 

Femínískar kenningar horfa iðulega til kynjakerfisins sem mikilvægs áhrifaþáttar þegar 

kemur að kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi. Kynbundið ofbeldi kemur til að 

mynda fram í heimilisofbeldi, nauðgunum og öðru kynferðisofbeldi. Kynbundið ofbeldi 

hefur verið skilgreint sem svo þegar hægt er að greina kerfisbundin valdamynstur þar 

sem að stærstur hluti gerenda eru karlar og stærsti hluti þolenda konur (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2006). Kynbundið ofbeldi er í þessu samhengi séð sem ein birtingamynd 

ráðandi kynjakerfis. Í femínískum kenningum er kynbundið og kynferðislegt ofbeldi 

þannig alla jafna talið eiga uppruna sinn í því valdamisæmi sem fyrirfinnst í 

samfélagsskipan okkar (Edwards, 1987). Þá bendir Silvia Walby á að þó ofbeldi gegn 

konum sé í sjálfu sér eitt svið yfirráða, þá sé það jafnframt samofið yfirráðum karla á 

öðrum sviðum. Kynbundnu ofbeldi er þannig ekki síður viðhaldið í krafti annarra 

birtingarmynda kynjakerfisins. Þar á meðal er einnig ríkisvaldið en aðgerðarleysi þess í 

slíkum málum styrkir hvort í senn svið ofbeldis í kynjakerfinu og ríkjandi vald karla 

(Walby, 1990).  

Kenningar um kynferðislega áreitni vísa að sama skapi iðulega til samfélagslegra 

yfirráða karla á kostnað kvenna. Kynferðisleg áreitni er þannig í grunninn talin tilkomin 

vegna þessa samfélagslega valdamismunar milli karla og kvenna og sé í raun ein 

birtingarmynd þess háttar valdbeitingar. Þá er kynferðisleg áreitni samofin kynjuðum 

viðhorfum. Á þann hátt hefur verið bent á að karlar setji síður út á kynferðislega áreitni í 

umhverfi sínu og leyfi henni frekar að viðgangast heldur en konur. Þær séu aftur á móti 

líklegri til þess að skilgreina kynferðislegar umleitanir og/eða tilboð og kvenfjandsamleg 

ummæli sem kynferðislega  áreitni (Andersen og  Hysock, 2009). Kynferðisleg áreitni á 

þannig, líkt og annað kynbundið ofbeldi, rætur sínar að rekja til þess valdamisræmis sem 

viðgengist hefur í samfélaginu. 

Eina leið til þess að skoða þessi tengsl kynferðislegrar áreitni, kynferðislegs ofbeldis og 

annars kynbundins ofbeldis er að finna í samfellulíkani kynferðislegs ofbeldis (e. 

continuum model of sexual violence). Samfellulíkanið á uppruna sinn í hugmyndum Liz 
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Kelly (1987) en með því er horft á kynferðisofbeldi sem eina samfellda heild. Ólíkar 

birtingarmyndir kynbundins  ofbeldis, kynferðislegrar áreitni og kynferðisofbeldis eru 

þannig séð innbyrðistengdar. Samfella kynferðisofbeldis undirstriki þannig í fyrsta lagi 

þá sameiginlegu þætti kynbundins valdamisræmis sem liggi svo margvíslegum 

birtingarmyndum ofbeldis til grundvallar. Á sama tíma gefi það færi á því að greina 

fjölbreytta reynslu kvenna af þess háttar ofbeldi sem falli þó ekki endilega haganlega 

undir þær fyrirfram gefnu flokkanir sem iðulega er miðað við. Þannig sé full meðvitund 

um að einstaklingsbundin reynsla ólíkra kvenna af ofbeldi geti verið margbreytilegri en 

svo að staðlaðir greiningaflokkar dugi til. Tiltekin brot geti þannig verið á mörkum ólíkra 

flokka, sem séu langt frá því að vera stöðugir, og færst þeirra á milli. Þannig geti 

kynferðisleg áreitni tekið til gláps, látbragðs og athugasemda, en einnig verknaða sem 

allt eins geti flokkast sem líkamlegt kynferðisofbeldi eða nauðgun. Samfellulíkani 

kynferðisofbeldis er þess vegna ætlað að taka með hvers kyns framkomu sem konur 

upplifi sem kynferðisofbeldi, allt frá hegðun sem hefðbundið er talin vægari brot, eða 

yfir höfuð ekki álitið brot, til hegðunar sem falli undir lagalegar skilgreiningar á nauðgun 

(Kelly og  Radford, 1990). 

Þá má hér líta til hugtaksins sem þýtt hefur verið á íslensku sem tæling eða tælingarferli3 

(e. grooming / child grooming) sem tekur til háttsemi kynferðisbrotamanna sem miðar 

að því að öðlast traust barna og samvinnuþýði þeirra í þeim tilgangi að ná fram 

kynferðislegum vilja sínum gagnvart þeim. Lýsir hugtakið því ákveðnu ferli þar sem 

brotamenn byrja iðulega á því að veita ákveðnu barni sérstaka athygli til þess að ávinna 

sér traust þess og fá það til þess að leggja niður varnir sínar. Þegar þangað er komið 

tekur iðulega við ónæming, þar sem brotamaðurinn kemur með stigvaxandi 

kynferðislega þætti inn í samband þeirra til þess að minnka næmi barnsins gagnvart 

kynferðislegri háttsemi og losa um hömlur þess. Með því er barnið undirbúið og 

samband þess við brotamann undirbyggt á þennan hátt svo geti misnotað það 

kynferðislega (Choo, 2009).  

                                                           
3
 Enska hugtakið „grooming“ hefur á íslensku verið þýtt sem tælingarferli eða einfaldlega sem tæling, sér í lagi 

þegar hún fer fram á internetinu þá kölluð nettæling. Sú þýðing nær þó illa yfir blæbrigði enska hugtaksins, ekki 
síst hvað varðar það hvernig kynferðisbrotamenn búa börn undir kynferðislegt hlutverk og undirbyggja það 
hlutverk markvisst í lengra ferli. Hefur þýðingin þó náð þónokkurri fótfestu hér á landi og verður það því notað 
hér með ofangreindum fyrirvörum. Verður þó frekar notast við þýðinguna tælingarferli þar eð hún ber alla vega 
með sér skírskotun í lengra ferli sem búi að baki. 
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Samfellulíkanið tekur líka tillit til þess hvernig ólíkir einstaklingar geta upplifað 

kynferðisofbeldi með ólíkum hætti. Kelly talar þannig um að ekki sé hægt að áætla hvaða 

áhrif kynferðisofbeldi hefur á konur eingöngu út frá því hvers kyns ofbeldi þær voru 

beittar (Kelly, 1987). Þess í stað séu þar ógrynni af ólíkum þáttum sem geti spilað inn í 

reynslu fólks af ákveðnum tilvikum og hvort það upplifi ákveðna hegðun sem skaðlega 

og þá eins hversu skaðleg hún sé. Enn fremur sé skaðinn sem kynferðisofbeldi fylgir 

langt frá því að vera stöðugur, heldur þvert á móti sé hann breytilegur. Þannig geti 

vanlíðan í kjölfar kynferðisofbeldis tekið að linna þegar á líður en eins á hinn veginn geti 

reynsla sem áður var upplifuð sem skaðlaus geti í síðara samhengi verið endurtúlkuð 

sem kynferðisleg áreitni og þá verið álitin skaðleg, til að mynda þegar síðari 

afdráttarlaus ágengni geranda varpar nýju ljósi á fyrri háttsemi hans, sem nú sé álitin 

skaðsamleg sem hluti af stærri heild (Fileborn, 2013). Þannig geti kynferðisbrot varpað 

ljósi á tælingarferlið í aðdraganda þess, þar sem fyrri áhugi, vinahót og viðleitni til þess 

að ávinna sér traust verði með því álitin skaðleg. 

Í ljósi samfellulíkansins ber því að forðast að gera lítið úr eða afneita þeim skaða sem 

fylgt getur kynferðislegri áreitni óháð því hversu lítilvæg eða góðlátleg hún kann að 

virðast. Þess í stað ættum við einmitt frekar að skoða hvers vegna þess háttar hegðun sé 

álitin lítilvæg eða góðlátleg, hvort það endurspegli reynslu þeirra sem fyrir henni verða 

eða hvort slíkar skilgreiningar séu frekar til þess fallnar að afneita og gera lítið úr 

reynslu þeirra sem beittir eru kynferðislegu ofbeldi (Fileborn, 2013). 

Með þolendasjónarmiði er þannig í þessu samhengi leitast við að taka mark á og vinna út 

frá upplifun og reynslu þolenda og tekur þolendavænt umhverfi mið af þeim sömu 

hugmyndum. Sköpun þolendavæns umhverfis leggur þar af leiðandi út af velferð 

þolenda og virðingu við þá. Þolendur kynferðisofbeldis eru ósjaldan að vinna úr 

líkamlegum og sálrænum áföllum og því skuli taka tillit til þarfa þeirra þar sem einna 

mikilvægastur er möguleiki þeirra á vali. Þannig hafi verið bent á að þegar brotið hafi 

verið á einstaklingi hafi val verið tekið af honum og því þurfi þolendavænt umhverfi að 

staðsetja það kirfilega hjá honum aftur. Felst það til að mynda í því að þolandi geti valið 

hvenær hann kemur og hvenær hann fer, en kannski enn frekar í því að þolendur geti 

valið hvort þeir komi yfir höfuð. Þá er mikilvægt að í þess háttar umhverfi ríki traust svo 

þolandi geti fundið fyrir öryggi. Þolendavænt umhverfi tekur þannig mið af 
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þolendasjónarmiði, þar sem velferð þeirra er höfð að leiðarljósi (Campbell, Sefl, Wasco 

og Ahrens, 2004).  
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3. Aðferðir 

3.1 Aðferðafræði 

Við rannsókn þessa var notast við blandaðar aðferðir, það er að segja að bæði var stuðst 

við aðferðir orðræðugreiningar og innihaldsgreiningar til þess að greina fyrirliggjandi 

gögn. Var það gert í þeim tilgangi að fá betri tilfinningu fyrir gögnunum og margþættari 

innsýn á uppbyggingu þeirra. Með blönduðum rannsóknaraðferðum er í raun notast við 

hvoru tveggja aðferðafræðilega nálgun megindlegara aðferða og eigindlegra. Megindleg 

aðferðafræði byggir á að mæla breytur og fá þannig töluleg gögn sem svo er hægt að 

greina með tölfræðilegum aðferðum (Creswell, 2007a). Megindlegar aðferðir henta af 

þeim sökum vel til þess að skoða magn eða tíðni ákveðinna þátta í gögnunum. Hins vegar 

er jafnframt hollt að muna að talnagögn innihaldsgreiningarinnar voru eitt sinn orð sem 

búa yfir merkingu (Franzosi, 2008). En til þess eru eigindlegar aðferðir einmitt betur 

fallnar en þær henta vel til þess að skoða og greina það sem býr að baki orða- og 

hugtakanotkun, hver undirliggjandi merking þess sem kemur fram í gögnunum sé 

(Creswell, 2007b). Með því að stefna þessum ólíku nálgunum saman má því fá 

umfangsmeiri sýn á gögnin, þar sem að orðræðugreining byggir ofan á og dýpkar þann 

grunn yfirborðsgreiningarinnar sem innihaldsgreiningin setur fram. Saman geta þær 

bætt upp takmarkanir hvor annarrar. Þannig er hægt að vinna með þessar ólíku nálganir 

í sameiningu svo hægt sé að ná fram sterkari mynd af gögnunum heldur en ef einungis 

annarri nálguninni væri beitt (Creswell, 2007b). 

3.2 Innihaldsgreining 

Innihaldsgreining er rannsóknaraðferð þar sem leitast er við að greina á kerfisbundinn 

hátt fyrirfram skilgreinda þætti eins og þeir koma fram í texta (í mjög víðri merkingu 

þess hugtaks) á borð við skjöl og skilaboð eða önnur boðskipti, þannig að hægt sé að 

mæla þá. Þannig skilgreinir Bernard Berelson innihaldsgreiningu sem rannsóknaraðferð 

sem miði að „hlutlægri, kerfisbundinni og mælanlega lýsingu á bersýnilegu innihaldi 

boðskipta“4 (Berelson, 1971). Innihaldsgreining byggir þess vegna einna helst á því að 

kóða gögnin í flokka á þann hátt að hægt sé að magngreina tíðni þeirra (Franzosi, 2008). 

Þannig má ná fram tölulegum gögnum sem svo er hægt að greina tölfræðilega. Þessi 

áhersla á augljósa og mælanlega þætti textans þýðir þó að aðeins er horft til þess sem 
                                                           
4
 Á ensku: „a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest 

content of communication.“ 
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þar kemur fram, en ekki hvers vegna það kemur þar fram. Innihaldsgreining gefur 

þannig greinagóða yfirborðsmynd af gögnunum en takmarkast jafnframt við það. Með 

henni er því ekki hægt að fá mynd af undirliggjandi merkingu textans, né að hún sé sett í 

samhengi við ásetning og áhrif þeirra þátta sem innihaldsgreiningin beinir sjónum 

sínum að (Berelson, 1971). 

Þessi megindlega aðferð við greiningu gagna miðar að hlutlægni og hefur það að 

leiðarljósi að hægt sé að endurtaka greininguna, það er að segja að hægt sé að hafa uppi 

sama verklag og fá fyrir vikið sömu niðurstöður (Franzosi, 2008). Með því er leitast við 

að tryggja áreiðanleika rannsóknarinnar, en í því felst einmitt helst það hvort sömu 

niðurstöður myndu fylgja ef rannsóknin yrði endurtekin (Hart, 2005). Hins vegar bendir 

Klaus Krippendorff á að með eftirsókninni eftir áreiðanleika sé hætt við að réttmæti 

rannsóknarinnar tapist (Krippendorff, 2012). Það er að segja að þótt vissulega sé hægt 

að sýna fram á að tiltekin lykilorð komi svo og svo oft fram í gögnum, þá sé ekki þar með 

sagt að með þeim tölum sé hægt að draga fram þá merkingu sem rannsókninni er ætlað 

að finna. Val á því hvaða lykilorða er leitað og við hvaða flokka er miðað er undir 

rannsakanda komið, en ákveðið val gæti skilið undan þemu sem annað val myndi leiða í 

ljós. Á þeim nótum segir Berelson innihaldsgreiningu „standa eða falla með flokkum 

hennar“ (Berelson, 1971). Það sama má jafnframt segja um skipun textans niður í þessa 

flokka sem er að sama skapi háð túlkun rannsakanda og þar með persónu hans 

(Franzosi, 2008). Enda geta ólíkir rannsakendur haft ólíkar hugmyndir um það hvað 

felist í ákveðnum flokkum (Franzosi, 2008). Því ber, hér eins og annar staðar, að vera var 

um þá einstaklingsbundnu þætti sem áhrif geta haft á rannsóknina og halda þannig uppi 

ákveðnu gegnsæi á framkvæmd rannsóknarinnar. Að þessu sögðu þá má benda á 

hvernig Roberto Franzosi ítrekar að þótt maður eigi að vera var um takmarkanir 

aðferðarinnar þá þýði það ekki að maður eigi að forðast hana í einu og öllu heldur skipti 

hér öllu máli hvaða spurningum eigi að svara, ákveðnum spurningum yrði ekki svarað 

með öðrum aðferðum og yrði að þeim kosti að láta þær liggja eftir ósvaraðar (Franzosi, 

2008). 

3.3 Orðræðugreining 

Rannsókn þessi á umræðunni um, og í kringum, afturköllunar ráðningar Jóns Baldvins 

byggir á því að greina þá orðræðu sem þar má finna. Orðræða verður til á grundvelli 

orða og orðanotkunar, hugmynda og athafna sem sífellt eru endurtekin í samfélaginu. 
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Hún tekur breytingum, mótast af orðum okkar og gjörðum, meðvituðum og 

ómeðvituðum en er jafnframt mótandi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Þannig 

stýrir hún ríkjandi umræðu þar sem að af henni ræðst með hvaða hætti hægt er setja 

fram hugmyndir um tiltekið fyrirbæri og þá um leið skilyrt hvað sé haft fyrir satt, hvert 

fyrirbærið sé álitið „raunverulega“ vera (Carabine, 2001). 

Orðræðugreining er svo í raun samheiti, eða regnhlífarhugtak, sem nær utan um mikinn 

fjölda ólíkra aðferða við það að nálgast og greina orðræðuna. Þetta samansafn 

sjónarmiða byggir þó á sameiginlegum þekkingarfræðilegum grundvelli. Sjónarmiðin 

eiga það sameiginlegt að vera mjög gagnrýnin á pósitívisma og þá raunhyggjuhugmynd 

að tungumálið sé einungis hlutlaus leið til þess að endurspegla veruleikann eins og hann 

sé í raun og veru, þess í stað sé samfélagslegur veruleiki okkar skapaður í orðræðunni 

(Gill, 2005). 

Orðræðugreining á rætur sínar að rekja til hugmynda strúktúralista, og kannski enn-

frekar póststrúktúralista, og gagnrýni þeirra á þekkingarfræðileg gildi hefðbundinna 

félagsvísinda. Af því leiðir að þær þekkingarfræðilegu forsendur sem að baki orðræðu-

greiningu standa víkja frá hefðbundnum hugmyndum pósitívisma. Þess í stað má greina 

þar skýra mótunarhyggju sem grundvallast á nokkrum lykilstoðum. Í fyrsta lagi er það 

gagnrýnið viðhorf til sjálfgefinnar þekkingar, hins alkunna, einhvers konar brjóstvits 

samfélagsins og samhliða því efasemdir um að athuganir okkar á veröldinni geti á 

ótvíræðan hátt opinberað eitthvað sem heita mætti hið sanna eðli raunveruleikans. Í 

öðru lagi er það viðurkenning á, og meðvitund um, að viðtekinn skilningur okkar á 

veruleikanum sé afstæður og alltaf háður sögulegum og menningarlegum þáttum. Í 

þriðja lagi er það því sú sannfæring að þekking sé félagslega mótuð og því sé skilningur 

okkar á heiminum hverju sinni ekki ákvarðaður af eðli veruleikans heldur séu það 

félagslegir ferlar sem þar ráði ferðinni. Loks er það svo í fjórða lagi viðleitni til þess að 

rannsaka á hvaða hátt þess konar þekking(ar), það er að segja félagsleg mótun fólks, 

fyrirbæra, viðfangsefna og vandamála, tengjast athöfnum, verknuðum (Gill, 2005). 

Með þessu skipar aðferð orðræðugreiningar sér í flokk með (öðrum) eigindlegum 

aðferðum. Að baki eigindlegri aðferðafræði liggur sá verufræðilegi skilningur að 

veruleiki sé afstæður og ávallt háður upplifun. Raunveruleikinn verður þannig til í 

vitund einstaklingins í tengslum við upplifun hans og það hvernig hann sér heiminn í 

samskiptum sínum við hann (Creswell, 2007a). Í eigindlegum rannsóknum er þess vegna 
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leitast við að skoða þá merkingu sem fólk leggur í hin ýmsu fyrirbæri (Taylor, 2015). En 

þar sem sú merking sem þar má finna er afstæð og bundin aðstæðum er þörf á því að 

láta gögnin ráða för. Eigindlegar rannsóknir byggja þannig á aðleiðslu (e. inductive), það 

er að segja að í stað þess að gögnin séu notuð til þess að sanna eða afsanna fyrirfram 

gefnar tilgátur og kenningar er skilningur og innsýn dregin af gögnunum og fær að 

þróast í takt við það sem þar kemur fyrir. Þannig eru eigindlegar rannsóknir í raun ferli í 

mótun sem krefst sveigjanleika rannsakanda sem sé tilbúinn að læra af gögnunum og 

mótast með þeim í stað þess að vera skorðaður af rannsóknarspurningum sem liggi við 

fast (Taylor, 2015). 

Til þess að skapa þekkingu á þeim skilningi sem lagður er í tiltekin fyrirbæri er þó þörf á 

túlkun rannsakanda sem ætlað er að draga fram merkingu út frá þeim gögnum sem 

skoðuð eru. Eigindleg aðferðafræði rannsókna byggir þar af leiðandi í grunninn á 

túlkunarhyggju. Hlutverk rannsakanda er þar einna helst að túlka þau gögn sem hann 

aflar. Til þess þarf að lýsa  gögnunum, greina þar þemu og flokka þau niður. Þá er svo 

hægt að túlka gögnin og draga af þeim niðurstöður um þá félagslegu merkingu sem að 

baki þeim liggur. Þannig er hægt að nálgast gögnin í samhengi við bæði þá persónulegu 

merkingu og þá fræðilegu og leiða sig með því í átt að þekkingu (Creswell, 2007b). 

Þetta þýðir þó líka að eigindlegar rannsóknir eru alltaf háðar sjónarhorni rannsakanda. 

Rannsakandinn er í raun aðalrannsóknartækið í framkvæmd eigindlegra rannsókna. 

Hann safnar gögnunum, metur þau og greinir og leggur að lokum í þau skilning. Vegna 

þessa miðlæga hlutverks rannsakanda verður rannsakandinn ávallt hluti af 

rannsókninni. Þess vegna er ekki hjá því komist að túlkun hans hafi áhrif á rannsóknina. 

Persónulegur skilningur rannsakanda á sjálfum sér og hans eigin upplifanir eru 

órjúfanlegar frá öðrum þáttum þess einstaklings sem rannsakar og hafa þannig mótandi 

áhrif á rannsóknina. Af þeim sökum er mikilvægt að gerð sé grein fyrir þeim þáttum í 

persónu rannsakanda sem áhrif geta haft á rannsóknina. Eigindleg aðferðafræði krefst 

því svokallaðrar íhygli eða ígrundunar (e. reflexivity) þar sem rannsakandi ígrundar 

virkt eigin skilning og dregur með því fram eigið gildismat og álit. Með því verður 

rannsakandi meðvitaður um þau áhrif sem hann hefur á rannsóknina en um leið er með 

því sýndur heiðarleiki í því að viðurkennt er að allar rannsóknir eru háðar gildismati og 

áliti (Creswell, 2007b).  
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Þetta á ekki síst við þegar um greiningu orðræðu er að ræða. Þar sem að orðræðan er 

alltumlykjandi getur reynst vandasamt að stíga út fyrir ríkjandi orðræðu og greina hana. 

Umleikin af henni innbyrðum við hana sjálf og viðvönun okkar byrgir okkur sýn svo 

erfitt getur reynst að beina sjónum okkar að áhrifaþáttum orðræðunnar. Við búum líka 

allt eins yfir einhvers konar brjóstviti sem torvelt getur verið að bera kennsl á þegar við 

sjálf tökum því sem gefnu. Að sama skapi getur það orðið vandkvæðum bundið að benda 

á og draga fram þá þætti í orðræðunni sem maður er sammála (Carabine, 2001). Ofan á 

það bætist svo að gjarnan fylgja rannsóknum pólitísk og félagsleg markmið rannsakenda 

sem vilja með þekkingarsköpun sinni stuðla að samfélagslegum breytingum(Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2006). Mikilvægt er því að rannsakandi sé var um stöðu sína í 

orðræðunni og þá þætti í persónu hans sem þar hafa áhrif á. Þar sem að hollt er að setja 

spurningamerki við þá þætti orðræðunnar sem almennt eru hafðir fyrir satt og draga í 

efa hvers lags fyrirframgefnar staðreyndir, ekki síst með því að horfa til þess hvernig við 

sjálf, rannsakendur, höfum tileinkað okkur hugmyndir og  athafnir sem sjálfsagðar 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). 

3.4 Orðræðugreining í anda Michel Foucault 

Ein þeirra fjölmörgu nálgana við greiningu orðræðna, og sú sem hér verður helst stuðst 

við, sækir í verk og fræðastörf Michel Foucault. Orðræðugreining í anda Foucault er 

samofin póststrúktúralískum hugmyndum. Hún byggir á og vinnur með kenningar 

póststrúktúralista um mótandi áhrif orðræðunnar sem hafi áhrif á alla okkar upplifun 

enda sé hún ekki nákvæm endurspeglun á veruleikanum heldur er þar um félagslega 

framsetningu að ræða (Gill, 2005). Það er að segja orðræða samanstendur af hópi orða, 

hugmynda og athafna sem saman koma til þess að framleiða merkingu þar sem að 

dregin er upp ákveðin mynd að tilteknu fyrirbæri. Þessi virkni orðræðunnar hefur svo 

veruleg áhrif þegar að með þessu eru framleiddar ákveðnar valdaútkomur þar sem ekki 

aðeins er ákvarðað hvað sé álitið satt og rétt heldur jafnframt í því hvernig brugðist er 

við innan orðræðunnar og í framkvæmd (Carabine, 2001). 

Miðlægt í greiningu Foucault má því sjá lykilhugtök þekkingar og valds. Samkvæmt 

honum er því nauðsynlegt að greina orðræðu innan valdaformgerðar samfélagsins, í 

samspili hennar við vald og þekkingu. Þannig má sjá hvernig þekking er tilgreind fyrir 

tilverknað orðræðunnar sem vinnur í krafti valds. Jean Carabine talar í grein sinni 

Unmarried Motherhood 1830-1990: A genealogical Analysis um þetta innbyrðis samband 
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orðræðu, valds og þekkingar sem þrenningu gagnkvæmra tengsla sem hægt er að sjá 

sem einskonar þríhyrning þar sem hvert atriði tengist og hefur áhrif á hin tvö á sama 

tíma og það er sjálft undir áhrifum þeirra (Carabine, 2001). Á þann hátt stýrir valdið 

staðhæfingum sem síðan stjórna hverri annarri svo úr verður samhverf skipan sem 

ákvarðar hvað sé hægt að segja og hvað sé viðurkennt sem satt og rétt (Foucault, 1984). 

Orðræðugreining Foucault sýnir þannig hvernig orðræðan skapar þekkingu og ákvarðar 

með því hvað sé álitið réttmætt, um hvað megi tala, og þá hvernig, og hverju sé tekið sem 

sannleik. Við orðræðugreiningu er hér því mikilvægt að skoða þær hugmyndir sem sífellt 

eru endurteknar, svo kölluð þrástef (e. discursive theme) en ekki síður þagnir, það sem 

ekki er talað um (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). En það hvaða form og svið 

þekkingar eru möguleg ræðst einmitt í tengslum valds og þekkingar. Vald og þekking eru 

hér tengd nánum böndum sem víxlverkandi vísa hvort á annað. Þannig er engin þekking 

sem ekki tekur mið af valdi á sama tíma og hún staðfestir valdatengsl, né heldur nokkur 

valdatengsl án grundvallar á samsvarandi sviði þekkingar (Foucault, 1995). Á 

undirstöðum þess konar þekkingarsköpunar samfléttast orðræður valdbeitingu 

(Foucault, 1995). Þekking staðfestir og ýtir undir vald og beitingu þess er gefið lögmæti í 

krafti orðræðunnar. 

Orðræðu þarf því að skilja í samverkan hennar og valds og þekkingar, þar sem þekking 

veitir orðræðunni lögmæti á sama tíma og hún þiggur þaðan sitt eigið lögmæti sem fram 

kemur sem verkun valds. Með orðræðugreiningu í anda Foucault er því leitast við að 

skoða samfélagslegt samhengi orðræðu hvar vald og þekking á sér stað í þeim tilgangi að 

draga fram og varpa ljósi á valdakerfi. Sú aðferðafræði sem í þeirri orðræðugreiningu 

felst miðast ekki við að finna einhvern grímulausan sannleika og lætur sig því litlu varða 

um að finna „hina einu sönnu“ frummynd (Carabine, 2001). Enda er þar ekki verið að 

greina orðræðu sem endurspeglun á einhverju „dýpra“ eða „raunverulegra“ sem búi að 

baki henni (Rabinow, 1984). Þess í stað er leitast við að lýsa þeim aðferðum, 

framkvæmdum, verkfærum og stofnunum sem viðriðin eru í sköpun orðræðu og 

þekkingar og þá verkun valds sem í því felst. Þannig er sóst eftir því að gera sýnilega þá 

ferla þar sem orðræðan er sköpuð sem og að sýna með hvaða hætti stutt er við 

orðræður, hvernig þær eru virkjaðar og hvernig þeim er beitt á hinum ólíku sviðum 

samfélagsins. Þannig er ætlunin að skoða orðræður og greina þar valdatengsl og aðferðir 

valds og það hvernig þekkingarsköpun er þar greypt inn í, í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

virkni valds í samfélaginu (Carabine, 2001). 
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Samkvæmt Foucault er hefðbundinn skilningur okkar á valdi ekki í samræmi við 

raunverulega virkni þess. Hin ráðandi ímynd af valdi felur í sér skýrt yfirboð sem byggi á 

beinum valdsskipunum. Foucault segir valdið hins vegar virka á mun margslungnari vísu 

þar sem útbreitt verki það á öllum sviðum samfélagsins (Carabine, 2001). Raunar telur 

hann líklegt að aldrei hafi jafn mikilli hugmyndaauðgi verið beitt í að skapa slíka 

samsetningu valdakerfis til þess að hafa mótandi áhrif á gjörðir almennings í vestrænum 

nútímasamfélögum. Við, hins vegar, gerum okkur einfaldlega ekki grein fyrir því hversu 

mikil áhrif valdið hefur (Nanna Hlín Halldórsdóttir, 2013). Þetta ríki hugmynda um vald 

sem valdboð þvert á hina margslungnu nútímavirkni valds segir Foucault stemma af 

mjög almennri og taktískri ástæðu: Vald sé aðeins þolanlegt að svo miklu leyti sem það 

nái að dylja gangverk sitt. Að öðrum kosti myndi fólk ekki samþykkja valdið (Foucault, 

1978). Við viljum trúa því að við séum frjáls, ósnortin af valdaframleiðslu og formgerð 

samfélagsins (Nanna Hlín Halldórsdóttir, 2013). 

Samþykki okkar skiptir hér höfuðmáli, það erum við sem göngumst undir valdið. Það 

hefur svo víxlverkandi áhrif á orðræðuna. Við tileinkum okkur ríkjandi þekkingarsköpun 

og staðfestum hana þar með um leið. Við förum þar af leiðandi að taka viðtekinni 

orðræðu sem sjálfsagðri (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Með því ákvarðar 

orðræðan jafnframt hvað við álitum eðlilegt og eins hvað ekki. Þessi áhrif orðræðu, 

normalísering5 (e. normalization) er ein af þeim leiðum sem valdið kemur fram í 

orðræðunni. Með því er ákvarðað hvað sé æskilegt og hvað sé óæskilegt. Fólki sé þannig 

stýrt inn á ákveðna braut í takt við þau viðmið og svo dæmt eftir því hversu vel fólki 

tekst að samsama sig þeim (Carabine, 2001). Hér erum það því við sem göngumst 

valdinu á hönd þegar við tileinkum okkur ríkjandi viðmið og ögum okkur í takt við þau. 

Valdið virkar þannig í gegnum orðræðuna og stýrir því hvernig við hugsum, tölum og 

högum okkur. 

3.5 Gögn 

Við val á því hvaða gögn skyldi nota var lagt upp með að þau skyldu endurspegla 

rannsóknarefni ritgerðarinnar. Það er að segja að þau myndu nýtast til þess að greina 

ríkjandi orðræðu í samhengi við kynferðisbrot önnur en nauðgun. Sá vettvangur sem 

                                                           
5

 Ingólfur Ásgeir þýðir hugtakið sem eigin ögun, sú þýðing endurspeglar vissulega ákveðinn þátt 
normalíseringar, það er að segja hvernig við temjum okkur norm og ögum okkur til þess að fylgja þeim. Hins 
vegar dregur sú þýðing síður fram hvernig orðræður skapa með normalíseringu þau norm, það er hvernig 
ákveðnir þættir í orðræðunni eru gerðir að viðmiði sem okkur er gert að fylgja og erum dæmd út frá. 
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ákveðið var að leggja undir við greiningu þess háttar orðræðu á Íslandi var því umfjöllun 

í fréttatengdum fjölmiðlum, en jafnframt og kannski enn frekar, sú umræða sem spratt 

upp þar í kring á bloggsvæðum, í skoðanapistlum og innsendum greinum ásamt 

ummælum þar við sem og við fréttatengt efni netmiðlanna. Í samræmi við þá 

verklagsaðferð sem Jean Carabine leggur fram í grein sinni „Unmarried Motherhood 

1830-1990: A genealogical Analysis“ (2001) var tekið mið af því að hafa eitt ákveðið en 

þýðingarmikið atvik í forgrunni greiningarinnar. En í grein sinni segir hún frá því 

hvernig nota megi orðræðugreiningu í anda Michel Foucault til þess að draga upp 

svipmynd sem sýni okkur tengsl orðræðu, valds og þekkingar án þess endilega að þurfa 

að rekja þróun orðræðunnar langt aftur. Þá er skoðað hvernig tekist er á við eitthvert 

afmarkað málefni í samfélaginu á tilteknum tímapunkti. Markmiðið sé hins vegar alltaf 

það sama, að skoða hvernig orðræðan mótast og hvernig hún mótar ríkjandi hugmyndir 

um leið og litið er til þess hvaða áhrif það hefur. 

Á sú nálgun margt sameiginlegt með tilviksrannsóknum þar sem leitast er við að leiða 

fram djúpan skilning á tilteknu tilviki í sýnu raunverulega samhengi. Með því er ætlunin 

að öðlast greinagóða innsýn í tilvikið sem svo leiði til nýrrar þekkingar á tilvikinu og 

raunverulegum aðstæðum sem svo varpi ljósi á vítt svið tengdra fyrirbæra, enda séu 

fyrirbærin alla jafna ekki skýrt aðgreind frá samhengi sínu. Með því að greina ákveðið 

tilvik er þannig hægt að öðlast skilning á ákveðnum fyrirbærum, virkni þeirra og 

merkingu í upprunalegu samhengi sínu sem svo sé jafnvel hægt að yfirfæra á önnur 

tilvik þar sem fyrirbærin koma fram (Yin, 2012). Er hér því ætlunin að greina orðræðuna 

eins og hún kemur fram í því tilviki þar sem ráðning Jóns Baldvins Hannibalssonar var 

dregin til baka í kjölfar mótmæla femínista og kynjafræðinga um að kennslustaða hans 

samræmdist illa hugmyndum um þolendavænt umhverfi sökum kynferðislegrar 

háttsemi hans í garð frænku konu sinnar frá barnsaldri hennar og fram á unglingsár. Er 

með því vonast til þess að varpa ljósi á þónokkur tengd fyrirbæri eins og þau koma fyrir í 

orðræðunni á borð við hugmyndir um kynferðisbrot önnur en nauðgun, gerendur þeirra 

og þolendur og viðbrögð við femínistum. 

Til þess að greina þá orðræðu sem finna má í umræðu um kynferðisbrot önnur en 

nauðgun, þolendur, gerendur og femínisma var hér því ákveðið að notast við gögn sem 

fram komu í tengslum við afturköllun ráðningar Jóns Baldvins Hannibalssonar sem áður 

hafði gerst uppvís að því að hafa sýnt kynferðislega tilburði í garð frænku konu sinnar 
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frá því hún var á barnsaldri. Umræðan sem spratt upp í kjölfarið var gríðarleg, þar sem 

tekist var á um réttmæti þeirrar ákvörðunar, ekki síst í ljósi þess hvort fyrri gjörðir hans 

ættu þar að hafa einhver áhrif, eða hvort kynferðislegir tilburðir hans hafi verið 

kynferðisbrot, kynferðisleg áreitni eða yfir höfuð ámælisverðir. Þau gögn sem þar má 

finna veita þannig verulega innsýn inn í hugmyndir um kynferðislega áreitni og 

kynferðisbrot önnur en nauðgun, eðli þeirra og áhrif, hvað það sé sem skipti þar máli og 

hverja það skipti máli og eins hvert gildi hugtakana sé. Enn fremur hefur ósjaldan komið 

jafn geysileg uppspretta gagna er snúa að kynferðislegri áreitni og kynferðisbrotum 

öðrum en nauðgun. Í gögnunum má þar af leiðandi greinilega sjá hvernig verið er að 

setja fram hugtakið kynferðisleg áreitni. Þó ber ekki að gera lítið úr því að þegar ég hóf 

vinnuna við þessa ritgerð var þá þegar til staðar ríflegt samansafn gagna sem aflað hafði 

verið í tengslum við þetta mál Jóns Baldvins sem ég gat nýtt mér enda fellur það einkar 

vel að rannsóknarefni þessa verkefnis. 

Við rannsókn þessa var því notast við gögn sem Karen Ásta Kristjánsdóttir hafði safnað 

saman fyrir hönd Gyðu Margrétar Pétursdóttur vegna rannsókna hennar auk 

viðbótargagna sem ekki var að finna í þeirri gagnaöflun en vísað var til í gögnunum 

ellegar féll vel að þeim skilyrðum sem sú gagnaöflun lagði upp með. Upprunalega 

gagnaöflunin tók fyrst og fremst mið af fréttum og fréttatengdum miðlum í kjölfar þess 

að tilkynnt var um að Jón Baldvin Hannibalsson myndi kenna í námskeiði við Háskóla 

Íslands. Þessi gögn eru í fyrsta lagi fyrirliggjandi fréttir, fréttatilkynningar, leiðarar og 

innsendar greinar en einnig önnur gögn á borð við pistla og bloggfærslur sem annað 

hvort vísa til þessa efnis í fréttatengdum fjölmiðlum eða sem vísað er til í því efni. Auk 

þess, og ekki síst mikilvægt fyrir þessa rannsókn, þá var safnað saman öllum þeim 

ummælum sem birt voru við þessar fréttir, pistla og bloggfærslur eins vel og unnt var. 

Tímabilið sem tekið var mið af við öflun gagnanna var frá 21. ágúst 2013, þegar tilkynnt 

var um fyrirhugaða kennslu Jóns Baldvins við Háskóla Íslands, og til 28. febrúar 2014, út 

mánuðinn eftir að málinu hafði verið lokið með dómsátt.  

Við öflun gagnanna var fyrst og fremst stuðst við heimasíðu Fjölmiðlavaktarinnar6. 

Leitarorðin sem notast var við til þess að leita í fréttasafni Fjölmiðlavaktarinnar voru 

                                                           
6
 Fjölmiðlavaktin heyrir undir Creditinfo og er einn angi þeirrar upplýsingarþjónustu sem fyrirtækið sérhæfir sig 

í. En hjá Fjölmiðlavaktinni má finna fréttaleit sem veitir aðgang að fréttasafni fyrirtækisins sem nær til allra 
frétta úr helstu dagblöðum og útvarps- og sjónvarpsstöðvum landsins frá 1. mars 2005 og fréttum helstu 
netmiðla frá upphafi árs 2010. (Fjölmiðlar)  
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„Jón Baldvin“ (meintur gerandi), „Hildur Lilliendahl“ „Helga Þórey Jónsdóttir“, (höfundar 

opins bréfs þar sem ráðning Jóns Baldvins var gagnrýnd),  „Guðrún Harðardóttir“ 

(þolandi) og „kynjafræði“ (gagnrýndu ráðninguna) og voru þau notuð í öllum 

beygingarmyndum þeirra. Fjöldi leitarorðanna, það er að segja, fjögur sem endurspegla 

mikilsvarðandi einstaklinga er málið varða og þar með mjög þýðingamikla þegar kemur 

að umræðu um málið, er til þess fallinn að skapa sem víðtækust leitarskilyrði, og þar af 

leiðandi leitarniðurstöður. 

Gögnin sem fengust með leitinni í fréttasafni Fjölmiðlavaktarinnar komu úr öllum helstu 

fréttamiðlum landsins. Það er að segja, RÚV (útvarpi, sjónvarpi og vef), Stöð 2 og 

Bylgjunni, Fréttablaðinu og visir.is, Morgunblaðinu (dagblaði, vef (mbl.is) og bloggi), DV 

(dagblaði, vef (dv.is) og bloggi), Fréttatímanum (dagblaði og vef (frettatiminn.is)), 

kjarninn.is, eyjan.is og pressan.is. Gögn úr öðrum miðlum en þeim sem finna mátti í 

fréttasafni Fjölmiðlavaktarinnar voru fundin með hjálp Google. Þar ber helst að nefna 

efni af Knúz.is og úr Kvennablaðinu ásamt einstaka færslum af persónulegum 

bloggsvæðum. Loks var athugasemdum lesenda við greinar netmiðlanna og bloggfærslur 

safnað. 

Þá má hér nefna að þónokkuð af því efni sem rannsóknin grundvallast á kemur 

endurtekið fram í ólíkum miðlum. Þetta á ekki síst við um ólíkar útgáfur sömu 

fréttastofunnar eins og til dæmis efnislegar dagblaðaútgáfur og vefútgáfur sumra miðla 

eða útvarps- og sjónvarpsfréttir sömu aðila. Þá á þetta líka að einhverju leyti við um það 

hversu mikið fréttir hér eru unnar beint upp úr pistlum og bloggskrifum annarra með 

löngum beinum tilvitnunum. Í því tilliti skiptir þó ekki síst máli með hvaða hætti þær eru 

settar fram. Eins skiptir máli fyrir þessa rannsókn varðandi endurtekningarnar að 

jafnvel þótt efni fréttanna sé endurtekið þá eru ummæli lesenda sem þeim fylgja það 

sjaldnast.  

Til viðbótar við þessi gögn hefur svo bæst við þó nokkur fjöldi af greinum, bloggum og 

pistlum sem tengjast efninu. Stærstur hluti þessa efnis eru greinar og færslur sem vísað 

er til í texta upprunalegu gagnanna. Mikið af þessu er efni sem kom fram á sama tíma og 

þau gögn og þess vegna innan þess tímabils sem upprunalega gagnaöflunin náði yfir og 

fellur þar því algerlega að upprunalegum skilyrðum hennar. Þá er eitthvað af eldri 

skrifum, þá oft frá tímum umfjöllunar Nýs Lífs um bréf Jón Baldvins og 

kynferðisbrotanna gegn Guðrúnu Harðardóttur. Þessi viðbótargögn virka iðulega til þess 
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að glöggva þau viðhorf sem finna má í upprunalegu gögnunum, en í þeim er þónokkuð 

vísað í eldri skrif til þess að ítreka og undirstrika það sem verið er að segja eða þau 

notuð til móta andsvar og bregðast við því sem þá hafði verið sagt. 

Oft var vísað til þessa efnis með tenglum sem færðu mig beint á vefsvæði viðkomandi 

greina. Í öðrum tilvikum notast ég iðulega við Google til þess að verða mér úti um þær, 

var þá ýmist vísað til þeirra með beinum tilvitnunum, svo nærtækt var að rekja þær til 

uppruna síns með hjálp leitarvélar, eða með óbeinni hætti sem beindi mér þó yfirleitt 

langleiðina. Það kom þó fyrir að ekki reyndist unnt að nálgast færslurnar á þeim 

vefsvæðum sem vísað var til (sem gæti vel útskýrt hvers vegna þær var ekki að finna í 

upprunalegu gagnöfluninni). Í þeim tilvikum var notast við Internet Archive: Wayback 

Machine7 til þess að finna eldri útgáfur af viðkomandi vefsíðum. Hægt var að nálgast 

allnokkuð af þessum annars horfnu gögnum með þeim hætti, þó ekki öll. 

Allt í allt er þetta umtalsvert magn gagna sem gefur víða sýn á því hvernig talað er um 

kynferðislega áreitni, hvaða hugmyndir það eru sem þar koma fram og hvaða áhrif það 

getur haft. Safnað saman inn í word-skjöl með Times New Roman letri í 12 punkta stærð 

og einföldu línubili eru þetta rétt rúmar 500 blaðsíður af gögnum. En það spannar um 

170 efnisþætti (fréttir, blogg og þess háttar) og um það bil 200.000 orð. Þessi gögn voru 

svo greind í takt við þær verklagsaðferðir sem þau Jean Carabine (2001) annars vegar og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) hins vegar leggja til. 

3.6 Framkvæmd orðræðugreiningar 

Við framkvæmd orðræðugreiningarinnar var stuðst við það verklag sem Jean Carabine 

(2001) lýsir í grein sinni en verklagstillaga Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006) höfð 

því til hliðsjónar. Bæði lýsa þau verklagi sínu þrep af þrepi, þar sem hvert þeirra er 

tileinkað skýrt afmörkuðu efni. Hins vegar ber að hafa í huga að í framkvæmd þá er sú 

afmörkun fjarri því að vera jafn afdráttarlaus eða línuleg og þrepaskipting þeirra gefur í 

skyn heldur er flæðið milli þeirra þeim mun meira. Við orðræðugreiningu þessa hefur 

því verið hoppað fram og aftur milli þrepa allt fram að seinasta staf, eða svo til. 

                                                           
7
 Internet Archive: Wayback Machine má finn á slóðinni https://archive.org/web/ en með hjálp hennar er 

mögulegt að leita að og skoða eldri útgáfur af vefsíðum sem vélin hefur safnvistað og þar með nálgast gögn sem 
hafa verið fjarlægð eða þeim breytt. 
https://archive.org/about/faqs.php#The_Wayback_Machine  

https://archive.org/web/
https://archive.org/about/faqs.php#The_Wayback_Machine
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Fyrsta þrepið hjá bæði Carabine og Ingólfi er val á umfjöllunarefni. Val mitt á 

umfjöllunarefni þessu má rekja til þess að þegar ég vann hjá Stígamótum lýstu 

starfskonur samtakana yfir áhuga á samvinnu um lokaverkefni mitt í meistaranámi í 

kynjafræði. Svo þegar komið var að frekari undirbúningi verkefnisins í tengslum við 

áfangann STJ302F Rannsóknaráætlanir og rannsóknarsnið meistararitgerða ræddi ég 

aftur við talskonu Stígamóta um möguleg efnistök verkefnisins. Þar gerði hún grein fyrir 

brýnni vöntun á rannsóknum hérlendis um kynferðislega áreitni. Þegar kemur að 

fræðilegum skrifum um kynferðislegt ofbeldi hér á landi hefur forgangsröðun (ekki 

óeðlilega) valdið því að áherslan hefur mun frekar verið á nauðganir enda um mjög 

alvarleg mál þar að ræða. Hins vegar má ljóst vera að kynferðisleg áreitni getur allt eins 

haft í för með sér alvarlegar afleiðingar. Var það eins konar upphafspunktur að efnisvali 

ritgerðar þessarar. Efnistökin og fyrirhugaðar aðferðir tóku þó verulegum breytingum 

þar til ákveðið var að Gyða Margrét yrði leiðbeinandi minn. Bjó hún yfir umtalsverðu 

magni gagna vegna eigin rannsókna sem bauð upp á enn frekari greiningu og féll vel að 

áætluðu umfjöllunarefni mínu. Úr varð því að ég ákvað að greina orðræðu um 

kynferðisbrot og viðbrögð við þeim eins og hún kemur fyrir í umfjöllun um afturköllun 

ráðningar Jóns Baldvins eftir að hún var gagnrýnd sökum fyrri kynferðislega ágengrar 

hegðunar hans í garð barnungrar frænku konu sinnar. Enda þótt hér sé ekki um klippt og 

skorið mál kynferðislegrar áreitni að ræða á það sér engu að síður stað á þessu sviði 

kynferðisbrota sem minna hafa verið rannsökuð hér á landi. Auk þess sem gríðarleg 

umræðan sem málinu fylgdi gefur færi á greinagóðri innsýn í ríkjandi orðræðu um þess 

háttar kynferðisbrot en ekki síður hugmyndir um þolendavænt umhverfi, ábyrgð 

gerenda og ásættanleg viðbrögð við slíkum brotum. 

Annað þrep Carabine er grandskoðun gagnanna. Á þessu þrepi eru gögnin lesin og aftur 

og enn öðru sinni þar til ég var orðinn velkunnugur þeim. Er það gert til þess að fá 

tilfinningu fyrir gögnunum sem svo hjálpar til við greiningu þeirra og túlkun. Á þessu 

stigi byrjaði ég að punkta niður hugmyndir og atriði sem vöktu athygli í textanum. Hér 

fóru líka að koma fram grófar hugmyndir að þemum sem svo þróuðust áfram með 

hverjum lestri. 

Þriðja þrepið felur í sér greiningu á þemum, flokkum og viðföngum orðræðunnar. 

Samsvarar þetta þrep að mestu leyti þriðja þrepi Ingólfs: greiningu gagna og leit að 

þrástefum. Í grunninn greindi ég þar þrjú viðföng orðræðunnar: brotin gegn Guðrúnu, 
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Jón Baldvin sjálfan og svo þá sem þátt áttu í að ráðning hans var afturkölluð, einna helst 

femínista, kynjafræði við Háskóla Íslands og stjórn háskólans. Þar undir voru svo 

þónokkur þemu, hvernig talað var um þessi viðföng. Talað var um brotin sem 

smávægileg, að þau væru ekki „alvöru“ kynferðisbrot og sem einkamál Jón Baldvins, 

ótengd kennslu. Talað var um Jón Baldvin sem skrímsli, og á gagnstæðan hátt sem 

algerlega ólastaðan, talað var um hann sem fórnarlamb, þá var ítrekað sagt að hann væri 

saklaus uns sekt væri sönnuð, að hann væri búinn að axla ábyrgð með því að játa og 

biðjast fyrirgefningar, loks var talað um að sá yðar sem syndlaus væri ætti að kasta 

fyrsta steininum og því ekki hægt að taka afstöðu gegn honum. Það síðastnefnda snéri 

ekki síður að þeim sem mótmæltu ráðningu hans. En talað var um þá sem þátt áttu í 

afturköllun ráðningarinnar, sem svo að þeir réðust að rótum réttarríkisins, væru 

ógnarvald, sýndu illkvittni, refsigleði, og um ofstæki femínista og undirlægjuhátt Háskóla 

Íslands. Voru gögnin kóðuð jafnóðum á þessu stigi og áfram eftir því sem greiningin 

þróaðist. Sjöunda þrep Carabine miðar að því að finna gagnorðræðu, þar sem tekist er á 

við og grafið undan ríkjandi orðræðu, í gögnunum. Ég, hins vegar, gerði það samhliða 

annarri greiningu. Gagnorðræðu var að finna innan flestra þemanna, í mismiklum mæli 

þó. Flokkaði ég hana samhliða í sömu flokka en merkti sér. 

Á fjórða þrepinu er leitað að tengslum milli þessara orðræðna. Þau þemu sem hér voru 

greind standa sjaldnast ein og mikil innbyrðistengsl eru þeirra á milli. Orðræðurnar um 

brotin, þar sem þau eru sögð smávægileg, höfð um þau veigrunarorð og undirstrikað að 

þau séu ekki raunveruleg kynferðisbrot, koma þannig saman og gera brotin óveruleg, að 

einhverju sem óþarfi sé að fást um. Skrímslið Jón Baldvin og Jón Baldvin ólastaður er 

spegilmynd af sama fyrirbærinu, skrímslavæðingu. Orðræðurnar um þá sem beittu sér 

gegn ráðningu Jóns Baldvins gera þá að illmenninu, ekki síst með vísunum í orðræðu um 

brot á reglum réttarríkisins og mannréttindum Jóns Baldvins. Þær orðræður studdar 

orðræðum um lítilvægi brotanna, og í samvinnu við orðræðurnar um Jón Baldvin, gera 

svo hann að fórnarlambinu. 

Á fimmta þrepinu eru orðræðubrögð greind. Við greiningu orðræðubragða var meðal 

annars notast við grein Teun A. van Dijk „Discourse and Manipulation“ (Van Dijk, 2006) 

og fundin orðræðubrögð á borð við það að draga upp neikvæða, staðlaða, ímynd af 

andstæðingnum, að höfða til almennra gilda, til að mynda mannréttinda, og hafa 

veigrunarorð um óhagstæða þætti. Þá var gjarnan sótt í aðrar orðræður til að styðja mál 
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sitt til að mynda hugmynda um réttarríkið, boðskap um mikilvægi fyrirgefningarinnar og  

hugmynda um alvarleika „raunverulegra“ kynferðisbrota. 

Sjötta þrepið felur í sér leit að þögnum og fjarveru þess sem eðlilegt væri að talað yrði 

um. Hér er stærsta þögnin um Guðrúnu Harðardóttur, þá sem brotið var á. Sú fjarvera er 

ekki síst mikilvæg vegna þess að opinber umræðan hefst á opnu bréfi um þolendavænt 

umhverfi og mikilvægi þess að borin sé virðing fyrir velferð þolenda kynferðisofbeldis 

við ráðningu kennara. 

Áttunda þrepið snýst um að greina afleiðingar orðræðunnar. Hér eru afleiðingarnar ekki 

síst viðsnúningur á hlutverkum og ábyrgð. Jón Baldvin er leystur undan ábyrgð á 

gjörðum sínum, brotin eru undanskilin kynferðisbrotum og femínistarnir og Háskóli 

Íslands eru gerðir gerendurnir í málinu, þó misvirkir séu, og um leið séu það þeir sem 

eru ábyrgir eru fyrir þjáningu og vanlíðan en Jón Baldvin verður fórnarlambið í málinu. 

Níunda þrepið og það tíunda fjalla um samhengi umfjöllunar efnisins. Það níunda snýr 

að því að bakgrunnur málsins sé skýrður, er það hér gert í sérkafla þar sem stiklað er á 

helstu þáttum í framvindu og aðdraganda málsins. Tíunda þrepið snýr svo að tengslum 

valds og þekkingar í samhengi málsins en kaflinn um fræðilegar kenningar er hér 

notaður til þess að varpa ljósi á það samhengi auk annarra kenninga og rannsókna sem í 

niðurstöðum eru mátaðar við  gögnin. Þá eru meginniðurstöður dregnar saman í lokin 

og enn frekar tengdar fyrri rannsóknum og kenningum. 

3.6.1 Framkvæmd innihaldsgreiningar 

Þar sem stór hluti þeirra gagna sem rannsókn þessi byggir á, ef ekki stærsti hluti þeirra,  

eru ummæli við greinar og pistla á vefsvæðum fjölmiðla og bloggum var tekin sú 

ákvörðun að framkvæma innihaldsgreiningu svo draga mætti upp yfirlitsmynd af 

ummælendum til þess að gera einhvers konar grein fyrir samsetningu þess fjölda sem að 

baki ummælunum stendur. Magn þeirra upplýsinga sem hægt er að nálgast um 

ummælendur er mjög mismikið en það sem (nánast) alltaf kemur fram eru nöfn þeirra. 

Af nöfnunum er hægt að leiða kynjun þeirra einstaklinga sem þar skrá ummæli sín og 

greina þannig hversu margir tjá sig undir karlkyns nafni, kvenkyns nafni eða óræðu 

nafni. Þó má taka fram að ekki er hægt að fullyrða að skráð nafn stemmi við kyn þess 

sem undir því skráir ummæli sín. Innihaldsgreining þessi miðast, með þeim fyrirvörum, 

við að greina kynjaskiptingu ummælenda, svo gefa megi einhverja hugmynd um 
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heildarmynd þeirra sem tóku þátt í umræðunni í kringum afturköllun ráðningar Jóns 

Baldvins, en takmarkast jafnframt að mestu við hana. Þar að auki gæta þær upplýsingar 

sem þessi innihaldsgreining dregur fram, með öllum ofangreindum fyrirvörum, verið 

vísir að víðari heildarmynd sem nýst gæti sem innlegg í frekari rannsóknir á 

samsetningu umræðu í athugasemdakerfum og annars staðar á netinu. 

Framkvæmd innihaldsgreiningar þessarar fór þannig fram að öllum nöfnunum við 

ummælin var safnað saman í lista og þau svo flokkuð niður og talin. Til að byrja með var 

hver frétt, pistill, eða blogg tekið fyrir sér. Fyrir hverja og eina færslu var þannig tekinn 

saman listi þar sem nöfnunum við hvert ummæli var raðað saman. Ef sami aðili skráði 

fleiri ein ein ummæli kom nafn hann fyrir oftar í fullu samræmi við fjölda ummæla, en 

með á þann hátt var haldið í heildarfjölda ummæla jafnframt því að haldið var utan um 

það hversu oft hver og einn skráði inn ummæli. Nöfnunum var svo raðað í stafrófsröð 

svo öll tilvik sama nafnsins kæmu saman hvert á eftir öðru. Þau voru svo flokkuð saman í 

lista eftir kynjun þeirra. Ef ekkert nafn var skráð við ummælin eða notast var við 

dulnefni svo ekki væri hægt að greina kyn voru þau ummæli flokkuð sér. Því næst voru 

listarnir númeraðir og fjöldi kvenna sem hafði skráð ummæli við hverja grein og 

heildarfjöldi ummæla skráðra af konum talinn. Það sama var svo gert fyrir fjölda karla 

og ummæli þeirra og, eftir því sem við átti, fjölda óskilgreindra og þeirra ummæli. Að 

lokum var svo talinn heildarfjöldi ummælenda og heildarfjöldi ummæla við hverja grein. 

Því næst var gerður heildarlisti samsettur úr öllum nöfnum allra listanna. Með því móti 

var jafnframt hægt að greina það þegar sami einstaklingurinn skráði ummæli við fleiri 

en einn efnishátt (fréttir, blogg og svo framveigis). Eins var svo farið með þennan 

heildarlista, nöfnunum var raðað í stafrófsröð og þau flokkuð í sér lista kvenna, karla og 

óskilgreindra. Nöfnin voru svo númeruð og talinn var heildarfjöldi einstaklinga í 

hverjum flokki og heildarfjöldi ummæla þeirra. Að því loknu var svo tekin saman 

heildarfjöldi ummælenda og ummæla.  

Þá komu upp nokkrir áhættuþættir sem rétt er að gera grein fyrir. Ummælendur á 

vefsíðum stærstu fjölmiðlanna eru skikkaðir til þess að skrá ummæli sín með Facebook 

aðgangi svo þeim fylgir iðulega fullt nafn og hlekkur sem rekja má aftur að Facebook 

síðu þeirra. Öðru gegnir um ummæli á öðrum vefsvæðum eins og til dæmis á knúz.is og á 

sjálfstæðum bloggum. Þar velur fólk oft sjálft nafn með ummælum sínum og þá ósjaldan 

dulnefni svo erfitt reynist að greina kynjun og ákvarða hvort sami einstaklingurinn eigi 
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fleiri en ein ummæli. Einhverjir einstaklingar notuðu Facebook síður undir dulnefni í 

athugasemdakerfum fjölmiðlanna en þar var þó í það minnsta hægt að greina hverjir 

voru að skrá fleiri ummæli og víðar. 

Þá má nefna að þar sem aðeins var stuðst við nöfn ummælenda gæti verið hætt við að 

alnafnar yrðu flokkaðir saman sem ein manneskja. Til þess að sporna við því að slíkt 

myndi gerast voru ummæli rakin til Facebook-síðna ummælenda þegar það átti við. Hér 

varð þó aldrei vart við slíka alnafna. Hitt var svo flóknara að flokka saman ummæli sem 

annars vegar voru skráð undir fullu nafni með Facebook og svo þeirra þar sem nöfnin 

voru valin sjálf, þá oft skrifuð með öðrum hætti, eins og til dæmis aðeins notast við fyrsta 

nafn eða upphafsstafi. Í einhverjum tilvikum var þó talið öruggt að gera það. Loks má 

nefna að skráð ummæli voru iðulega fleiri heldur ummæli þar við. Má því ætla að 

þónokkuð af ummælum hafi verið fjarlægt. Raunar eru dæmi um að einhver ummæli hafi 

horfið frá því að gögnunum var safnað í word-skjal og þar til ritgerð þessi var skrifuð, en 

þá var eitthvað af ummælunum ekki lengur að finna á netinu. Ekki er þó hægt að dæma 

um hvort það hafi verið sjálfsritskoðun, ritskoðun umsjónaraðila vefsvæðana eða 

einfaldlega að fólk hafi einfaldlega eytt Facebook-síðum sínum með öllu sem þeim fylgdi. 

Loks voru nöfn þeirra sem skráðir voru fyrir fréttum í fjölmiðlum flokkuð eftir kynjum 

og þau svo talin. Kom þar í ljós að sjaldnast var nokkur skráður fyrir þeim og því bara 

talið þegar svo var gert. Þá var jafnframt skoðað hverra orð og skoðanir komu fram í 

fjölmiðlum og fjöldi þeirra flokkaður eftir kynjum. Var þar litið til skoðanaskrifa sem 

birtust í fjölmiðlum, einna helst í ritstjórnarpistlum og innsendum greinum, en einnig til 

þess þegar vitnað var í orð og skoðanir í fréttum, til að mynda þegar unnar voru fréttir 

upp úr bloggum þekktra einstaklinga og skoðanir þeirra endurfluttar eða þegar talað var 

við einstaklinga og þeir fengnir til þess að tjá sig um málið. 

3.7 Álitamál og mögulegir annmarkar 

Ljóst má vera að þessari ritgerð, rétt eins og öðrum, geta fylgt ákveðnir annmarkar eða 

álitamál. Hér ber einna helst að nefna eðli umfjöllunarefnis ritgerðarinnar sem er á svo 

óræðu svæði. Mál Jóns Baldvins Hannibalssonar og háttsemi hans gagnvert Guðrúnu 

Harðardóttur er fjarri því að vera eitthvert staðlað mál kynferðis- og/eða kynbundins 
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ofbeldis8 og virðist svo víða víkja frá hefðbundnum skilgreiningum á kynferðisofbeldi. 

Fyrir það fyrsta á háttsemi Jóns Baldvins gagnvart Guðrúnu sér stað frá barnsaldri 

hennar og fram á unglingsár (Þóra Tómasdóttir, 2012a). Vafasamt verður því að teljast 

að skilgreina málið aðeins sem kynferðislega áreitni enda erfitt að tala um kynferðislega 

áreitni fullorðins einstaklings gagnvart barni, ekki síst upp að því marki sem það greinir 

að og einangrar verknaðinn frá öðru kynferðislegu ofbeldi. Enn fremur er hér þarft að 

benda á að ekki er hægt að líta á hin ólíku tilvik sem sjálfstæð, aðskilin hvert frá öðru. 

Það er samt sem áður gert eins og ítrekað kemur fram í gögnunum. Hins vegar tel ég það 

mjög varhugavert þar sem að það gæti virkað smættandi. Einstaka atvik virka í 

samhengi sem stærri heild. Auk þess sem, eins og samfellulíkan kynferðisofbeldis dregur 

fram, þá geta síðari atburðir varpað nýju ljósi á þá eldri sem í kjölfarið eru séðir sem 

hluti af skaðlegu mynstri (Fileborn, 2013). Þannig geta kynferðisleg bréf Jóns Baldvins 

sem vöktu svo ótta og vanlíðan hjá Guðrúnu orðið til þess að fyrri gjörðir, sem þá þóttu 

ekki tilefni til frekari eftirmála, séu nú upplifaðar í því sama ljósi, vanlíðanar og ótta. Með 

því geti tilraun Jóns Baldvins til að kyssa Guðrúnu, tilleitni hans til snertinga og 

sólarolíuáburður eða vera hans við rúm Guðrúnar meðan hún svaf nú verið séð í víðara 

samhengi. Má þar því greina langt ferli sem hefst á barnsaldri Guðrúnar og varir fram á 

unglingsár hennar.  Af þeim sökum er þarft að vanda vel alla umfjöllun um málið.  

Það hversu flókið málið er í umfjöllun gerir það hins vegar jafnframt fræðilega séð 

verulega áhugavert. Það á ekki síst við um það hvernig málið er formað í allri 

umræðunni um það út frá ákveðnum stöðlum um kynferðislegt ofbeldi og kynferðislega 

áreitni, þrátt fyrir að málið sé ekki svo klippt og skorið, ekki bara „hefðbundið“ staðlað 

mál. Og þar sem málið er svo oft rætt út frá einhvers konar staðli um kynferðislega 

áreitni tel ég eðlilegt að sú umræða sé sett í samhengi við fræðilega umfjöllun um 

kynferðislega áreitni og hvernig talað sé um hana. Þó aldrei þannig að með því leiðist 

umfjöllunin svo langt að misst verði sjónar á því misræmi sem þar ríkir í umfjöllun um 

málið og með því reynt, hér í þessari ritgerð, að forðast að setja það í þetta sama staðlaða 

box og svo víða er gert. Þess í stað vil ég nálgast málið í takt við samfellulíkan 

kynferðisbrota sem ætlað er að komast til móts við reynslu þolenda. Ég tel brotin gegn 

                                                           
8
 Ekki það að slíkt mál sé yfir höfuð til nema sem einhvers konar ímynd. Hins vegar ber að nefna að þeirri ímynd 

er gjarnan haldið upp sem sannleika og höfð sem viðmið þegar verið er að fjalla um raunveruleg mál. Þar sem 
að þau eru borin saman við og dæmd út frá einhvers konar almennum staðli um hvað sé „í raun og veru“ 
kynferðisofbeldi. Sjá til dæmis umræðu Wendy Larcombe um fyrirmyndar fórnarlamb nauðgana í „The ‚Ideal‘ 
Victim V Successful Rape Complainants: Not What You Might Expect“ 
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Guðrúnu Harðardóttur vera kynferðisbrot. Ekki endilega í skilningi laga, enda geri ég 

ekki ráð fyrir að lögin endurspegli algerlega upplifun þolenda, heldur í þeim skilningi að 

Guðrún upplifði gjörðir Jóns Baldvins sem svo. Nákvæmlega hvers eðlis brotin séu  eða 

hvað heiti ætti þar best við skiptir hér ekki öllu máli. Mun ég því tala hér um brotin gegn 

Guðrúnu Harðardóttur í takt við upplifun hennar. Hins vegar er öllu flóknara hvernig 

tala skuli um Jón Baldvin, hann er eftir sem áður ódæmdur vegna málsins. Svo orð mín 

verði ekki lesin á þá leið að ég segi Jón Baldvin vera kynferðisbrotamann í skilningi laga 

hef ég, ef ekki til annars en að vernda lagalega hagsmuni mína, því ákveðið að fara þá leið 

að vísa á hinn veginn til háttsemi Jóns Baldvins sem gjörða hans en ekki brota, 

endurspeglar það þar að auki jafnframt þau víðtæku viðhorf að þetta hafi ekki verið brot. 

Að sama skapi má hér nefna að í ritgerð þessari mun ég notast við hugtökin gerandi og 

þolandi. Notkun þessara hugtaka hefur þó verið gagnrýnd í samhengi við kynferðisbrot. 

Þar eð orðið gerandi sé í öðru samhengi jákvætt hlaðið tengt hugmyndum um virkni og 

að vera gerandi í eigin lífi sem ekki er talið viðeigandi um einstaklinga sem brjóta á 

grundvallarréttindum annarra og orðið þolandi beri vott um óvirkni manneskju sem taki 

ekki ábyrgð á eigin aðstæðum heldur reki bara áfram (sjá til að mynda Góð orð óskast). 

Er hér sú orðanotkun þó ekki síst valin einmitt vegna þessara skírskotana orðana til 

virkni og óvirkni. Þær skírskotanir endurspegla vel þær hugmyndir og orðanotkun sem 

ráðandi eru í gögnunum þar sem virkni ólíkra málsaðila er álitin ólík, auk þess sem með 

þeim orðum má hæglega draga fram þann viðsnúning sem verður á hlutverkum 

málsaðila í orðræðunni.  

Annað álitamál, og þessu tengt, sem hér má nefna er að uppruna orðanna má finna í 

raunverulegu fólki. Þótt gögn rannsóknar þessarar byggi að stórum hluta á ummælum 

nafngreindra einstaklinga er hér valið að birta ekki nöfn einstakra aðila enda sé hér 

leitast eftir að skoða samfélagslæg hugmyndakerfi frekar en viðhorf einstakra 

einstaklinga. Þess í stað verður vísað í ummæli þeirra undir fyrirsögn bloggfærslanna 

eða greina þeirra þar sem ummælin voru skráð við. Hins vegar eru nöfn ákveðinna 

einstaklinga tilgreind í textanum þegar álitið er að persóna höfundar  get í krafti 

áhrifavalds þeirra haft mótandi áhrif á orðræðuna. Þá verður af sömu ástæðu vísað til 

skoðanaskrifa, leiðara og innsendragreina með höfundarnafni í heimildarvísunum enda 

hafi þeir aðilar frekara áhrifavald í krafti aðgengis að fjölmiðlum. Þá verður í beinum 

tilvitnunum notast við orðalag og ritun höfunda, hvort sem hún samræmist hefðbundum 

stafsetningarreglum eða ekki. Þeim mun viðkvæmari eru þó þeir þættir er snúa að því 
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raunverulega fólki sem málið varðar eða beinlínis er verið að fjalla um. Þess vegna ber 

að sýna því virðingu að verið sé að fjalla um raunverulegt fólk. Að því sögðu þá tel ég 

mikilvægt að með þessari ritgerð sé verið að standa með þolendum kynferðisofbeldis og 

að ritgerðin verði þar af leiðandi skrifuð út frá þolendamiðuðu sjónarmiði. Sé þannig 

tekin afstaða með Guðrúnu Harðardóttur og þolendum kynferðisofbeldis þegar gengið er 

út frá upplifunum þeirra og reynslu. 

Þá er hugsanlegt að önnur vandamál geti komið fram við framkvæmd rannsóknar 

þessarar. Hér má kannski fyrst nefna möguleg vandamál sem komið geta til vegna 

reynsluleysis rannsakanda (Hart, 2005). Til þess að bregðast við slíku er mikilvægt 

kynna sér vel þá  aðferðafræði sem ætlunin er að styðja sig við og að rannsóknin sé 

unnin í nánu samstarfi við leiðbeinanda sem hefur mun meiri reynslu af framkvæmd 

slíkra rannsókna. Eins skiptir hér máli, eins og áður segir, hið miðlæga hlutverk 

rannsakandans í framkvæmd rannsókna á borð við þessa. Rannsakandi er sjálfur 

sveipaður orðræðunni og litast þannig líka af samspili valds og þekkingar í samfélaginu 

(Carabine, 2001). Greining gagnanna og túlkun orðræðunnar er að sama skapi háð 

rannsakandanum og því mikilvægt að gera grein fyrir stöðu hans, forsendum og tilgangi 

og verður það gert hér í næsta kafla (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Til þess að 

stuðla að trúverðugleika rannsóknarinnar er jafnframt mikilvægt að fylgt sé eftir því 

verklagi sem lagt er upp með. Þar skiptir einnig máli að notast sé við dæmigerð gögn auk 

þess sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) segir í því samhengi einnig gagnlegt að 

nota fleiri en eina tegund gagna sem virki sem eins konar margprófun. En hér er bæði 

notast við almenna frétta umfjöllun um málið og skoðanaskrif almennings, hvort heldur 

er í innsendum greinum, bloggskrifum eða athugasemdakerfum. Með þessu er unnið í 

því að réttmæti rannsóknarinnar verði eins og best verður á kosið. 

3.8 Staðsetning rannsakanda 

Í Fangelsis stílabókum (ít. Quaderni del carcere) sínum segir Antonio Gramsci að 

„upphafsreitur gagnrýnninar gagnagreiningar sé meðvitundin um það sem maður 

raunverulega er, og sé að „þekkja sjálfan þig“ sem afurð hins sögulegs ferils allt fram til 

þessa, sem í þér hafi skilið eftir sig ótal ummerki, án þess að skilja eftir yfirlitsskrá.“ Þess 
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vegna sé nauðsynlegt strax í byrjun „að taka saman slíka skrá“9 (Gramsci, 1999). Hér er 

því ætlunin að reyna að taka saman slíka skrá og draga með því upp mynd af þeim 

þáttum sem hafa leitt mig inn á þá braut sem þessi ritgerð ber vitni um, samhliða því að 

vera afleiðing þeirrar leiðar. 

Þessar hugmyndir eru í fullu samræmi við þá þekkingarfræðilegu (e. epistemology) 

afstöðu sem sjónarmiðsfeminismi (e. standpoint feminism) leggur út frá. Þannig segir 

Þorgerður Einarsdóttir að femínísk hugsun byggi á því að þekking okkar og vitneskja, 

rétt eins og aðrir þættir samfélags okkar og menningar, sé sköpuð af mönnum og fyrir 

vikið háð mannlegum þáttum. Þetta eigi allt eins við vísindalega þekkingu (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004). Af því leiðir að eðli þeirrar þekkingar sem sköpuð verður ræðst 

ávallt af því hver það er sem skapar hana. Í þessu samhengi talar femíníski 

félagsfræðingurinn Dorothy E. Smith í grein sinni „Women’s Perspecitve as a Radical 

Critique of Sociology“ (2004) um ólíka félagslega heima karla og kvenna sem skapi þeim 

ólík sjónarhorn á heiminn og ráði þannig hvernig þau geta nálgast þekkingarsköpun og 

þar með þekkinguna sem þau skapa. Smith talar þannig um hvernig þekking sé ávallt 

staðsett (e. situated) og háð upplifun, viðhorfum og verund þess sem hana skapar. Hún 

telur því að fyrst þekkingarsköpun komist ekki hjá því að vera staðsett, þá ætti hún að 

gera það að upphafspunkti sínum þar sem gert sé ráð fyrir persónulegum áhrifum 

rannsakanda og þau felld inn í aðferða- og kenningafræðilegar afstöður 

þekkingarsköpunar. 

Í grein sinni „Rethinking Standpoint Epistemology: What Is „Strong Objectivity“ gerir 

Sandra Harding grein fyrir mikilvægi þess að fræðimenni varpi ljósi á eigin stöðu í 

samhengi við þekkingarsköpun sína í þeim tilgangi að staðsetja megi þekkingu þeirra. 

Hún bendir á að hin hefðbundna krafa um hlutlægni sem sé algerlega laus við gildismat 

komi í veg fyrir að fræðimenn geri grein fyrir, eða þurfi að gera grein fyrir, stöðu sinni. 

Með því er þó hin sögulega og samfélagslega staðsetning fræðimannsins, og þar með þau 

ómeðvituðu viðhorf og gildismat sem þeirri staðsetningu fylgja, gerð ósýnileg. Sem 

mótsvar við þessu talar Harding hins vegar um það sem hún kallar „sterka hlutlægni“ (e. 

strong objectivity). Sterk hlutlægni geri kröfu um það að sá sem sé að skapa þekkinguna 

(e. subject of knowledge) sé látinn sæta samskonar ganrýninni íhlutun og viðfang 

                                                           
9
 Enska: „The starting-point of critical elaboration is the consciousness of what one really is, and is “knowing 

thyself” as a product of the historical process to date which has deposited in you an infinity of traces, without 
leaving an inventory. The first thing to do is to make such an inventory.“ 
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þekkingarinnar (e. object of knowledge). Þetta skuli gert þar sem hin ólíku 

samfélagsbundnu viðhorf, þekking og væntingar sem finna má meðal einstakra 

einstaklinga hafa áhrif á hvert stig rannsóknar, allt frá vali á viðfangsefni og söfnun 

gagna til túlkunar þeirra og framsetningar niðurstaðna. Sterk hlutlægni krefst þar af 

leiðandi „sterkrar sjálfsíhygli“ (e. strong reflexivity), að við séum meðvituð um þá þætti í 

fari okkar sem áhrif geta haft á rannsókn okkar. Það er að segja að við gerum upplifanir 

okkar sem rannsakenda að viðfangsefni þekkingarsköpunar rétt eins og viðfang hennar 

(Harding, 1993). 

Í ljósi þessarar umræðu tel ég að mér beri skylda til að greina frá stöðu minni og 

sjónarmiðum gagnvart viðfangsefni þessarar ritgerðar eins og mér framast er unnt. Fyrir 

það fyrsta, þá er ég, svo að segja, karlmaður og upplifi mig ágætlega sem slíkan. Það 

samræmist líka haganlega við upplifanir annarra á kyni mínu svo að heita má að ég sé 

sís-kynja. Af því leiðir að ég finn mun síður fyrir hverslags mismunun eða öðru aðkasti 

sem undirsettir hópar í samfélaginu verða svo gjarnan fyrir. Enda tilheyri ég flestum 

þeim forréttindahópum sem hugsast getur. Ég er hvítur, ungur, háskólamenntaður, 

ófatlaður, grannur, í gagnkynhneigðu sambandi og svo mætti lengi telja. Þorgerður 

Einarsdóttir bendir hins vegar á að ráðandi hópar geti „að sjálfsögðu skilið kúgun og 

óréttlæti, t.d. hvítir sem gagnrýna rasisma, gagnkynhneigðir sem styðja baráttu 

samkynhneigðra eða karlar sem styðja baráttu kvenna“ en það sýni að „sjónarmið og 

þekking er ekki eingöngu bundin við beina reynslu og upplifun heldur geta þau verið 

áunnin og lærð með vitrænni greiningu á heiminum“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2004, bls. 

223).  

Þó má nefna að við vinnslu þessarar rannsóknar og í viðleitni minni til að staðsetja mig 

gagnvart henni þá fór ég að setja þætti úr mínu lífi og eigin upplifanir í nýtt samhengi 

sem ég hafði ekki tengt við áður. Meðan ég var síðhærður varð ég ósjandan fyrir því 

háttarlagi sem þýtt hefur verið á íslensku sem „kisuköll“ (e. catcalling) þegar kallað var á 

eftir mér með kynferðislegum athugasemdum eða látið var að þeim liggja. Sem er ekki 

svo að skilja að ég hafi þar með beinum hætti upplifað það valdamisræmi sem slíkt lýsir 

enda voru valdahlutföllin oft fljót að snúast við þegar að í ljós kom að ég var strákur og 

þeir, kisukallararnir, urðu vandræðalegir. Hins vegar hef ég einnig orðið fyrir þeim mun 

kvíðvænlegri áreitni sem olli því að ég kveið því oft labba í menntaskólann og hitta þann 

sem áreitti mig. Ég gat samt sem áður ekki skilgreint þetta og átti því erfitt með að skilja 
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hvers vegna mér þætti þetta svona óþægilegt, eða yfirhöfuð samþykkja hvað mér þætti 

þetta óþægilegt, og að mér mætti þykja það.  

Þessi reynsla mín var mér þó ekki ofarlega í huga þegar ég var að velja verkefninu 

viðfangsefni enda aðeins í kjölfar þess sem ég fór að setja hana í þetta samhengi. Sú 

reynsla hafði því kannski síður áhrif á val mitt þó hún gæti hæglega haft áhrif á úrvinnslu 

þess. Þá ber mér hér, vegna viðamikils hlutverks Hildar Lilliendahl í umfjöllun um málið,  

að nefna tengsl okkar. Við Hildur erum stjúpforeldrar sama barnsins, tel ég strák okkar 

heppinn að hafa hana að sem uppeldisforeldri og þykir mér mjög vænt um það. Að 

lokum þá tel ég mig svo vera femínista og vill með fræðilegum skrifum mínum stuðla að 

bættri stöðu undirokaðra hópa í samfélaginu. Tel ég því mikilvægt að þessi ritgerð sé 

skrifuð út frá þolendamiðuðu sjónarhorni þar sem að tekin sé afstaða með þolendum 

kynferðisofbeldis og reynslu þeirra gefið verðskuldað vægi. Vonast er því til að verkefni 

þetta geti nýst sem innlegg inn í fræðilega umræðu um kynferðislegt ofbeldi með þann 

tilgang að leiðarljósi að slíkt megi eiga þátt í því að stemma stigu við kynferðisofbeldi í 

samfélaginu og rétta skekktan hlut þolenda þess.  
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4 Niðurstöður innihaldsgreiningar 

Innihaldsgreiningin er hér notuð til þess að gefa einhvers konar yfirlit yfir samsetningu 

þessa stóra hóps ummælenda og umælanna sem þeir skrá inn þar eð þau gögn sem með 

því eru lögð til skipa svo veigamikinn sess í rannsókn þessari. Stærstu fjölmiðlarnir 

bjóða ekki allir upp á að ummælum sé bætt við greinar og þeir sem gera það bjóða ekki 

upp á það við allar greinar. Hins vegar voru ein eða fleiri ummæli við allar þær greinar 

þar sem það stóð til boða. Þetta átti þó ekki endilega við um sjálfstæð blogg, ótengd 

þessum stærstu fjölmiðlum.  

Allt í allt voru ummæli við 53 efnisþætti en það er rétt tæplega þriðjungur af þeim 167 

sem falla undir það tímabil sem hér var lagt upp með. Meirihluti þeirra efnisþátta sem 

ekki eru ummæli við eru þó efni úr sjónvarpi og útvarpi sem og útprentað efni í 

dagblöðum. Heildarfjöldi ummæla við þessa 53 efnisþætti var 1564 en heildarfjöldi 

ummælenda var 696. 

Töluverður munur er á þátttöku í umræðunum eftir kyni ummælenda. Af þeim 1564 

ummælum sem finna mátti við greinar á tímabilinu þá voru 1010 þeirra skráð af körlum 

eða rétt tæplega tveir þriðju hlutar ummæla. Á móti kemur að aðeins 534 þeirra eru eftir 

konur eða um helmingi færri en ummæli karla og rétt rúmur þriðjungur af heildarfjölda 

ummæla. Önnur óskilgreind ummæli, eins og þau sem skráð voru nafnlaust eða undir 

dulnefni voru aðeins 20 talsins. 

 

Mynd 1: Hlutfall ummæla eftir kyni 
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Eins og sjá má á Mynd 2 þá er fjöldi þeirra karla sem skráði þessi ummæli aftur á móti 

414 eða um 59,9% þeirra 696 einstaklinga sem þátt tóku í umræðunum. Fjöldi þeirra 

kvenna sem þátt tóku í umræðunum er hins vegar 271 eða um 38,8% af heildarfjölda 

ummælenda. Það má því sjá hvernig hlutfallslega færri karlar eru um hver ummæli 

heldur en konur. Það þýðir þó jafnframt að ekki eru aðeins mun fleiri karlar sem taka 

þátt í umræðunum heldur skrá þeir einnig að meðaltali inn fleiri ummæli heldur en 

konur, eða tæplega 2,5 ummæli fyrir hvern karl á móti rétt tæpum 2 ummælum fyrir 

hverja konu.  

 

Mynd 2: Fjöldi ummæla og ummælenda eftir kyni 

Skipting ummæla er þó fjarri því að vera svo jöfn milli einstaklinga en dreifingu þeirra 

má sjá á Mynd 3. Þeir sem þátt tóku í umræðunum voru verulega misvirkir í 

athugasemdum. Langflestir eða 438 skrá aðeins inn ein ummæli, 245 karlar og 185 

konur, og 130 manns skrá tvenn ummæli, 83 karlar og 46 konur og fer þeim svo ört 

fækkandi. Meira en helmingur ummælanna, eða 800 ummæli, er skráður af þeim 602 

einstaklingum sem skráð hafa inn þrenn eða færri ummæli. Hinn hluta ummælanna, 763 

ummæli, eiga þeir 94 sem skráð hafa inn fern eða fleiri ummæli. Þeir sem flest ummæli 

eiga eru tveir karlar, annars vegar með 56 ummæli og hins vegar með 38. Sú kona sem 

flest ummæli á kemur svo þar á eftir með 32 ummæli.  
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Mynd 3: Fjöldi ummælenda eftir ummælafjölda 

Á Mynd 4 má sjá hvernig ummælin dreifast eftir fjölmiðlum. Þegar ummælafjöldinn er 

skoðaður eftir því í hvaða miðlum ummælin birtust er ljóst að langstærstur hluti þeirra 

er úr athugasemdarkerfum DV. Við þær 18 greinar sem birtar voru á dv.is voru 935 

ummæli eða sem nemur um 59,8% af heildartölu ummælanna. Að meðaltali eru því rétt 

um 52 ummæli við hverja grein á dv.is. En þar má jafnframt finna bæði greinina með 

flest ummæli, en hún hefur 225 ummæli, og þá sem fæst ummæli hefur, en þar má 

einungis finna ein ummæli. Hinir fjórir miðlarnir deila með sér í 35 greinum hinum 

40,2% eða 629 ummælum. Þaðan af eru 212 ummæli við greinar á eyjan.is og pressan.is 

eða að meðaltali um 18 ummæli við hverja frétt, 96 ummæli við greinar á knuz.is eða að 

meðaltali 16 og 318 ummæli við greinar á visir.is eða um 20 ummæli að meðaltali við 

hverja grein. Aðeins er ein grein af kvennabladid.is sem liggur hér undir og eru aðeins 

fern ummæli við hana. 

Þá eru kynjahlutföllin ólík eftir miðlum. Töluvert fleiri karlar skrá ummæli við greinar á 

vefjum DV, Vísis, Eyjunnar og Pressunnar heldur en konur. Öllu jafnari eru hlutföllin á 

þeim ummælum sem skráð voru við greinar á knuz.is en þar voru konur 47 á móti 42 

körlum. Þó ber að nefna að 7 ummæli eru skráð nafnlaust eða undir dulnefni. Þá eru 

einnig fleiri konur sem skrá inn ummæli við greinina sem birt var á vef Kvennablaðsins, 

þrjár á móti einum karli, þó ber að undirstrika að þetta eru aðeins fern ummæli við eina 

grein svo lítið er hægt að lesa úr því. 
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Mynd 4: Fjöldi ummæla eftir miðlum (fjöldi umfjallana hvers miðils innan sviga) 

Hvað varðar þetta mál um afturköllun ráðningar Jóns Baldvins til Háskóla Íslands má því 

sjá hvernig karlar hafa sig í mun meira mæli frammi í athugasemdakerfum vefmiðla 

heldur en konur. Karlar eru umtalsvert stærri hluti þeirra sem þar skrá ummæli eða um 

60% á móti um 40% kvenna. Þar að auki skrifa þeir einnig að meðaltali inn fleiri 

ummæli heldur en konur og eiga þannig um tvöfalt fleiri ummæli eða rúm þúsund móti 

rúmum fimm hundruð ummælum kvenna. Þetta á sérstaklega við um stærri vefmiðlana, 

það er að segja DV, Eyjuna og Pressuna, og Vísi. Þar af voru langflest ummælin skráð við 

greinar á dv.is. Loks má ljóst vera að meginþorri fólks skráir hér aðeins inn ein eða tvenn 

ummæli. Hins vegar tilheyrir stærri hluti umræðunnar þeim mun fámennari hópi fólks 

sem skráð hefur inn fleiri ummæli. Tilheyrir sá hópur ósjaldan þeim sem nefndir hafa 

verið virkir í athugasemdum en áhugavert væri að skoða sérstaklega þennan hóp 

ummælenda en það verður að bíða frekari rannsókna. 

Til samanburðar má svo skoða hlut karla og kvenna í fjölmiðlunum og aðgengi þar að. 

Fréttamennirnir á bak við fréttir fjölmiðla eru sjaldnast tilgreindir en í þau 40 skipti þar 

sem það er gert þá eru karlarnir rétt rúmlega tvöfallt fleiri eða 27 á móti 13 konum. Þá 

er aðgengi karla og kvenna að fjölmiðlum ólíkt. Í fjölmiðlum eru birtar skoðanagreinar 

og/eða vitnað í fréttum í skoðanir 18 karla á móti 11 konum. Enn fremur þá er vitnað 89 

sinnum í þessa karla en 47 sinnum í konurnar.  
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Ummæli karla 577 173 42 1 217

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000



  

54 

Greinilegt er því að hlutur karla í umræðum fjölmiðla og í athugasemdakerfum er þeim 

mun stærri hvort heldur sem litið er á fjölda ummælenda, ummæla, fréttamanna eða 

aðgengi að fjölmiðlum til þess að koma skoðunum sínum á framfæri. Má setja það í 

samhengi við hugmyndir Dorothy E. Smith (2004) um hvers kyns þekkingin sé. En hún 

ræðir hvernig þekking og þekkingarsköpun sé ávallt háð ólíkum félagsheimum karla og 

kvenna sem ljái þeim ólíkt sjónarhorn á heiminn. Ekki er ástæða til þess að ætlast til 

annars en að þekkingarsköpun sú sem í orðræðunni birtist sé hér á sama hátt háð 

félagslegum heimi þeirra sem hana skapa. Og þó hér sé ekki gert ráð fyrir beinu 

orsakasamhengi, þar sem miðað sé við að ríkjandi orðræður séu bein afleiðing ráðandi 

hluts karla í umræðunni, enda ljóst að ríkjandi orðræða er allt eins stutt og staðfest af 

konum í ummælum, þá er vert að vera meðvitaður um þessa kynjaskekkju og ólíkt 

sjónarhorn þeirra sem skapa þekkinguna í orðræðunni. 
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5. Niðurstöður orðræðugreiningar 

Umræðan á bloggsvæðum, í fjölmiðlum og athugasemdakerfum þeirra í kjölfar 

tilkynningarinnar um að Jón Baldvin Hannibalsson hefði verið ráðinn til kennslu við 

Háskóla Íslands og þess að sú ráðning var tekin til baka er ekki síst áhugaverð fyrir þá 

mynd sem dregin var upp af kynferðislegu ofbeldi og ábyrgð þeirra sem að því koma. Þar 

má sjá hvernig sagt er til um hvað sé samþykkt sem kynferðisofbeldi en ekki síður hvað 

sé það ekki. Á sama tíma er farið með ábyrgð og aðild hinna hlutaðeigandi að málinu 

með mjög svo ójöfnum höndum þar sem umræða sem á uppruna sinn í vísunum til 

virðingar við þolendur og hugmynda um þolendavænt umhverfi verður að orðræðum 

sem gera gerandann, réttindi hans og syndaaflausn að brennipunkti um leið og hann er 

leystur undan ábyrgð á gjörðum sínum. Verður þar því viðsnúningur á hlutverkum þegar 

þeir sem lögðust gegn ráðningu hans verða að gerendum í málinu, ábyrgir fyrir þjáningu 

Jóns Baldvins og brotum á rétti hans á sama tíma og hann verður að óvirkum þolanda, 

fórnarlambinu í málinu. 

5.1 Afturköllun ráðningar Jóns Baldvins, aðdragandi og eftirmál 

Þann 23. febrúar 2012 birtist í tímaritinu Nýju lífi umfjöllun um meint kynferðisbrot 

Jóns Baldvins Hannibalssonar og viðtal við þolanda brotanna, Guðrúnu Harðardóttur, 

systurdóttur Bryndísar Schram, eiginkonu Jóns Baldvins. Vakti sú umfjöllun verulega 

athygli. Jón Baldvin er þjóðþekktur einstaklingur og opinber persóna sem á að baki 

langan feril, meðal annars með setu á Alþingi, sem fjármálaráðherra og svo 

utanríkisráðherra og loks sem sendiherra, fyrst í Bandaríkjunum og Mexíkó og svo í 

Finnlandi og Eystrasaltsríkjunum. Í umfjöllun Nýs lífs (Þóra Tómasdóttir, 2012a) er lýst 

brotum sem áttu sér stað frá árinu 1994 til ársins 2001, tímabili sem Jón Baldvin er fyrst 

utanríkisráðherra og svo sendiherra. Er þar vitnað í kæruskjal þar sem fram kemur að á 

Spáni 1994 hafi Jón Baldvin snert Guðrúnu óþarflega mikið, meðal annars borið á hana 

sólarolíu og á Ítalíu 1999 hafi hún verið með pinna í tungunni og Jón Baldvin segist 

aldrei hafa kysst stelpu með slíkt og reynir að kyssa hana en henni hafi tekist að víkja sér 

undan. Þá hafi hún tvisvar þegar hún var 13-14 ára vaknað við að Jón Baldvin væri inni í 

herberginu sínu eða við það, í annað skiptið þurfti faðir hennar að reka hann burt en í 

hitt skiptið bauð hann henni viskí og vindil. Þá hafi hann sent henni bréf, annars vegar 

þegar hún var fjórtán ára frá ágúst til nóvember 1998 og svo þegar hún hafi verið sextán 

og sautján ára frá apríl til júní 2001. 
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Í umfjöllun Nýs lífs eru birt brot úr og vitnað í bréf Jóns Baldvins til Guðrúnar. Í einu 

þeirra talar hann um bókina In Praise of the Stepmother eftir Mario Vargas. Segir hann 

bókina vera munaðarsögu um þroskaða konu sem ugur drengu girnist og lýsir hluta 

bókarinnar þegar drengurinn breytist í geithafur og þröngvi kvendýrum skógarins og 

þroskuðu konunni „miskunnarlaust til samræðis við sig“ (Þóra Tómasdóttir, 2012a). Í 

framhaldi segist hann hafa látið Bryndísi konu sína lesa bókina sem hafi vakið „með 

henni lostafulla værð“ og fer að lýsa því hvernig hann hafi riðið henni meðan hún stundi 

þungt. Þá segir hann bókina vera tilvalda „rökkurlesning[u] fyrir unga stúlku sem er 

hætt að vera barn og er (bráðum?) orðin kona – áður en hún sofnar blíðlega á vit drauma 

sinna“ (Þóra Tómasdóttir, 2012a) áður en hann segir henni að koma til sín og stytta sér 

stundir meðan hann sé aleinn heima. Í öðru bréfi lýsir hann svo samskiptum sínum við 

vændiskonur, þar á meðal einni sem hann hafi hafi boðið í mat og hafi verið um 18 ára 

og spyr hvort Guðrún sé ekki að nálgast það. Þau hafi svo farið á næturklúbb þar sem 

voru stelpur klæddar streng en að öðru leyti naktar sem hann tekur einnig fram að séu á 

aldur við Guðrúnu. Hvetur hann hana þar jafnframt að skrifa sér og segja frá losta sínum 

og ungmeyjarblóma. Þá er sýnt úr enn öðru bréfi þar sem hann biður hana um að halda 

bréfskriftum þeirra leyndum þar til 50 árum eftir þeirra dag. Árið 2005 kærði Guðrún 

Jón Baldvin fyrir kynferðisbrot. Voru þá eldri brot og bréf orðin fyrnd en síðari bréfin 

gætu fallið þar undir, ekki síst þau þar sem Jón Baldvin lýsir kynlífi með konu sinni og 

vændiskonum sem minni hann á Guðrúnu. Eftir langa málsmeðferð og miklar tafir felldi 

ríkissaksóknari málið niður. Sagði þar að þótt Jón Baldvin kynni að vera brotlegur við 

209. gr hgl. um brot gegn blygðunarsemi samkvæmt íslenskum lögum, þá hefði Guðrún 

fengið bréfin til Venesúela þar sem hún var skiptinemi og þyrft því að vera sambærileg 

lög þar. Blygðunarsemisbrot eiga í þeim lögum aðeins við háttsemi sem eigi sér stað á 

almannafæri og hafi því ekki átt við. Málið var því fellt niður (Þóra Tómasdóttir, 2012a). 

Í viðtali við Guðrúnu Harðardóttur sem umfjölluninni fylgdi lýsir hún eigin upplifun af  

brotunum og málsmeðferðinni. Þar segir hún hafa verið stíganda í bréfunum sem í fyrstu 

hafi verið saklausari en þegar hún hafi fengið ofangreind bréf hafi hún orðið verulega 

hrædd. Þegar hún hafi kært málið hafi henni verið létt í fyrstu en það hafi verið mikið 

áfall þegar málið var fellt niður en það valdi henni allt eins mikilli vanlíðan og málið 

sjálft. Í framhaldi hafi henni liðið illa þegar talað væri um Jón Baldvin, hún fyndi fyrir 

reiði, sorg og biturð og vildi nú skila þeim tilfinningum frá sér. Því vildi hún opinbera 

málið svo fólk gæti tekið afstöðu (Þóra Tómasdóttir, 2012b). Í kjölfarið fylgdu  mikil 
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viðbrögð og umræðan var blendin. Margir tóku afstöðu með Guðrúnu en aðrir töldu 

þetta ekki nema aðferð til þess að ná á hann höggi (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2015). 

Svo tók umræðuna að lægja.  

Í seinni hluta ágúst var svo tilkynnt um  að Jón Baldvin skyldi kenna námskeið um 

smáþjóðir í alþjóðakerfinu við Háskóla Íslands. Í fyrstu fylgdu því aðeins viðbrögð innan 

háskólans (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2015) og í umræðum á netinu. Var það ekki fyrr 

en með opnu bréfi Helgu Þóreyjar Jónsdóttur og Hildar Lilliendahl Viggósdóttur sem 

umræðan náði svo eyrum almennings. Þar settu þær kennslu hans í samhengi við 

reynslu Guðrúnar Harðardóttur og lýstu því yfir að ráðning hans væri vanvirðing við 

þolendur kynferðisofbeldis. Og öðru sinni vakti málið sterk viðbrögð.  

Sama dag og bréfið birtist var tilkynnt um að Jón Baldvin myndi ekki kenna við skólann 

og var sú gagnrýni harðlega gagnrýnd, til að mynda í athugasemdakerfum, á 

bloggsvæðum og í aðsendum greinum í fjölmiðlum. Fylgdu fjölmiðlar málinu náið eftir 

og greindu frá málsatvikum milli þess sem þeir endurfluttu og vitnuðu í skoðanaskrif 

nafntogaðra einstaklinga, þar á meðal skrif Jóns Baldvins sjálfs. Stuttu seinna segist Jón 

Baldvin íhuga málaferli á hendur Háskóla Íslands og tilkynnir svo að hann hafi falið 

lögfræðingi sínum að undirbúa málshöfðun. Rektor biður Jón Baldvin afsökunar á 

meðferð máls hans innan skólans og skorti á verklagsreglum. Málinu lýkur svo formlega 

í lok janúar með dómsátt þar sem Jón Baldvin fær hálfa milljón króna í bætur og tekið 

fram að málið hafi bitnað á honum að ósekju og að hann uppfylli almenn hæfisskilyrði 

um stundakennara við Háskóla Íslands. 

5. 2 Kynferðisbrot eður ei 

Athugasemdir um að kennarastaða Jóns Baldvins Hannibalssonar við Háskóla Íslands 

samræmist illa hugmyndum um þolendavænt umhverfi byggir á því hvernig brotið var á 

Guðrúnu Harðardóttur. Í orðræðunni sem fylgdi svo í kjölfar þess að ráðningu Jóns 

Baldvins  var mótmælt er þó ítrekað gert lítið úr þeim brotum og þau undanskilin 

kynferðisbrotum. Þar eru þau sýnd sem smávægileg og skaðlaus eða höfð um þau 

veigrunarorð og forðast að nefna hvað í þeim felst. Þá er þeim stillt upp við hlið 

líkamlegri kynferðisbrotum sem samræmast betur ríkjandi hugmyndum um hvað sé 

raunverulega álitið kynferðisbrot. Eru þess háttar brot þar notuð sem viðmið 

kynferðisbrota og útiloka þannig brotin gegn Guðrúnu frá flokki kynferðisbrota. 
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Orðræðan er þannig mótuð á þann veg að brotin gegn Guðrúnu séu ekki talin vera neitt 

neitt, smámunir sem ekki taki því að gera mál úr. 

Varla brot og bréfaskriftir 

Í orðræðunni sem málinu fylgdi er ítrekað gert lítið úr brotunum gegn Guðrúnu 

Harðardóttur. Má þar í raun grein eins konar þrástef, þar sem að þrástagast er á lítilvægi 

þeirra. Ítrekað er dregin upp mynd af brotunum sem græskulausum mistökum, 

meinlausri hegðun sem eigi lítið sem ekkert skylt við kynferðisbrot. Á sama tíma er þó 

jafnframt oft forðast að nefna hvað í þessum mistökum fólst og gjarnan þagað um þá 

þætti sem skekkt gætu þá brotlausu mynd. 

Hvernig brotið var á Guðrúnu Harðardóttur er ítrekað afgreitt sem smávægilegt. Þetta 

kemur sterkt fram í svari við ummælum við aðsenda grein þar sem undirstrikað er að 

Guðrún Harðardóttir hafi virkilega verið áreitt „með klúrum bréfum og dónatali, þegar 

hún var barn“ (Um flísina og bjálkann – fjórða valdið, dómsvaldið og siðareglur 

blaðamanna, 2013b). Þeim ummælum er svarað með bón til þess hins sama um að vera 

ekki að „að velta [s]ér uppúr þessu "smá máli" annars fólks“ (Um flísina og bjálkann – 

fjórða valdið, dómsvaldið og siðareglur blaðamanna, 2013b). Og þar með lögð skýr 

áhersla á að það hvernig brotið var á Guðrúnu sé það ómerkilegt að það sé vart þess 

virði að yfir höfuð ræða það. Fleiri taka í sama streng. Þannig segir í einum ummælum 

um málið að það sé „stormur í vatnsglasi og ekkert annað“ („Var sautján ára– ekki á 

barnsaldri, svo það sé á hreinu“, 2013). Og annar staðar segir að „þetta stormviðri 

kringum léttfleyga hluti á sér kannski miðju sem ég sé ekki“ („Var sautján ára– ekki á 

barnsaldri, svo það sé á hreinu“, 2013). Þar sem enn er alið á léttvægi málsins sem með 

því er sagt vera blásið upp langt umfram tilefni.  

Sömu sögu má segja um ummæli þar sem rætt er um reynslu Hildar Lilliendahl (2014) 

af, um margt, sambærilegum brotum. Í pistli sínum „Kvalarar“ sem birtist á Knúz ræðir 

Hildur reynslu sína af fullorðnum körlum sem sýndu henni kynferðislegan áhuga og 

áreittu hana kynferðislega. Þar beinir hún sérstaklega sjónum sínum að einum þeirra 

sem hafði þeim mun meiri áhrif á hana. Lýsir hún þar tælingarferli hans en hann hafi 

unnið markvisst að því að ávinna sér traust hennar, fá hana til þess að leggja niður eigin 

hömlur og varnir og með því undirbúa hana svo hann gæti misnotað hana kynferðislega. 

Hann bauð henni svo pening fyrir að klæða sig úr buxunum, Hildi fannst sú bón verulega 

óþægileg og hætti að mæta til hans eftir þetta. Enda þótt hann hafi ekki fengið tækifæri 
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til að gera Hildi neitt verra þá hafði það djúpstæð áhrif, þar sem hún fann fyrir lamandi 

ótta og örvilnun í langan tíma sem blossaði svo alltaf upp þegar maðurinn varð aftur á 

vegi hennar. Þessa reynslu sína setti hún svo í samhengi við ráðningu Jón Baldvins til 

Háskóla Íslands og mótmæli sín gegn henni. Þar sem hún stóð sterk á eigin upplifunum í 

þeim tilgangi að koma í veg fyrir að aðrir þolendur þyrftu að upplifa þessa sömu 

örvæntingu innan Háskólans.  

Á DV var svo skrifuð frétt upp úr þessum pistli Hildar þar sem í ummælum var aftur 

dregið úr vægi þessa konar brota (Sjoppuperri bauð Hildi 100 krónur fyrir að fara úr 

buxunum, 2014). Þannig spyr einn ummælandi: „Hver er fréttin/ skilaboðin btw [by the 

way]?“ og gefur þannig í skyn tilkomuleysi brotanna og lítilsgildi reynslu Hildar. Á 

meðan segir annar þetta vera helst til tíðindalítið: „Það er ótrúleg gúrkutíð ....“ Þá er gert 

lítið úr tilgangi Hildar þar sem, fyrir utan að ýjað sé að annarlegum kvötum hennar, sýnir 

málið sem smásálarlegt: „Einhver lægð hjá henni Hildi núna að hún er farin að grafa upp 

atvik úr fortíðinni til að koma sér á framfæri.. Og Dv fyrstir til að gleypa söguna.. Er hún 

enn í banni á Facebook??? Leiðist greyinu..“ Á meðan afgreiðir annar það svo einfaldlega 

og skorinort með orðunum „Athygli. Hf“. Þannig er með greinilegum hætti vegið að 

þýðingu brotanna og reynslu þeirra sem fyrir þeim voru þegar umræðan um þau er gerð 

að oflæti, innstæðulausum uppblæstri á smámunum. 

Ekki eru þó allir sammála um að málið, en þá sérstaklega afturköllun ráðningar Jóns 

Baldvins, sé það smávægilegt að ekki megi tala um það. Margir eru hins vegar sammála 

um að brotin gegn Guðrúnu Harðardóttur séu það, eða í öllu falli að þau gefi ekki tilefni 

til nokkurra eftirmála. Þannig er talað um að Jón Baldvin hafi „í raun [gert] lítið af sér 

nema skrifa klúr og klaufaleg bréf til unglingsstúlku sem tengdist konu hans 

fjölskylduböndum“ (Afhverju tjáir hinn dæmdi ritþjófur sig ekkert um þetta mál ?, 2013 

leturbreyting mín). Með því er lögð áhersla á bréfin aðskilin frá víðari mynd brotanna en 

þau jafnframt gerð að lítilli sök, ekki nema einhverjum smávægis afglöpum. Á 

sambærilegan hátt hefur verið bent á hvernig sköpuð er mynd af brotlausum (e. 

noncrime) veruleika þegar óvelkomnar kynferðislegar aðstæður eru afsakaðar sem ekki 

svo slæmar. En með sköpun slíks veruleika verður ekki þörf á frekari aðgerðum vegna 

kynferðislegrar ágengni (Weiss, 2009). 

Þá eru þessi brot sýnd sem smávægileg glappaskot vegna áhrifa áfengis. Talar einn 

þannig um að Háskólinn sé „sem sagt að refsa Jóni fyrir dómgreindarbrest á fylleríi fyrir 
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mörgum árum síðan?“ Hann heldur svo áfram og segir að „þegar maður les bréfin virðist 

[honum] a.m.k. að þetta sé fylliríisrövl í gömlum kalli sem er að monta sig“ (Jón Baldvin 

sagður íhuga málaferli gegn HÍ, 2013). Hér má í fyrsta lagi sjá hvernig verið er að afmá 

kynjuð valdatengsl þegar höfðað sé til aldursfordóma. Jón Baldvin sé ekki nema fullur 

gamall karl, sem ofan á allt sé bara að monta sig og engin ástæða sé því að taka hann 

alvarlega. Með því er í fyrsta lagi gert lítið úr upplifun Guðrúnar, hún ætti ekki að taka 

þetta svona alvarlega, og um leið er ábyrgðin einnig gerð hennar, hún hefði ekki upplifað 

þau sem svona slæm nema af því hún tók þau svo alvarlega. Þar að auki þá notar hann 

þarna áfengi sem afsökun fyrir þeirri hegðun sem umræðir. Þar að auki gerir hann lítið 

úr alvarleika hennar sem „dómgreindarbresti“ og „fylleríisrövli“. Enn er hoggið í sama 

farið þegar annar bendlar athæfið sömuleiðis við fyllerí. Í þeim meðförum er þó ekkert 

fyrir áfengið að afsaka. Hegðunin er þar eins flatneskjuleg og unnt verður svona rétt eins 

og ekkert væri hversdagslegra en að senda unglingsstelpu, frænku konu sinnar, 

klámfengar lýsingar á kynlífi sínu og konu sinnar: „Þetta er vægast sagt viðbjóðsleg aðför 

að persónu sem hefur það sér til hnjóðs að hafa skrifað bréf í fylleríi, til stelpu sem 

honum fannst falleg“ (Jón Baldvin verður ekki gestafyrirlesari, 2013). Með þess háttar 

orðfari er hegðunin gerð eðlileg en skírskotanir í kynferðislegan áhuga karla á konum 

hefur valdið því að þess háttar brot séu gerð náttúruleg (Bacchi, 1999).  

Áherslan þegar brotin eru rædd er umfram annað lögð á bréfskriftirnar. Fjöldi bréfanna 

er á miklu reiki í umræðunum, jafnvel svo að talað er um þau í eintölu. Á þann hátt er 

þetta þannig kallað „„dónabréfið““ (Neikvæður femínismi, 2013) á sama hátt og því var 

svarað að það skipti „ekki máli [...] hvað stóð í bréfinu“ eftir að spurt var: „Hefurðu lesið 

bréfin sem hann sendi barninu?“(Rektor: Deildir skólans hafa faglegt sjálfstæði, 2013). 

Með því er dregið úr fjölda bréfana og jafnvel þannig að þeim er beinlínis fækkað frá 

spurningu um bréf í fleirtölu með svar um bréf í eintölu. Annar viðurkennir vissulega 

fleiri bréf og hversu óviðeigandi þau eru: „JBH skrifaði fyrir áratug tvö mjög óviðeigandi 

bréf til ungrar frænku konu sinnar. Hún kærði en málið var fellt niður“ (Jón Baldvin: 

Ritþjófur og Talibanar í Háskóla Íslands, 2013). Þó er þar engu að síður gert í því að 

undirstrika bréfafæð með því að leggja áherslu á tvö bréf.  

Þessi áhersla á einstaka bréf virkar til þess að greina þá að frá öðrum þáttum brotanna 

og smættar þau þannig niður í aðskilda þætti, ótengda hvor öðrum. Slíkur aðskilnaður er 

vissulega í samræmi við það hvernig gjarnan hefur verið fengist við kynferðislega 
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áreitni. Þar hafi iðulega verið horft á ákveðna hegðun eða framkomu sem einangruð 

atvik, aðgreind frá annarri hegðun (Fitzgerald, Gelfand og Drasgow, 1995). Hins vegar 

benda þau Louise F. Fitzgerald, Michele J. Gelfand og Fritz Drasgow (1995) á að slíkt 

dragi í raun upp mynd af áreitninni sem sé þvert á reynslu þeirra sem verða fyrir henni. 

Reynsla þeirra af kynferðislegri áreitni sé iðulega fjölþætt og samanstandi af 

margvíslegum upplifunum af niðurlægjandi framkomu í þeirra garð sem saman myndi 

ferli eða mynstur frekar heldur en afmarkaða atburði. Þar geti hvert og eitt tilfelli falið í 

sér ólíka hegðun sem séu misalgengar, mislangar og misáhrifamiklar, jafnvel þannig að 

einstaka tilvik falli ekki að lagalegum skilgreiningum á kynferðisbrotum. Eftir sem áður 

þá virki þau saman í tengslum hvort við annað sem eins konar hegðunarmynstur, þar 

sem að einstaka tilvik eru hluti af stærra kerfi kynferðislegrar áreitni. 

Móti þessu má þó líka greina eins konar gagnorðræðu, þar sem að ítrekað er vísað í 

umfjöllun Nýs Lífs, fjöldi bréfana leiðréttur og þau sett í víðara samhengi við aðra þætti 

sem saman sýna hvernig brotið var á Guðrúnu Harðardóttur. Þannig er vitnað í Hildi 

Lilliendahl:  

Af hverju er alltaf talað eins og um sé að ræða eitt sendibréf? Las enginn 
umfjöllun Nýs lífs eða eru allir búnir að gleyma henni? Líkamleg áreitni í 
sólarlandaferðum fjölskyldunnar eða dularfullt hangs við rúmstokk Guðrúnar 
meðan hún svaf, þrettán ára gömul. Sendibréf stíluð á hana og send í 
grunnskólann hennar, kröfur um að hún kæmi í heimsókn til grasekkilsins í 
Washington, kröfur um að hún þegði yfir bréfunum, óskir um að hún skrifaði 
og sendi kynlífsóra tilbaka... (Vansæmd rektors, 2013) 

Þess háttar athugasemdir virðast þó oft aðeins hafa takmörkuð áhrif enda þótt bent er á 

víðara samhengið. Og jafnvel þótt horft sé margþætt á brotið, í löngu ferli er ekki þar 

með sagt að það sé séð einhverju alvarlegri augum. Eru þannig tíundaðir upp fleiri þætti 

(þó langt frá því alla) og spurt hvort þá sé verið „að tala um bréfið, tvisvar við rúmstokki 

hennar og þegar hann var að bera á solkrem?“ og svo bætt við: „Þetta er nú bara orðin 

farsi“ (Vansæmd rektors, 2013).  Þannig eru tíndir til nokkra þætti og settir fram eins og 

einhverjir smámunir um leið og öll viðleitni til þess að sýna brotin gegn Guðrúnu 

Harðardóttur í víðara samhengi er smættuð niður í skrípaleik og ýkjur, líkt og einungis 

sé verið að grípa í hálmstrá með því að telja upp fjölda þátta en ekki að sýna fram á 

heildarmynd þeirra. 
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Tepruskapur 

Það hversu léttvæg brotin eru sögð vera felst þó ekki síst í því hversu meinlaus þau eru 

gerð. Á þann hátt vill Jón Baldvin í fyrri hluta greinar sinnar „Um flísina og bjálkann – 

fjórða valdið, dómsvaldið og siðareglur blaðamanna“ ekki kannast við að gjörðum sínum 

geti fylgt nokkur skaði: „Bók má láta ólesna og bréf má endursenda, að skaðlausu“(Jón 

Baldvin Hannibalsson, 2013c). Og í ummælum við frétt á Eyjan.is þar sem greint er frá 

pistli Jón Baldvins er að sama skapi dregið úr eftirköstum þeirra, bæði gagnvart 

sendanda bréfanna og viðtakanda þeirra þegar sagt er að 

[b]réfasendingar til stálpaðrar stúlku með dónalegu orðbragði er of léttvægt 
til að rústa orðspori einstaklings, það er beinlínis heimskulegt. [...] Enginn fær 
mig til að trúa að ung kona laskist á sálinni við það að lesa dónaleg bréf frá 
fjölskyldumeðlimi. Það stenst ekki, einkum þegar í hlut á stúlka sem hefur án 
efa eðlislæga greind (Jón Baldvin segir blaðamann þverbrjóta siðareglur: 
„Ætlunin frá upphafi að ræna mig mannorðinu“, 2013). 

Í fyrsta lagi má í þeim orðum sjá nokkurs konar ofhvörf, þegar viðhöfð eru svo sterk orð 

um „meintan“ skaða, sem með því er svo áreynslulaust hægt að afneita. Jafnframt er eins 

og þeirri afneitun fylgi allsherjarhöfnun á hvers kyns eftirmálum, líkt og gengið sé út frá 

því að fyrst sál hennar skemmist ekki við lestur dónalegra bréfa þá sé slíkt framferði þar 

með algerlega meinlaust.  

Og ekki nóg með að þess konar framferði sé sagt of léttvægt til þess að valda skaða þá er 

beinlínis gert lítið úr tilfinningum Guðrúnar Harðardóttur og enn fremur henni sjálfri 

fyrir að hafa upplifað þær. Eftir að sagt var að enginn „laskist á sálinni“ við að lesa 

dónaleg bréf er þannig haldið áfram: „Það stenst ekki, einkum þegar í hlut á stúlka sem 

hefur án efa eðlislæga greind.“ Þar með er lögð fram ákveðin ógöngurökfærsla (e. double 

bind), tvíkostur þar sem að annað hvort á í hlut stúlka með „eðlislæga greind“ sem bæri 

þá engan skaða af gjörðum Jóns Baldvins eða, að ef hún upplifir einhverja vanlíðan vegna 

þessa, þá sé það einfaldlega vegna þess að hún sé ekki með öllu mjalla, ef ekki hreinlega 

greindarsljó. Gjörðir Jón Baldvins og bréfasendingar eru með þeim hætti ekki sýndar 

ráða neinu um vanlíðan viðtakanda þeirra, þess í stað er vanlíðan hennar alfarið sýnd 

sem afleiðing af persónu Guðrúnar. 

Sambærilegar hugmyndir má ítrekað sjá í ummælum um málið og beinast þær gagnvart 

fleirum en Guðrúnu einni. Sams konar viðbrögð má til að mynda sjá við pistil Hildar 

Lilliendahl „Kvalarar“. Þar er sagt um pistilinn að „tilfinningaruglið [sé] mikið í fyrri 
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hlutanum“ en í honum lýsir hún eigin reynslu af kynferðisbrotamanni og þeim 

tilfinningum sem við það vöknuðu. Þá er haldið áfram og sagt um Hildi: „Finnst eins og 

þú sért fangi eigin tilfinningasemi“ (Kvalarar, 2014). Tilfinningarnar sem vöknuðu vegna 

kynferðisbrota í hennar garð eru þannig gerðar að einhverju óeðlilegu og yfirdrifnu. Þá 

er við umfjöllun DV um pistilinn velt fyrir sér hjálparþurft Hildar: „Mér finnst spurning 

hvort þurfi á meiri hjálp að halda. Perri sem reynir að véla smástelpur úr buxunum eða 

ung kona sem 20-30 árum eftir þann atburð er enn í rusli yfir honum“. Neðar er réttilega 

bent á að „[b]æði þolendur og perrar þurfa á hjálp að halda“(Sjoppuperri bauð Hildi 100 

krónur fyrir að fara úr buxunum, 2014). Hins vegar er allt eins ljóst að það er ekki þess 

konar hjálp sem Hildi er ætluð umfram „perranum“, ekki aðstoð við að vinna úr 

eðlilegum tilfinningum gagnvart óeðlilegum aðstæðum, heldur þvert á móti. Aðstoðin 

sem henni er ætluð er einmitt vegna þess að tilfinningar hennar séu óeðlilegar og þess 

vegna vanti henni hjálp, það er ekki atburðirnir fyrir 20-30 árum sem ollu afleiðingunum 

heldur er það Hildur sem er ástæða þeirra, það er Hildur sem er þannig gerð að hún sé 

enn „í rusli“ yfir því. Og aftur eru það ekki gjörðirnar sem ráða viðbrögðunum heldur 

tilfinningasemi þeirra sem fyrir þeim verða. 

Og ef tilfinninganæmni þolenda eru helst til mikil þá er viðbrögð annarra við málinu lítið 

annað en ótilkvödd ofurviðkvæmni. Þannig er spurt við frétt Vísis „Háskólinn fundar 

vegna meints „dónakarls““: „Hvaða tepruskapur er þetta.“ Þar sem að viðbrögð Helgu 

Þóreyjar og Hildar og þau innan Háskóla Íslands um að taka tillit til og fjalla um þess 

konar sjónarmið eru álitin vera full mikill pempíuskapur. Viðurkennt er að það geti „vel 

verið að hann hafi karlhormóna yfir meðallagi en hvað með það, hann er enginn sex-

maníak“ (Háskólinn fundar vegna meints „dónakarls“, 2013). Með áherslunni á 

karlhormóna má sjá hvernig þess konar hegðun karla er tekin sem gefinni og með því 

samþykkt. (Carabine, 2001) Jan Jordan ræðir þannig í grein sinni „The long and winding 

road: Improving police responses to women‘s rape allegations“ um rótgróna tregðu 

samfélagsins til þess að láta karla (eða yfir höfuð gefa þeim færi á að) axla ábyrgð 

kynferðislegri valdbeitingu og ágenginni hegðun. Þar er sótt í síendurtekin stef til þess 

að afsaka karla og leysa þá undan ábyrgð á borð við „„strákar eru og verða strákar,“ „þeir 

geta ekki haft stjórn á sér,“ „þetta er bara eðlishvöt þeirra,“ „áfengið lét hann gera 

þetta““10 (Jordan, 2014) Segir hún þar beinlínis að með því sé „gerandi karlinn gerður að 
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 Á ensku:  „„Boys will be boys,“ „they can‘t stop themselves,“ „it‘s just instinct,“ „the alcohol made him do it“.  
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hjálparvana testósterónteymdri undirlægju“11  (Jordan, 2014) Tepruskapurinn felst 

þannig í því að gert hafi verið eitthvert mál úr gjörðum Jón Baldvins sem hér eru teknar 

sem sjálfsögðum hlut, fylgifisks karlhormóna.  

Þess háttar viðbrögð eru með því séð sem yfir sig mikil siðvendni þar eð gjörðir Jón 

Baldvins eru ekki séðar gefa nokkurt tilefni til umræðu. Sú mynd sem hér er dregin upp 

af tepruskap í viðbrögðum við gjörðum Jóns Baldvins er fyllilega í samræmi við það sem 

Carol Lee Bacchi lýsir í kafla sínum „Sexual Harassment: What is Sexual About It?“. Þar 

talar hún um það hvernig konur sem nýti sér verkferla til þess að kvarta undan 

kynferðislegri áreitni og konur sem hvetji til notkunar slíkra ferla séu álitnar teprur eða 

púritanar. (Bacchi, 1999) 

Enn fremur segir Bacchi að þess konar túlkun grafi undan valdeflingu kvenna og geri 

lítið úr styrk þeirra og kjark sem nauðsynlegur sé til þess koma fram og benda á sök 

þeirra sem áreita þær kynferðislega, sér í lagi þegar þeir einstaklingar eru í valdameiri 

stöðum. Á sama tíma eru þær með því sýndar þurfa á föðurhyggjulegri vernd að halda 

gagnvart ásókn ágenginna manna. (Bacchi, 1999) Viðhorf í ætt við þau má að einhverju 

leyti sjá í ummælum um afturköllun ráðningar Jóns Baldvins. En þar virðast þau einmitt 

fylgja þeim þar sem jafnframt er talað um sanngirni gagnrýninnar á ráðningu hans og 

réttmæti þess að ráðningin hafi verið dregin til baka. Þannig segir:  

Kynjafræðingar í Háskólanum gerðu athugasemdir við þetta val á 
gestafyrirlesara, ekki vegna skoðana Jóns Baldvins, heldur þeirrar 
staðreyndar, að opinberlega höfðu birst lostafengin bréf frá honum til 
unglingsstúlku, sem honum var vensluð. Særðu þessi bréf blygðunarkennd 
margra, þar á meðal kvenna í háskólanámi, væntanlegra nemenda Jóns 
Baldvins. Þessar athugasemdir voru skiljanlegar, 

viðbrögðin eru þannig römmuð inn sem skiljanleg áður en að haldið er áfram: „þótt ég 

eigi erfitt með að setja mig í spor þessara kvenna, enda sennilega ekki með eins næma 

blygðunarkennd.“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson, 2013) Og þau með því aftur gerð að 

afleiðingu persónu kvennanna og orsök „skiljanlegu athugarsemdanna“ eftir því: næm 

blygðunarkennd þeirra. Jafnframt, og í fullu samræmi við orð Bacchi, talar hann þarna 

fyrir tilliti sjónarmiða kvennanna og vernd þeirra en, einmitt, með því að undirstrika 

viðkvæmni þeirra í skýrri andstöðu við óbifanlegt hispursleysi hans og stöðuglyndi. 
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 Á ensku: „the active male is transformed into a helpless testosterone-led creature“. 
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Aðrir gagnrýna þessar sömu athugasemdir um virðingu við þolendur og þolendavænt 

umhverfi þar eð þeir telja að með því sé tekið of mikið tillit til viðkvæmni einstaklinga. Á 

þann hátt eru þær hugmyndir kallaðar „verndarstefna“ (Jón Baldvin verður ekki 

gestafyrirlesari, 2013) og talað um að „það [sé] of mikil áhersla á að háskólanám eigi að 

skipuleggja fyrir viðkvæma“ og „ákaflega brýnt [sé] að ræða hvort háskólar eigi að vera 

einhvers konar umönnunarstofnanir fyrir viðkvæmt fólk sem þolir ekki mikið hnjask og 

því sé nauðsynlegt að hlífa nemendum þar sérstaklega við venjulegu breysku fólki með 

fortíð“ (Neikvæður femínismi, 2013). Og enn er áherslan á viðbrögð þolenda eins og um 

tilefnislausa ofurnæmni sé að ræða sem hér er greinilega óeðlileg ólíkt því hvernig 

brotið var á þeim sem virðist svo sjáfsagt, aðeins fortíð venjulegra breyskra manna. 

Vegna þessa fyrirséða óeðlis er ótækt að láta það hafa áhrif á skólastarf og val á 

kennurum annað myndi bara enda með ósköpum: „Á þessi verndarstefna eingöngu að 

gilda um kynferðisleg afglöp eða á hún að ná yfir alla smekkleysu? Hitler er dauður en 

ætti HÍ t.d. að hafna gestafyrirlesara sem hefur sagt helfararbrandara í einkabréfi eða 

strítt feitum unglingi á holdafari sínu? Hversu langt á að ganga í því að gera háskóla að 

bómullarhreiðrum?“ (Jón Baldvin verður ekki gestafyrirlesari, 2013).   

Þar á ofan bætast svo hugmyndir um að námskeið sem Jón Baldvin hafi átt að kenna sé í 

það minnsta ekki nógu veigamikið til þess að það tæki því láta tillit til þolenda hafa þar 

áhrif á. Þannig má sjá endurteknar spurningar um hvort þetta sé skyldunámskeið og 

með því ýjað að því að valfrjáls námskeið gefi ekki tilefni til frekari hliðsjónar þar sem 

enginn sé hvort eð er skikkaður til þess að setja það. Að sama skapi er gert lítið úr 

námskeiðinu og vægi Jón Baldvins í að kenna það. Þannig er talað um að Jón Baldvin fái 

ekkert tækifæri til þess að kenna við Háskóla Íslands „jafnvel þó hann hafi bara átt að 

vera aumur gestafyrirlesari í einu skitnu námskeiði“ (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2013b). 

Þess konar hugmyndir falla vel að þeim niðurstöðum sem fram komu í rannsókn Laura 

K. Brunner og Maryanne Dever „Work, Bodies and Boundaries: Talking Sexual 

Harassment in the New Economy“. Þar kemur fram að mikill munur var eftir 

starfsgreinum og starfsvettvangi hvort það var talið vera þess virði að berjast gegn 

kynferðislegri áreitni. Í þeim störfum sem álitin voru minni að metum var það ekki talið 

taka því að ómaka sig með því þar sem að starfið sjálft væri ekki fyrirhafnarinnar vert. 

(Brunner og  Dever, 2014) Áætlaðir gestafyrirlestrar Jón Baldvins voru þannig að sama 

skapi ekki taldir vera nægilega áhrifamiklir til þess að það tæki að gera úr því eitthvert 

mál og á þann hátt lögð áhersla á að aðeins hafi verið um „að ræða tímabundna ráðningu 
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en ekki fastráðningu og er því ekki rétt að kalla Jón Baldvin ,,háskólakennara"  þó hann 

flytji nokkra fyrirlestra í skólanum og stundi í reynd kennslu tímabundið“ (Vansæmd 

rektors, 2013). 

Veigrunarorð og vanreifun 

Þegar skoðað er hvernig dregið er úr vægi brotanna gegn Guðrúnu Harðardóttur í 

umfjöllun um afturköllun ráðningar Jóns Baldvins er þó ekki síst mikilvægt að skoða 

hvar er þagað. Skiptir þar máli að skoða hvað er fjarverandi og um hvað er ekki talað en 

ætla mætti að yrði nefnt (Carabine, 2001). Á þann hátt má sjá hvernig styrkt er undir 

lítilvægi brotanna gegn Guðrúnu þegar forðast er að nefna þau eða þegar um þau eru 

einungis höfð ómarkviss veigrunarorð.  

Í ummælum einkennast vísanir í brotin þannig gjarnan af orðfæð sem jaðra við dulmæli. 

Orð sem bera með sér lítinn sem engan vísi að eðli brotanna eða afleiðingu þeirra. Með 

þeim hætti er ítrekað vísað til þeirra sem „gamalla mistaka“ (Jón Baldvin fær boð um að 

kenna í Eistlandi, 2013) án þess að um þau eða hvað í þeim fólst séu höfð fleiri orð. Fleiri 

orð eru notuð að sama skapi án þess að nokkuð sé gefið til kynna um eðli mistakanna. 

Þannig er talað um „þessi glöp gamla stjórnmálaforingjans“(Jón og séra Jón, 2013) á 

sama hátt og þetta er ítrekað nefnt dómgreindarleysi Jón Baldvins Hannibalssonar eða 

brestur hans þar á. Þá er þetta skorinort einfaldlega kallað „leiðindamál“. Merking 

þessarra orða er að vísu neikvæð en ekki nema rétt naumlega það og laus við frekari 

útlistingar einskorðast þau við það um leið og dregið er úr brotunum sem að baki 

orðanna búa en varla er vísað til. 

Það mál sem notað er um brotin nálgast víða skrauthverfan stíl en annars staðar er 

skrefið stigið til fulls og orðanotkunin miðar hreinlega að notkun mildara orðalags. Í 

þeim dúr er ósjaldan talað um þau stuttaralega sem fortíð Jóns Baldvins. Á þann hátt er 

spurt af hverju sé verið að gera úr þessu mál ef að væntanlegir nemendur hans „var 

sama hver hans fortíð var“ (Rektor: Deildir skólans hafa faglegt sjálfstæði, 2013). Og 

hinum megin frá má allt eins sjá slíka orðanotkun: „Það skiptir bara nákvæmlega engu 

máli hvort að hann Jón hafi verið ráðinn á faglegum forsendum eður ei, einstaklingur 

með fortíð á borð við hans á ekki heima innan veggja háskólans“ („Látið er eins og þetta 

sé allt honum Baldri að kenna“, 2013). Það eru því ekki síður þeir, sem telja gjörðir Jón 

Baldvins valda því að hann ætti ekki að vera fenginn til kennslu opinberlega, sem veigra 

sér undan afdráttarlausum og berum orðum um þær gjörðir. Þar er einnig á svipaðan 
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hátt endurtekið talað um brotin sem samskiptavanda. Þannig segir í einum ummælum 

að ítrekað hafi „það komið upp að eitthvað á hann erfitt með samskipti við konur og nú 

eru konur meirihluti nemenda í HÍ og því gott að það sé ekki boðið upp á kennara sem á 

sér sögu samskiptaerfiðleika í þessum dúr“. Og í öðrum við sömu grein er sagt: „Bara 

kommon sens-gjörðum fylgir ábyrgð-kennarastaða á ekki að vera lausu til þeirra sem 

hafa sýnt sig að kunna ekki að setja sér mörk í samskiptum“ (Jón Baldvin: Ritþjófur og 

Talibanar í Háskóla Íslands, 2013). 

Þá er, og kannski enn frekar, áhugavert að sjá hvernig greina má sömu tæpitungu í 

umfjöllun fjölmiðlanna sjálfra. Í DV er þannig á sambærilegan hátt talað um „syndir 

fortíðarinnar“ (Uppreist Jóns, 2013) og í annarri grein er talað um að Jón Baldvin myndi 

ekki kenna við Háskóla Íslands í kjölfar athugasemda „vegna óeðlilegra samskipta hans 

við barnunga frænku eiginkonu hans en bréf sem hann sendi stúlkunni þegar hún var 

ólögráða voru birt í Nýju lífi“ (Kristín ætlar að biðja Jón Baldvin afsökunar: „Ég mun á 

næstu dögum leita eftir fundi með Jóni Baldvini“, 2013) Og í meðhöndlun 

Viðskiptablaðsins verður þetta enn hversdagslegra í skrauthvörfunum (e. euphemism): 

„Ástæða mótmælanna voru frásagnir í fjölmiðlum að samskiptum Jóns Baldvins við 

systurdóttur eiginkonu sinnar“ (Jón Baldvin stefnir HÍ: Jón Baldvin Hannibalsson hefur 

ákveðið að stefna Háskóla Íslands. Frá þessu greinir hann í pistli sem hann ritar í 

Fréttablaðið., 2013). Á vef RÚV segir svo að „[á]stæðan fyrir  afturköllun beiðninnar [um 

að Jón Baldvin yrði gestakennari við Háskóla Íslands] eru bréfaskriftir Jóns til frænku 

eiginkonu sinnar á sínum tíma“ nánast eins og afturköllunin sé vegna þess að hann hafi 

skrifað bréf en ekki vegna þess sem að í þeim stóð. Kærurnar á hendur honum eru þó 

nefndar en að því er virðist næstum í einhvers konar framhjáhlaupi þar sem varla, og 

utan þess að nefna ákærunar í sömu efnisgrein og bréfaskriftirnar ekkert, er vikið að 

nokkru samhengi þar á milli áður en þeim er vísað frá því „[b]áðum kærunum var vísað 

frá og Jón Baldvin var aldrei dæmdur.“ (Rektor biðst afsökunar, 2013) Eftir sem áður eru 

það hér því lítilfenglegar bréfaskriftir, á sama hátt og samskipti Jóns Baldvins við 

systurdóttur konu sinnar, sem látnar eru standa sem gjörðir Jóns um leið og forðast er 

að nefna hvað í þeim fólst. 

Þessi vanreifun á málavöxtum virðist til þess fallinn að gefa mildaða mynd af brotunum 

gegn Guðrúnu þegar forðast er að segja berum orðum hvað Jón Baldvin gerði. Það er 

fyllilega í samræmi við þær hugmyndir sem Teun A. Van Dijk setur fram í grein sinni 
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„Discourse and manipulation“ (2006). Þar talar hann um það hvernig orðræðubrögðum 

er beitt í þágu valdameiri hópa til þess að til þess móta orðræðuna og hafa áhrif á viðhorf 

fólks. Eitt af þessum orðræðubrögðum er að leggja í orðræðunni áherslu á þá þætti sem 

eru í samræmi við hagsmuni þeirra sem valdið hafa, að skýra skírt frá þeirra góðum 

gjörðum, og að sama skapi draga í krafti orðræðunnar úr þeim þáttum sem ekki 

samræmast hagsmunum þeirra, það er til að mynda verri verkum þeirra. (Van Dijk, 

2006) Í þessu samhengi segir hann frá því hvernig skilvirkasta leiðin til þess að grafa 

undan ríkjandi orðræðu og því valdi sem hún skapar og staðfestir byggi á frekari 

þekkingu. Þar er það þó helst sértæk þekking, til að mynda um hagsmuni ríkjandi valds, 

og almennar upplýsingum um gjörðir þeirra og afleiðingar sem þeim fylgja. Af þeim 

sökum þá séu slíkar upplýsingar, þegar þeim er á annað borð komið á framfæri, iðulega 

gerðar minna varhugaverðar, til að mynda með skrauthvörfum óljósri orðanotkun og 

óbeinum vísunum og með því dregið úr vægi þess í orðræðunni (Van Dijk, 2006). 

Veigrunarorð og tæpitunga eru þó ekki einu leiðirnar til þess að draga úr vægi 

neikvæðra þátta með því að koma í veg fyrir útbreiðslu þeirra í orðræðunni. Van Dijk 

nefnir í því samhengi einnig hvernig slíkar upplýsingar séu þá ósjaldan faldar ellegar 

settar fram með takmörkuðum hætti (Van Dijk, 2006). Þannig má jafnvel finna 

fréttaumfjöllun, sér í lagi á vegum Morgunblaðsins, þar sem í engu er vikið að brotunum 

gegn Guðrúnu Harðardóttur sem málið á uppruna sinn í. Fyrst þegar fjallað er um málið 

hjá Morgunblaðinu eða mbl.is er sagt frá því að Jón Baldvin muni kenna í Eistlandi en 

ráðning hans til Háskóla Íslands hafi verið dregin til baka. Eina vísbendingin um hvað 

búi þar að baki er linkur á pistil Hildar Lilliendahl og Helgu Þóreyjar Jónsdóttur: „Pistill á 

vefnum knuz.is sem var ritaður í tilefni af því að Jón Baldvin hefði verið fenginn til að 

kenna námskeið við Háskóla Íslands.“ Er þar þó ekkert gefið til kynna um innihaldið, 

hvorki um andstöðu Hildar og Helgu Þóreyjar við ráðningu Jóns Baldvins né heldur um 

forsendur þeirra, brotin gegn Guðrúnu (Jón Baldvin kennir í Eistlandi, 2013). 

Í framhaldi er þó enn minna haft uppi um brotin. Stuttu seinna sama dag er aðeins talað 

um „þær deilur sem uppi hafa verið vegna ráðningar Jóns Baldvins Hannibalssonar“ án 

frekari tilgreininga um eðli þeirra deilna. Sömu sögu má segja um frétt þar sem gert er 

grein fyrir bloggi Brynjars Níelssonar sem segir afturköllun ráðningar Jóns Baldvins vera 

undanlátssemi við ofstækisfólk meðan hvergi er gert grein fyrir ástæðum mótmæla 

ofstækisfólksins. Þess í stað er enn ýtt undir gagnrýni Brynjars þegar hans er ekki sögð 
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sú eina og vísað í blogg Ögmundar Jónssonar og þannig lögð áhersla á þá þætti sem eru í 

takt við hagsmuni valdsins. (Háskólinn „huglaus smáborgari“, 2013) Sömu sögu er að 

segja um mestallan fréttafluttning Morgunblaðsins og mbl.is en af 11 fréttum um málið 

eru brotin gegn Guðrúnu Harðardóttur, ástæða mótmælanna, aðeins tvisvar sinnum sett 

í orð. (Baldur Arnarsson, 2014; 2013)  

Í flestum hinum miðlunum er frekar gert grein fyrir ástæðum mótmælanna og gjörðum 

Jón Baldvins, þó ekki alltaf og virðist sem það fari minnkandi á sama tíma og að frekar er 

haldið uppi gagnrýnisröddum, á borð við þeirra Brynjars og Ögmundar, gegn 

ákvörðuninni um að draga ráðningu Jóns Baldvins til baka. Þannig er til að mynda í Vísi 

tekin upp gagnrýni Ögmundar Jónassonar og  skrifuð upp úr bloggi hans frétt án þess 

einu sinni að ýja að gjörðum Jón Baldvins. (Karen Kjartansdóttir, 2013a) Eins er í 

hádegisfréttatíma Bylgjunnar fjallað „um stöðu Háskólans vegna ólgu sem tengist málum 

Jóns Baldvins Hannibalssonar“. Er þar sagt: „Háskóli Íslands sætir nú harðri gagnrýni, 

meðal annars frá háskólamönnum og alþingismönnum [...] en ráðning hans sem 

gestafyrirlesari við Háskólann var dregin til baka.“ Áður en talin eru upp nöfn og stöður 

þeirra nafntoguðustu. Aðeins er gert grein fyrir gefinni ástæðu Háskólans um að 

ákvörðunin „væri fyrst og fremst tekin til að gera skólanum kleift að sinna hlutverki sínu 

og tryggja nauðsynlegan frið um starfsemina“ en „HÍ tæki ekki tillit til mála Jóns 

Baldvins“ (Jakob Bjarnar Grétarsson, 2013) meðan látið er ósagt hver þau mál séu. 

Umfjöllun annarra fréttamiðla er alloft af sama meiði en með þessu er kirfilega gert í því 

að undirstrika þá þætti sem samræmast hagsmunum ráðandi valdahópa um leið og 

algerlega er skautað framhjá þeim þáttum sem samræmast þeim illa þegar þagað er um 

upprunalegu brotin gegn Guðrúnu Harðardóttur. Fréttaumfjöllunin er þannig í þágu 

ríkjandi kynjakerfis og hagsmuna karla um leið og valdamismun og forsendum 

kynferðisofbeldis er viðhaldið. 

Önnur verri mein 

Margir eru þó á því að þessi brot séu ekkert til þess að gera veður út af svo tíma og orku 

væri betur varið í að berjast gegn öðrum og stærri meinum. Þannig er í aðsendri grein í 

Morgunblaðinu spurt: „Femínistar, stúdentar, píratar. Femínistar, þið dekurrófurnar, því 

gerið þið ekki gagn, samanber að taka fyrir og hjálpa ungum stúlkum í neyslu sem verið 

er að misnota og kvelja af glæpalýð. Auðvitað ekki, ykkar eigin fórnarlambaleikur og 

sjálfhverfa leyfir það ekki“ (Stefanía Jónasdóttir, 2013, bls. 23). Á þann hátt er gert lítið 
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úr gagnsemi og tilætlan þess að meina Jóni Baldvini að kenna af virðingu við þolendur 

kynferðisofbeldis með því að stilla upp þeim viðbrögðum andstætt því sem talið er vera 

„raunverulegt“ vandamál og þar með eitthvað sem gagnlegra væri að berjast gegn. Þar 

sem sífellt er verið að undirstrika alvarleika annarra meina. Með þeim hætti er talað um 

að þjóðin eigi „auðveldara með að fyrirgefa háttsettum stjórnmálamönnum fyrir önnur 

afbrot“ og ítrekað „[þ].e.a.s. fyrir önnur mjög alvarleg afbrot“ (Jón og séra Jón, 2013).   

Og listinn yfir þessi alvarlegri böl er langur. Til að mynda má þannig sjá hvernig sagt er 

um „kynferðisbrot. Rógburður og dómstóll götunar er jafnvel enn stærra mein við ættum 

kannski að standa saman gegn því líka“ („Var sautján ára– ekki á barnsaldri, svo það sé á 

hreinu“, 2013). Eins er í þessu samhengi talað um að „Verri glæpur er ritþjófnaður í 

akademísku samfélagi er vandfundinn.“(Afhverju tjáir hinn dæmdi ritþjófur sig ekkert um 

þetta mál ?, 2013)  Þá er í athugasemdum spurt hvort það  

[v]æri t. d. rétt og skylt að útskúfa meirihluta ökumanna á 
höfuðborgarsvæðinu rétti til aksturs bifreiða, vegna þess að stundum oft á 
dag, aki þeir yfir gatnamót gegn rauðu ljósi, án þess að biðjast opinberlega 
afsökunar? Þarna er einungis tekið eitt sýnishorn sem enginn vafi er á að 
hefur haft 1000 sinnum alvarlegri áhrif á margfallt fleiri einstaklinga en 
dómgreindarbrestur JBH (Guðbjörn Jónsson, 2013). 

Þannig er dregin upp mynd af öðrum meinum og þau sögð vera svo alvarleg í þeim 

tilgangi að með því megi trompa böl kynferðisbrota, gera það lítið og bærilegra með því 

að benda á annað verra. 

Aftur á móti er ljóst að það mein sem helst er notað í þessum tilgangi er önnur 

kynferðisbrot. Á þá leið er sagt að „það var ekki um nauðgun eða álíka um að ræða“ (Jón 

Baldvin: Ritþjófur og Talibanar í Háskóla Íslands, 2013)og talað um að Jón Baldvin 

„skrifaði bréf en virðist ekki hafa átt í holdlegu sambandi við stúlkuna svo hann er 

eingöngu sekur um og hefur í reynd játað að hafa sent henni dónaleg bréf, það er ekki 

eins alvarlegur glæpur og að hafa holdleg mök við einstakling undir 18 ára aldri“ 

(Vansæmd rektors, 2013). Hér eru líkamlegri kynferðisbrot sett í hlutverk bölsins verra 

um leið og það er sett í samhengi við það hvernig brotið var á Guðrún Harðardóttir til 

þess að draga sýnilega úr alvarleika þeirra brota. 

Ítrekað er notast við þennan samanburð og þrástagast á aðskilnaðinum þar á milli. Á 

þann hátt eru málsbætur Jóns Baldvins sagðar vera „að verknaðinn framdi hann einungis 

í hugsunum og rituðum orðum. Hann lagði ekki hendur á neinn, eyðilagði engar eignir og 
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stal engu“ (Háskóli Íslands – griðastaður dónakarla?, 2013). Þá er talað um „gjörð [Jóns 

Baldvins] sem nota bene voru í formi sagna en ekki líkhamlegra gjörða“ (Ætla ekki að 

taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013) og rík áhersla lögð á að „[h]ann snerti hana 

ekki“ (Kristín ætlar að biðja Jón Baldvin afsökunar, 2013). Þessi aðskilnaður verður 

jafnvel svo mikill að nánast algert rof verður þar á milli. Þannig má í einni athugasemd 

sjá hvernig talað er um „að meint brot hans lá í orðum í bréfi fyrir 10 árum og meintum 

hugsunum sem sumir telja þau orð lýsa, en EKKI framkvæmd þess sem þið ætlið honum 

að hafa hugsað“. Eða eins og sá hinn sami segir berum orðum: „meintar hugsanir án 

athafna“ (Háskólinn fundar vegna meints „dónakarls“, 2013). Með því móti verður 

líkamlegt kynferðisofbeldi að einhvers konar viðmiði fyrir kynferðisbrot en um leið eins 

og andstæða þeirra brota sem ekki falla þar undir. Þannig verður til andstæðupar sem 

ber með sér klofning í skilsmun á alvarleika sem í sinni ýktustu mynd verður jafnmikill 

muninum á gerðum og aðgerðarleysi. 

Þessi skýri aðskilnaður þar sem líkamleg brot eru höfð fyrir viðmið elur þar með á 

hugmyndum um einhvers konar staðal um „raunverulegt brot“. Þetta kemur skýrt fram í 

þeim orðum, þar sem í andstöðu við „meint brot JBH [...], að hafa KANNSKI hugsað 

eitthvað“ er talað um „þá í samfélaginu sem í ALVÖRU hafa ekki bara mögulega hugsað 

heldur „framið“ raunverulegt kynferðistbrot“ (Háskólinn fundar vegna meints 

„dónakarls“, 2013). Þær hugmyndir sem þar koma fram samræmast fyllilega því sem Liz 

Kelly kallar sniðmát raunverulegrar nauðgunar (e. the real rape template). Þetta sniðmát 

Kelly vísar til þeirrar ímyndar sem fólk skapar sér um nauðgun sem verður að eins 

konar viðmiði í hugum þeirra. Þannig leggur fólk mat á hvort ákveðin tilvik séu nauðgun 

með hliðsjón af fyrirframgefinni ímynd sinni og ræðst  ákvörðun þeirra af því hversu vel 

hvert tilvik fellur að þessu sniðmáti raunverulegrar nauðgunar. Hefðbundið eru 

raunverulegar nauðganir álitnar gerast utandyra af hendi ókunnugra gerenda sem nota 

vopn og valda áverkum.  (Kelly, 2001)  

En eins og Jennifer Temkin og Barbara Krahé benda á þá er þess konar sniðmát ekki 

einungis lýsandi, það er tilgreini helstu þætti dæmigerðar nauðgunar, heldur sé það 

fyrirskipandi (e. prescriptive) og setja þannig skilyrði sem mál þurfi að mæta til þess að 

skilgreinast sem nauðgun og hefur með þeim hætti bein áhrif á framgang þeirra mála í 

réttarkerfinu. Eftir því sem að nauðgunarmál samræmast betur hugmyndum um 

„raunverulega nauðgun“ því líklegra sé að þeim farnist betur innan réttarkerfisins. Á 
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hinn bóginn minnka líkurnar í takt við minna samræmi og ólíklegra verður að ákærandi 

sé tekinn trúarlega og að málið sé álitið „raunverulegt brot“. (Temkin og  Krahé, 2008) 

Vísbendingar um þess háttar áhrif er einnig að finna í íslenskri réttarframkvæmd. 

Þannig eru til að mynda mál þar sem brotaþoli hefur hlotið töluverða eða meiriháttar 

áverka mun frekar vísað áfram á borð ríkissaksóknara heldur en í þeim málum þegar að 

um minni áverka var að ræða. (Einkenni og meðferð nauðgunarmála sem bárust lögreglu 

á árunum 2008 og 2009 - Samantekt á helstu niðurstöðum -, 2013) Fyrirframgefnar 

hugmyndir spila þannig lykilhlutverk í að ákvarða hvað sé álitið „raunverulegt 

kynferðisbrot“. 

Þessar hugmyndir hafa jafnframt áhrif á það hverja megi tala um að hafi orðið fyrir 

kynferðisbrotum. Þannig má sjá hvernig ráðist er gegn því að talað sé um að Jón Baldvin 

hafi verið „uppvís að því að hafa kynferðislega áreitt barn á gróflegan hátt og misnotað 

valdastöðu sína“ á þeim forsendum að með því sé „bara [verið] að gera lítið úr þeirri 

reynslu fólks sem hefur í alvöru verið misnotað gróflega kynferðislega. Ég trúi ekki að 

slík reynsla sé eins og að fá bréf inn um lúguna frá þekktum pólitíkus“ (Segir 

kynjafræðinga hafa svínbeygt forráðamenn Háskólans, 2013). Hildur Lilliendahl verður 

fyrir sams konar gagnrýni fyrir pistil sinn „Kvalarar“. Þar segir einn ummælandi: „Éf 

þetta er satt þá vorkenni ég þér en ef þú ert svo athyglissjúk að þú bullir svona þá 

drullaru yfir okkur hin sem höfum lent í petafílum“ Þá heldur hann áfram í annarri 

athugasemd „Hún lenti nekki í neinu bara næstum því. [... Þ]essi væll hennar á ekkert 

skilt við það sem kemur fyrir börn sem eru misnotuð. og hún á ekki að reyna að mjólka 

þennan spena sem hún hefur ekkert vit á. Fyrir mér er hún núna fáviti“ (Sjoppuperri 

bauð Hildi 100 krónur fyrir að fara úr buxunum, 2014). Ljóst er þar með að í þessu 

stigveldi kynferðisofbeldis er reynsla af öðru en líkamlegu kynferðis ofbeldi með 

afgerandi hætti undirskipað því líkamlega og sú reynsla með því gerð ómarktæk í 

samanburðinum. Andstæðuparið sem svo af því leiðir gerir það þess vegna að verkum að 

þegar talað er um eitthvað minna en „alvöru brot“ sem kynferðisbrot er það álitið 

lítisvirðandi fyrir þau sem „í alvöru“ hafa verið misnotuð kynferðislega. Þetta verður 

vegna þess að gert er ráð fyrir að með því sé verið að leggja reynslu þeirra algerlega að 

jöfnu enda gefur andstæðuparið lítið sem ekkert rúm milli „raunverulegs brots“ og „ekki 

brots“. 
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Þessi takmarkandi mynd af kynferðisbrotum útilokar þannig í krafti stigveldis 

kynferðisbrota þá þætti sem ekki eru álitnir nægilega alvarlegir til þess að geta talist til 

„raunverulegra brota“. Þetta samræmist vel greiningu þeirra Liz Kelly og Jill Radford 

sem í grein sinni „Sexual Violence Against Women and Girls: An Approach to an 

International Overview“ segja að með því að einblína á greinarmun milli ólíkra gerða 

kynferðisbrota sé verið að renna stoðum undir stigveldi alvarleika sem komi bæði fram í 

lagalegri og almennri orðræðu. (Kelly og  Radford, 1998) Í þessu samhengi hafa þær 

sérstaklega beint sjónum sínum að því hvernig þetta birtist í lögum og lagaframkvæmd 

sem og þeim áhrifum sem það svo hefur á skilgreiningar á kynferðisofbeldi. Þær tala 

þannig um miðlægt hlutverk laga í að ákveða hvað telst vera glæpur. Hins vegar þurfi 

lögin þá að sama skapi að ákveða hvað sé það ekki og af þeim sökum er þar þörf á 

ótvíræðum skilum milli nauðgunar og ekki-nauðgunar. Til þess að skerpa á þeim 

aðskilnaði segja þær að yfirleitt sé farin sú leið að þrengja skilgreiningar sem taki þá 

gjarnan mið af öfgakenndustu birtingarmyndum kynferðisofbeldis, birtingarmyndum 

sem samsvara vel hugmyndum um „raunverulega nauðgun“. Með þessu segja þær þó 

horft framhjá reynslu fjölda kvenna þegar aðeins hluti af ásökunum þeirra sé álitinn 

réttmætur en önnur kynferðisbrot skilgreind minna alvarleg. Þannig sé gert lítið úr 

reynslu kvenna af kynferðisofbeldi eða henni hreinlega afneitað þegar reynt sé að skapa 

skýrar línur milli ofbeldis og ekki ofbeldis. Þá gerir sú skipting jafnframt ótvíræðan 

greinarmun á ofbeldismönnum og „venjulegum“ mönnum, eins og að aðeins ákveðnir 

menn skýrt aðgreindir frá þeim venjulegu geti beitt raunverulegu ofbeldi. Á þann hátt 

virkar áherslan á „alvarlegri“ brot sem viðmið fyrir kynferðisbrot til þess að útiloka 

þætti sem taldir eru „minna alvarlegir“ (Kelly og  Radford, 1990). 

Í umræðunni um afturköllun ráðningar Jóns Baldvins eru það þó ekki eingöngu þeir, sem 

ekki telja brotin gegn Guðrúnu Harðardóttur vera kynferðisbrot, sem notast við þess 

konar viðmið „svæsnari“ kynferðisbrota til þess að finna málflutningi sínum stað. Þeir, 

sem segja brotin gegn Guðrúnu Harðardóttur vera kynferðisbrot, notast að sama skapi 

alloft við samskonar viðmið til þess að renna stoðum undir sinn málflutning. Í umælum 

athugasemdakerfanna er Jón Baldvin ítrekað kallaður „perri“ „pervert“ og 

„barnaníðingur“. Í þeirri orðanotkun má vissulega greina ákveðna viðleitni til þess að 

kalla hlutina sínu réttu nöfnum: „Jón Baldvin getur varla verið saklaus þegar hann 

viðurkennir að hafa perrast í unglingsstelpu, maðurinn er perri og viðurkennir það“ (Jón 

Baldvin og Gillz, 2013). En orðin eru verulega gildishlaðin og virka oft til þess eins að 
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brennimerkja hann sem kynferðisbrotamann og ekkert nema kynferðisbrotamann, 

jafnvel þannig að beinlínis sé gert í því að útmála hann sem slíkan. Slíkar hugmyndir 

bera með sér skýr merki um skrímslavæðingu en nánar verður vikið að henni í tengslum 

við Jón Baldvin síðar í þessari ritgerð. 

Aftur á móti eru margir sem ganga enn lengra og setja Jón Baldvin með virkum hætti í 

hóp með alræmdustu kynferðisbrotamönnum Íslands. Þannig er samlíking dregin upp 

milli máls Jón Baldvins og Ágústs Magnússonar sem frægur varð þegar hann ætlaði sér 

að hitta þrettán ára stúlku sem reyndist vera tálbeita á vegum fréttaskýringarþáttarins 

Kompáss: „Kannski getum við fengið kompás perrann næst til að flytja fyrirlestur“ 

(Vansæmd rektors, 2013). Annar gerir sams konar samanburð við Steingrím Njálsson: 

„Myndir þú líka vilja fá Steingrím Njálsson til að vera gestafyrirlesara ef hann hefði 

einhverja sérþekkingu?“ Og þegar aðrir draga í efa réttmæti þess að leggja þá Jón 

Baldvin og Steingrím Njálsson að jöfnu þá er sagt beinum orðum að „[þ]egar að er gáð 

[þá sé] munurinn á Steingrími Njálssyni og Jóni Baldvini Hannibalssyni ekki svo mikill“ 

(Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013). Enn annar staðar segir svo:  

Fyrstu fréttir af brotum Ólafs Skúlasonar virtust ekki svo alvarlegar í fyrstu 
en þeim fjölgaði sífellt sem og grófleika þeirra. Mér segir svo hugur um að það 
verði svipað með Jón Baldvin Hannibalsson. Þeir Ólafur virðast eiga ótrúlega 
margt sameiginlegt þegar nánar er að gáð (Um flísina og bjálkann – fjórða 
valdið, dómsvaldið og siðareglur blaðamanna, 2013a). 

Máli Jóns Baldvins er þannig stillt upp til jafns við mörg þau stærstu mál hér á landi er 

varða kynferðisbrot gegn börnum.  

Ekki er gert ráð fyrir mun þar á milli ekki frekar en hjá þeim sem setja Jón Baldvin í hóp 

með nauðgurum. Þannig er talað um að „ekki [sé] neitt gert i þessum málum á Islandinu 

máli stungid undir stól arid 2002 þegar Jon baldvin var kærdur fyrir kynferdisafbrot af 

lögreglunni mætti halda að það væru sér lögmál fyrir nauðgara á Islandinu allavegana 

gerist litid sem ekkert í þessum afbrotamálum“ (Jón Baldvin kennir í Háskóla Íslands, 

2013). Þannig má greina ákveðna tilhneigingu meðal þeirra sem vilja að brotin gegn 

Guðrúnu Harðardóttur séu tekin alvarlega til þess að setja þau saman í flokk með öðrum 

kynferðisbrotum sem falla haganlega að hugmyndum um alvarleika „hinna raunverulegu 

brota“. Með þessu er lítið rými gefið fyrir stigsmun milli brota um leið og gengist er við 

þeim forsendum sem settar hafa verið fram með skörpum skilum milli „raunverulegs 

brots“ og einskis brots. Nánast eins og nauðsynlegt sé að gera brotin gegn Guðrúnu 
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jafnalvarleg „raunverulegum brotum“, að færa þau upp á þetta efra þrep stigveldisins, til 

þess að þau fái eitthvert vægi og að upplifun hennar verði marktæk. Þannig er stigveldi 

kynferðisbrota allt eins viðhaldið af þeim sem fylkja sér um málsstað Guðrúnar og 

kristallast einna helst í orðunum: „Það eru engin brot sambærileg við kynferðisbrot. 

Sérstaklega kynferðisbrot gegn börnum. Allar samlíkingar við þau missa marks“ 

(Vansæmd rektors, 2013). Með því eru öll kynferðisbrot gegn börnum sett á eitt og sama 

planið svo gefa megi brotunum gegn Guðrúnu Harðardóttur aukinn þunga og fella þau 

kirfilega að hugmyndum um „raunverulegt brot“ um leið og þau eru gerð að hinu nýja 

viðmiði kynferðisbrota sem svo yfirgnæfir önnur brot. 

5.3 Persónur og leikendur: Jón Baldvin Hannibalsson, Háskóli Íslands og 

femínistar 

Orðræðan eins og hún snýr að Jóni Baldvini Hannibalssyni er ekki síður áhugaverð. Hún 

er vissulega fremur marglaga, jafnvel beinlínis klofin í andstæðar fylkingar, en engu að 

síður verður hún stöðugt til þess leiðandi að dregið sé úr ábyrgð Jóns Baldvins ef hún 

verður þess ekki hreinlega valdandi að hann er með öllu leystur undan henni. Í einn 

endann markast orðræðan á þann hátt af skrímsla- og/eða sjúkdómsvæðingu og Jón 

Baldvin í því ljósi aðeins séður sem skrímsli eða á hinn pólinn sem lastalaus þar sem 

skrímslavæðing gefur lítin kost á nokkru þar á milli. Þegar hann hins vegar fær eitthvert 

rými fyrir margslungnari veru, samofinn kostum og löstum þá á það allt eins við um 

okkur og enginn nægilega syndlaus til þess að vera fær um að dæma hann. Að öðrum 

kosti eru brotin gegn Guðrúnu ítrekað undirsett mannkostum hans, reynslu og 

kennslufærni á þeim forsendum að þau séu algerlega ótengd kennslu hans og 

kennarastöðu. Þá er þráfellt sótt í orðræðu um réttarríkið með síendurteknum 

staðhæfingum um að hann sé ódæmdur og með því saklaus fyrst þar hafi sekt hans ekki 

verið sönnuð. Þannig er Jón Baldvin gerður að fórnarlambinu í málinu, nánast óvirkur og 

laus undan ábyrgð. 

Orðræðan eins og hún snýr að þeim sem gegn ráðningu Jóns Baldvins lögðust er hér svo 

gjarnan andstæð hlutverkum Jóns Baldvins. Þar sem femínistar, kynjafræðingar og 

jafnvel Guðrún sjálf eru gerðir gerendurnir í málinu, sem séðir eru níðast á Jóni Baldvin 

og sé því við þá að sakast. Hlutverk Háskóla Íslands færist hér milli þess að vega að 

grundvallar réttindum Jóns Baldvins og þess að vera undirlægja femínista. Eru 

femínistar þar séðir vaða uppi með yfirgang og ofstæki sem er undirbyggt stöðluðum 
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hugmyndum um öfgafemínisma. Eru þeir þar séðir beinlínis ráðast gegn grunngildum 

samfélagsins. Verða hlutverk Jóns Baldvins og þeirra sem lögðust gegn ráðningu hans 

andstæð um leið og þau ýta undir og staðfesta hlutverk hvors annars. Þegar málið er séð 

snúast um grundvallarréttindi Jóns Baldvins verður hann fórnarlamb þegar hinir eru 

sagðir vega að rétti hans og grundvallargildum samfélagsins. Þegar hann er fórnarlamb 

verður það illkvittni að tala gegn honum. Þegar hann er saklaus verða mótmæli gegn 

honum að ofríki og ógnarvaldi. Við það verður svo alger viðsnúningur á hlutverkum 

þegar Jón Baldvin verður óvirkur og ábyrgðarlaus en femínistar, kynjafræðingar, Háskóli 

Íslands og Guðrún Harðardóttir verða gerendur í málinu og þeir sem þurfa að bera 

ábyrgðina. 

Sjúkdómsvæðing 

Í ljósi brotanna gegn Guðrúnu Harðardóttur er Jón Baldvin ítrekað sagður vera verulega 

veikur maður. En með því er hvort í senn dregið úr persónulegri ábyrgð hans á eigin 

gjörðum og samfélagslegri ábyrgð gagnvart þeim undirliggjandi þáttum 

samfélagsskipaninnar sem svo koma fram í kynferðislegu ofbeldi, ágengni og 

valdbeitingu. Sjúkdómsvæðing (e. medicalization) lýsir sér í tilfærslu tiltekinna 

fyrirbæra, til að mynda þáttum úr mannlegum veruleika, hegðun og samfélagslegum 

vandamálum, yfir á svið lækna og sjukdóma þegar orðræða læknisfræðinnar er notuð 

þeim til skýringar (Conrad, 2007). 

Umræðan um Jón Baldvin meðal þeirra sem telja gjörðir hans óviðurkvæmilegar og 

leggjast gegn því að hann fái að kenna er oft á tíðum með þessum hætti. Eru brotin gegn 

Guðrúnu á þann hátt látin bera vitni um sjúklegt ástand Jóns Baldvins. Þær hugmyndir 

koma skýrt fram í orðunum: „Ég hins vegar lít kynferðisafbrot mjög alvarlegum augum 

og það sem komið hefur fram í fjölmiðlum um brot Jóns Baldvins ber vitni um það að 

hann sé mjög veikur maður“ (Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013). 

Sambærilegar hugmyndir má greina víðar, þar sem að sótt er í læknisfræðilega orðræðu 

til þessa að tala um Jón Baldvin. Þannig er talað um að „Jón ætti að fara til læknis sem 

allra fyrst“ (Jón Baldvin undirbýr málsókn: Háskólinn lagði blessun sína yfir dómstól 

götunnar, 2013) og sagt um hann að „[r]osalega hlýtur maðurinn að vera veikur á geði“ 

(Sagan endurtekur sig, 2013). Á þann hátt er Jón Baldvin gerður sjúkur sökum gjörða 

sinna en þá um leið eru gjörðir hans gerðar að afleiðingu sjúkleika hans.  
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Þegar brotin eru með þessu móti sjúkdómsvædd og færð á svið læknisfræði og veikinda 

er jafnframt dregið úr persónulegri ábyrgð Jón Baldvins á gjörðum sínum. Peter Conrad 

talar þannig um það í bók sinni The medicalization of society: On the transformation of 

human conditions into treatable disorders hvernig með ítökum læknisfræðinnar sé 

tiltekin hegðun einstaklinga ekki lengur álitin þeirra ábyrgð. Þegar hegðunin er rekin til 

sjúkdóma eða læknisfræðilegra ástæðna er einstaklingurinn ekki álitinn hafa nokkru um 

hana að ráðið og því ekki ábyrgur gjörða sinna. (Conrad, 2007) Á þann hátt má sjá 

hvernig þráfelld áhersla á að Jón Baldvin sé veikur maður sem þurfi að leita læknis getur 

leyst hann undan ábyrgð á gjörðum sínum þegar brotin gegn Guðrúnu eru gerð að 

afleiðingu sjúklegs ástands. Ekki ósvipað því hvernig gjörðir Jóns Baldvins eru teknar 

sem gefnar, afleiðing karleðlis, um leið og ábyrgðin er færð af herðum hans og yfir á eðli 

hans og karlhormóna. 

Á sama tíma og einstaklingsábyrgð víkur fyrir sjúkleika einstaklingsins veldur það 

einstaklingsmiðaða sjónarhorn sjúkdómsvæðingar því að samfélagsleg ábyrgð verður á 

hliðstæðan hátt gerð að engu. Conrad bendir þannig á það hvernig hið læknisfræðilega 

sjónarhorn einblínir á einstaklinginn án tillits til samfélaglegs samhengis. Þessa 

afleiðingu sjúkdómsvæðingar hefur hann kallað einstaklingsvæðingu samfélagslegra 

vandamála (e. the individualization of social problems) en í því ljósi er lausna leitað á 

vandamálum einstaklinga meðan horft er framhjá stærra samhengis vandmálanna og 

þeirra þátta samfélagsskipaninnar sem kalla þau fram. (Conrad, 2007) Elizabeth K. Carll 

fjallar um þessa tilhneigingu í samhengi umfjöllunnar um ofbeldi gegn konum. Þar ræðir 

hún hvernig fréttamiðlar neiti samfélagslegum rótum ofbeldis gegn konum þegar 

einblínt er á aðgreind tilvik þar sem einstakir truflaðir eða sjúkir einstaklingar fremja 

brotin. En með því að halda uppi slíkum hugmyndum um einstaklingsbundinn sjúkleika 

þá sé samfélagið í heild leyst undan hvers kyns skyldu til þess að takast á við kynbundið 

ofbeldi. (Carll, 2003) Þannig verður orsaka kynferðisofbeldis aðeins leitað í sjúkleika 

einstakra manna meðan víðari mynd undirskipunar kvenna í samfélaginu er látin kyrrt 

við liggja á sama hátt og brotin gegn Guðrúnu eru afleiðing af því hversu veikur Jón 

Baldvin er, allsendis óháð samfélagsskipan okkar. 

Þannig má sömuleiðis sjá hvernig ástæða brotanna er með beinum hætti fundin í 

veikindum og vanlíðan þegar sagt er við frétt DV um kvalara Hildar Lilliendahl að 

„auðvitað eru menn sem gera svona eitthvað ruglaðir á geði og líður illa yfir 
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einhverju(lentu sjálfir í svona í æsku, eða voru vitni af einhverju) við vitum aldrei“ 

(Sjoppuperri bauð Hildi 100 krónur fyrir að fara úr buxunum, 2014). Í fyrsta lagi er þar 

ástæðan fyrir gjörðum kvalarans gerð að því að hann sé ruglaður á geði. Þar á ofan 

bætist svo sú hugmyndin um hringrás kynferðisofbeldis, þar sem gert er ráð fyrir að 

kynferðisbrotamenn beiti kynferðisobeldi þar sem þeir hafi sjálfir verið beittir slíku 

ofbeldi. Rannsóknir hafa sýnt að líklegra er að karlkyns gerendur hafi verið beittir 

kynferðisofbeldi heldur en ef litið er til heildarhóps karla og þar með vissulega aukin 

áhætta sem ber að skoða. Aftur á móti er ekki orsakanauðsyn þar á milli og langstærstur 

hluti þeirra sem beittir hafa verið slíku ofbeldi gera aldrei slíkt hið sama þrátt fyrir að 

viðteknar hugmyndir sem gera ráð fyrir nánast beinu orsakasamhengi. (Foster, Boyd og 

O'Leary, 2012; Glasser o.fl., 2001) Svo ógagnrýninn og sjálfgefinn endursköpun á þeim 

hugmyndum eins og hér sést virkar þó í raun öðru fremur til þess að veikja stöðu 

þolenda. Þannig hefur verið bent á að sú hugmynd letji þolendur til þess að greina frá 

ofbeldi sem þeir hafa orðið fyrir, auk þess sem þær geta orðið til þess að þolendur 

forðast að stofna til sambanda, eignast börn eða að vinna með þeim sökum ótta um 

undirliggjandi afleiðinga kynferðisofbeldis sem valdi því að þeir muni sjálfir beita slíku 

ofbeldi. (Ouellette, 2009)  

Vegna yfirfærslu sjúkdómsvæðingar á ábyrgð vegna brota má sömuleiðis sjá hvernig 

lagst er hart gegn þess háttar tilvísunum í sjúkdóma á þeim forsendum að hún afsaki 

gerendur. Á þann hátt er athugasemdinni um geðtruflun kvalara Hildar svarað með því 

að segja: „Það er aldrei hægt að afsaka svona framkomu með því að menn séu "ruglaðir á 

geði eða líði illa yfir einhverju sem þeir lentu í í æsku." Menn sem haga sér svona eru 

einfaldlega illa innrættir og á lágu siðferðisstigi“ (Sjoppuperri bauð Hildi 100 krónur fyrir 

að fara úr buxunum, 2014). Með þessum orðum er snúist gegn því að ábyrgðin sé færð á 

ruglað geð. Á sama tíma er skrefið þó í tekið enn lengra í átt að skrímslavæðingu 

kynferðisbrotamanna með því að setja þá á lægra siðferðisstig með vísunum í illt innra 

eðli.  

Skrímslavæðing 

Á um margt sambærilegan hátt við sjúkdómsvæðinguna er Jón Baldvin svo endurtekið 

útmálaður sem ógeðfellt skrímsli af þeim sem telja hann hafa brotið gegn Guðrúnu 

Harðardóttur. Þar má greinilega sjá vart við skrímslavæðingu sem er allt eins til þess 

fallin að draga úr samfélagslegri og persónulegri ábyrgð. Mörkin á milli sjúkdóms- og 
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skrímslavæðingar eru þó ekki alltaf skýr og eiga það gjarnan til að skarast. Um mál Jóns 

Baldvins er þannig sagt að „reynslan hefur kennt okkur eftirminnilega að þegar svona 

mál koma upp á yfirborðið liggur oft mikill sori þar undir. Siðblindir menn og 

samviskulausir brjóta af sér aftur og aftur“ (Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins 

þegjandi, 2013) á sama hátt og talað er um að það sé „býsna fjarstæðukennt að nefna 

orðið siðferðiskennd þegar Jón Baldvin Hannibalsson er annarsvegar“ (Jón Baldvin fær 

hálfa milljón og afsökunarbeiðni frá HÍ, 2014). Hugmyndir sem samræmast að mörgu 

leyti sálfræðilegum skilgreiningum en eru hér þó síður notaðar til þess að lýsa 

læknisfræðilegri persónuleikaröskun heldur þess í stað látnar endurspegla annarlegt 

innra eðli þeirra manna sem brotin fremja: „Getur ekki hugsanlega verið að Jón Baldvin 

sé einfaldlega vondur maður“ (Meinað að mæta í kistulagningu systur sinnar, 2013). 

Á þann hátt er látið eins og brotin opinberi hið eina sanna eðli Jóns Baldvins: „Það sem er 

merkilegast við hann er siðleysið sem hann hefur komist upp með áratugum saman og 

hefur bitnað á mörgum þeim sem síst skyldi. Undir grímu framhleypni og mælsku er 

ógeðfelldur einstaklingur sem skömm er að fyrir þjóðfélagið“. Líkt og aðrir þættir 

persónu hans séu ekkert nema gervi þar sem undir leynist ógeðfellt skrímsli: „Mikið 

andskoti er alltaf ógeðslegt að sjá þennan pervert án þess að hann sé með hauspoka“ 

(Jón Baldvin kennir í Háskóla Íslands, 2013) Gríma sem nú hafi verið kastað svo sjáist í 

hans rétta andlit: „Þessi maður er rotta“ (Segir kynjafræðinga hafa svínbeygt 

forráðamenn Háskólans, 2013) eða í fullkomnun ímyndar skrímslisins „blóðsuga [sem] 

kann ekki einu sinni að smygla skinku svo vel sé. Þetta gerpi hefur skilið eftir sig sviðna 

jörð hvar sem hann kemur“ (Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013).  

Skrímslavæðingin vinnur bara öfgana á milli svo kynferðisbrotamaður verður lítið 

annað en skrímsli meðan aðrir þættir persónu hans eru útilokaðir sem yfirskin. Guðný 

Elísa Guðgeirsdóttir (2012) fjallar í pistli sínum „Viltu láta drepa skrímslið eða eigum við 

að bjóða honum kaffi?“ um afleiðingar þess háttar skrímslavæðingar. Hún bendir þar á 

hvernig kynferðisbrotamenn eru afmennskaðir af samfélaginu og úthrópaðir sem 

skrímsli. Þetta þýði þó jafnframt að þolendur sem þurfi að vega og meta hvort þeir á 

annað borð treysti sér til þess að segja frá nauðgun þegar að í því felist jafnframt 

veiðileyfi á aðra manneskju. Þolendur verði því að ákveða hvort brotið gegn þeim hafi 

verið nægilega slæmt til þess að réttlæta það að segja frá en þá þurfi þeir líka að bera 

ábyrgðina á því að gerandi sé fordæmdur og útskúfaður sem skrímsli ofan á afleiðingar 
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nauðgunarinnar sjálfrar. Slíkt sé því aðeins til þess að letja þolendur enn frekar frá því að 

segja frá og geti þannig á sinn hátt átt þátt í þöggun um kynferðisbrot. 

Margir grípa þessa skrímslavæðingu kynferðisbrotamanna beinlínis fegins hendi og nota 

hana til staðfestingar fyrri skoðunum á Jóni Baldvini. Jón Baldvin er vissulega umdeild 

persóna í samfélaginu þar sem sitt sýnist hverjum. Í umræðu um málið má þannig sjá 

hvernig andstæðingar hans leita þar færis. Þar sem þeir stela málinu og laga það að 

sínum eigin tilgangi, að finna á Jóni Baldvini höggstað. Á þann hátt segir einn meinfýsinn: 

„Mikið finnst mér gaman að Jón Baldvin sé að taka slaginn í þessu máli. Það gerir ekkert 

nema að sverta mannorð hans frekar og sýna hans rétta karakter í þessu máli. Gaman að 

sjá að ég hafði rétt fyrir mér varðandi kauða...*nær í poppkorn*“ („Var sautján ára– ekki 

á barnsaldri, svo það sé á hreinu“, 2013). Annar segist „alla tíð [hafa] haft hina megnustu 

óbeit á honum Jóni Baldvin og ekki skánar hún við þessa sorglegu frétt!!“ (Meinað að 

mæta í kistulagningu systur sinnar, 2013) og undirstrikar með því eigin andúð. Þá er 

málið látið endurspegla neikvæð viðhorf til stjórnmálamanna almennt: „mín tilfinning er 

sú að ef þú ert stjórnmálamaður og nærð völdum, þá er eitthvað gruggugt á bak við það, 

enginn kemst neitt á því sviði með persónutöfra og hugsjónir einar að vopni“ (Háskóli 

Íslands – griðastaður dónakarla?, 2013). Allt eins og það er látið endurspegla þeim mun 

persónulegri hugmyndir um hann: „það er eitthvað brenglað og sexualt við þessi hjón 

sem sést langar leiðir..mér hefur alltaf fundist það!“ (Jón Baldvin verður ekki 

gestafyrirlesari, 2013) og Bryndís Schram, kona hans, er með því sett í sama flokk svo 

skrímslavæðingin nær allt eins til hennar eins og frekar verður vikið að síðar. Gjörðir 

Jóns Baldvins eru þannig notaðar til þess að staðfesta fyrirfram gefnar hugmyndir, ekki 

bara um hann heldur konu hans líka. Umfjöllun um málið er á þann hátt afvegaleidd 

þegar hún er fyrst og fremst notuð til þess að ráðast gegn persónu Jón Baldvins (og konu 

hans) og undirbyggja fyrri óvild í hans garð meðan að ekkert er gert úr hlut Guðrúnar 

Harðardóttur eða þolenda almennt. 

Á gagnstæðan hátt virkar skrímslavæðingin svo á þann hátt að ef gerandi samræmist 

ekki hugmyndum um skrímslið þá geti hann ekki verið kynferðisbrotamaður. Þannig 

bendir Guðný á að afmennskun gerenda hafa þau áhrif að þeir sem séðir eru sem 

venjulegir menn, svo ekki sé talað um hjálpsamir og vingjarnlegir, sé ekki taldir geta 

verið nauðgarar. Þeir hljóti að vera hafðir fyrir rangri sök (Guðný Elísa Guðgeirsdóttir, 

2012). Hin hliðin á skrímslavæðingu kynferðisbrotamanna hefur þess vegna þveröfug 
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áhrif við skrímslagervingu Jóns Baldvins þegar ekki er horfst í augu við gjörðir hans 

vegna annarra hliða hans sem ekki samræmast hugmyndum um skrímsli. Fyrst 

skrímslavæðing kynferðisbrotamanna gerir þá að engu nema skrímsli reynist erfitt að 

sjá mann mannskostum búinn sem slíkan. Þannig lýsir einn kynnum sínum af Jón 

Baldvini svo: 

[U]m áraraðir starfaði ég á hóteli í Reykjavík þar sem Jón Baldvin gisti 
gjarnan á ferðum sínum til Reykjavíkur þegar hann var skólameistari á 
Ísafirði og var alloft. Skemmst frá að segja sýndi Jón Baldvin þá háttvísi og 
framkomu sem mega prýða hvern mann.  Ég varð var við misjafnt í fari 
ýmissa, en á Jón Baldvin féll aldrei blettur. Hann var hinn fullkomni 
séntilmaður, sýndi af sér skemmtilegan húmor og fór vel með. Hann kom 
gjarnan við í afgreiðslunni hjá mér, fitjaði upp á léttu og góðu spjalli áður en 
hann fór upp á herbergi sitt. Í kringum hann var aldrei neitt misjafnt enda 
hefði ég strax orðið þess áskynja (Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins 
þegjandi, 2013). 

Í sama mæli er sagt að „Jón Baldvin [sé] frábær maður. Í þau fjölmörgu skipti sem ég hef 

hitt hann í gegnum tíðina hefur hann ávallt verið hinn blíðasti herramaður“ (Rektor: 

Deildir skólans hafa faglegt sjálfstæði, 2013) Þar sem jákvæðir eiginleikar hans og 

háttvísi eru ósamræmanleg skrímslavæddum kynferðisbrotamönnum og þeir þættir því 

virtir að vettugi. Og mannkostir Jón Baldvins eru margir: honum lýst sem „mjöghæfum 

stjórnmálamanni!“ (Jón Baldvin: Ritþjófur og Talibanar í Háskóla Íslands, 2013), hann er 

„[m]aður með storkostlega hæfileika“ (Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 

2013), „Jón Baldvin er leiftrandi skemmtilegur og án efa áhugaverður fyrirlesari“ 

(Háskólinn fundar vegna meints „dónakarls“, 2013), og ekki síst þá er hann 

„heiðursborgar[i] þeirrar þjóðar sem hann fylkti með gegn byssuskjöftum annars mesta 

herveldis okkar tíma“ (Sighvatur Björgvinsson, 2013). En um leið og þetta er látið lýsa 

persónu Jón Baldvins er í engu ýjað að brotunum gegn Guðrúnu. Hann er hetja og þar 

með ekkert skrímsli.  

Skrímslavæðing er í raun eins konar tvíkostur þar sem valið stendur milli tveggja 

einhliða ímyndum sem hvor um sig útilokar hina. Skrímslavæddur kynferðisbrotamaður 

getur ekki búið yfir jákvæðum eiginleikum á sama hátt og maður þekktur að góðu getur 

ekki hafa framið kynferðisbrot. Þannig ræður skrímslavæðingin hvoru tveggja: því að 

efast sé um góðmennsku hans með því að stimpla hann sem vondan mann og eins 

einhuga viðbrögðunum sem útiloka með afgerandi hætti hvers kyns ámæli: „Nei það 

getur ekki verið“ (Meinað að mæta í kistulagningu systur sinnar, 2013). 
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Af þessum sökum má víða greina togstreitu í viðhorfum, oft öfganna á milli. Þannig er 

talað um gjörðir Jóns Baldvins sem „langt yfir mörkum þess að vera siðlaust“ með þeim 

eftirmála að honum þyki „sárt að segja þetta vegna þess að stuttu áður en þetta kom upp 

skrifaði ég upp á stuðningsyfirlýsingu við Jón Baldvin í pólitísku framboði og hefur alltaf 

fundist hann vera einhverskonar íslenskur Chomsky“ (Háskólinn fundar vegna meints 

„dónakarls“, 2013). Sömu sögu má segja um viðhorf til Bryndísar Schram konu hans: 

„Mér fannst Bryndís alltaf flott kona, en vá, ég get ekki sett á prent hér hvernig ég hugsa 

til hennar núna!!“ (Meinað að mæta í kistulagningu systur sinnar, 2013). 

Skrímslavæðingin veldur þannig umskautun í hugsunarhætti sem einnig nær til þeirra 

sem standa Jóni Baldvini næst þegar kona hans verður í orðræðunni sama skrímslið. 

Þannig togast á andstæð viðhorf sem sökum skrímslavæðingarinnar er ómögulegt að 

sætta. 

Skýrasta dæmið um þennan tvíkost skrímslavæðingarinnar má þó sjá í því þar sem tekist 

er á við þá tilhneigingu fólks þegar það „bregst ókvæða við að heyra svona ásakanir á 

Jóni Baldvin“ og rígheldur í hans fyrri ímynd, tilhneiging sem hér er sagt nauðsynlegt að 

berjast gegn. Þannig er reynt að greina hugsunarhátt þeirra sem enn telja Jón Baldvin 

flekklausan og talað um að þau séu 

einfaldlega með einhverja hugmynd um þennan mann í hausnum á sér, í 
hausnum á þeim er Jón Baldvin einhver tiltekin manneskja, í þessu tilfelli 
einhver sem þeim líkar við, líta jafnvel upp til og hafa gert lengi. 

Það að heyra það að hann sé svo einhvern vegin allt öðruvísi inn við beinið, 
að hann hafi gert hluti sem hver sem er myndu samþykkja að væru 
viðurstyggilegir, það er ómögulegt að samræma með þeirri mynd af honum 
sem þau hafa. 

Sem ég tel í sjálfu sér að mörgu leyti rétt. Er það þó einmitt vegna þessa 

takmarkaða vals sem skrímslavæðingin býður upp á, þar sem aðeins er hægt að sjá 

Jón Baldvin sem annað hvort eða, skrímslið eða hetjuna. Framhald greiningarinnar 

er svo algerlega í anda þess þegar sú valþröng er með öllu staðfest: 

Í raun ertu að segja þeim að Jón Baldvininn í hausnum þeirra sé ekki til. Hafi 
líklega aldrei verið til. Og það sem meira er, þá ertu að segja þeim að þeim líki 
vel við barnaníðing, hafi litið upp til hans, tekið í höndina á honum og hrósað 
honum. Að þau hafi ekki séð í gegnum blekkinguna.  

Þú ert semsagt bæði að reyna að drepa þann mann sem Jón Baldvin er í 
hausnum á þeim, og segja þeim að þau hafi algjörlega brugðist sem 
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mannþekkjarar, hafi jafnvel tekið inn á sig einhverjar hugmyndir eða 
hugsanir frá honum, beint eða óbeint (Kvalarar, 2014). 

Orð sem eru svo gott sem hrein skrímslavæðing þótt yfirveguð sé. Maðurinn sem þeim 

líkaði vel við er hér ekki til en þess í stað er Jón Baldvin bara og aðeins barnaníðingur, 

skrímsli.  

Í þessari greiningu er þó snert á mikilvægum punkti, tregðunni við að viðurkenna 

nokkurra samleitni með veruleika skrímslisins. Að fólk geti ekki sætt sig við að líka vel 

við og líta upp til barnaníðings, en kannski ekki síður einmitt að það deili með honum 

viðhorfum og hugsunum, að það eigi eitthvað sameiginlegt með þessu skrímsli. Er það í 

fullu samræmi við það sem Anne-Marie McAlinden bendir á í grein sinni Deconstructing 

Victim and Offender Identites in Discourses on Child Sexual Abuse en þar segir hún þessa 

ímynd kynferðisbrotamannsins benda til þess að sá veruleiki að menn sem brjóti 

kynferðislega á börnum geti allt eins tilheyrt „okkur“, að þeir séu ekki svo skýrt 

aðgreindir sem „hinir“ sé verulega ógeðfelldur sannleikur fyrir samfélagið að takast á 

við. (McAlinden, 2014) Þannig er í greiningunni tregðan til þess að viðurkenna brot Jón 

Baldvins réttilega rakin til ósamræmanleika skrímslisins við „okkur“. Aftur á móti verður 

athugasemdin sem ætluð var til þess vinna gegn afneitun á gjörðum Jón Baldvins 

öfugverkandi þegar hún staðfastlega gerir út á þá skýru aðgreiningu, í stað þess að grafa 

undan henni. Jón Baldvin hinn venjulegi er ekkert nema blekking sem ber að drepa og er 

þannig gerður algerlega að skrímslinu. Er það algerlega í samræmi við greiningu 

McAlinden sem bendir á veigamikla tiltrú fólks á að aðeins „ókunnugt, illgjarnt og óæðra 

ómenni“ 12  gæti brotið kynferðislega að börnum. (McAlinden, 2014, bls. 188) 

Skrímslavæðingin veldur því þannig að Jón Baldvin verður annað hvort ólöstuð hetjan 

okkar eða grímulaust skrímsli hinna.  

Hinn breyski mann 

Andstætt þessari skrímslavæðingu Jóns Baldvins má þó vissulega sjá gagnorðræðu. 

Þannig er talað um að „[s]krýmslavæðing á andstæðingum sínum er annað þreytandi 

trend í þjóðfélaginu“ (Sagan endurtekur sig, 2013). Gyða Margrét Pétursdóttir, lektor í 

kynjafræði, segir um skrímslavæðingu í innsendri grein sinni að „[þ]að gerir engum gott 

og leysir engan vanda að útmála kynferðisbrotamenn sem skrímsli. Það er oft í óþökk 

þolenda, sem eru nátengdir viðkomandi og þekkja viðkomandi einnig að góðu.“ Að öðru 
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 Á ensku: “sub-human, malevolent stranger”. 
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leyti felst gagnorðræðan ekki síst í því að brúa milli skrímslisins og hetjunnar í viðleitni 

til þess að sætta þær þverstæður og sýna Jón Baldvin sem bland af báðu. Á þann hátt er 

talað um hann sem „þennan breyska og bráðláta en litríka karakter“. (Ingi Freyr 

Vilhjálmsson, 2013b) Í þess háttar meðförum, eins og með kæruleysislegu orðalaginu 

hér, verða gjörðir Jón Baldvins þó oft helst til meinlausar, lítið annað en hvatvísi, mistök 

manns sem hættir til að syndga, ekki ósvipað okkur öllum, svo auðveldlega megi hrista 

þær af sér. Á hinn boginn má svo sjá hvernig Jón Baldvin fær að búa yfir hvoru tveggja 

góðu og slæmu en í samhengi mögulegrar stundakennarastöðu hans eru mannkostir 

hans þó iðulega séðir trompa brotin gegn Guðrúnu Harðardóttur, ekki síst vegna þess að 

þau er þar talin ekkert hafa með málið að gera. 

Þannig segir í einum ummælum: „Mér finnst barnalegt að líta svo á að kennarar, 

sérstaklega háskólakennarar, þurfi nauðsynlega að vera ,,góðir menn". Þeir geta verið 

góðir kennarar en jafnvel vondir menn - sama má segja um rithöfunda sem margir 

hverjir eru siðferðileg skrímsli en góðir rithöfundar.“ Með því er skýrt kveðið á um að 

lestir manna hafi ekki áhrif á það hvort menn séu hæfir til þess að kenna. Jón Baldvin 

geti þannig verið hvoru tveggja í senn, sambreyskingur hetju og skrímslis, kostum 

gæddur en breyskur. „Jón Baldvin myndi sjálfsagt ekki teljast vera góður maður í ljósi 

fortíðar sinnar en hann virðist geta kennt og hefur ákveðna þekkingu og reynslu af 

stjórnmálum“ (Vansæmd rektors, 2013). 

Á hinn bóginn er allt eins ljóst að í samhengi ráðningar hans til Háskóla Íslands fá kostir 

hans þar iðulega að ganga fyrir. Þeim er ívilnað á kostnað fortíðar Jóns Baldvins og 

brotanna gegn Guðrúnu þegar þvertekið er fyrir að það geti í nokkru skykkt á þekkingu 

hans og færni til kennslu: „Ég skil ekki alveg hvernig perrahættir í fortíðinni hindra 

hæfileika hans við kennslu“ („Illt í efni þegar æðsta menntastofnun landsins bregður sér í 

hlutverk huglausa smáborgarans“, 2013). En um leið og talað er gegn því að 

„perrahættir“ hans varpi skugga á kennsluhæfileika hans er því snúið við svo færni hans 

verður þyngri á metunum: „Hneykslismál Jóns Baldvins hefur hins vegar engin áhrif á 

trúverðugleika hans sem kennara á námskeiði um smáríki í aljþjóðakerfinu. Enginn 

dregur í efa að hann hefur þar gáfum, þekkingu og reynslu að miðla“ (Ólafur Þ. 

Stephensen, 2013). Svo jafnvel þótt hér sé ekki farið dult með gjörðir Jóns Baldvins þá er 

engu að síður dregið úr mikilvægi þeirra þegar hæfni hans er látin vega þeim mun 

þyngra. 
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Þá er vægi hæfni hans enn aukið þegar fyrri gjörðir hans er sagðar vera ráðningu hans 

alsendis óviðkomandi. Þannig segir í einum ummælum: „Ég ætla ekki í umræðuna hvort 

Jón sé besti kennnarinn eða hversu slæmur hann var hér áður fyrr. / Það er bara allt 

önnur umræða“ („Látið er eins og þetta sé allt honum Baldri að kenna“, 2013). Meðan 

annar segir bréf Jóns Baldvins ekki vera „aðalatriðið, heldur er stóra spurningin í þessu 

máli hvort rétt sé af Háskóla Íslands að refsa Jóni Baldvin fyrir herfilegan 

dómgreindarskort í máli sem ekkert snertir kennsluefni sem hann er líklega manna 

hæfastur til að kenna“ (Hannes kemur rektor til varnar: Jón Baldvin afflytur málið og 

lætur það snúast um sig, 2013). Hæfni hans verður þar ótvíræð meðan brotin gegn 

Guðrúnu verða málinu óvarðandi og vægi þeirra í umræðu, um ráðningu Jóns Baldvins 

til kennslu, með því gert að engu.  

Í því tilliti er þrástagast á því að kennsla hans hafi efnislega ekkert með brot hans að 

gera. Þar sem sagt er að „Fræðsla um smáþjóðir og dónalegt bréf til skyldfólks á ekkert 

sameiginlegt“ (Jón Baldvin: Ofstækisfullur sértrúarsöfnuður sem gengur fram í nafni 

pólitísks rétttrúnaðar, 2013). Með því er áherslan lögð á efnistök áfangans til þess að 

skilja þá frá brotunum gegn Guðrúnu á sama hátt og ítrekað er að „[þ]essir fyrirlestrar 

hafa ekkert með kynlíf að gera að ætla að banna honum að halda fyrirlestrana vegna 

vafasamra bréfaskrifta endur fyrir löngu er einfaldlega út í hött“ (Ætla ekki að taka 

ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013). Með því er skýrt undirstrikað að kynferðisbrot 

eigi ekki að vera áhrifaþáttur þegar kemur að ráðningu hans. Framkoma hans og viðhorf 

séu hugsanlega „þess eðlis að það er hvorki heppilegt að hann sé fyrirlesari um 

barnavernd né samfélagsmál sem tengjast misneitingu á fólki í kynlífsþjónustu“ (Ætla 

ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013) en upp úr standi að „maðurinn á ekki 

að halda fyrirlestur um samskipti við ungar frænkur heldur um smáþjóðir og hvernig 

þeim farnast í alþjóðakerfinu, það eru fáir sem hafa jafn mikla þekkingu og reynslu á því 

sviði og Jón Baldvin sama hvað hann gerir í sínu einkalífi..“ (Háskólinn fundar vegna 

meints „dónakarls“, 2013). 

Þar ber okkur jafnframt að annars konar, en á margt skyldum, aðskilnaði þar sem 

fyrirhuguð kennsla Jóns Baldvins er sögð algerlega óviðkomandi einkamálum hans. Á 

þann hátt er haldið áfram: „aldrei hef ég skilið hvernig misbrestir í einkalífi getur gert 

einhvern óhæfan til að sinna vinnunni sinni...“ (Háskólinn fundar vegna meints 

„dónakarls“, 2013) Í því samhengi er hamrað á því að um einkabréf sé að ræða, að það sé 
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„blint ofstæki að fara fram á að rödd Jóns Baldvins megi ekki heyrast í Háskóla Íslands 

varðandi stjórnmál vegna óviðeigandi persónulegra bréfaskrifta hans á sínum tíma“ 

(Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013). Þar sem gert er út á það að 

starf hans sem kennari hafi ekkert með brotin gegn Guðrúnu Harðardóttur að gera þar 

sem þau sé aðeins hans einkamál. Er þannig skýrt skilið á milli kennslu hans og einkalífs: 

„Meiningar um persónulega vankanta mega samt ekki skrúfa fyrir hæfa fyrirlesara“ 

(Jónas Kristjánsson, 2013). Jón Baldvin býr hér þannig vissulega yfir kostum og göllum, 

þekkingu og hæfileika til kennslu í stjórnmálum en hann hafi líka sýnt af sér óviðeigandi 

kynferðislega hegðun í garð aðstandanda síns. Þar er þó nær algerlega skorið á milli og 

rétt eins og fullkominn aðskilnaður sé á milli opinberrar persónu hans, hér kennarans 

Jóns Baldvins, og einkalífs hans. Þar sem gjörðir hans eru óneitanlega viðurkenndar sem, 

í það minnsta, óviðurkvæmilegar en jafnframt afmarkaðar við einkalíf hans á meðan 

kennarastaðan við Háskóla Íslands tilheyrir „þeim sviðum sem ekki eru tengd afbrotinu“ 

(Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013). Gyða Margrét Pétursdóttir 

fjallar í grein sinni Fire-raising feminists: Embodied experience and activism in academia 

(2015) um þennan aðskilnað sem hún segir ekki vera til. Talar hún þar um líkama og 

huga sem óaðskiljanlega hluta sem saman komi og samþættist siðferði, pólítík og 

kennslu í líkömnun kennarans. Líkömnun hans beri þar með sér fyrri gjörðir og fyrri 

kynferðisbrot grafi því undan trausti um að kennarinn misnoti ekki vald sitt í 

samskiptum við nemendur og hafi þannig áhrif á hæfi til kennslu. Þó er í umræðum um 

málið ítrekað gert út á þennan skýra aðskilnað kennarans frá fyrri persónulegum 

gjörðum sínum.  

Svo afdráttarlaus aðskilnaður opinbera sviðsins frá einkasviðinu hefur löngum verið 

gagnrýndur af femínistum. Sú gagnrýni hefur verið margþætt en hefur ekki síst beinst að 

því skeytingarleysi sem ríkt hafi gagnvart málum kvenna, sem eignuð voru einkasviðinu. 

Í því tilliti hafi verið bent á hvernig afmörkun ýmissa vandamála við einkasviðið dragi 

verulega úr sýnileika þeirra. Opinberlega hverfi þau af sjónarsviðinu sem þýði að ekki 

þurfi að hugsa um þau né bregðast við. (Gavinson, 1992) Þannig hafi umbúningur ýmissa 

málaflokka sem staðsetji þá innan einkasviðsins viðhaldið og falið margvíslegt óréttlæti, 

þar á meðal kynbundið og kynferðislegt ofbeldi. (Okin, 1998) Í þessu samhengi má því 

sjá hvernig sú tilhneiging að skilgreina brotin gegn Guðrúnu Harðardóttur sem einkamál 

Jóns Baldvins virki jafnframt til þess að bæla niður umræðuna um þau. En þess háttar 

tilhöfðanir um einkamál hafa orðið til þess að kæfa umræðu og gagnrýni á sama tíma og 
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komið er í veg fyrir að gerendur þurfi að taka ábyrgð á gjörðum sínum. (Gavinson, 1992) 

Með því að forma umfjöllun um málið á þann hátt og færa gjörðir Jóns Baldvins algerlega 

inn á einkasviðið þá verða þær ekki okkar að taka afstöðu til eða yfir höfuð að hugsa um. 

Þegar talað er um að „[þ]ó Jón Baldvin hafi skriplað á skötunni í einkalífinu“ er 

brotunum gegn Guðrúnu Harðardóttur þannig ýtt af sjónarsviðinu og óþarft verður að 

bregðast við gjörðum hans. Fyrir vikið verður auðvelt að geta „ekki séð annað en að 

hann sé fullfær um að kenna einn kúrs sem gestakennari“ (Ætla ekki að taka ráðningu 

Jóns Baldvins þegjandi, 2013). 

Önnur afleiðing þess að merkja tiltekin mál sem persónuleg er að með því eru þau 

skilgreind frá samfélagslegum og pólitískum þáttum opinbera sviðsins um leið og þau 

eru staðsett í sértækum aðstæðum einstaklinga. Hér kemur áherslan á hið persónulega í 

veg fyrir að að horft sé á vandamál sem pólitísk. Viðamikil vandamál eru þar með 

persónugerð, afmörkuð afleiðing óheppilegra aðstæðna, einstaklingsbundið ólán sem sé 

þess vegna aðeins einstaklinganna að bregðast við. (Gavinson, 1992) Þess háttar áhrif 

má einnig sjá í umræðunni þegar gjörðir Jóns Baldvins eru ekki gerð að öðru heldur en 

„hans prívat-poti“13 (Jón Baldvin verður ekki gestafyrirlesari, 2013). Kemur það hér ekki 

síst fram í áherslu á að Guðrún ein geti tekið afstöðu um ráðningu Jóns Baldvins. Þannig 

er talað um að Háskóli Íslands „hefði þá átt að spyrja hana að því hvað henni fyndist um 

að JBH ætti að vera stundakennari við Háskóla íslands“ (Vansæmd rektors, 2013) á 

svipaðan hátt og grafið er undan gagnrýni á ráðningu Jóns Baldvins með því að segja 

hann hafa „leitað fyrirgefningar hjá þeim eina aðila sem getur fyrirgefið honum“ meðan 

það sé ekki „okkar hlutverk né hlutverk menntastofnunar að ofækja Jóna Baldvin“ (Jón 

Baldvin: Ritþjófur og Talibanar í Háskóla Íslands, 2013). Er þar Guðrún ein gerð ábyrg 

fyrir því að beita sér vegna brotanna gegn henni þar eð hún sé sú eina sem heimild til 

þess að dæma þar um. Á sama tíma er hún gerð einráð um eftirmál brotann sem aftur 

fjarlægir okkur samfélagslegri ábyrgð og þörf á að taka afstöðu. „Getur Guðrún ekki 

klárað sín mál sjálf ?“ (Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013)  

Jafnframt er með þeirri áherslu á ákvörðunarvald Guðrún þvertekið fyrir að aðrir en hún 

geti, eða kannski frekar, hafi nokkurn rétt til þess að finnast óþægilegt að sitja undir 

                                                           
13

 Þrátt fyrir að að hér sé mælt gegn fjárútlátum í kennslu Jón Baldvins þá er brotunum gegn Guðrúnu 
Harðardóttur eftir sem áður haldið til hliðar og áhrif þessarar persónulegu áherslu sú sama: „Alveg burtséð frá 
hans prívat-poti, þá verð ég nú að segja fyrir minn smekk - að ég fæ ekki með nokkru móti réttlætt fjárútlát í 
útrunninn kratabelg.“ 
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kennslu Jóns Baldvins í ljósi brotanna gegn henni. Í opnu bréfi sínu spyrja þær Helga 

Þórey og Hildur: „Hvar eiga þolendur kynferðisofbeldis að fá grið ef ekki innan veggja 

upplýstustu stofnunar Íslands?“ og segja ráðningu Jóns Baldvins vera „lítilsvirðandi fyrir 

þolendur Jóns og þolendur kynferðisofbeldis um heim allan“ (Helga Þórey Jónsdóttir og  

Hildur Lilliendahl Viggósdóttir, 2013). Á móti er svo spurt: „Ég sé heldur ekki hvernig 

það tengist jafnréttisbaráttu að meina Jóni Baldvini að kenna við Háskólann. Hildur og 

Helga segja í sinni upphaflegu grein að þolendur kynferðisofbeldis eigi að fá grið innan 

HÍ . Braut Jón Baldvin persónulega gagnvart öllu því fólki ?“ (Kjallarakjökur, 2013). Eins 

og allt það fólk hafi ekki neina kröfu til vanlíðunar vegna manns sem braut gegn öðrum 

en þeim og því engin ástæðu til að veita þeim grið frá manninum þar sem við höfum ekki 

ástðu til þess „að halda að Jón Baldvin sem stundakennari myndi senda kvenkyns 

nemendum í HÍ erótísk bréf eða viðhafa kynferðislega tilburði við þær“ (Háskólinn 

fundar vegna meints „dónakarls“, 2013).  

Á hinn boginn er bent á hvernig óeiginlegir þættir geti vakið upp neikvæðar tilfinningar 

hjá þolendum kynferðisofbeldis, jafnvel þótt þeir séu ekki beintengdir þeirra reynslu af 

slíkum brotum. Gyða Margrét bendir þannig á eigin reynslu af umræðum í kennslu um 

kynferðisofbeldi og kynferðislega áreitni og upplifun nemenda sem beittir hafa verið 

slíku ofbeldi: „Umræðan ein um málefnið vekur hjá þessum hópi nemenda mjög erfiðar 

tilfinningar jafnvel þótt reynsla þeirra eða reynsla einhvers sem þeim er nákominn sé 

áratuga gömul eða eldri.“ (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2013) Að sama skapi talar Hildur 

Lilliendahl um eigin vanlíðan: „Þessi lamandi ótti er ekki bundinn við mig. Fólkið sem 

líður svona þegar það stendur frammi fyrir gerandanum eða táknmynd gerandans er 

fleira en nokkurt okkar grunar“ (2014). Undirstrikar hún þar að eigindlegur gerandi sé 

ekki nauðsynlegur til þess að kveikja slíkar tilfinningar heldur dugi táknmynd hans allt 

eins til.  

Ýmsir þættir geta vakið upp slík viðbrögð meðal þolenda. Þess háttar kveikir (e. triggers) 

getur verið af margvíslegum toga og beinst hvort heldur sem er að brotinu sjálfu eða 

viðbrögðum samfélagsins í framhaldinu. Þannig getur bæði umræða um kynferðisofbeldi 

og álas á hendur brotaþolum orðið til þess að kalla fram eigin minningar þolenda af 

brotum og kveikja erfiðar tilfinningar þeirra á meðal. (Rentschler, 2014) Þannig gæti 

táknmynd geranda, eða óafskipt viðvera hans kallað fram ótta og vanlíðan meðal 

þolenda kynferðisofbeldis. Á sama tíma getur sú upplifun þolenda virkað til þess að 



  

89 

útiloka þá frá ákveðnum rýmum. Hille Koskela bendir þannig á hvernig reynsla af 

kynferðis ofbeldi og kynferðislegri áreitni hefur áhrif á aðkomu kvenna að ákveðnum 

rýmum. Innan þeirra geti þær, vegna reynslu sinnar, upplifað skort á samfélagslegum 

stuðning, getuleysi til þess að stjórna aðstæðum sínum, varnarleysi og ótta en með því 

séu sköpuð rými sem útiloki konur frá þátttöku. (Koskela, 1999) Aðrir þolendur 

kynferðisofbeldis geta þannig allt eins upplifað vanlíðan og útilokun enda þótt gjörðir 

Jóns Baldvins hafi ekki beinst að þeim og brotin gegn Guðrúnu geta þannig haft áhrif á 

kennslu Jón Baldvins.  

Sá yðar sem syndlaus er 

Syndir Jóns Baldvins virðast hér oft eingöngu nefndar til þess að draga aftur úr 

áhrifamætti þeirra. Er þetta ekki síst gert með hliðsjón af almennum breyskleika 

mannsins, að jafnvel þótt Jón Baldvin sé sekur þá höfum við ekki efni á að dæma hann 

þar sem „hver okkar er svo sem syndlaus“ (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2013b). Þess háttar 

hugmyndir koma fram sem auðgreinilegt þrástef í umræðunni þar sem syndir Jóns 

Baldvins eru gerðar ómarktækar vegna okkar eigin. „Við gerum öll mistök. Sum stór, 

önnur minni.“ (Bubbi Morthens, 2013) Og Jón Baldvin sjálfur segir í innsendri grein sinni 

sem er á svo viðeigandi hátt nefnd „Um flísina og bjálkan“: „Fæst komumst við í gegnum 

lífið án þess að okkur verði einhvern tíma á í messunni. Heilagir menn eru fásénir nú til 

dags“ (Jón Baldvin Hannibalsson, 2013c). 

En með því eru allir óhæfir til þess að setja út á fyrri gjörðir Jóns Baldvins: „Að einu leiti 

er ég sáttur við það hve marg brotlegur ég er. Ég hef ekki efni á að dæma aðra“ 

(Háskólinn fundar vegna meints „dónakarls“, 2013). Þannig er skotið á þann, sem segir 

Jón Baldvin hafa framið brot með gjörðum sínum, með þeim orðum: „Ég er alls ekki viss 

um að þú hafir ekki brotið íslensk lög Svala Jonsdottir — né neinn annar“ (Jón Baldvin og 

Gillz, 2013). Og annar staðar er enn harðar kveðið: „Ég held að þú sért að fella dóma sem 

þú skalt taka til baka sjálfs þín vegna. Þú ert ábyggilega jafn fær um að vera 

barnanýðingur einsog hver annar. Þú gætir jafnvel orðið manni að bana. [...] Þú ert 

sennilega hræsnari“ (Opið bréf um Jón Baldvin Hannibalsson, 2013). Gagnrýnisraddir eru 

þannig kveðnar niður á þeim forsendum að eigendur þeirra séu allt eins syndugir og því 

ekki verðugir að gagnrýna brot annarra. Þeir séu ekki nema „[l]ið sem telur sig hafa lifað 

gerilsneyddu lífi og hafa umboð réttlætisins við að draga aðra ofan í svaðið. En nokkuð 

er ég viss um það að ef kíkt er undir steina í sálarlífi þessa fólks mun mörg ormakösin 
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blasa við“ (Um flísina og bjálkann – fjórða valdið, dómsvaldið og siðareglur blaðamanna, 

2013a).  

Þess konar orðræðu er svo fundinn grundvöllur innan kristinnar hugmyndafræði um 

bróðurkærleik og fyrirgefningu: „Nú erum við búin að finna þann sem vill kasta fyrsta 

steininum“ (Opið bréf um Jón Baldvin Hannibalsson, 2013). Er það raunar helsta 

birtingarmynd þessa þrástefs sem kemur ítrekað fram í þess háttar tilvitnunum í Nýja 

testamenntið, bæði með beinum vísunum og umorðunum. Orðunum: „Sá yðar sem 

syndlaus er, kasti fyrsta steininum“ (Jón Baldvin Hannibalsson, 2013b) sem svo er 

þrástagast á að úr verður nánast eins konar slagorð fyrir því að ásakanir um brot Jón 

Baldvins séu látin niður falla: „Þegar bersynduga konana var leidd fyrir Jesú; sagði hann,- 

sá yðar sem syndlaus er kasti fyrsta steininum. Hvað gerðist; þeir sem ákærðu gengu á 

brott“ (Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013).  

Þessi notkun á kristnum hugmyndum verður þannig til þess annars vegar að hefja Jón 

Baldvin yfir ámæli og hins vegar til þess að normalísera gjörðir hans. Er það fyllilega í 

samræmi við greiningu Margaret F. Arms en hún talar um það hvernig þess háttar 

notkun tungumálsins með sínum trúarlegu skýrskotunum sé notað til þess að gera lítið 

úr skaðlegum áhrifum kynferðisofbeldis um leið og það sé normalíserað. Með slíku 

orðbragði sé þannig ýjað að því að, þar sem við séum öll syndarar, þá sé kynferðisofbeldi 

almenn hegðun. Þetta kallar hún trúarlega smættun (e. religious trivialization) sem geri 

lítið úr upplifunum og reynslu þolenda um leið og komið er í veg fyrir að ofbeldismenn 

þurfi að viðurkenna og taka ábyrgð á gjörðum sínum þegar þær eru á þennan hátt 

sveipaðar hulu. (Arms, 2002) Jafnvel þótt biblíuvísanirnar í umræðu um mál Jón 

Baldvins sé ekki endilega alltaf sett fram í skjóli trúarlegs kennivalds (þó allt eins oft séu 

þær það) þá hljóta þær eftir sem áður siðferðislegt sannleiksgildi í orðræðunni og áhrif 

þess eftir því þau sömu. 

Fyrirgefning 

Samhliða þessu fylgir svo þráfelld áhersla á fyrirgefningu, sem oft er stutt sams konar 

kristilegum vísunum. Þannig talar Jón Baldvin um sjálfan sig: 

Hann hefur viðurkennt dómgreindarbrest og beðist fyrirgefningar og reynt 
sáttaumleitanir oftar en tölu verði á komið, bæði í einkaerindum og 
opinberlega. En eitt er að biðjast fyrirgefningar, annað að verða við henni. 
Mikilvægi fyrirgefningarinnar í boðskap fjallræðumannsins er vonandi enn 
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kennd í guðfræðideildinni, þótt hún hafi ekki náð landi þarna í kynjafræðinni 
(Jón Baldvin Hannibalsson, 2013b). 

Með þriðjupersónufrásögn sinni fjarlægir hann sjálfan sig málinu um leið og hann mótar 

það á þann veg að málið fjalli fyrst og fremst um skort á fyrirgefningu, en undirliggjandi, 

og ekki er farið leynt með það, liggur jafnframt skortur á kristnum gildum. Eða eins og 

annar segir um málið: „Fyrirgefningin er einhver sú mesta náð sem hefur fylgt 

kristindómnum“ (Gefum orðið frjálst!, 2013) Boðskapur kristninnar sem hér verður að 

siðferðislegum sannleika, en jafnframt ákveðin leið til þess að skilja milli okkar og hinna. 

Þar sem kristin gildi okkar eru í forgrunni og þeir sem ekki telja næga innistæðu fyrir 

fyrirgefningu eða að hún dugi til þess að afgreiða málið, rétt eins og þeir sem tilbúnir eru 

að kasta fyrsta steininum tilheyra með því hinum. Þess háttar aðskilnaður kemur skýrt 

fram í því hvernig femínistum sem lögðust gegn ráðningu Jón Baldvins er líkt við 

„öfgamúslima“ og „talíbana“, og betur verður vikið að hér á eftir þegar fjallað verður um 

þau hlutverk sem femínistum eru skipuð í orðræðunni. En í samhengi 

fyrirgefningarinnar kemur það fram svo gott sem algerlega laust við nokkurs konar 

undandrætti þegar sagt er að það „sem er alvarlegast er rétttrúnaðurinn og harkan sem 

einkennir dómstól götunnar“ áður en undirstrikað er berum orðum að það „minni[] á 

Islam en ekki kristni[....] Allar réttarreglur siðmenntaðs samfélags, svo sem um afplánun, 

uppgjöf saka, nú eða bara fyrirgefning - það er eitthvað sem er eins og enginn hafi heyrt 

um“ (Jón Baldvin: Ofstækisfullur sértrúarsöfnuður sem gengur fram í nafni pólitísks 

rétttrúnaðar, 2013). Endurspegla þær hugmyndir til hlítar orðræðu sem hefur lengi 

verið gegnumgangandi á vesturlöndum, þar sem vestrænum kristnum gildum „okkar“ er 

stillt upp gagnvart íslömskum gildum austursins, „hinna“, og þeim yfirskipuð. Þar sem 

alið er á aðskilnaði og austurlönd gerð að „hinum“, andstæðum okkar gildum, svo 

réttlæta megi undirskipun, íhlutun og afneitun á veruleika þeirra (sjá Said, 1979). Bera 

þessar hugmyndir með sér vott um það sem kallað hefur verið menningarlegt tal (e. 

culture talk) þegar horft er framhjá sögulegu og pólítísku umhverfi um leið og gert sé ráð 

fyrir sérstæðu og staðföstu eðli sérhverrar menningar eða trúarbragða. Þar sem 

heimsmyndinni er skipt í aðskilin menningarsvæði sem svo sé helst flokkuð í tvennt: 

þeirra sem vilja lifa friðsamlega í sátt við sjálfa sig og aðra og þeirra sem eru herskáir í 

vígahug (Magnús Þorkell Bernharðsson, 2007). Á þann hátt er sótt í þá orðræðu til þess 

að ljá eigin hugmyndum réttmæti og gera þá sem ekki eru sammála að hinum. 
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Og ekki eru allir sammála um að sanngirni þess að krefjast fyrirgefningar eða að hún sé 

yfir höfuð viðeigandi. Á annan veginn eru margir á sama máli og Jón Baldvin, að málið 

einkennist af vöntun á fyrirgefningu: „Er það virkilega svo í okkar samfélagi að 

blóðþorsti og heift eru svo mikil og gegnsýrð tilfynning almennt að við eigum ekki lengur 

pláss fyrir fyrirgefningu, yfirbót, skilning og ærleg mannleg samskipti?“ (Um flísina og 

bjálkann – fjórða valdið, dómsvaldið og siðareglur blaðamanna, 2013a). Að þó „svo að 

honum hafi orðið á í messunni sem flestum dauðlegum mönnum þá ætti fólk að kunna 

að fyrirgefa“ (Gefum orðið frjálst!, 2013) og ítrekað bent á afsökunarbeiðni Jóns Baldvins, 

að hann hafi „lýst yfir skömm sinni, reynt ítrekað að ná sáttum innan fjölskyldu sinnar og 

beðist bæði afsökunar og fyrirgefningar“ (Háskóli Íslands – griðastaður dónakarla?, 

2013). Meðan að á hinn veginn dregur fólk í efa einlægni afsökunarbeiðninnar og 

réttmæti þess að skikka fram fyrirgefningu. Þannig er talað um að „ef eitthvað er eru 

Íslendingar allt of fljótir að fyrirgefa, gleyma eða hrökkva í afneitun“ meðan „fyrsta 

skrefið í þá átt að öðlast fyrirgefningu og uppreisn æru er að viðurkenna það að maður 

hafi gert rangt og átta sig á því að barn geti hafi getað upplifað það sem fullorðinn hélt 

vera "dómgreindarleysi" sem ofbeldi sem setur ævarandi mark á líf ungrar manneskju“ 

(Opið bréf um Jón Baldvin Hannibalsson, 2013). Þannig er sagt að Jón Baldvin hafi „ekki 

gengist við því sem raunverulega olli viðtakanda bréfanna þjáningum og það gerir allar 

afsökunarbeiðnir lítils virði“ (Jón Baldvin: Ritþjófur og Talibanar í Háskóla Íslands, 2013). 

Er innistæða afsökunarbeiðninnar með þeim hætti dregin í efa sem forsenda 

fyrirgefningar. 

Afsökunarbeiðni Jóns Baldvins virðist vissulega vera til þess fallin að leiða orðræðuna 

inn á ákveðna braut fremur heldur en að með henni axli hann ábyrgð á gjörðum sínum. Í 

opnu bréfi sínu sem birtist daginn fyrir útgáfu dag umfjöllunar Nýs lífs árið 2012 gengst 

hann við verknaðinum: „Ég ætla að byrja á því að játa á mig sök“ en „[e]kki um 

kynferðislega áreitni“. Og hann ítrekar að „[þ]etta mál snýst ekki um kynferðisafbrot af 

neinu tagi“ um leið og hann þrástagast á lagalegri hlið þess og niðurfellingu. Hefur Jón 

Baldvin þar upplifun Guðrúnar Harðardóttur að engu þegar hann afneitar hennar 

skilgreiningum um kynferðisbrot um leið og hann endurskilgreinir það eftir eigin höfði 

sem „dómgreindarbrest“ meðan málið snúist um „bréfasendingar milli lífsreynds manns 

og óþroskaðrar stúlku“. Þar á ofan snýr hann svo ábyrgðinni við þegar hann segist hafa 

gert sig „sekan um dómgreindarbrest, sem lýsir sér í því að hafa orðið við tilmælum 

Guðrúnar Harðadóttur um að efna til bréfaskrifta við hana, sem aldrei skyldi verið hafa.“ 
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Bendir hann þannig á hana sem orsök brotana eins og sökin sé hennar. Verður 

afsökunarbeiðnin Jón Baldvins því hálf þversagnakennd þegar hann biðst hálfkláraðar 

afsökunar á einhverju sem hann segist ekki hafa gert og sé raunar Guðrúnu að kenna 

(Jón Baldvin Hannibalsson, 2012). 

Bent hefur verið á hvernig erfitt sé að taka við afsökunarbeiðni sem ekki er álitin 

fyllilega einlæg. Í samhengi sáttamiðlunar hefur þannig verið talað um að 

sáttaumleitunum sem ekki fylgi þýðingarmikil og sannfærandi afsökunarbeiðni sé ekki 

hægt að mæta á þann hátt að þær séu til þess að bæta fyrir þann skaða sem þolandinn 

varð fyrir. (Choi og  Severson, 2009) Þá hefur verið horft til þess að ef fyrirgefningin sé 

einungis ætluð til þess að veita gerendum syndaaflausn án þess að þeir þurfi að taka 

ábyrgð á gjörðum sínum né sýna yfirbót þá leiði hún ekki fram sátt hjá þolendum. Þess í 

stað getur það haft þveröfug áhrif á þann veg að þolendur upplifi það sem enn frekara 

ofbeldi. (Crisp, 2007) Bera ummælin oft mark þess háttar kröfu um fyrirgefningu eins og 

henni sé fyrst og fremst ætlað að ljúka málinu til þess að koma í veg fyrir eftirmál á 

hendur Jóni Baldvini: „Hvaða tilgangur er i þvi að jarma þetta og jortra ,fram og aftur.Það 

er fyrirgefning og það að horfa yfir öxl ,er her a við.“ Að ekki skuli tala um málið heldur 

með fyrirgefningunni kveða það endanlega niður og það látið óafskipt að baki. Þannig er 

sambærilegan hátt talað um að Guðrún Harðardóttir, og aðrir, vilji ekki „gleyma og 

fyrirgefa“ (Kristín ætlar að biðja Jón Baldvin afsökunar: „Ég mun á næstu dögum leita eftir 

fundi með Jóni Baldvini“, 2013) eins og hugtökin tvö fylgist að óaðskiljanleg, eitt kalli á 

annað. Fyrirgefningin verður þannig ekki síst leið fyrir brotin til þess að týnast niður svo 

ekki þurfi að ræða þau frekar. 

Einlægni afsökunarbeiðninar Jóns Baldvins skiptir hér ekki öllu máli. Hvort heldur sem 

afsökunarbeiðnin sé talin fyllilega sannfærandi eða bara nægilega svo, hvort hún sé 

álitin lýsa einlægri iðrun hans, eða beri alla vega vott um viðleitni, þá virðist það duga til. 

Þannig er spurt hvort réttlætanlegt sé „að meina honum að kenna í háskólanum á 

grundvelli þessa subbulega máls og vegna þeirrar staðreyndar að afsökunarbeiðnin hafi 

ekki eins einlæg og hún hefði getað verið?“ og í annarri athugasemd lætur sá hinn sami 

áhersluna liggja á því að „[h]ann baðst afsökunar - með áðurnefndum fyrirvörum mínum 

við þá afsökunarbeiðni“ (Vansæmd rektors, 2013). Misjafnt er þannig hvort 

afsökunarbeiðnin sé álitin fyllilega einlæg, en hvort heldur sem er þá er hún þar séð kalla 

á fyrirgefningu. 
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Svo mikil áhersla á fyrirgefningu getur hins vegar sett í þolendur í verulega erfiða stöðu, 

sér í lagi þegar ekki er tekið mið af líðan þeirra, eða yfir höfuð hvort þeir telji sig tilbúna 

til þess að fyrirgefa. Í síendurteknum athugasemdum um að Jón Baldvin hafi beðist 

afsökunar er sjaldnast vikið að tilfinningum Guðrúnar Harðardóttur. Samhliða rekur Jón 

Baldvin afsökunarbeiðni sín á þann hátt:  

Ég skrifaði afsökunarbréf til viðtakanda og fjölskyldu, þar sem ég bauðst til að 
gera allt sem í mínu valdi stæði til að bæta fyrir glöp mín. Ég bauðst til að 
hitta fjölskylduna til að bera fram afsökunarbeiðni mína augliti til auglitis. Ég 
bauðst til að ræða við hvern þann, sem fjölskyldan kysi sér til fulltingis, 
(sálfræðinga, félagsráðgjafa eða aðra milligöngumenn) til þess að 
sannleikurinn í málinu yrði leiddur í ljós og misskilningi, tortryggni og 
grunsemdum eytt (Jón Baldvin Hannibalsson, 2013c). 

Anne Welfare og Robyn Miller benda hins vegar á að í sáttamiðlun vegna kynferðisbrota 

innan fjölskyldna sé nauðsynlegt að borin sé virðing fyrir afstöðu þolanda og það, hvort 

hann sé tilbúinn að skoða þess háttar leiðir, sé látið ráða för. Á móti segja þær 

ótímabærar afsökunarbeiðnnir og sáttarfundir að frumkvæði gerenda verði fremur til 

þess óvirða þolendur og valdi þeim jafnvel frekari skaða, þegar þolandi er enn einu sinni 

beðinn um að setja vilja gerandans ofar sínum eigin. (Welfare og  Miller, 1999) 

Samt sem áður er mikið gert úr því að Jón Baldvin hafi beðist afsökunar og þar með gert 

sitt, svo nú sé það hennar að fyrirgefa. Er þannig talað um að „bréf Jóns [séu] skrifuð 

fyrir ríflega áratug síðan og kallinn [hafi] gert allt sem hann getur, annað en að gangast 

undir opinbera húðstrýkingu, til að gera bót“ (Háskóli Íslands – griðastaður dónakarla?, 

2013). Samhliða er áherslans svo ósjaldan lögð á að „stúlkan vill ekki fyrirgefa“ (Háskóli 

Íslands: Ekki meir, ekki meir…, 2013) eins og til þess að undirstrika að Jón Baldvin hafi 

gert allt sem í sínu valdi stóð og en nú sé það Guðrún sem neiti að bregðast við. Verður 

þar eins konar viðsnúningur á hlutverkum þeirra og Guðrún nánast gerð að geranda í 

málinu þegar hún er sýnd halda eftir fyrirgefningu sinni. Jón Baldvin verður við það svo 

gott sem óvirkur meðan ábyrgðin verður hennar með undirliggjandi kröfu um 

fyrirgefningu. Þannig er knúið á um að Guðrún fyrirgefi Jóni Baldvini. Í því samhengi 

segist til að mynda einn vera „á því að best sé að fyrirgefa mönnum eins og Jóni Baldvini 

og mundi ráðleggja stúlkunni, frænku konu hans það“ (Jón Baldvin segir blaðamann 

þverbrjóta siðareglur: „Ætlunin frá upphafi að ræna mig mannorðinu“, 2013) En Beth R. 

Crisp bendir á að jafnvel þótt þess háttar þrýstingur sé oft gerður af góðum hug þá geti 

hann orðið öfugverkandi. (Crisp, 2007) Þegar krafist er fyrirgefningar kemur það fram í 
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frekari valdbeitingu og þvingunum sem þolandi getur upplifað á þann hátt að brotið sé á 

sér öðru sinni (Arms, 2002). Í orðræðunni er Guðrún Harðardóttir, sem þolandi 

kynferðisbrota, þannig sett í mjög vafasama stöðu þegar hún er krafin um fyrirgefningu. 

Með því er hún svo til gerð ábyrg fyrir þörfum Jón Baldvins og syndaaflausn á sama tíma 

og horft er framhjá hennar eigin upplifunum og afstöðu. 

Afsökunarbeiðni Jóns Baldvins og viðurkenning á dómgreindarbresti er hér vissulega 

látin gefa til kynna sekt hans. Hins vegar er látið eins og að með því sé búið að axla alla 

ábyrgð og afgreiða málið þar með. Þess vegna er talað um mótmæli gegn ráðningu hans 

sem „[b]ilun“ áður en spurt er: „játaði maðurinn ekki brot sitt - hvað vilja þær meira?“ 

(Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013). Þannig virðist talið að fyrst 

hann hafi gengist við brotunum þá megi málinu ekki fylgja frekari eftirköst. Gjörðum 

Jóns Baldvins, rétt eins og „syndum“ hans, er hér því ýtt til hliðar. 

Saklaus uns sekt er sönnuð 

Á þverstæðan hátt er hins vegar gert út á sakleysi Jóns Baldvins og sekt hans svo gott 

sem afneitað á þeim forsendum að hann sé ódæmdur. Þannig segir Jón Baldvin um 

sjálfan sig að „maðurinn væri að vísu saklaus samkvæmt niðurstöðum ákæruvaldsins“ 

(Jón Baldvin Hannibalsson, 2013b). Slíkur málflutningur er iðulega studdur vísunum í 

réttarríkið og mannréttindi þegar hann er ítrekað sagður „saklaus uns sekt hans er 

sönnuð.“ Í þeim orðum birtist einna algengasta birtingarmynd þessa þrástefs þar sem 

hann er ódæmdur gerður saklaus um leið og grafið er undan þeim sem gegn ráðningu 

Jóns Baldvins lögðust, fari þeir ekki eftir því þá fari þeir „ekki að lögum“ (Ætla ekki að 

taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013). 

Sú innrömmun málsins er ekki síst frá Jóni Baldvini sjálfum komið. Strax sama dag og 

þær Hildur Lilliendahl og Helga Þórey settu fram opið bréf sitt birti Jón Baldvin á vefsíðu 

sinni pistilinn „Háskóli Íslands: Talíbanar í fílabeinsturni?“, sem síðar birtist í 

Fréttablaðinu flokkuð undir mannréttindi, þar sem hann formar málið með afgerandi 

hætti sem slíkt. Fyrsta efnisgrein pistilsins rammar málið þannig inn:  

Ég hef að undanförnu orðið æ meir undrandi vitni að sjónarspili innan veggja 
Háskóla Íslands. Málið snýst vissulega um heiður háskólans. En það varðar 
ekki bara forráðamenn þessarar æðstu menntastofnunar Íslands. Það varðar 
alla, sem skilja mikilvægi þess að halda í heiðri grundvallarreglur 
réttarríkisins og að virða mannréttindi. (Jón Baldvin Hannibalsson, 2013b)  
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Þau sjónarmið fá svo að enduróma í framhaldi, í athugasemdakerfum, en ekki síður í 

leiðurum ritstjóra og skoðanapistlum nafntogaðra einstaklinga sem svo aftur eru tekin 

upp í fjölmiðlum. Ber þar einna hæst færsla Ögmundar Jónassonar, fyrrverandi 

innanríkisráðherra, sem fyrst birtist á vefsíðu hans en var svo tekin upp af fjölmiðlum. 

Þar segir hann umræðuna um afturköllun Jóns Baldvins ekki snúast „um einstaklinga 

heldur grundvallarreglur í réttarríki sem vill kallast mannréttindaþjóðfélag.“ (Ögmundur 

Jónasson, 2013) Málið og umræðan um það er þannig á afdráttarlausan og eindreginn 

hátt endurskilgreint. Það fjallar ekki um þolendur kynferðisofbeldis og því síður 

þolendavænt umhverfi: „Þetta er spurning um mannréttindi.“ (Jón Baldvin 

Hannibalsson, 2013c) 

Svo hugnæm afmörkun á málinu hefur með því mjög mótandi áhrif á orðræðuna í 

umfjöllun um málið. Þar er málinu stýrt inn á braut sem ótækt er að mæla gegn. Þess 

háttar málflutningur ber mark áhrifamikils orðræðubragðs þar sem sjónum er beint frá 

sértæku formi máls og þess í stað stefnt að mun almennari og óhlutbundnari 

hugmyndum á borð við þekkingu, viðhorf og hugmyndafræði. (Van Dijk, 2006) Er þar 

gjarnan höfðað til hugmyndafræðilegra undirstöðva, grundvallargilda og meginreglna 

sem hvorki er hægt að hafna né hafa að engu. (Van Dijk, 2006) Á sama hátt er málið hér 

berum orðum flutt frá einstaklingum og einstökum málavöxtum yfir á hugtæk en 

jafnframt almenn grundvallargildi. 

Málinu er með því stillt upp á þann hátt að annað hvort sammælist maður þeim um 

meint sakleysi Jóns Baldvins og óréttmæti þess að draga til baka ráðninguna ellegar 

mæli maður gegn réttarríkinu og mannréttindum þess. Þannig ritar Jón Baldvin að 

„[f]lestir viðurkenna – a.m.k. í orði kveðnu – að mannréttindi í réttarríki byggi á því að 

grundvallarreglan „saklaus uns sekur fundinn fyrir dómi“ sé í heiðri höfð og virt í reynd. 

Samt virðist það vefjast fyrir mörgum, þegar á reynir.“ (Jón Baldvin Hannibalsson, 

2013c) Og aðrir fylkja sér þar um og hamra á þessum samfélagslegum 

grundvallargildum okkar: „Það er í anda þess samfélagskerfis sem við búum við að allir 

skuli vera álitnir saklausir þar til færðar hafa verið sönnur á sekt eða sakleysi fyrir 

dómsstólum, á vettvangi þar sem fólk hefur möguleika á að verja sig“ (Ætla ekki að taka 

ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013). Regla sem sé „hornsteinn vestræns réttlætis“ 

(Sjónarmið í óboðlegri umræðu, 2013). 
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Fyrir vikið mótar þessi innrömmun jafnframt hvernig talað er um þá sem þátt áttu í því 

að ráðning Jóns Baldvins var dregin til baka, femínistana, kynjafræðina og Háskóla 

Íslands. Þegar málið er látið fjalla um saklausan mann „lögum samkvæmt“ (Vansæmd 

rektors, 2013), grundvallarreglu réttarríkisins og mannréttindi þá verða þeir sem vilja 

meina honum kennarastöðu jafnframt andsnúnir þeim undirstöðugildum. Þannig endar 

Ögmundur mál sitt á því að segja að „[m]eð ákvörðun sinni hefur Háskóli Íslands gerst 

sekur um brot á mannréttindum“ (Ögmundur Jónasson, 2013). Jón Baldvin gengur enn 

lengra þegar hann segir svo „komið að Háskóli Íslands vegur í verki að rótum 

réttarríkisins – og er reiðubúinn að fórna mannréttindum einstaklinga undir hótun um 

rof á starfsfriði – þá er nóg komið. Þá heggur sá sem hlífa skyldi.“ (Jón Baldvin 

Hannibalsson, 2013a) Þar sem ekki einungis mannréttindi eru virt að vettugi heldur 

beinlínis vegið að undirstöðum réttarríkisins með því að neita honum um kennarastöðu. 

Þá er sams konar mynd er dregin upp af femínistum:  

Það er bæði ógnvekjandi g stórvarasamt þegar að samfélag felst á að 
talsmenn einverra tiltekinna skoðanna  og pólitísks réttrúnaðar geti tekið sér 
bæði dóms og refsivald og beitt því til að svipta einstaklinga vernd 
réttarríkisins og almennum mannréttindum.  Því miður er þetta að gerast án 
þess að það fái þá athygli sem þörf er á þar sem flestir kjósa að skipa sér í lið 
með og móti, án þess að gefa gaum þeim grundvallaréttindum sem í húfi eru . 
Enn við skulum gá að okkur - það er aldrei að vita hver verður næstur (Jón 
Baldvin: Ofstækisfullur sértrúarsöfnuður sem gengur fram í nafni pólitísks 
rétttrúnaðar, 2013). 

Orðræðubragðið birtist hér afdráttarlaust þar sem umræðan er hreinlega klofin í 

andstæðar fylkingar sem, jafnvel þótt fólk átti sig ekki á því, snúa að afstöðu til 

grunvallaréttinda. Þar sem fylgismenn Jón Baldvins fylkja sér um mannréttindi og 

grundvallargildum réttaríkisins meðan þeir sem mæla gegn ráðningu hans séu í raun að 

tala fyrir mannréttindabrotum og afnámi réttarverndar. Þannig eru almenn gildi 

samfélagsins látin stýra umræðunni þegar málstaður Jóns Baldvins er sammerktur þeim 

og illmögulegt verði að tala því gegnt. 

Umfjöllun um Háskóla Íslands, sem dró ráðningu Jóns Baldvins til baka, og um femínista 

og kennara kynjafræði við háskólan, sem mótmæltu ráðningunni, er alla jafna lituð af 

slíkum hugmyndum og framganga þeirra látin einkennast af ofstæki og ægivaldi þar sem 

siðferðisviðmið og réttarreglur samfélagsins séu höfð að engu. Mikið er gert úr 

áhrifavaldi femínista og beitingu þess í aðför gegn Jóni Baldvini. Aðför sem beri vott um 

refsigleði þeirra og getuleysi til að fyrirgefa sem endurspeglist í meintu takmarki þeirra: 
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útskúfun hans frá siðuðu samfélagi, eða með ofhvörfum þaðan af verra. Hlutverk 

Háskóla Íslands er þó ekki jafn stöðugt, þar sem gerendahæfni hans og staðfesta rokkar 

eftir tilvikum milli fólsku og undirgefni. 

Ofríki eða undirlægjuháttur Háskóla Íslands 

Á einn vegin er framgangur mála innan Háskóla Íslands og afturköllun ráðningar Jóns 

Baldvins sýndur bera vott um siðspillingu og geðþóttavald háskólans. Á þann hátt segir 

Jón Baldvin „Háskólamálið svokallaða snýst um það að háskólayfirvöld tóku dómsvaldið 

í eigin hendur.“ (Jón Baldvin Hannibalsson, 2013c) Þar sem hann, í fyrsta lagi, nefnir 

málið eftir háskólanum og lætur það snúast um viðbrögð skólans og gerir með því um 

leið eigin persónu og hugmyndir um kynferðisbrot fjarlægari í málinu. Á sama tíma 

áréttar hann að stjórn Háskóla Íslands hafi tekið sér dómsvald „þrátt fyrir að 

ákæruvaldið hefði lýst hann saklausan af ákærum“ (Jón Baldvin Hannibalsson, 2013c) 

þvert á viðmið réttarríkisins. Í leiðara DV er svo talað um að „[a]fgreiðsla Háskóla 

Íslands á Jóni Baldvin [sé] með þeim hætti að eðlilegt er að einhver þar innandyra axli 

ábyrgð. Geðþóttaákvarðanir mega ekki eiga sér stað við stjórn æðstu menntastofnunar 

þjóðarinnar.“ (Reynir Traustason, 2013) Annar staðar er á sambærilegan hátt krafist 

afsagnar rektors, hún hafi gerst „sek um ófagleg vinnubrögð og“, ummælandi heldur 

áfram óvar um eigin íróníu, „dómgreindarskort“ (Jón Baldvin fær afsökunarbeiðni og 

hálfa milljón, 2014) þegar dómgreindarskortur rektors kallar á eftirköst meðan 

dómgreindarskortur Jóns Baldvins hefur hér engin áhrif. Þá er gert út á harðneskju 

háskólans:  

Jafnvel þó að Jón Baldvin hafi beðist afsökunar á brotum sínum þá er það ekki 
nóg að mati háskólans: Hann er og verður persona non grata . Lærdómurinn 
af málinu er því sá að háskólinn fyrirgefi Jóni Baldvini ekki þrátt fyrir 
afsökunarbeiðnina; þ.e.a.s. háskólinn tekur afsökunarbeiðnir ekki gildar, líkt 
og okkur er kennt að gera með boðskap og innrætingu fyrirgefningarinnar. 

Vægðarlaus útskúfi Háskóli Íslands Jóni Baldvini sem óæskilegum og „[f]yrir vikið snýst 

vansæmd Jóns Baldvins upp á Kristínu Ingólfsdóttur og Háskóla Íslands; háskóla sem 

getur ekki fyrirgefið þeim sem hafa beðist afsökunar fyrir augljós brot og vísa þeim þess 

í stað niður í myrkrið.“ (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2013b) 

Á móti eru þónokkrir ánægðir með ákvörðun Háskóla Íslands og telja hana bera vott um 

staðfestu háskólans. Þannig er vitnað í IV. Kafla laga um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins þar sem tekið er fram að starfsmaður skuli „forðast að hafast nokkuð það að í 
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starfi sínu eða utan þess sem er honum til vanvirðu eða álitshnekkis eða varpað getur 

rýrð á það starf eða starfsgrein er hann vinnur við“ (Jón Baldvin: Ofstækisfullur 

sértrúarsöfnuður sem gengur fram í nafni pólitísks rétttrúnaðar, 2013). Meðan aðrir taka 

„ofan fyrir stjórn Háskólans sem þorði að taka þessa ákvörðun þvert á pólitískan 

þrýsting“ (Jón Baldvin íhugar málaferli á hendur HÍ, 2013). Ákvörðun sem þó er 

gagnrýnd fyrir að vera hlutdræg: „Háskólinn á að vera hlutlaus aðili þegar kemur að 

ráðningu kennara en ekki mafía“ (Vera Jóns Baldvins talin geta skaðað hagsmuni 

nemenda, 2013). En ef eitthvað er að marka yfirlýsingu úr röðum Háskóla Íslands er það 

hlutleysi kannski ekki svo fjarri lagi: „Gagnvart háskólanum snýst málið einungis um að 

tryggja nauðsynlegan vinnufrið innan skólans. [...] Skólinn leggur að öðru leyti ekki mat á 

þær deilur sem uppi hafa verið af þessu tilefni.“ (Karen Kjartansdóttir, 2013b) Í 

ákvörðuninni felst þar af leiðandi engin afstaða, hvorki með né móti og því helst til teygt 

að tala um hana sem „siðferðilega rétta“ (Jón Baldvin undirbýr málsókn: Háskólinn lagði 

blessun sína yfir dómstól götunnar, 2013) eins og fram kemur í gögnunum þegar 

ákvörðunin virðist ekki sett fram í slíku ljósi. 

Hins vegar er, að því er virðist, stærstur hluti fólks á því að háskólinn hafi sýnt hugleysi í 

ákvörðun sinni, ekki síst vegna þessa afstöðuleysis og áherslu á starfsfrið. Þannig lýsir 

Brynjar Níelsson alþingismaður ákvörðun háskólans sem „friðkaupastefnu  við 

ofstækisliðið“ (Brynjar Níelsson, 2013) meðan annars staðar er spurt hvort það sé ekki 

„ekki illur friður sem er keyptur því verði“ (Vera Jóns Baldvins talin geta skaðað 

hagsmuni nemenda, 2013). Háskóli íslands hafi með því sýnt „öfgaþrýstihópum sem 

herja á samfélagið“ auðsveipni: „Það er alveg óþolandi að sjálfur Háskóli Íslands skuli 

láta hatursklíku úti í bæ beygja sig til meðvirkni og hlýðni“ (Brynjar: Ekkert pláss fyrir 

kærleika í húsi brennuvargsins – Háskólinn verður að taka hressilega í taumana, 2013) Þá 

er spurt hvort Háskóli Íslands sé „nú í vasanum á Helgu Þóreyju Jónsdóttur og Hildi 

Lilliendahl Viggósdóttur“ (Jón Baldvin verður ekki gestafyrirlesari, 2013). Háskóli Íslands 

verður hér að undirlægju femínista og kynjafræðinnar þegar „[h]áskólayfirvöld lúffuðu 

m.ö.o. fyrir hótun um ofbeldi“ (Jón Baldvin Hannibalsson, 2013c). Hann búi því við 

konuríki. 

Ofstæki og öfgafemínistaminni 

Undirlægjuháttur Háskóla Íslands lýsir því um leið yfirgangsemi femínista og 

kynjafræðinnar sem fari langt út fyrir umráðasvið sitt þegar þeir, með hótunum og 
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ofbeldi, fara fram á að ráðning Jóns Baldvins verði dregin til baka. Þannig segir Jón 

Baldvin: „Með framgöngu sinni í þessu máli hafa forráðamenn Háskóla Íslands í verki 

lagt blessun sína yfir dómstól götunnar; fórnað varðstöðu um grundvallarreglur 

réttarríkisins undir hótun um að ella logi ófriðareldar ofstækis og fordóma þar innan 

dyra“ (Jón Baldvin Hannibalsson, 2013a). Þar undirstrikar hann ofstækisfullt ofríki 

þeirra sem beittu sér gegn ráðningu hans og fjöldi fólks tekur undir með honum. Þannig 

segir einn það vera „blint ofstæki  að fara fram á að rödd Jóns Baldvins megi ekki heyrast 

í Háskóla Íslands varðandi stjórnmál vegna óviðeigandi persónulegra bréfaskrifta hans á 

sínum tíma“ (Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013) meðan annar 

segist ekki skilja „þessar ofsóknir á JBH“ (Jón Baldvin: Ritþjófur og Talibanar í Háskóla 

Íslands, 2013).  

Meðal þeirra sem hér sammælast Jóni Baldvini, um yfirgang og ofstæki þeirra sem 

töluðu gegn ráðningu hans, eru jafnframt nafntogaðir og áhrifamiklir einstaklingar. 

Þannig kallar Brynjar Níelsson þá brennuvargana með vísun í bók Max Frisch, 

Biedermann und die Brandstifter:  

Hún fjallar um hugleysi Biedermanns (smáborgarans) og sjálfsblekkingu 
þess, sem reynir að geðjast þeim sterku. Biedermann vill vera talinn góður en 
eins og oft með slíkt fólk er hann huglaus. Á endanum verður hann svo 
meðvirkur að hann er tilbúinn að láta brennuvörgunum í té eldspýtur.  

Hugvekja bókarinnar hefur oft komið upp í huga mér seinustu ár og nú síðast 
þegar Háskóli Íslands lét undan ofstæki háværa fólksins og gerði Jón Baldvin 
Hannibalsson afturreka með fyrirhugaða kennslu í skólanum. 

Þar sem mikið er gert úr ofríki brennuvarganna sem hér verða háværa fólkið, þeir 

sterku. Og hann heldur áfram þar sem hann ítrekar yfirgang þeirra enn frekar þegar 

hann segir brennuvargana hafa „ráðist með skipulögðum hætti að mikilvægum 

stofnunum ríkisins, svo sem eins og lögreglu, dómstólum, þjóðkirkjunni og Háskóla 

Íslands, jafnvel í búningi mannréttinda og lýðræðis, þótt hinn ofstækisfulli pólitíski 

raunveruleiki blasi við.“(Brynjar Níelsson, 2013) Egill Helgason fjölmiðlamaður tekur í 

sama streng þegar hann talar um málflutning þessa sama fólks:  

Það er eins og hvarvetna færist heift, ósveigjanleiki og skortur á 
umburðarlyndi í aukana. Það er því líkast að þetta sé fylgifiskur 
samskiptamiðlanna. Maður hefði haldið að þeir færu í þveröfuga átt – til 
aukinna tengsla og skilnings milli fólks. En það virðist vera þveröfugt, þeir 
sem eru reiðastir, beiskjufyllstir og hata mest eru háværastir. (Egill Helgason, 
2013) 
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Í orðum Egils einkennast mótmæli við ráðningu Jóns Baldvins þar með af heift, 

skilningsleysi og þrályndi. 

Þess háttar ímyndunarsköpun andstæðingsins er þó ekki síður áhrifamikið 

orðræðubragð þar sem umræðunni er stýrt þegar dregin er upp neikvæð mynd af 

gagnaðilanum og grafið þannig undan málflutningi hans. Í þessu tilliti talar van Dijk um 

að til þess séu líklegast höfðað til skema, fyrri hugmynda um einkenni og athæfi 

tiltekinna hópa. Þar eru mótaðilar tengdir við viðteknar hugmyndir um ákveðna hópa, 

eins konar fornmynd eða minni. (Van Dijk, 2006) Van Dijk tekur máli sínu til stuðnings 

dæmi um hvernig fjallað hafi verið með þessum hætti um hryðjuverkamenn. Eins 

kaldhæðnislegt og það er þá fellur orðræðan um femínista í umræðunni um afturköllun 

ráðningar Jóns Baldvins fyllilega að einkennum skema hryðjuverkamannsins sem þar er 

höfðað til. Þannig talar hann um hvernig haldið er uppi grimmd þeirra á sama hátt og 

sagt er um femínistana: „Rosalega geta konur orðið grimmar,grimmasta dýrið í 

skóginum?“ (Jón Baldvin og Gillz, 2013). Þeir eru sagðir vera róttækir (e. radical) á sama 

hátt og talað er um að femínistarnir séu „ekki þjóðfélagsrýnar heldur fulltrúar radical 

femínista sem er mannfjandsamleg öfgastefna sem á sér kannski helst hliðstæðu í 

menningarbyltingunni í Kína“ (Sturlunarástandið, 2013). Og þeir eru sagðir vera 

bókstafstrúar (e. fundamentalist) á svipaðan hátt og talað er um „neikvæð[a] barátt[u] 

einstaklinga og samtaka sem aðhyllast sterka og öfgafulla hugmyndafræði - ég ætla að 

láta ógert að kalla þessa baráttu femínisma hér í lokin - og eiga í heilögu stríði, sem getur 

leitt til refsigleði og jafnvel haturs“ (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2013a) Þá eru þeir sagðir 

beita ofbeldi, rétt eins femínistarnir sem noti „[h]ótanir og ofbeldi til að ná sínu fram“ 

(Stefanía Jónasdóttir, 2013). Ofbeldi sem hryðjuverkamennirnir noti til þess að drepa 

saklausa borgara og meira að segja það passar við femínistana þar sem mótmæli þeirra 

gegn Jóni Baldvini eru sögð vera „[a]ftaka án dóms og laga“ (Jón Baldvin og Gillz, 2013). 

Hliðstæðurnar ná svo hámarki þar sem talað er um kynjafræðina í Háskóla Íslands og 

berum orðum sagt: „Háskóli Íslands verður seint jafningi annara menntastofnana á 

meðan þessi hryðjuverkastarfsemi fær að þrífast innan veggja hans“ (Jón Baldvin: 

Ritþjófur og Talibanar í Háskóla Íslands, 2013). Þá er talað um að „sumir feministar fara 

verða eins og öfgamúslimar..“ (Jón Baldvin verður ekki gestafyrirlesari, 2013) og Jón 

Baldvin sjálfur talar um kynjafræðina sem talíbana (Jón Baldvin Hannibalsson, 2013b). 

Kaldhæðnislegar hliðstæður sem eru þó svo samstilltar að erfitt er að skilja þær að og 
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eru þannig til vitnis um ímyndasköpun andstæðingsins og hvernig undirstrikað er 

öfgafullt eðli femínistanna sem beittu sér gegn ráðningu Jón Baldvins. 

Hér er það einmitt fyrst og fremst minni öfgafemínistans sem höfðað er til við sköpun 

ímyndar þeirra sem mótmæltu ráðningu Jóns Baldvins. Nigel Edley og Margaret 

Wetherell segja þetta minni byggja á svökölluðu túlkunarsafni14 (e. interpretative 

repertoire). (Edley og  Wetherell, 2001) Túlkunarsafn er eins konar samansafn hugtaka 

og orðbragðs, venjubundnar rökleiðslur, lýsingar og mat sem sótt er í til auðkenna 

merkingarmiðið, til að mynda fólk eða atburði. (Potter og  Wetherell, 2005) Að baki 

túlkunarsafnsins er oft svo rótgróin almenn félagsleg samhljóðan að slitur úr 

röksemdakeðju nægja til þess að gera heildarímyndina þekkjanlega. Minni 

öfgafemínistans byggir á þess háttar viðteknum hugmyndum þar sem meðal annars er 

vísað til neikvæðra viðhofa þeirra í garð karla, forréttindasækni á kostnað undirskipun 

karla, tilfinningalega og órökræna hugsun, óbilgirni, ofstæki og öfgastefnu. (Edley og  

Wetherell, 2001) 

Minni öfgafemínistans, sem einkennist eins og nafnið gefur til kynna af öfgum og ofstæki, 

er verulega framanlega í orðræðunni um þá sem gagnrýndu ráðningu Jóns Baldvins þar 

sem ítrekað er stuðst við það túlkunarsafn þegar dregin er upp mynd af gagnaðilum. 

Með hryðjuverkahliðstæðunum er sótti í það, Jón Baldvin sækir í það og Egill Helgason 

líka. Ímyndin sem Brynjar Níelsson dregur upp er svo gott sem fullkomnun þessa minnis. 

Og í ummælum er ítrekað sótt í þetta túlkunarsafn, með skírskotunum í ólíka þætti 

hugmyndakeðjunar en á heildarmyndin blasir við þar sem mótmælendur ráðningarinnar 

eru útmálaðir sem öfgafemínistar. Þannig eru femínistarnir kallaðir „,,hugmynda-

fræðilegur jaðarhópur" með sterkar femínískar skoðanir og sjálfsagt visst hatur á 

karlakarlinum Jóni Baldvini“ (Vansæmd rektors, 2013) og vísað í „krossferð gegn 

karlmönnum undir formerkjum jafnréttis“ („Var sautján ára– ekki á barnsaldri, svo það 

sé á hreinu“, 2013) til þess að undirstrika neikvæð viðhorf þeirra til karlmanna. Talað er 

um þetta sé „[t]ýpískur forréttindafemínismi á villigötum“ (Hvað er ófyrirgefanlegt?, 

2104) til þess að undirstrika valdsækni þeirra með yfirburðastöðu og undirskipun karla 

að takmarki. Þá eru vísað til óbilgirni þeirra: „Femínistar eru með zero tolerance fyrir 

mistökum. Femínistar trúa ekki að menn geta lært af mistökum. Femínistar trúa ekki að 

menn geta verið betri menn með tímanum.“ (Eistland umburðalindari en Ísland, 2013) 

                                                           
14

 Hugtakið hefur áður verið beinþýtt sem túlkandi efnisskrá en virðist þó hafa litla festu í íslenskri notkun. 
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Þannig er ímyndasköpun andstæðingsins stutt ólíkum vísunum sem saman koma og 

mynda eina heild sem sést fremur íburðarlaust í þráfeldum áherslum á höfuðatriðið: 

„Mér likar ekki við það sem gengur út i öfgar þannig finnst mér feministar vera“ (Ætla 

ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 2013). 

Jákvæður femínismi gegn neikvæðum 

Þessi ítrekaða áhersla á öfgastefnu femínista spilar lykilhlutverk í því að staðsetja þá, 

ekki síst í samanburði við venjulega, og jákvæða, femínista. Þannig benda þau Edley og 

Wetherell á að slík notkun á hugmyndum um öfgastefnu sé ekkert óviljaverk. En 

hugtakið, undir áhrifum nýfrjálshyggju, jafngildi nánast ótækt í vestrænum samfélögum 

og þá sérstaklega í samhengi við andstæðuna sem hún dregur upp, þar sem á 

gagnstæðan hátt er gert ráð fyrir því að heilbrigð og skynsöm hugsun haldi sig við 

millivegin og forðist hvers kyns öfga. (sjá einnig Hall, 1986) Þess háttar andstæðupar 

öfgastefnu og miðjusækni spilar jafnframt veigamikið hlutverk í orðræðu um femínisma 

og femínista. Öfgafemínistanum er þar stillt upp í samanburði við rökvísa femínistan 

sem bara vill jafnrétti. (Edley og  Wetherell, 2001) Þannig hverfist orðræða um femínista 

milli þessara gagnstæðu póla þar sem höfðað er til andhverfra túlkunarsafna. Neikvæða 

öfgafemínistinn gagnvart jákvæða, rökvísa, hlutlausa, geðheila femínistanum sem 

einfaldlega vill jafnrétti kynjanna. (Edley og  Wetherell, 2001) 

Þegar kemur að umræðunni um afturköllun ráðningar Jón Baldvins er þetta viðmið 

jákvæða femínistans sjaldnast langt undan. Sá samanburður er þó líklegast aldrei settur 

fram með jafn afdráttarlausum hætti og í kjallaragrein í DV sem, á mjög svo viðeigandi 

hátt, er nefnd „Neikvæður femínismi“. Pistillinn hefst á orðunum:  

Femínismi er jákvæð hugmyndafræði. Femínismi er jákvæð hugmyndafræði 
af því hann gengur út á það aða auk jafnrétti kynjanna í sem víðustum 
skilningi. Femínismi er kvenfrelsisstefna, eins og segir í íslenskri orðabók, og 
kvenfrelsi getur ekki verið annað jákvætt alveg eins og allt annað sem leiðir 
til frelsis undan fjötrum, misrétti, óréttlæti, kúgun eða ánauð er jákvætt. Þess 
vegna er allt rétthugsandi fólk femínistar þó það sé misvirkt í þeirri pólitísku 
baráttu. 

Er þar kirfilega sótt í túlkunarsafn jákvæða femínismans til þess að fastsetja hann sem 

viðmið. Í framhaldi talar hann svo um „svokallaðan“ femínisma sem getur gengið út á 

að uppræta einhver öfl eða aðila sem taldir eru andfemínískir eða óæskilegir 
vegna gjörða eða orða sem viðkomandi hafa látið falla sem annaðhvort bera 
eða eru talin bera vott um kvenhatur eða - fyrirlitningu. Slíkan femínisma 
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mætti í einhverjum tilfellum kalla neikvæðan femínisma, til aðgreiningar frá 
jákvæðum femínisma, þar sem hinn síðarnefndi er uppbyggilegur en hin 
gerðin er það ekki. 

Orðræðubragðið verður vart skilmerkilegra. En „dæmi um slíkan neikvæðan femínisma“ 

segir hann hafa birts „hjá Hildi Lilliendahl og Helgu Þóreyju Jónsdóttur sem ákváðu að 

beita Háskóla Íslands þrýstingi vegna gestafyrirlestra Jón Baldvins Hannibalssonar“ 

barátta sem „hafi augljóslega verið neikvæð en ekki jákvæð í máli Jóns Baldvins“ og „beri 

frekar með sér ákveðna refsigleði  frekar en háleitar kenndir sem kenna má við frelsi og 

jafnrétti“ þegar „Hildur og vinkona hennar virðast kasta gagnrýnni hugsun fyrir róða í 

heilagri, neikvæðri baráttu sinni“ (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2013a). Þar sem hugmyndir 

um jákvæðan femínisma eru notaðar til þess að gildisfella mótmælin við ráðningu Jóns 

Baldvins. 

Sambærilegan samanburð má gjarnan sjá í ummælum þar sem ummælendur fjarlægja 

sig þess háttar neikvæðum femínisma um leið og þeir fjarlægja hann jákvæðum, 

réttmætum femínisma. Edley og Wetherell (2001) segja í því samhengi hvernig þessi 

andstæðu sýn á femínisma gefi færi á því að hvort í senn vera fylgjandi femínisma og 

andstæður honum. Þannig sé hægt að setja sig upp á móti femínisma án þess að vera 

andfemínisti. Á þann hátt segir einn: „Veistu, ég er samkynhneigður maður og femínisti 

en ég þoli ykkur tvær stöllur ekki og finnst að þið VERÐIÐ að víkja sem talsmenn/konur 

femínista almennt. Þið megið kjafta út í hið endalausa á opinberum vettvangi ef þið 

skilgreinið ykkur sem ÖFGA femínista“ (Háskólinn fundar vegna meints „dónakarls“, 

2013). Annar talar þar um hvernig „þessum fámenna en háværa hópi tekst að 

afvegaleiða umræðuna og setja almennt neikvæðan blett á alvöru jafnréttisbaráttu“ og 

femínisti í tilvistarkreppu grípur samanburðinn úr kjallaragreininni feginshendi: „ég var 

farin ad halda ad ég væri ekki feministi í öllu tessu hatri og áródursskrifum ... en get glöd 

snúid til baka og séd ad ég er sem sagt bara jákvædur feministi“ (Neikvæður femínismi, 

2013). Með samanburðinum er skýrt á um kveðið hvað megi og hvað ekki í femínískri 

baráttu. „Jákvæður femínismi“ verður þar að normi sem „neikvæður“ „öfgafemínisminn“ 

er borinn saman við og gerður óhæfur um leið. En eins og þau Edley og Wetherell (2001) 

benda á þá gefur skilgreining þessa jákvæða femínisma lítið svigrúm til þess að leiða af 

sér róttækar breytingar. Enda sé hann í öllu hófsamur og jafnrétti þar í engu undanskilið. 

Jákvæður femínisti sættir sig þar af leiðandi við hægfara breytingar og lætur sig hafa 

núverandi ójöfnuð því hægt sé að vera of heltekin af jafnrétti, ekki síst þar eð haldið er 
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fram að því sé hvort sem er svo gott sem náð. Áhyggjur þeirra enduróma svo í annars 

tvístígandi ummælum við pistilinn „Neikvæður femínismi“, þar sem hálft í hvoru er tekið 

undir með greinarhöfundi og hugmyndir hans gagnrýndar, til að mynda með þeim 

orðum: „Það er svo, það vitum við sem höfum lengi verið í þeirri mannréttindabaráttu 

sem femínismi er að við náum engum árangri með því að vera stillt og þæg“ (Salvör 

Kristjana, 2013). 

Samanburðurinn við „jákvæðan femínisma“ virkar þannig bæði til þess að draga upp 

neikvæða ímynd af gagnaðilanum og að fastsetja hvaða aðferðir séu viðunandi. Í því 

tilliti talar van Dijk um hvernig mikilvægt sé í ímyndasköpun andstæðingsins að munur 

sé gerður á aðferðum þeirra og „okkar“. Að aðferðir þeirra sem orðræðubragðinu beita 

kalli ekki fram sömu neikvæðu hugrenningartengsl og óviðunandi aðferðir gagnaðilanna 

heldur séu álitin réttmæt viðbrögð. (Van Dijk, 2006) Þess háttar orðræðubragð kemur 

skýrt fram í viðbrögðum við bréfi þeirrar Hildar og Helgu Þóreyjar til að mynda þar sem 

vitnað er í niðurlag bréfsins:  

Þær sendu háskólanum bréf og sögðu: „Við förum fram á að Háskóli Íslands 
og Félagsvísindasvið svari fyrir þessa ráðningu. Okkur þykir hún 
lítilsvirðandi fyrir þolendur Jóns og þolendur kynferðisofbeldis um heim 
allan. Við ætlum ekki að taka henni þegjandi." Takið eftir duldu hótuninni í 
lok skrifsins (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2013a) 

Staðhæfing þeirra um að það sem þær hafa þegar gert, það er að segja tjáð sig um og 

gagnrýnt ráðninguna en taka henni ekki þegjandi, verður hér að ógnun, dulinni hótun. 

Þar sem í einum pistli annar er dæmdur óhæfa. Umræða femínista verður hér neikvæð, 

eitthvað sem kveða ætti niður. Á sambærilegan hátt er þannig gagnrýnt hvernig komið 

hafi verið í veg fyrir að Jón Baldvin yrði ráðinn til kennslu:  

Jón Baldvin á sér marga stuðningsmenn og fleiri sem átta sig á þeirri lögleysu 
að koma í veg fyrir að hann flytji fyrirlestra. Orðið er og verður frjálst. Hver 
tilhneyging til að koma í veg fyrir eðlilega umræðu í samfélaginu er ekki í 
þágu lýðræðis. 

Það er gjörsamlega óþolandi að lagðir séu steinar í götu frjálsrar umræðu á 
Íslandi (Hvers vegna má Jón Baldvin ekki flytja fyrirlestra í Háskóla Íslands?, 
2013). 

Þar sem, á mjög svo írónískan hátt, er látið eins og opinber umræða þeirra sé til þess 

fallin að vega að málfrelsinu og tínd til enn ein grundvallarstoðin sem verði undir vegna 

málflutnings femínista.  
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Þáttur þeirra sem ráðninguna gagnrýndu í umræðunni er látin einkennast af látum og 

rosta: „Þessi fámenni hópur öskrar hátt eins og óþekkur krakki“ (Jón Baldvin: 

Ofstækisfullur sértrúarsöfnuður sem gengur fram í nafni pólitísks rétttrúnaðar, 2013). Og 

hér enduróma orð þeirra Brynjars Níelssonar og Egils Helgasonar um háværa fólkið og 

þá sem háværastir séu í algeri andstöðu við, að því er virðist þar með, yfirvegað framlag 

þeirra og meðstæðinga sinna. Þar sem skoðanaskrif Brynjars og Egils, Jón Baldvins, 

Ögmundar og fleiri, auk ógrynnis ummæla þeirra sem þeim sammælast eru ekki nema 

réttmætur málflutningur, langt í frá ólátum hinna. Orð þeirra verða þannig hálf 

þversagnakennd þegar þau eru svo aftur tekin upp í fjölmiðlum í krafti samfélags valds 

(e. social power) þeirra. En geta til orðræðustýringar er nátengd samfélagslegu valdi sem 

kemur meðal annars fram í félagslegri stöðu og aðgengi að fjölmiðlum. (Van Dijk, 1995) 

Og þeir menn sem hér um ræðir, pólítíkusar og fjölmiðlamenn, að öðrum viðbættum, 

eins og til að mynda prófessorum á borð við Stefán Ólafsson og Þorvald Gylfasson 

(„Komin upp önnur umræða“, 2013) búa allir yfir samfélagslegu valdi sem hér kemur 

skýrt fram í aðgengi þeirra að fjölmiðlum þar sem orð þeirra og skoðanir er þráfallt 

endurteknar. Þá umfjöllun sér Gyða Margrét Pétursdóttir (2015) í ljósi sterkra 

félagstengsla karla (e. homosociality) sem sé ríkjandi í samfélagsskipan okkar. Þar sem 

áhrifamenn í krafti karllægs valds síns styðji aðra karla en grafi um leið undan umfjöllun 

kynferðisbrot sem fyrir vikið fái frekar viðgengist. Á sama tíma er það málflutningur 

hinna sem er hávaði.  

Loks er grafið undan gildi röksemdarfærslum þeim sem í gagnrýninni gegn ráðningu 

Jóns Baldvins birtust. Þar eru rök þeirra sem tala fyrir því að ráðning hans yrði tekin til 

baka og þeirra sem gegn því gerð misgild:  

Spurningin sem Háskólinn stendur frammi fyrir er hvort fagleg sjónarmið og 
málefnaleg eigi að ráða þegar ákveðið er hvort einstaklingur sé til þess hæfur 
að flytja fyrirlestur við stofnunina eða hvort hagsmunahópar og áhugafólk 
um önnur mál en þau faglegu eigi að fá neitunarvald um hverjir kenni við 
skólann. (Prófessorar segja pass í prinsippmáli, 2013) 

Og sjónarmið þeirra sem gagnrýna að ráðning Jón Baldvins hafi verið dregin til baka eru 

ein um að vera málefnaleg en rök hinna, á sama hátt og „persónuleg“ kynferðisbrot eru 

sem einkamál gerð kennslu óviðkomandi, koma fyrir vikið málinu ekki við og því ekki 

mark á þeim takandi.  
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Í andstöðu við yfirgengilega og óverjandi framgöngu þeirra sem í opinberum skrifum 

gagnrýna ráðningu Jóns Baldvins eru opinber skrif þeirra sem gagnrýna afturköllun 

þeirrar ráðningar fyllilega réttmæt. Réttmæti sem í orðræðunni verður aðeins meira 

eftir því sem afleiðingar aðgerða femínistanna verða þar ýktari. Hörð viðbrögð þeirra 

sem femínistana gagnrýna eiga sér óneitanlega rætur í því að ráðning Jón Baldvins var 

dregin til baka, sama hvað um forsendur þeirrar afturköllunar má segja. Hins vegar 

skreyta þeir málflutning sinn iðulega ofhvörfum þegar mikið er gert úr ofríki 

femínistanna, refsigleði og jafnvel illkvittni.  

Ógnarvald femínista 

Vegna þess að ráðning Jóns Baldvins var dregin til baka brugðust margir ókvæða við og 

fordæmdu hið mikla áhrifavald femínista sem þeir sáu þar koma fram: „Megum við 

Íslendingar skammast okkar fyrir að leyfa femínistum sem jaðrar við fasistahreyfingu að 

eignast svona mikil völd.“ (Eistland umburðalindari en Ísland, 2013) Afturköllun 

ráðningar Jóns Baldvins verður þannig afleiðing ógnarvalds femínista sem beri að óttast:  

Það eina sem mér hefur fundist um þetta mál er að mér finnst ógnvekjandi að 
tvær konur með blogg skuli hafa svona mikið vald í samfélaginu. Það hræðir 
mig á einhvern máta.  Við erum komin út fyrir faglegheit þarna, út fyrir rök, út 
fyrir reglur stofnana og vinnureglur. Og svo það sé alveg sagt beint út þá 
myndi þetta vera skoðun mín óháð því um hvern við erum að fjalla hér eða 
hvaða mál. Þegar dómur einstaklinga sem eru ekki fagráðnir, sitja í stjórnum 
eða hafa beina aðkomu að stofnunum og fyrirtækjum eru farnir að hafa svona 
áhrif þá er eitthvað mikið að í þjóðfélaginu (Heiftin á netinu, 2013). 

Og aftur eru það völd kvennana tveggja með blogg sem eru ógnvekjandi á sama tíma og 

ekkert er út á bloggskrif töluvert fleiri en tveggja karla að setja, sem kemur kannski hvað 

skýrast fram í því að ummælin hér að ofan eru skráð við bloggfærslu Egils Helgasonar 

honum til sammælis. Þessi „völd feminista til að stjórna á sviðum þar sem þeir hafa 

engin formleg völd [... koma] jafnréttisbaráttu í sjálfu sér ekkert við“ (Jón Baldvin verður 

ekki gestafyrirlesari, 2013) en eru þess í stað séð sem hóflaust ofríki eins og kemur fram í 

þeim orðum sem beint var til Hildar Lilliendahl: „þú og þínir stuðningsmenn ættuð að 

huga að hvað þið eruð að gera við þessi "völd" ykkar, þetta er hrein og klár kúgun af 

ykkar hálfu og það er viðbjóður að horfa uppá þetta“ (Jón Baldvin verður ekki 

gestafyrirlesari, 2013). Þannig er mikil áhersla lögð á skýlaus og, að því er virðist, 

algerlega óhindruð völd femínista: „Frekar óhugnanlegt hve mikið grimmur dómstóll 

götunnar getur áorkað á stuttum tíma. Hér opnuðu tvær femínistakýr munninn - drógu á 
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eftir sér dómstól götunnar .. og wúlla - karlinum sagt að halda sig heima“ (Jón Baldvin: 

Ritþjófur og Talibanar í Háskóla Íslands, 2013). 

Þessi áhersla er þó gagnrýnd fyrir að horfa framhjá því sem raunverulega skipti hér 

máli: „Það er dálítið merkilegt að þetta mál skuli nánast eingöngu snúast um feminisma 

og þeirra völd !!! Um hvað snýst sjálft málið? Um hvað snýst sjálft ósættið? Feminismi er 

aukaatriði í þessu máli.“ Þeirri færslu er svarað með endurskilgreiningu á málinu: 

„Málefnið er semsagt spurningin um það hvort á að úthýsa dónakalli úr mannlegu 

samfélagi. Ræðum það þá“. Er málið þannig mótað enn, þó í aðra átt frá 

þolendasjónarmiðunum sem umræðan hófst á. Í svari á sama umræðuþræði er svo bent 

á það: „Nei. Málefnið er spurningin um hvort eigi að hlífa ríkisháskólanemum og 

þolendum kynferðisglæpa við því að sitja í kennslustundum hjá alkunnum pervertum“ 

(Jón Baldvin verður ekki gestafyrirlesari, 2013) 

Í orðum þeirra sem gagnrýna femínistana verður þetta þó eftir sem áður, einmitt eins og 

málið var hér endurskilgreint, fremur spurning um refsingu og útskúfun geranda og 

síður spurning um þolendur og velferð þeirra. Verður það til þess að undirstrika 

óbilgirni og refsigleði femínista. Þannig er ummælandi, sem setur út á tvískinnung og 

óvægna gagnrýni gegn þeim sem mótmæltu ráðningu Jóns Baldvins, spurður hvort hún 

sé „sum sé ósátt við að gert sé út um afbrot og sakamál í dómskerfi og réttarsal og vilt 

frekar færa þeim Hildi og Helgu Þóreyju dóms- og refsivald án möguleika á náðun í 

lifandi lífi?“ (Jón Baldvin: Ritþjófur og Talibanar í Háskóla Íslands, 2013) Endurspeglar 

það vel þær meiningar sem uppi virðast vera um forsendur mótmælana. Þar er í engu 

horft til hagsmuna þolenda heldur þess í stað talað um að „[e]in rök þeirra sem vilja ekki 

að Jón Baldvin fái að kenna í HÍ eru að menn eigi ekki að halda að þeir geti gerzt sekir um 

sambærilegar yfirsjónir og komist upp með það.“ (Ólafur Þ. Stephensen, 2013) 

Afturköllun ráðningar Jóns Baldvins er þannig fyrst og fremst séð honum til refsingar. 

Frá því sjónarhorni er refsingin þó álítin allt of hörð: „Refsingin hæfir ekki brotinu“ (Jón 

Baldvin: Ofstækisfullur sértrúarsöfnuður sem gengur fram í nafni pólitísks rétttrúnaðar, 

2013). Er þar látið eins og femínistar ætlist til að fólk sem hafi brotið af sér „sé útilokað 

frá samfélaginu það sem eftir er“ (Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi, 

2013). Og til að undirstrika harðneskju femínista er mál þeirra hér ósjaldan stutt 

menningarlegum og sögulegum vísunum. Egill Helgason segir þannig: „Eigi að refsa 

honum er berufsverbot ekki leiðin til þess.“ (Egill Helgason, 2013) Með því rennir hann 
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frekari stoðum undir orð Jóns Baldvins sem talaði um þetta sem „skriflega kröfu um 

atvinnubann – „Berufsverbot“, eins og þetta hét í Þýskalandi nazismans“ (Jón Baldvin 

Hannibalsson, 2013b). Bætist þar með óðara í langan lista slíkra tenginga sem 

inniheldur meðal annars McCarthyisma, spænska rannsóknarréttinn, nornaveiðar, 

„lynch mob“ og Gúlagið: „Það er ítill munur á að dæma stórmerkan, stjórnmálavitring og 

viskubrunn til útlegðar í íslenska Dónagulaginu eða Sovéska Gulaginu. Hér er um 

félagslega aftöku að ræða sem er mikið stunduð af meðlimum Íslensku 

Rétttrúnaðarkirkjunnar. Sú kirkja er ekki úr steinsteypu en hún býr í hjarta hinna 

miskunnarlausu“ (Háskólinn fundar vegna meints „dónakarls“, 2013) Og ekki er alltaf 

látið nægja að tala um félagslega aftöku heldur er talað um femínista sem böðla og 

ítrekað talað um að verið sé „að taka menn af lífi án dóms og laga!“ (Jón Baldvin segir 

blaðamann þverbrjóta siðareglur: „Ætlunin frá upphafi að ræna mig mannorðinu“, 2013) 

Þannig eru ofhvörf höfð um málflutning femínista svo hæglega sé hægt að afgreiða hann 

sem ótækan. 

Um leið er jafnframt undirstrikuð refsigleði og illkvittni femínista. Verður þar áhersla á 

refsingarnar sem ófyrirséðar rétt eins og ráðningin væri afturkölluð að ófyrirsynju. 

Þannig er talað um að það sé „afar ómannúðlegt að gera fólki að sæta óskilgreindum 

refsingum og útskúfunum“ (Opið bréf um Jón Baldvin Hannibalsson, 2013). Með áherslu á 

refsingu verða viðbrögð femínista eins og úr lausu lofti gripin eða byggð á einhvers 

konar óræðri kennisetningu: „Við erum með réttarríki en allt í einu er kominn 

einhverskonar femenískur sharia dómur í málinu“ (Jón Baldvin verður ekki 

gestafyrirlesari, 2013). Forsendur femínista eru þannig með, ef ekki þversagnakenndri 

þá hálf öfugsnúinni, samlíkingu fundin grundvöllur í kreddukenndu kennivaldi 

femínista: „Feministar á mannaveiðum, þær náðu bráðinni í dag. Hið nýja kennivald sem 

drottnar yfir tíðarandanum og veitir syndaaflausn að uppfyldum skilyrðum“ (Jón Baldvin 

verður ekki gestafyrirlesari, 2013) Ber það jafnframt vott um refsigleði femínista sem 

„halda áfram að refsa löngu eftir að menn hafa tekið út sína resingu“ (Háskólinn fundar 

vegna meints „dónakarls“, 2013). 

Að baki refsigleði þeirra er svo sýndar búa annarlegar kenndir og þeir sem ráðninguna 

gagnrýndu með algerlega settir í hlutverk illmennisins í málinu. Þannig segir einn“ „mér 

finnst þetta beinlínis ranglátt, jafnvel grimmd og illgirni, þó svo að þær konur sem að 

þessu komu hreykji sér yfir því að hafa hrakið gestafyrirlesarann frá“ (Jón Baldvin verður 
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ekki gestafyrirlesari, 2013). Hugmyndir um illkvittni þeirra ganga hið lengsta svo langt 

að gera aðgerðir femínista hreinlega seka um að valda og viðhald frekari þjáningu. 

Þannig segir einn að: „því miður vilj[i] FEMINISTAR halda þessu opnu endalaust, það er 

þeirra háttur. Því mega sár ekki gróa FEMINISTAR“ (Ætla ekki að taka ráðningu Jóns 

Baldvins þegjandi, 2013). Beinast þær ásakanir þó ekki síst að tilvitnunum í bréf Jón 

Baldvins sem sagðar eru vitna „um kvalalosta, gægjufýsn og yfirdrifinn hefndarþorsta“ 

(Þá finnst mér ég ekki eiga heima á Íslandi heldur í Kína menningarbyltingarinnar, 2013) 

En viðsnúningurinn á hlutverkum verður nánast fullkomnaður í þeim orðum, þegar 

talað er um að „þessi bréf [hafi] sært blygðunarkennd margra.  En ekki var það Jón 

Baldvin sem birti þessi bréf - og hefur væntanlega aldrei ætlast til þess að þau birtust.  

Því er vart við hann að sakast að bréfin hafi sært blygðunarkennd fólks, heldur þá sem 

birtu bréfin“ (Hannes kemur rektor til varnar: Jón Baldvin afflytur málið og lætur það 

snúast um sig, 2013). Jón Baldvin verður því ekki gerandinn í málinu heldur þeir sem 

bréfin birtu. 

Fórnarlambið Jón Baldvin Hannibalsson 

Saman koma þannig fjölmargir þættir sem í sameiningu virka til þess að endurskipa 

hlutverkin í málinu. Þannig er dregin upp sú mynd að ódæmdur og saklaus hafi Jón 

Baldvin beðist afsökunar á broti sem var ekki neitt neitt og með því gert sitt. En hinir 

vilja ekki fyrirgefa þrátt fyrir að vera langt frá því syndlausir sjálfir og veitast þess í stað 

að honum í „viðbjóðslegri aðför“ með notkun á óásættanlegum aðferðum þar sem 

mannréttindi hans eru höfð að engu meðan vegið er í verki að stoðum réttarríkisins. 

Verður þar úr að femínistarnir og kynjafræði Háskóla Íslands eru sett í hlutverk 

illmennisins, gerandans í málinu, meðan sagt er beinum orðum að „[b]rotamaðurinn Jón 

Baldvin, sem var kærður, úthrópaður og ærulítill orðinn vegna girndar sinnar, stendur 

nú uppi sem fórnarlambið í málinu en ekki ljóti karlinn“ (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 

2013b). Er þetta dregið ágætlega fram í kaldhæðnislegri gagnorðræðu á Sannleikurinn.is 

um söngleikinn Meðferðin á Jóni Baldvin:  

Verkið fjallar um hvernig aðalpersónan, Jón Baldvin Hannibalsson, 
varnarlaus fyrrum ráð- og sendiherra, verður fyrir hrikalegu óréttlæti er 
honum er meinað að vera gestafyrirlesari við Háskóla Íslands því hann er svo 
mikið pervert.  

„Á seinni árum hefur það síðan færst í vöxt að svokallaðar femínistar ráðist á 
karlmenn sem pervertast í konum og stúlkum sem kæra sig ekki um það. 
Aðferðirnar sem femínistarnir nota til að beita pervertana óréttlæti eru hver 



  

111 

annarri ógeðfelldari en femínistarnir skrifa bréf, blogga, kommenta og tjá sig. 
Stundum er hlustað á þá og stundum ekki. Verkið fjallar einmitt um tilvik 
þegar hlustað var á femínistana með þeim afleiðingum að Jón Baldvin fékk 
ekki að vera gestafyrirlesari. Bara 'Computer says no!' Getur nokkur sem ekki 
hefur reynt það á eigin skinni ímyndað sér þjáninguna? Þetta er hádramatískt 
verk sem enginn áhugamaður um mannréttindi má láta fram hjá sér fara,“ 
(Fjölbrautaskólinn í Garðabæ með söngleik um Jón Baldvin, 2013) 

Í þessari umræðu er fjarveru Guðrúnar Harðardóttur nánast viðhaldið út í gegn. 

Óhlutbundnir þolendur eru einhverju nær en virðist oft sem svo að forðast sé að nefna 

Guðrúnu þegar vikið er að brotum Jóns Baldvins og vera hennar algerlega höfð að engu 

þegar vísað er til þeirra með veigrunarorðum. „Dómgreindarbrestur“ Jóns Baldvins 

verður þar því eins og afbrot án þolanda. Umræða sem þannig hófst á orðum um 

þolendavænt umhverfi af virðingu við þá og velsemd þeirra er afflutt svo að það fjalli um 

hvaðeina annað, hún hverfist um mannréttindi Jón Baldvins, losaralega stjórnunarhætti 

Háskóla Íslands og illkvittið ofríki femínista: „það er nefnilega aðalmálið í þessu öllu 

saman. Þetta snýst ekki um einhver bréf“ („Látið er eins og þetta sé allt honum Baldri að 

kenna“, 2013). Brotin verða málinu óviðkomandi og og því síður að vikið sé að þolanda 

þeirra, uppsprettu umræðunnar. Eftir stendur því autt hlutverk. Án þolanda er ekkert 

þolendasjónarmið og allar aðgerðir verða þannig aðeins til þess að níðast á Jóni Baldvin. 

Honum er því kirfilega komið fyrir í þessu auða sæti þar sem hann verður nánast óvirkt 

og áhrifslaust fórnarlambið í málinu og úr verður að „[þ]að er óskemmtilegt fyrir Jón að 

hafa orðið það á að senda þessi bréf“ („Látið er eins og þetta sé allt honum Baldri að 

kenna“, 2013). 

  



  

112 

6. Samantekt og umræður 

Umræðan í kjölfar þess að ráðning Jóns Baldvins var dregin til baka er að stærstum hluta 

mönnuð körlum. Á það við hvort heldur sem litið er til þeirra fréttamanna sem skrifa og 

flytja fréttir um málið, til þeirra hvers skoðanir eru endurfluttar í þeim fréttum eða til 

þeirra sem þátt taka í umræðum á bloggum og í athugasemdakerfum. Voru karlar þannig 

um 60% þeirra sem tóku þátt í umræðum um málið í athugasemdakerfum á móti tæpum 

40% kvenna. Karlar áttu þó tvöfallt fleiri ummæli heldur en konur eða um tvo þriðju 

þeirra á móti þriðjungs kvenna, rúmlega 1000 ummæli á móti rúmum 500 ummælum 

kvenna. Svipaða sögu er að sjá í kynjun fréttamanna, en í þau tiltölulega fáu skipti sem 

nafn þeirra var getið þá var í 27 tilvikum um karl að ræða á móti 13 skiptum þar sem 

kona var skráð fyrir fréttunum. Þær fréttir voru svo ósjaldan endurflutningur á 

skoðunum annarra þekktra einstaklinga sem höfðu tjáð sig um málið í bloggskrifum og í 

athugasemdum á netinu. Karlar voru hér sem fyrr í meiri hluta. Í fjölmiðlum komu 

þannig fram skoðanir 18 karla á móti 11 konum og komu skoðanir karla þar fyrir 89 

sinnum en skoðanir kvenna 47 sinnum. Ljóst er því að meirihluti þeirra sem fjalla um 

málið eru karlar. 

Má því sjá að orðræðan og þekkingin sem þar er sköpuð kemur að stærstum hluta frá 

körlum. Innihaldsgreiningin gefur ekki færi á að greina ásetning þessara karla eða þau 

áhrif sem þessi kynjaskekkja hefur á orðræðuna. Hins vegar gefa þessi tíðnigildi ákveðna 

hugmynd um þann jarðveg þaðan sem orðræðan sprettur. Sandra Harding (1993) bendir 

í þessu samhengi á að þekkingarsköpun er ávallt háð sjónarhorni þeirra, þar sem áhrif 

hafi ólík samfélagsbundin viðhorf, þekking og væntingar. Dorothy E. Smith (2004) fjallar 

í þessu samhengi um það hvernig þetta sjónarhorn karla og kvenna ráðist af félagslegum 

heimi þeirra sem sé ólíkur.  

Samsvara þær hugmyndir vel hugtökum Pierre Bourdieu (1990), habitus og doxa. Þar 

sem habitus sé væntingar okkar, venjur og viðhorf sem við tileinkum okkur í tengslum 

við félagslegar formgerðir og samfélagslegar aðstæður. Má því ætla að ólík 

samfélagsstaða karla og kvenna hafi áhrif á viðhorf þeirra og skoðanir sem svo getur 

komið fram í almennri umræðu, sem er ekki svo að segja að karlar geti ekki tekið upp 

málstað kvenna eins og Þorgerður Einarsdóttir (2004) bendir á né heldur að konur geti 

ekki allt eins tekið þátt í, stutt undir og viðhaldið valdastöðu karla gagnvart konum eins 

og Bourdieu (1990) bendir á. Hins vegar má ljóst vera að yfirgnæfandi þátttaka karla í 
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umræðunni og umframaðgengi þeirra að fjölmiðlum endurspeglar ríkjandi valdakerfi 

um leið og það gefur aukið færi á að því sé viðhaldið, þegar doxa, ómeðvitað gildismat 

okkar og viðhorf sem iðulega sé í takt við ráðandi samfélagsskipan fær hér frekari 

möguleika til endursköpunar, ekki síst í krafti karllægs valds. Og hér má sjá hvernig 

orðræðan í kjölfar afturköllunar ráðningar Jóns Baldvins fellur iðulega að hagsmunum 

ráðandi valds, þar sem valdamiklir karlar fylkja sér um málstað annars valdakarls og 

hann leystur undan ábyrgð meðan sú sem brotið var á og þeir sem töluðu fyrir velferð 

hennar og annara þolenda eru gerðir gerendur í málinu, ábyrgir fyrir brotunum og 

eftirköstum þeirra. 

Orðræðan í kringum kynferðisbrotin gegn Guðrúnu Harðardóttu, ábyrgð Jóns Baldvins, 

afturköllun ráðningar hans og mótmæli femínista er uppfull af þversögnum. Þar eru 

brotin gegn Guðrúnu ekki álitin neitt neitt, samt hafi Jón Baldvin gengist við þeim og 

beðist afsökunar, en ódæmdur sé hann þrátt fyrir það saklaus í málinu, á sama tíma er 

því svo haldið uppi að ekki sé hægt að dæma hann fyrir þessa sekt sína því þótt hann sé 

ekki syndlaus þá sé það heldur enginn. Og þau hlutverk sem Jón Baldvin hlýtur í 

umræðunni eru álíka mótsagnakennd. Þar sem í annan endan er hann séður sen sjúkur 

kynferðisbrotamaður og skrímsli, en í hinn endan er hann séður sem lastalaus, óflekkuð 

hetja og fyrirmyndarkennari en hvorugt hlutverkið eignar honum ábyrgð á gjörðum 

sínum. Þegar hann hins vegar er séður sem breyskur maður, beggja blands, þá virkar það 

þó allt eins til þess að leysa hann undan ábyrgð. Saman koma þessar margræðu 

þversagnir og endurskilgreina málið svo að Jón Baldvin endar uppi sem fórnarlambið í 

málinu. Er sú niðurstaða stutt margvíslegum orðræðubrögðum og tilvísunum í aðrar 

orðræður. 

Orðræðan eins og hún snýr að hlutverki Jóni Baldvini Hannibalssyni er verulega 

áhugaverð. Hún er vissulega fremur marglaga, jafnvel beinlínis klofin algerlega í 

andstæðar fylkingar, en engu að síður verður hún stöðugt til þess leiðandi að dregið sé 

úr ábyrgð Jóns Baldvins ef hún verður þess ekki hreinlega valdandi að hann sé með öllu 

leystur undan henni. Í einn endan markast orðræðan af skrímsla- og/eða 

sjúkdómsvæðingu þegar Jón Baldvin er ýmist útmálaður sem skrímsli eða sagður vera 

veikur maður í ljósi brotana gegn Guðrúnu Harðardóttur. Þess háttar umræða gerir 

gjörðir hans þó að litlu öðru en afleiðingu hans eigins eðlis, eins konar orsakanauðsyn 

sem gefur lítið rými fyrir gerendahæfni Jóns Baldvins og þar með persónulega ábyrgð. Á 
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hinn bogin gerir þess háttar orðræða samfélagslega ábyrgð að engu þegar Jón Baldvin 

verður að fráviki, aðgreindu frá öðru fólki og brotin afleiðing af hans einstaka eðli, alls 

endis óháð þáttum samfélagsskipaninnar. Andstætt þessari ímynd skrímslisins Jón 

Baldvins má þó jafnframt greina þráfellda fastheldni við flekklausa mynd af honum. Þess 

háttar tilhneiging til þess að draga upp lastalausa mynd af honum þrátt fyrir allt er þó 

allt eins hægt að sjá sem afleiðingu af skrímslavæðingu kynferðisbrotamanna, því 

skrímslið verður ósamræmanlegt við hinn venjulega mann, svo ekki sé talað um þann 

sem búi yfir mannkostum. Jón Baldvin verður þannig bara annað hvort eða, skrímslið 

eða óflekkuð hetjan en hvoru tveggja leysir hann undan ábyrgð. 

Brotin gegn Guðrúnu eru í orðræðunni gerð smávægileg, þar sem lítið er gert úr gjörðum 

Jóns Baldvins og áhrifum þeirra á Guðrúnu. Er þar upplifun þolenda höfð að engu þegar 

gjörðir Jóns Baldvins eru gerðar meinlausar eða henni fundinn uppruni í persónu 

þolanda, það sé þeirra að þess háttar brot valdi þeim vanlíðan. Þar sé það Guðrún, rétt 

eins og Hildur Lilliendahl, sem sé of viðkvæm og taki brotunum af meiri alvöru en efni 

standi til. Það sé því ekki við brotin að sakast eða geranda þeirra heldur þær, fyrst þær 

upplifi brotin sem slík.  

Lítilvægi þeirra er ekki síst stutt vísunum í orðræðu um alvarleika nauðgana, misnotkun 

og sér í lagi „raunveruleg kynferðisbrot“. Þar sem líkamleg kynferðisbrot eru sett ofar 

öðrum brotum í einhvers konar stigveldi og um leið gerð að ákveðnu viðmiði sem önnur 

brot eru dæmd eftir. Kemur það jafnframt ítrekað fram í máli Jóns Baldvins sjálfs sem 

styðst fastlega við lagalegar skilgreiningar á kynferðisbrotum þar sem hann undanskilur 

eigin gjörðir kynferðisbrotum á þeim forsendum að aðeins hafi verið kært fyrir brot 

gegn blygðunarsemi. Brotin gegn Guðrúnu hafi því ekki verið kynferðisleg áreitni og þar 

með ekki heldur kynferðisbrot. Eru skilgreiningar íslenskra laga með því notaðar til þess 

að styðja undir stigveldi kynferðisbrota þar sem neðri mörk kynferðislegrar áreitni eru 

notuð til þess að ala á aðskilnaði og undanskilja ákveðna háttsemi kynferðisbrotum. Á 

svipaðan hátt samsvara efri mörk kynferðislegrar áreitni ágætlega þeim aðskilnaði sem 

skilur kynferðislega áreitni frá hugmyndum um „raunveruleg“ „líkamleg“ kynferðisbrot. 

Á gagnstæðan hátt mætti taka tillit til upplifunar þolanda og skoða brotin í ljósi 

samfellulíkans kynferðisbrota. Þar er horft til þess að reynsla þolanda af ofbeldi geti 

verið margbreytilegri en svo að staðlaðir greiningaflokkar dugi til. Brot geti þannig 

tilheyrt ólíkum flokkum og færst þeirra á milli en um leið myndað eina heild. Þar geti 
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líka upplifun sem áður var talin skaðlaus síðar í nýju samhengi valdið vanlíðan (Fileborn, 

2013). Fellur það vel að brotunum gegn Guðrúnu Harðardóttur en þau minna á margt á 

tælingarferli þar sem greina má skýran stígandi í hegðun sem og í bréfunum sem Jón 

Baldvin sendi Guðrúnu sem svo náði hápunkti í verulega kynferðislegum bréfum sem 

ollu henni gríðarlegum ótta og vanlíðan. Í kjölfarið hafi svo fyrri gjörðir Jóns Baldvins 

sem áður hafi verið álitnar óverulegar verið settar í samhengi við þau bréf og saman 

endurtúlkað sem stærri heild brota. Jón Baldvin talar hins vegar um þá 

endurskilgreiningu sem „eftiráspuna“ (2013c).  

Stigveldi kynferðisofbeldis er staðfest beggja vegna í umræðunni, líka af þeim sem tala 

gegn ráðningu Jóns Baldvins, þar sem brotin gegn Guðrúnu eru sett í slíkan búning að 

þau samsvari betur viðmiðum stigveldisins, svona rétt eins og til þess að upplifun 

Guðrúnar sé tekin gild og til þess að brotunum sé gefinn nægilegur þungi þá þurfi þau 

líka að vera raunverulegegt brot. Virkar það þó allt eins til þess að staðfesta undirskipun 

þeirra brota sem ekki samræmast viðmiðinu fyrst alvarleiki brotana fæst aðeins 

staðfestur með samsvörun við það. Á þann hátt er orðræða um „raunverulegt 

kynferðisbrot“ á gagnstæðan hátt einnig notuð til þess að undirskipa og útiloka brotin 

gegn Guðrúnu sem þar eru ekki séð falla að viðmiði „raunverulegra brota“. Af því leiðir 

að með því að kvarta undan slíkum ekki-brotum eru þolendur álitnir nýta sér neyð 

þeirra sem raunverulega hafi verið brotið á og þeir því gerðir að vonda kallinum.  

Þrátt fyrir að brotin gegn Guðrúnu séu á þennan hátt gerð að einhverjum smámunum og 

ekki-broti þá er jafnframt gert mikið úr viðurkenningu Jóns Baldvins og afsökunarbeiðni 

hans. Brotin gegn henni eru hér ekki til að nefna en bón hans um fyrirgefningu verður 

það. Þar myndast raunar þversögn þegar Jón Baldvin gerði ekki neitt af sér en gengst 

samt við því og biðst afsökunar. Þversögn sem kemur skýrt fram í orðunum um að hann 

hafi „ítrekað neitað sök en beðið þá sem í hlut eiga afsökunar“ (Baldur Arnarsson, 2014). 

Viðurkenning hans og afsökunarbeiðni eru þó ekki til þess fallin að hann þurfi að bera 

ábyrgð í gjörðum sínum. Þess í stað virðist hann fremur leystur undan henni, hann hafi 

axlað hana í eitt skipti fyrir öll. Á gagnstæðan hátt færist ábyrgðin á Guðrúnu sjálfa og 

með því álitið að ekki þurfi að taka afstöðu í málinu því það sé hennar að fyrirgefa. Og 

þegar hún fyrirgefur ekki þá verður hún gerandinn í málinu sem heldur aftur 

fyrirgefningunni meðan Jón Baldvin hafi gert allt sitt og verður því fórnarlambið. Í 
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afsökunarbeiðni Jóns Baldvins felst þannig viss viðurkenning á sekt hans en þar umfram 

þó líka syndaaflausn. 

Á móti viðurkenningu Jóns Baldvins á gjörðum sínum koma svo hugmyndir um að hann 

sé eftir sem áður saklaus. Er það einna helst stutt vísunum í orðræðu réttarríkisins, 

ódæmdur sé Jón Baldvins saklaus uns sekt sé sönnuð. Málið er þannig mótað á þann hátt 

að það snúist um mannréttindi og grundvallargildi samfélagsins. Með því að höfða svona 

til almennra gilda sem óhægt er að mótmæla er orðræðunni um málið stýrt á þann veg 

að í afturköllun ráðningar Jón Baldvins felist mannréttindabrot og afnám réttarverndar. 

Þar með verður aftur viðsnúningur á hlutverkum. Þeir sem ráðninguna gagnrýndu verða 

hér gerendur í málinum þegar þeir er sagðir taka afstöðu með mannréttindabrotum og 

vega í verki gegn stoðum réttarríkisins en Jón Baldvin á gagnstæðan hátt gerður að 

fórnarlambinu í málinu.  

Andstætt þessu sakleysi hans er málið þó jafnframt talið sýna fram á syndir hans. Þær, 

rétt eins og viðurkenning hans og afsökunarbeiðni, fela þó síður í sér kröfu um ábyrgð 

Jón Baldvins. Þvert á móti þá er hér haldið uppi þrástefinu sá yðar sem syndlaus er kasti 

fyrsta steininum. Í krafti þess er enginn talinn þess megnugur að dæma Jón Baldvins 

fyrir gjörðir sína og þannig skotið á þá sem mótmæltu ráðningu hans og eru fyrir vikið 

áleitnir í yfirlæti sínu, blindir á bjálkan sínu eigin auga. Í þessu felst þó ekki síst lausn 

undan því að þurfa að taka afstöðu í málinu. Það afstöðuleysi er enn frekar rökstutt með 

hugmyndum um að brotin gegn Guðrúnu séu einkamál Jón Baldvins, það sé því hvorki 

Háskóla Íslands né almennings að taka þar afstöðu. Verður þar því nánast einhvers 

konar viðsnúningur á þeirri þróun kynjakerfisins frá einkasviðinu yfir á opinbera sviðið, 

sem Walby (1990) lýsir, þegar brotin eru í krafti ráðandi valds á opinbera sviðinu færð 

yfir á umráðasvið einkasviðsins þar sem aðskilnaður þess persónulega frá því pólítíska 

breiði yfir brotin svo ekki þurfi að bregðast við. Þess háttar afstöðuleysi krefst engra 

viðbragða og jafngildir því afstöðu með hinu viðtekna. Þegar í engu er brugðist við hefur 

það engin áhrif á stöðu geranda svo gjörðum hans fylgja engin eftirköst fyrir hann á 

meðan þolandinn setur einn uppi með upplifun sína. Endurspeglast það á ó svo 

kaldhæðnislegan hátt í opnunartilvitnun Jón Baldvins í skoðanagrein sinni „Háskóli 

Íslands: Ekki meir, ekki meir...“: „Það versta er ekki fólska hinna illviljuðu; það versta er 

þögn og afskiptaleysi hinna góðviljuðu“ (Ókunnur)“ (Jón Baldvin Hannibalsson, 2013a).  
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Saman koma þessar þversagnir svo til þess að skapa heildarmynd þar sem Jón Baldvin 

endar uppi sem fórnarlambið í málinu. Er það ekki síst tilkomið vegna þeirra hlutverka 

sem aðrir málsaðilar eru settir í í orðræðunni. Guðrún verður gerandi í málinu þegar 

hún neitar Jóni Baldvin um fyrirgefninguna, meðan Jón Baldvin sem álitinn er hafa gert 

allt til þess að verðskulda hana verður fórnarlambið. Þegar málið er látið snúast um 

mannréttindi verður Háskóli Íslands sekur um mannréttindabrot meðan Jón Baldvin 

verður fórnarlamb þeirra brota, á sama tíma og alið er á ofstæki og hroka þeirra sem 

ráðningu hans gagnrýna. Eru þeir þar skýrt aðgreindir og gerðir að hinum, til að mynda 

með vísun í orðræðu um kristinn boðskap fyrirgefningarinnar og almennan syndugleika 

mansins, umburðarlyndi og vestræn gildi andstætt femínistum sem sagðir eru í heilögu 

stríði sínu minna meir á Islam, öfgamúslima og talíbana.  

Er það ekki svo að segja að allir sem tali fyrir ráðningu Jóns Baldvins séu endilega að 

gera það á forsendum kristni og vestrænna gilda andstætt Islam heldur er það frekar til 

vitnis um hentistefnu í orðræðunni og hvernig ítrekað er sótt í aðrar orðræður til þess 

að ljá máli sínu vægi. Á þann hátt er sótt í fyrirliggjandi orðræður og vísað í viðteknar 

hugmyndir til þess að draga upp nýja og áhrifaríka mynd af málinu (Carabine, 2001). Er 

femínistum og gagnrýni þeirra þannig jöfnum höndum líkt við Þriðja ríkið, 

McCarthyisma, Stalíníska Gúlagið, spænska rannsóknarréttinn, nornaveiðar, fasisma og 

menningarbyltinguna í Kína. Þessum ofhlöðnu samlíkingum er þó fundinn farvegur í 

viðteknum hugmyndum um ímynd öfgafemínistans og neikvæðan femínisma hans. Er 

því svo stillt upp andspænis hugmyndum um jákvæðan og hófsaman femínisma sem í 

orðræðunni er talinn sjálfsagður og setur þar viðmiðið um hvað sé æskileg og 

samfélagslega leyfileg hegðun. Edley og Wetherell (2001) benda hins vegar á að það 

viðmið bjóði þó ekki upp á mikla möguleika á frekari framförum þegar þess konar 

femínisma er gert að stefna aðeins að hóflegu jafnrétti sem raunar sé nú þegar nægilegt. 

Samræmist það ágætlega hugmyndum Angela McRobbie (2009) um samfélagslegt og 

menningarlegt landslag póstfemínisma þar sem hugmyndir femínista hafa verið teknar 

upp í samfélaginu og sé því álitið að jafnréttinu sé náð. Um leið eru þær hugmyndir þó 

samræmdar einstaklingshyggjuhugmyndum sem með því dragi úr drifkrafti og áhrifum 

femínísks hreyfiafls. Er það fyllilega í takt við hugmyndir Bourdieu (2001) um að 

framfarir á stöðu kvenna á ákveðnum sviðum breiði yfir og hylji viðvarandi óréttlæti 

þegar á heildina sé litið. 
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Þeir sem ekki falla að þessari viðurkenndu, hófsömu og áhrifalitlu sýn á femínista standa 

því utan þess sem í orðræðunni er gert leyfilegt. Er þeim fyrir vikið stillt upp innan 

minnis öfgafemínistans og femínskar aðgerðir þeirra útmálaðar sem neikvæðar. Í þess 

háttar málsmeðferð verður það því ofríki femínista sem sé vandamálið. Ágengni 

femínista verður þar af leiðandi það sem sé ámælisvert í máli Jóns Baldvins meðan hann 

verður fórnarlamb yfirgangs þeirra. Í umræðu sem hefst á orðum um virðingu við 

velsemd þolenda, snúast hlutverkin þar við um leið og þolandinn hverfur í orðræðunni 

og sá sem hefði verið gerandi stendur uppi sem fórnarlamb. 

Þessar sömu þversagnir birtast svo á míkróplani í afsökunarbeiðni Jóns Baldvins sjálfs. 

Þar heldur hann fram sakleysi sitt með vísunum í lagalega hlið málsins um leið og hann 

gerir lítið úr upplifunum Guðrúnar þegar hann undirstrikar lítilvægi brotanna. Samt 

biðst hann fyrirgefningar þó þetta hafi ekki verið nema smámunir. Og loks varpar hann 

ábyrgðinni á Guðrúnu með hlutverkaskiptum í málinu. Mistök hans voru að hlýða 

Guðrúnu þegar hún bað hann um að skrifa þessi bréf. Jón Baldvin verður þannig saklaus 

en Guðrún gerandi. 

Þessar þverstæður á míkró- og makróplani umræðunnar virka þó til þess að draga fram 

það sem að baki liggur. Minnir þetta á margt á greiningu Slavoj Žižek (2005) á freudíska 

brandaranum um brotna ketilinn og orðræðuna um Íraksstríðið. Þar lýsir hann því 

hvernig opinber umræða og yfirhylmingar bandarískra stjórnvalda um Íraksstríðið hafi 

tekið á sig form málflutnings þessa brandara: 1)  Ég fékk aldrei ketilinn þinn lánaðan 2) 

Hann var brotinn þegar ég fékk hann 3) Hann var heill þegar ég skilaði þér honum sem 

virki bara til þess að staðfesta það sem staðhæfingarnar gera augljóst „ég braut pottin 

sem ég fékk lánaðan hjá þér“. Á sama hátt virka þráfeldar yfirlýsingar um að: 1) Gjörðir 

Jón Baldvins hafi ekki verið brot 2) Það var Guðrún sem bað um þau og femínistar sem 

opinberuðu sem varð til að særa blygðunarsemi fólks 3) Jón Baldvins er búinn að biðjast 

afsökunar, til þess að staðfesta að sakleysi Jón Baldvins sé ekki svo afdráttalaust og 

brotin ekki algerlega meinlaus.  

Verður þannig úr að jafnvel þótt ríkjandi orðræða virðist iðulega einkennast af lítilvægi 

brotana, fórnarlambshlutverki Jón Baldvins og ofríki femínista þá glittir þar alls staðar í 

misfellurnar. Þeir sem fylkja sér um málstað Jón Baldvins eru fleiri, hvort heldur sem er í 

athugasemdakerfum eða skoðanaskrifum, þekktari, þar sem fjöldi nafntogaðra manna 

með íburðamikið áhrifavald koma fram og gagnrýna afturköllun ráðningarinnar, og hafa 
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greiðara aðgengi að fjölmiðlum. Hæpið verður því að tala eins og svo margir, á borð við 

Egil Helgason og Brynjar Níelsson, sem tíðrætt er um hávaða þeirra sem ráðninguna 

gagnrýna, virðist hann alla vega yfirgnæfður all verulega af þeim sem því eru ósammála. 

Engu að síður endurspeglar það líka að málflutningur þeirra sem ráðninguna gagnrýna 

fær komist í gegn. Og greina má gagnorðræðu við næstum hvert einasta orðræðubragð 

og umræðustýringu, í mismiklu mæli en hún er nánast alltaf til staðar. Þar spila 

athugasemdakerfin og netumræðan ekki síst viðamikið hlutverk. Þannig verða ummæli á 

netinu og „kommentakerfi DV“ þar sem svo gjarnan, eins og í orðum Egils Helgasonar, er 

talað um að ríki „heift, ósveigjanleiki og skortur á umburðarlyndi“ (2013) þó til þess að 

auka umræðuna. Og í umræðunni, þar sem vissulega er oft farið offari í málflutningi, 

myndast þannig jafnframt rými fyrir skoðanaskipti og rödd gagnorðræðunnar sem hætt 

hefði verið á að annars yrði undir í almennri umfjöllun um málið fær í netumræðunni 

tækifæri til að heyrast.  

 

 

  



  

120 

Heimildir 

Afhverju tjáir hinn dæmdi ritþjófur sig ekkert um þetta mál ? (2013, 2. september 2013). Sótt 4. júlí 
2015 af http://123.blog.is/blog/123/entry/1311167/ 

Alþingistíðindi. 
Andersen, M. L. og Hysock, D. (2009). Thinking About Women: Sociological Perspectives on Sex and 

Gender (8. útgáfa). Boston: Pearson.  
Andrea G. Dofradóttir, Kristjana Stella Blöndal og Friðrik H. Jónsson. (2004). Einelti og kynferðisleg 

áreitni í Háskóla Íslands: Unnið fyrir Jafnréttisnefnd HÍ: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  
Arms, M. F. (2002). When Forgiveness Is Not the Issue in Forgiveness: Religious Complicity in Abuse 

and Privatized Forgiveness. Journal of Religion & Abuse, 4(4), 107-128.  
Bacchi, C. L. (1999). Sexual Harassment: What is Sexual About It? Í Women, Policy and Politics: The 

Construction of Policy Problems: SAGE Publications.  
Baldur Arnarsson. (2014, 29. janúar). „Hef fengið nokkra uppreisn æru“. Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/01/29/hef_fengid_nokkra_uppreisn_aeru/ 
Berelson, B. (1971). Content Analysis in Communication Research. New York: Hafner Publishing 

Company.  
Bergur Hauksson. (2012, 9. mars). Ósamræmi í löggjöf um kynferðislega áreitni. Sótt 13. apríl 2016 af 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1413859/ 
Bjarney Friðriksdóttir. (2014). Greining: Hatursorðræða í ummælakerfum íslenskra netfréttamiðla. 

Reykjavík: Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar  
Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press.  
Bourdieu, P. (2001). Masculine Domination. Stanford: Stanford University Press.  
Brunner, L. K. og Dever, M. (2014). Work, Bodies and Boundaries: Talking Sexual Harassment in the 

New Economy. Gender, Work & Organization, 21(5), 459-471.  
Brynjar Níelsson. (2013, 1. september). Brennuvargarnir. Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Brynjar/brennuvargarnir 
Brynjar: Ekkert pláss fyrir kærleika í húsi brennuvargsins – Háskólinn verður að taka hressilega í 

taumana. (2013, 1. september). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/01/brynjar-ekkert-plass-fyrir-kaerleika-i-husi-
brennuvargsins-haskolinn-verdur-ad-taka-hressilega-i-taumana/ 

Bubbi Morthens. (2013, 1. september 2013). Hvenær lýkur refsingu? Sótt 30. janúar 2016 af 
http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Bubba/hvenaer-lykur-refsingu 

Campbell, R., Sefl, T., Wasco, S. M. og Ahrens, C. E. (2004). Doing Community ResearchWithout a 
Community: Creating Safe Space for Rape Survivors. American Journal of Community 
Psychology, 33(3), 253-261.  

Carabine, J. (2001). Unmarried Motherhood 1830-1990: A Genealogical Analysis. Í M. Wetherell, S. 
Taylor og  S. J. Yates (Ritstj.), Discourse as Data (bls. 267-310). London: Sage Publications.  

Carll, E. K. (2003). News Portrayal of Violence and Women: Implications for Public Policy. American 
Behavioral Scientist, 46(12), 1601-1610.  

Choi, J. J. og Severson, M. (2009). “What! What kind of apology is this?”: The nature of apology in 
victim offender mediation. Children and Youth Services Review, 31(7), 813-820.  

Choo, K.-K. R. (2009). Online child grooming: a literature review on the misuse of social networking 
sites for grooming children for sexual offences. Canberra: Australian Institute of Criminology.  

Conrad, P. (2007). The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into 
Treatable Disorders. Baltimore: The John Hopkins University Press.  

Creswell, J. W. (2007a). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. 
Thousund Oaks: Sage Publications.  

Creswell, J. W. (2007b). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 
Thousund Oaks: Sage Publications.  

http://123.blog.is/blog/123/entry/1311167/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/01/29/hef_fengid_nokkra_uppreisn_aeru/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1413859/
http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Brynjar/brennuvargarnir
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/01/brynjar-ekkert-plass-fyrir-kaerleika-i-husi-brennuvargsins-haskolinn-verdur-ad-taka-hressilega-i-taumana/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/01/brynjar-ekkert-plass-fyrir-kaerleika-i-husi-brennuvargsins-haskolinn-verdur-ad-taka-hressilega-i-taumana/
http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Bubba/hvenaer-lykur-refsingu


  

121 

Crisp, B. R. (2007). Spirituality and Sexual Abuse: Issues and Dilemmas for Survivors Theology & 
Sexuality, 13(3), 301-314.  

Edley, N. og Wetherell, M. (2001). Jekyll and Hyde: Men's Construction of Feminism and Feminists. 
Feminism & Psychology, 11(4), 439-457.  

Edwards, A. (1987). Male Violence in Feminist Theory: an Analysis of the Changing Conceptions of 
Sex/gender Violence and Male Dominance. Í J. Hanmer og  M. Maynard (Ritstj.), Women, 
Violence and Social Control (bls. 13-29). Houndmills: Macmillan Press.  

Egill Helgason. (2013, 30. ágúst). Heiftin á netinu. Sótt 4. júlí 2015 af 
http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2013/08/30/heiftin-a-netinu/ 

Einkenni og meðferð nauðgunarmála sem bárust lögreglu á árunum 2008 og 2009 - Samantekt á 
helstu niðurstöðum -. (2013). Reykjavík.  

Eistland umburðalindari en Ísland. (2013, 30. ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://thruman.blog.is/blog/sleggjuhvellurinn/entry/1310819/ 

Fileborn, B. (2013). Conceptual understandings and prevalence of sexual harassment and street 
harassment. Melbourne: Australian Centre for the Study of Sexual Assault.  

Finnborg Salome Steinþórsdóttir. (2013). VINNUMENNING OG KYNJATENGSL LÖGREGLUNNAR AF 
HVERJU ERU KONUR SVO FÁMENNAR MEÐAL LÖGREGLUMANNA? : Ríkislögreglustjórinn, 
Nýsköpunarsjóður námsmanna og Háskóli Íslands.  

Fitzgerald, L. F., Gelfand, M. J. og Drasgow, F. (1995). Measuring Sexual Harassment: Theoretical and 
Psychometric Advances. Basic and Applied Social Psychology, 17(4), 425-445.  

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ með söngleik um Jón Baldvin. (2013, 3. september). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://sannleikurinn.com/forsida/content/fj%C3%B6lbrautask%C3%B3linn-%C3%AD-
gar%C3%B0ab%C3%A6-me%C3%B0-s%C3%B6ngleik-um-j%C3%B3n-baldvin 

Fjölmiðlar. Sótt 7. nóvember af https://www.creditinfo.is/gogn/fjolmidlar.aspx  
Foster, G., Boyd, C. og O'Leary, P. (2012). Improving policy and practice responses for men sexually 

abused in childhood. Melbourne: Australian Centre for the Study of Sexual Assault.  
Foucault, M. (1978). The History of Sexuality - Volume 1: An Introduction. New York: Pantheon Books.  
Foucault, M. (1984). Truth and Power. Í P. Rabinow (Ritstj.), The Foucault Reader (bls. 51-75). New 

York: Pantheon Books.  
Foucault, M. (1995). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books.  
Franzosi, R. (2008). Content Analysis: Objective, Systematic, and Quantitative Description of Content. 

Í Content Analysis -  Vol. I (bls. xxi-xlix). Thousand Oaks: Sage Publications.  
Gavinson, R. (1992). Feminism and the Public/Private Distinction. Stanford Law Review, 45(1), 1-45.  
Gefum orðið frjálst! (2013, 30. ágúst). Sótt 2. mars 2016 af 

http://mosi.blog.is/blog/mosi/entry/1310833/ 
Gill, R. (2005). Discourse Analysis. Í Qualitative Researching with Text, Image and Sound: A Practical 

Handbook. London: Sage Publications.  
Glasser, M., Kolvin, I., Campbell, D., Glasser, A., Leitch, I. og Farrelly, S. (2001). Cycle of child sexual 

abuse: links between being a victim and becoming a perpetrator. The British Journal of 
Psychiatry, 179(6), 482-494.  

Góð orð óskast. (3. júní). Sótt 1. maí 2016 af http://www.stigamot.is/is/frettir/frettir 
Gramsci, A. (1999). Selections From the Prison Notebooks. London: The Electric Book Company.  
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir. (1998). Kynferðisleg áreitni á vinnustöðum. 

Reykjavík: Skrifstofa jafnréttismála og Vinnueftirlit ríkisins.  
Guðný Elísa Guðgeirsdóttir. (2012, 12. nóvember). Viltu láta drepa skrímslið eða eigum við að bjóða 

honum kaffi? Sótt 14. apríl 2016 af https://knuz.wordpress.com/2012/11/12/viltu-lata-
drepa-skrimslid-eda-eigum-vid-ad-bjoda-honum-kaffi/ 

Gyða Margrét Pétursdóttir. (2013, 5. september ). Sjónarmið í óboðlegri umræðu. Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.visir.is/sjonarmid-i-obodlegri-umraedu/article/2013709059983 

Gyða Margrét Pétursdóttir. (2015). Fire-raising feminists: Embodied experience and activism in 
academia. European Journal of Women’s Studies.  

http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2013/08/30/heiftin-a-netinu/
http://thruman.blog.is/blog/sleggjuhvellurinn/entry/1310819/
http://sannleikurinn.com/forsida/content/fj%C3%B6lbrautask%C3%B3linn-%C3%AD-gar%C3%B0ab%C3%A6-me%C3%B0-s%C3%B6ngleik-um-j%C3%B3n-baldvin
http://sannleikurinn.com/forsida/content/fj%C3%B6lbrautask%C3%B3linn-%C3%AD-gar%C3%B0ab%C3%A6-me%C3%B0-s%C3%B6ngleik-um-j%C3%B3n-baldvin
https://www.creditinfo.is/gogn/fjolmidlar.aspx
http://mosi.blog.is/blog/mosi/entry/1310833/
http://www.stigamot.is/is/frettir/frettir
https://knuz.wordpress.com/2012/11/12/viltu-lata-drepa-skrimslid-eda-eigum-vid-ad-bjoda-honum-kaffi/
https://knuz.wordpress.com/2012/11/12/viltu-lata-drepa-skrimslid-eda-eigum-vid-ad-bjoda-honum-kaffi/
http://www.visir.is/sjonarmid-i-obodlegri-umraedu/article/2013709059983


  

122 

Hall, S. (1986). Variants of Liberalism. Í V. Beechey og  J. Donald (Ritstj.), Subjectivity and Social 
Relations (bls. 34-70). Milton Keynes: Open University Press.  

Hannes Hólmsteinn Gissurarson. (2013, 2. september 2013). Ómaklegar árásir á rektor og 
sviðsforseta. Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Hannes/omaklegar-arasir-a-rektor-og-
svidsforseta 

Hannes kemur rektor til varnar: Jón Baldvin afflytur málið og lætur það snúast um sig. (2013, 2. 
september). Sótt 4. júlí 2015 af http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/02/hannes-kemur-
rektor-til-varnar-jon-baldvin-afflytur-malid-og-laetur-thad-snuast-um-sig/ 

Harding, S. (1993). Rethinking Standpoint Epistemology: What Is „Strong Objectivity“? Í L. Alcoff og  
E. Potter (Ritstj.), Feminist Epistemologies (bls. 49-82). New York: Routledge.  

Hart, C. (2005). Doing Your Masters Dissertation. London: Sage Publications.  
Háskóli Íslands – griðastaður dónakarla? (2013, 28. ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af 

https://knuz.wordpress.com/2013/08/28/haskoli-islands-gridastadur-donakarla/ 
Háskóli Íslands: Ekki meir, ekki meir…. (2013, 11. september). Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.visir.is/haskoli-islands--ekki-meir,-ekki-meir-/article/2013709119979 
Háskólinn „huglaus smáborgari“. (2013, 1. september 2013). Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/09/01/haskolinn_huglaus_smaborgari/ 
Háskólinn fundar vegna meints „dónakarls“. (2013, 28. ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.visir.is/haskolinn-fundar-vegna-meints--donakarls-/article/2013130829137 
Heiftin á netinu. (2013, 30. ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af 

http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2013/08/30/heiftin-a-netinu/ 
Helga Þórey Jónsdóttir og Hildur Lilliendahl Viggósdóttir. (2013, 28. ágúst). Háskóli Íslands – 

griðastaður dónakarla? Sótt 4. júlí 2015 af https://knuz.wordpress.com/2013/08/28/haskoli-
islands-gridastadur-donakarla/ 

Hildur Lilliendahl Viggósdóttir. (2014, 31. janúar). Kvalarar. Sótt 4. júlí 2015 af 
https://knuz.wordpress.com/2014/01/31/kvalarar/ 

Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Hildur Friðriksdóttir. 
(2006). Lifestyle, harassment at work and self-assessed health of female flight attendants, 
nurses and teachers. Work, 27, 165-172.  

Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir. (2011). „Kannski erum við orðnar 
svo miklar strákastelpur að það haga sér allir eins“: Um orðræðu og áhrifavalda í menningu 
raun- og tæknivísindagreina Tímarit um menntarannsóknir 8, 103-123.  

Hvað er ófyrirgefanlegt? (2104, 7. febrúar). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://kvennabladid.is/2014/02/07/hvad-er-ofyrirgefanlegt/ 

Hvers vegna má Jón Baldvin ekki flytja fyrirlestra í Háskóla Íslands? (2013, 11. september). Sótt 2. 
mars 2016 af http://mosi.blog.is/blog/mosi/entry/1313120/ 

„Illt í efni þegar æðsta menntastofnun landsins bregður sér í hlutverk huglausa smáborgarans“. 
(2013, 1. september). Sótt 4. júlí 2015 af http://www.visir.is/-illt-i-efni-thegar-aedsta-
menntastofnun-landsins-bregdur-ser-i-hlutverk-huglausa-smaborgarans-
/article/2013130909948 

Ingi Freyr Vilhjálmsson. (2013a, 6. september). Neikvæður femínismi. Sótt 4. júlí 2015 af 
https://www.dv.is/blogg/ingi-freyr-vilhjalmsson/2013/9/6/neikvaedur-feminismi/ 

Ingi Freyr Vilhjálmsson. (2013b, 4. september 2013). Vansæmd rektors. Sótt 4. júlí 2015 af 
https://www.dv.is/leidari/2013/9/4/vansaemd-rektors-XV5N0V/ 

Ingibjörg Skarphéðinsdóttir. (2013). Kynferðisleg áreitni skv. 199. gr. almennra hegningarlaga. 
Háskóli Íslands, Reykjavík.  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2006). Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu. Í 
Rannveig Taustadóttir (Ritstj.), Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði. Reykjavík: 
Háskólaútgáfan.  

Jakob Bjarnar Grétarsson. (2013). Íhugar að fara í mál gegn HÍ Bylgjan.   

http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Hannes/omaklegar-arasir-a-rektor-og-svidsforseta
http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Hannes/omaklegar-arasir-a-rektor-og-svidsforseta
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/02/hannes-kemur-rektor-til-varnar-jon-baldvin-afflytur-malid-og-laetur-thad-snuast-um-sig/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/02/hannes-kemur-rektor-til-varnar-jon-baldvin-afflytur-malid-og-laetur-thad-snuast-um-sig/
https://knuz.wordpress.com/2013/08/28/haskoli-islands-gridastadur-donakarla/
http://www.visir.is/haskoli-islands--ekki-meir,-ekki-meir-/article/2013709119979
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/09/01/haskolinn_huglaus_smaborgari/
http://www.visir.is/haskolinn-fundar-vegna-meints--donakarls-/article/2013130829137
http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2013/08/30/heiftin-a-netinu/
https://knuz.wordpress.com/2013/08/28/haskoli-islands-gridastadur-donakarla/
https://knuz.wordpress.com/2013/08/28/haskoli-islands-gridastadur-donakarla/
https://knuz.wordpress.com/2014/01/31/kvalarar/
http://kvennabladid.is/2014/02/07/hvad-er-ofyrirgefanlegt/
http://mosi.blog.is/blog/mosi/entry/1313120/
http://www.visir.is/-illt-i-efni-thegar-aedsta-menntastofnun-landsins-bregdur-ser-i-hlutverk-huglausa-smaborgarans-/article/2013130909948
http://www.visir.is/-illt-i-efni-thegar-aedsta-menntastofnun-landsins-bregdur-ser-i-hlutverk-huglausa-smaborgarans-/article/2013130909948
http://www.visir.is/-illt-i-efni-thegar-aedsta-menntastofnun-landsins-bregdur-ser-i-hlutverk-huglausa-smaborgarans-/article/2013130909948
https://www.dv.is/blogg/ingi-freyr-vilhjalmsson/2013/9/6/neikvaedur-feminismi/
https://www.dv.is/leidari/2013/9/4/vansaemd-rektors-XV5N0V/


  

123 

Jordan, J. (2014). The long and winding road: Improving police responses to women‘s rape 
allegations. Í H. Johnson, B. S. Fisher og  V. Jaquier (Ritstj.), Critical Issues on Violence Against 
Women: International Perspectives and Promising Strategies (bls. 104-116). London: 
Routledge.  

Jón Baldvin fær afsökunarbeiðni og hálfa milljón. (2014, 29. janúar). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.dv.is/frettir/2014/1/29/jon-baldvin-faer-afsokunarbeidni-og-halfa-milljon/ 

Jón Baldvin fær boð um að kenna í Eistlandi. (2013, 30. ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/08/30/jon-baldvin-faer-bod-um-ad-kenna-i-eistlandi/ 

Jón Baldvin fær hálfa milljón og afsökunarbeiðni frá HÍ. (2014, 29. janúar). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.visir.is/jon-baldvin-faer-halfa-milljon-og-afsokunarbeidni-fra-
hi/article/2014140128769 

Jón Baldvin Hannibalsson. (2012, 22. febrúar). „Mala domestica ...“. Sótt 2. desember 2015 af 
https://web.archive.org/web/20120319180118/http://jbh.is/default.asp?ID=262 

Jón Baldvin Hannibalsson. (2013a, 11. september). Háskóli Íslands: Ekki meir, ekki meir…. Sótt 4. júlí 
2015 af http://www.visir.is/haskoli-islands--ekki-meir,-ekki-meir-/article/2013709119979 

Jón Baldvin Hannibalsson. (2013b). HÁSKÓLI ÍSLANDS: TALÍBANAR Í FÍLABEINSTURNI? Sótt 2. 
desember 2015 af http://www.jbh.is/default.asp?ID=297 

Jón Baldvin Hannibalsson. (2013c, 21. september). Um flísina og bjálkann – fjórða valdið, dómsvaldið 
og siðareglur blaðamanna. Sótt 4. júlí 2015 af http://www.visir.is/um-flisina-og-bjalkann---
fjorda-valdid,-domsvaldid-og-sidareglur-bladamanna/article/2013709219993 

Jón Baldvin íhugar málaferli á hendur HÍ. (2013, 2. september). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.visir.is/jon-baldvin-ihugar-malaferli-a-hendur-hi/article/2013130909907 

Jón Baldvin kennir í Eistlandi. (2013, 30. ágúst 2013). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/08/30/jon_baldvin_kennir_i_eistlandi/ 

Jón Baldvin kennir í Háskóla Íslands. (2013, 21. ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af http://www.visir.is/jon-
baldvin-kennir-i-haskola-islands/article/2013708239965 

Jón Baldvin og Gillz. (2013, 2. september). Sótt 4. júlí 2015 af http://www.dv.is/leidari/2013/9/2/jon-
baldvin-og-gillz/ 

Jón Baldvin sagður íhuga málaferli gegn HÍ. (2013, 2. sseptember). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/02/jon-baldvin-sagdur-ihuga-malaferli-gegn-hi/ 

Jón Baldvin segir blaðamann þverbrjóta siðareglur: „Ætlunin frá upphafi að ræna mig mannorðinu“. 
(2013, 21. september). Sótt 4. júlí 2015 af http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/21/jon-
baldvin-segir-bladamann-thverbrjota-sidareglur-aetlunin-fra-upphafi-ad-raena-mig-
mannordinu/ 

Jón Baldvin stefnir HÍ: Jón Baldvin Hannibalsson hefur ákveðið að stefna Háskóla Íslands. Frá þessu 
greinir hann í pistli sem hann ritar í Fréttablaðið. (2013, 11. september 2013). Sótt 4. júlí 2015 
af http://vb.is/frettir/jon-baldvin-stefnir-
hi/95744/?q=J%C3%B3n%20Baldvin%20Hannibalsson 

Jón Baldvin undirbýr málsókn: Háskólinn lagði blessun sína yfir dómstól götunnar. (2013, 11. 
september). Sótt 4. júlí 2015 af http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/11/jon-baldvin-
undirbyr-malsokn-haskolinn-lagdi-blessun-sina-yfir-domstol-gotunnar/ 

Jón Baldvin verður ekki gestafyrirlesari. (2013, 28. ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.dv.is/frettir/2013/8/28/jon-baldvin-verdur-ekki-gestafyrirlesari/ 

Jón Baldvin: Ofstækisfullur sértrúarsöfnuður sem gengur fram í nafni pólitísks rétttrúnaðar. (2013, 31. 
ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/08/31/jon-baldvin-
ofstaekisfullur-sertruarsofnudur-sem-gengur-fram-i-nafni-politisks-retttrunadar/ 

Jón Baldvin: Ritþjófur og Talibanar í Háskóla Íslands. (2013, 31. ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.dv.is/frettir/2013/8/31/jon-baldvin-ritthjofur-og-talibanar-i-haskola-islands/ 

Jón og séra Jón. (2013, 3. september. 2013). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://kristbjorn.blog.is/blog/kristbjorn/entry/1311365/ 

Jónas Kristjánsson. (2013, 31. ágúst). Lélegur háskóli. Sótt 4. júlí 2015 af http://www.jonas.is/lelegur-
haskoli/ 

http://www.dv.is/frettir/2014/1/29/jon-baldvin-faer-afsokunarbeidni-og-halfa-milljon/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/08/30/jon-baldvin-faer-bod-um-ad-kenna-i-eistlandi/
http://www.visir.is/jon-baldvin-faer-halfa-milljon-og-afsokunarbeidni-fra-hi/article/2014140128769
http://www.visir.is/jon-baldvin-faer-halfa-milljon-og-afsokunarbeidni-fra-hi/article/2014140128769
https://web.archive.org/web/20120319180118/http:/jbh.is/default.asp?ID=262
http://www.visir.is/haskoli-islands--ekki-meir,-ekki-meir-/article/2013709119979
http://www.jbh.is/default.asp?ID=297
http://www.visir.is/um-flisina-og-bjalkann---fjorda-valdid,-domsvaldid-og-sidareglur-bladamanna/article/2013709219993
http://www.visir.is/um-flisina-og-bjalkann---fjorda-valdid,-domsvaldid-og-sidareglur-bladamanna/article/2013709219993
http://www.visir.is/jon-baldvin-ihugar-malaferli-a-hendur-hi/article/2013130909907
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/08/30/jon_baldvin_kennir_i_eistlandi/
http://www.visir.is/jon-baldvin-kennir-i-haskola-islands/article/2013708239965
http://www.visir.is/jon-baldvin-kennir-i-haskola-islands/article/2013708239965
http://www.dv.is/leidari/2013/9/2/jon-baldvin-og-gillz/
http://www.dv.is/leidari/2013/9/2/jon-baldvin-og-gillz/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/02/jon-baldvin-sagdur-ihuga-malaferli-gegn-hi/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/21/jon-baldvin-segir-bladamann-thverbrjota-sidareglur-aetlunin-fra-upphafi-ad-raena-mig-mannordinu/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/21/jon-baldvin-segir-bladamann-thverbrjota-sidareglur-aetlunin-fra-upphafi-ad-raena-mig-mannordinu/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/21/jon-baldvin-segir-bladamann-thverbrjota-sidareglur-aetlunin-fra-upphafi-ad-raena-mig-mannordinu/
http://vb.is/frettir/jon-baldvin-stefnir-hi/95744/?q=J%C3%B3n%20Baldvin%20Hannibalsson
http://vb.is/frettir/jon-baldvin-stefnir-hi/95744/?q=J%C3%B3n%20Baldvin%20Hannibalsson
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/11/jon-baldvin-undirbyr-malsokn-haskolinn-lagdi-blessun-sina-yfir-domstol-gotunnar/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/09/11/jon-baldvin-undirbyr-malsokn-haskolinn-lagdi-blessun-sina-yfir-domstol-gotunnar/
http://www.dv.is/frettir/2013/8/28/jon-baldvin-verdur-ekki-gestafyrirlesari/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/08/31/jon-baldvin-ofstaekisfullur-sertruarsofnudur-sem-gengur-fram-i-nafni-politisks-retttrunadar/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2013/08/31/jon-baldvin-ofstaekisfullur-sertruarsofnudur-sem-gengur-fram-i-nafni-politisks-retttrunadar/
http://www.dv.is/frettir/2013/8/31/jon-baldvin-ritthjofur-og-talibanar-i-haskola-islands/
http://kristbjorn.blog.is/blog/kristbjorn/entry/1311365/
http://www.jonas.is/lelegur-haskoli/
http://www.jonas.is/lelegur-haskoli/


  

124 

Karen Kjartansdóttir. (2013a, 1. september 2013). Fyrrverandi innanríkisráðherra segir Háskóla 
Íslands fremja mannréttindabrot. Sótt 4. júlí 2015 af http://www.visir.is/fyrrverandi-
innanrikisradherra-segir-haskola-islands-fremja-mannrettindabrot/article/2013130909983 

Karen Kjartansdóttir. (2013b, 31. ágúst). Vera Jóns Baldvins talin geta skaðað hagsmuni nemenda. 
Sótt 4. júlí 2015 af http://www.visir.is/vera-jons-baldvins-talin-geta-skadad-hagsmuni-
nemenda-/article/2013130839809 

Katrín Björg Ríkharðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2012). Er hægt að bjóða kynjakerfinu 
birginn? Reynsla átta kvenna af smíðum og tölvunarfræði. Netla – Veftímarit um uppeldi og 
menntun  

Kelly, L. (1987). The Continuum of Sexual Violence. Í J. Hanmer og  M. Maynard (Ritstj.), Women, 
Violence and Social Control (bls. 46-60). Houndmills: Macmillan Press.  

Kelly, L. (2001). Routes to (in)justice: a research review on the reporting, investigation and 
prosecution of rape cases. London: Her Majesty’s Crown Prosecution Service Inspectorate.  

Kelly, L. og Radford, J. (1990). 'Nothing really happened': The invalidation of women's experiences of 
sexual violence. Critical Social Policy, 10(30), 39-53.  

Kelly, L. og Radford, J. (1998). Sexual Violence Against Women and Girls: An Approach to an 
International Overview. Í R. E. Dobash og  R. P. Dobash (Ritstj.), Rethinking Violence Against 
Women (bls. 53-76). Thousand Oaks: SAGE Publications.  

Kjallarakjökur. (2013, 6. september). Sótt 4. júlí 2015 af http://knuz.is/2013/09/06/kjallarakjokur/ 
„Komin upp önnur umræða“. (2013, 2. september). Fréttablaðið, bls. 1. 
Koskela, H. (1999). 'Gendered Exclusions': women's fear of violence and changing relations to space. 

Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 81(2), 111-124.  
Krippendorff, K. (2012). Content Analysis: An Introduction to Its Methology. Thousand Oaks: Sage 

Publications.  
Kristín ætlar að biðja Jón Baldvin afsökunar. (2013). Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.dv.is/frettir/2013/9/2/kristin-aetlar-ad-bidja-jon-baldvin-afsokunar/ 
Kristín ætlar að biðja Jón Baldvin afsökunar: „Ég mun á næstu dögum leita eftir fundi með Jóni 

Baldvini“. (2013). Sótt 4. júlí 2015 af http://www.dv.is/frettir/2013/9/2/kristin-aetlar-ad-
bidja-jon-baldvin-afsokunar/ 

Kvalarar. (2014). Sótt 4. júlí 2015 af https://knuz.wordpress.com/2014/01/31/kvalarar/ 
„Látið er eins og þetta sé allt honum Baldri að kenna“. (2013, 11. september). Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.dv.is/frettir/2013/9/11/jon-baldvin-undirbyr-malshofdun-hendur-hi/ 
MacKinnon, C. A. (1991). Reflections on Sex Equality Under Law. The Yale Law Journal, 100(5), 1281-

1328.  
MacKinnon, C. A. (2001). Sex Equality: Rape Law. New York: Foundation Press.  
Magnús Þorkell Bernharðsson. (2007). Mismunur og mismunun: Um hlutverktrúarbragða í 

fjölmenningarsamfélögum. Í Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir og  Magnús Þorkell 
Bernharðsson (Ritstj.), Fjölmenning á Íslandi (bls. 43-54). Reykjavík: Rannsóknarstofa í 
fjölmenningarfræðum KHÍ og Háskólaútgáfan.  

McAlinden, A.-M. (2014). Deconstructing victim and offender identites in discourses on child sexual 
abuse: Hierarchies, blame and the good/evil dialectic. The British Journal of Criminology, 
54(2), 180-198.  

McRobbie, A. (2009). The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Scoial Change. Los Angeles: 
Sage Publications.  

Meinað að mæta í kistulagningu systur sinnar. (2013, 11. október). Sótt 4. júlí 2015 af 
https://www.dv.is/folk/2013/10/11/eg-vil-bara-frid-7199AS/ 

Nanna Hlín Halldórsdóttir. (2013). Getur leikurinn verið jafn? Um jafnrétti út frá valdagreiningu 
Foucaults. Ritið: Tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, 13(3), 47-68.  

Neikvæður femínismi. (2013, 6. september). Sótt 4. júlí 2015 af https://www.dv.is/blogg/ingi-freyr-
vilhjalmsson/2013/9/6/neikvaedur-feminismi/ 

Numhauser-Henning, A. og Laulom, S. (2012). Harassment related to Sex and Sexual Harassment Law 
in 33 European Countries: Discrimination versus Dignity: European Commission.  

http://www.visir.is/fyrrverandi-innanrikisradherra-segir-haskola-islands-fremja-mannrettindabrot/article/2013130909983
http://www.visir.is/fyrrverandi-innanrikisradherra-segir-haskola-islands-fremja-mannrettindabrot/article/2013130909983
http://www.visir.is/vera-jons-baldvins-talin-geta-skadad-hagsmuni-nemenda-/article/2013130839809
http://www.visir.is/vera-jons-baldvins-talin-geta-skadad-hagsmuni-nemenda-/article/2013130839809
http://knuz.is/2013/09/06/kjallarakjokur/
http://www.dv.is/frettir/2013/9/2/kristin-aetlar-ad-bidja-jon-baldvin-afsokunar/
http://www.dv.is/frettir/2013/9/2/kristin-aetlar-ad-bidja-jon-baldvin-afsokunar/
http://www.dv.is/frettir/2013/9/2/kristin-aetlar-ad-bidja-jon-baldvin-afsokunar/
https://knuz.wordpress.com/2014/01/31/kvalarar/
http://www.dv.is/frettir/2013/9/11/jon-baldvin-undirbyr-malshofdun-hendur-hi/
https://www.dv.is/folk/2013/10/11/eg-vil-bara-frid-7199AS/
https://www.dv.is/blogg/ingi-freyr-vilhjalmsson/2013/9/6/neikvaedur-feminismi/
https://www.dv.is/blogg/ingi-freyr-vilhjalmsson/2013/9/6/neikvaedur-feminismi/


  

125 

Okin, S. M. (1998). Gender, the Public, and the Private. Í A. Phillips (Ritstj.), Feminism and Politics (bls. 
116-141). Oxford: Oxford University Press.  

Opið bréf um Jón Baldvin Hannibalsson. (2013, 30. ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.dv.is/menning/2013/8/31/vid-verdum-ad-eiga-afturkvaemt-DX4XAI/ 

Ouellette, M. (2009). "Some Things Are Better Left Unsaid":  Discourses of the Sexual Abuse of Boys. 
Jeunesse: Young People, Texts, Cultures, 1(1), 67-93.  

Ólafur Þ. Stephensen. (2013, 3. september). Óboðleg umræða: Hvernig fyrirger fólk rétti sínum til 
kennslu? . Fréttablaðið, bls. 12. 

Ólöf Skaftadóttir og Viktoría Hermannsdóttir. (2016, 22. apríl). Enginn má lenda í neinu. Sótt 2. maí 
2016 af http://www.visir.is/enginn-ma-lenda-i-neinu/article/2016160429698 

Potter, J. og Wetherell, M. (2005). Discource and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behaviour. 
London: SAGE Publications.  

Prófessorar segja pass í prinsippmáli. (2013, 4. september). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://pallvil.blog.is/blog/pall_vilhjalmsson/entry/1311680/ 

Rabinow, P. (1984). Introduction. Í P. Rabinow (Ritstj.), The Foucault Reader (bls. 3-29). New York: 
Pantheon Books.  

Ragnheiður Bragadóttir. (2006). Kynferðisbrot. Reykjavík: Lagastofnun Háskóla Íslands.  
Rektor biðst afsökunar. (2013, 3. september 2013). Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.ruv.is/frett/rektor-bidst-afsokunar 
Rektor: Deildir skólans hafa faglegt sjálfstæði. (2013, 2. september). Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.dv.is/frettir/2013/9/2/rektor-deildir-skolans-hafa-faglegt-sjalfstaedi/ 
Rentschler, C. A. (2014). Rape Culture and the Feminist Politics of Social Media. Girlhood Studies, 

7(1), 65-82.  
Reynir Traustason. (2013, 2. september). Jón Baldvin og Gillz. Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.dv.is/leidari/2013/9/2/jon-baldvin-og-gillz/ 
Sagan endurtekur sig. (2013, 7. september). Sótt 1. október 2015 af 

https://knuz.wordpress.com/2013/09/07/sagan-endurtekur-sig/ 
Said, E. W. (1979). Orientalism. New York: Vintage Books.  
Segir kynjafræðinga hafa svínbeygt forráðamenn Háskólans. (2013, 11. september). Sótt 4. júlí 2015 

af http://www.visir.is/kynjafraedingar-svinbeygdu-forradamenn-
haskolans/article/2013130919864 

Sighvatur Björgvinsson. (2013, 2. september). Af kynjaverum. DV, bls. 15. 
Sjoppuperri bauð Hildi 100 krónur fyrir að fara úr buxunum. (2014, 31. janúar). Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.dv.is/frettir/2014/1/31/vid-hofdum-modgad-vini-okkar-kommana-femmana-
listamennina-kratana/ 

Sjónarmið í óboðlegri umræðu. (2013, 5. september). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.visir.is/sjonarmid-i-obodlegri-umraedu/article/2013709059983 

Smith, D. E. (2004). Women’s perspective as a radical critique of sociology. Í S. G. Harding (Ritstj.), 
The Feminist Standpoint Reader: Intellectual and Political Controversies (bls. 21-34). New 
York: Routledge.  

Stefanía Jónasdóttir. (2013, 23. september 2013). Mál að linni. Morgunblaðið, bls. 23. 
Steinunn Rögnvaldsdóttir. (2015). Kynferðisleg áreitni gagnvart starfsfólki í þjónustustörfum: 

Rannsókn á upplifun starfsfólks á kynferðislegri áreitni á vinnustað: Starfgreinasamband 
Íslands og RIKK Rannsóknastofnun í jafnréttisfræðum.  

Sturlunarástandið. (2013, 9. september). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.dv.is/leidari/2013/9/9/sturlunarastandid-G3OY4X/ 

Taylor, S. J. B., Robert. (2015). Introduction to Qualitative Reaserch Methods: A Guidebook and 
Resource. New Jersey: John Wiley & Sons.  

Temkin, J. og Krahé, B. (2008). Sexual Assault and the Justice Gap: A Question of Attitude. Portland: 
Hart Publishing.  

http://www.dv.is/menning/2013/8/31/vid-verdum-ad-eiga-afturkvaemt-DX4XAI/
http://www.visir.is/enginn-ma-lenda-i-neinu/article/2016160429698
http://pallvil.blog.is/blog/pall_vilhjalmsson/entry/1311680/
http://www.ruv.is/frett/rektor-bidst-afsokunar
http://www.dv.is/frettir/2013/9/2/rektor-deildir-skolans-hafa-faglegt-sjalfstaedi/
http://www.dv.is/leidari/2013/9/2/jon-baldvin-og-gillz/
https://knuz.wordpress.com/2013/09/07/sagan-endurtekur-sig/
http://www.visir.is/kynjafraedingar-svinbeygdu-forradamenn-haskolans/article/2013130919864
http://www.visir.is/kynjafraedingar-svinbeygdu-forradamenn-haskolans/article/2013130919864
http://www.dv.is/frettir/2014/1/31/vid-hofdum-modgad-vini-okkar-kommana-femmana-listamennina-kratana/
http://www.dv.is/frettir/2014/1/31/vid-hofdum-modgad-vini-okkar-kommana-femmana-listamennina-kratana/
http://www.visir.is/sjonarmid-i-obodlegri-umraedu/article/2013709059983
http://www.dv.is/leidari/2013/9/9/sturlunarastandid-G3OY4X/


  

126 

Um flísina og bjálkann – fjórða valdið, dómsvaldið og siðareglur blaðamanna. (2013a, 21. 
september). Sótt 2. ferbrúar 2016 af http://www.visir.is/um-flisina-og-bjalkann---fjorda-
valdid,-domsvaldid-og-sidareglur-bladamanna/article/2013709219993 

Um flísina og bjálkann – fjórða valdið, dómsvaldið og siðareglur blaðamanna. (2013b, 20. 
september). Sótt 30. janúar 2016 af http://www.visir.is/um-flisina-og-bjalkann---fjorda-
valdid,-domsvaldid-og-sidareglur-bladamanna/article/2013709209961 

Uppreist Jóns. (2013, 2. september 2013). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.dv.is/sandkorn/2013/9/3/uppreist-jons/ 

Van Dijk, T. A. (1995). Aims of Critical Discourse Analysis. Japanse Discourse, 1, 17-27.  
Van Dijk, T. A. (2006). Discourse and manipulation. Discourse & Society, 17(3), 359-383.  
Vansæmd rektors. (2013, 4. septmeber). Sótt 4. júlí 2015 af 

https://www.dv.is/leidari/2013/9/4/vansaemd-rektors-XV5N0V/ 
„Var sautján ára– ekki á barnsaldri, svo það sé á hreinu“. (2013, 20. september). Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.dv.is/frettir/2013/9/20/var-sautjan-ara-ekki-barnaldri-svo-thad-se-hreinu/ 
Vera Jóns Baldvins talin geta skaðað hagsmuni nemenda. (2013, 31. ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af 

http://www.visir.is/vera-jons-baldvins-talin-geta-skadad-hagsmuni-nemenda-
/article/2013130839809 

Walby, S. (1990). Theorizing Patriarchy. Oxford: Basil Blackwell.  
Weiss, K. G. (2009). “Boys Will Be Boys” and Other Gendered Accounts: An Exploration of Victims’ 

Excuses and Justifications for Unwanted Sexual Contact and Coercion. Violence Against 
Women, 15(7), 810-834.  

Welfare, A. og Miller, R. (1999). A confrontative interview for victims of intrafamilial sexual abuse: An 
alternative to an apology that reverses power differentials in a therapeutic way, Restoration 
for Victims of Crime Conference. Australian Institute of Criminology, Melbourne. 

Yin, R. K. (2012). Applications of Case Study Research. Los Angeles: Sage Publishing.  
Žižek, S. (2005). Iraq: The Borrowed Kettle. London: Verso.  
Þá finnst mér ég ekki eiga heima á Íslandi heldur í Kína menningarbyltingarinnar. (2013, 6. 

september). Sótt 4. júlí 2015 af http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/tha-finnst-mer-eg-
ekki-eiga-heima-a-islandi-heldur-i-kina-menningarbyltingarinnar 

Þorgerður Einarsdóttir. (2004). „Hið vísindalega er pólitískt“. Femínismi sem fræðikenning andófs og 
breytinga. Í Þóroddur Bjarnason og  Helgi Gunnlaugsson (Ritstj.), Íslensk félagsfræði: 
Landnám alþjóðlegrar fræðigreinar (bls. 209-234). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Þorgerður Einarsdóttir. (2006). Kynjakerfið: úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli? In Ú. 
Hauksson (Ed.), Rannsóknir í félagsvísindum VII - Félagsvísindadeild: Erindi flutt á ráðstefnu í 
október 2006. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Þóra Tómasdóttir. (2012a). Meint kynferðisbrot Jóns Baldvins. Nýtt líf, bls. 68-75. 
Þóra Tómasdóttir. (2012b). Vill að fólk taki afstöðu. Nýtt líf, bls. 76-77. 
Þórunn Kristjánsdóttir. (2013, 3. september 2013). Rektor biðst afsökunar á verklagsreglum. Sótt 4. 

júlí 2015 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/09/03/rektor_bidst_afsokunar_a_verklagsreglum/ 

Ætla ekki að taka ráðningu Jóns Baldvins þegjandi. (2013, 28. ágúst). Sótt 4. júlí 2015 af 
http://www.dv.is/frettir/2013/8/28/aetla-ekki-ad-taka-radningu-jons-baldvins-thegjandi/ 

Ögmundur Jónasson. (2013, 31. ágúst). HÁSKÓLINN ENDURSKOÐI ÁKVÖRÐUN SÍNA. Sótt 4. júlí 2015 
af http://ogmundur.is/annad/nr/6802/ 

 

http://www.visir.is/um-flisina-og-bjalkann---fjorda-valdid,-domsvaldid-og-sidareglur-bladamanna/article/2013709219993
http://www.visir.is/um-flisina-og-bjalkann---fjorda-valdid,-domsvaldid-og-sidareglur-bladamanna/article/2013709219993
http://www.visir.is/um-flisina-og-bjalkann---fjorda-valdid,-domsvaldid-og-sidareglur-bladamanna/article/2013709209961
http://www.visir.is/um-flisina-og-bjalkann---fjorda-valdid,-domsvaldid-og-sidareglur-bladamanna/article/2013709209961
http://www.dv.is/sandkorn/2013/9/3/uppreist-jons/
https://www.dv.is/leidari/2013/9/4/vansaemd-rektors-XV5N0V/
http://www.dv.is/frettir/2013/9/20/var-sautjan-ara-ekki-barnaldri-svo-thad-se-hreinu/
http://www.visir.is/vera-jons-baldvins-talin-geta-skadad-hagsmuni-nemenda-/article/2013130839809
http://www.visir.is/vera-jons-baldvins-talin-geta-skadad-hagsmuni-nemenda-/article/2013130839809
http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/tha-finnst-mer-eg-ekki-eiga-heima-a-islandi-heldur-i-kina-menningarbyltingarinnar
http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/tha-finnst-mer-eg-ekki-eiga-heima-a-islandi-heldur-i-kina-menningarbyltingarinnar
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/09/03/rektor_bidst_afsokunar_a_verklagsreglum/
http://www.dv.is/frettir/2013/8/28/aetla-ekki-ad-taka-radningu-jons-baldvins-thegjandi/
http://ogmundur.is/annad/nr/6802/

