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Ágrip 
 

Íslenskar konur hafa barist fyrir stöðu sinni í þjóðfélaginu í mjög langan tíma. Í daglegu lífi er 

misrétti kynjanna enn mjög áberandi á Íslandi. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er umfjöllun 

um helstu baráttumál kvenna á Ísland frá lokum 19. aldar til síðari hluta 20. aldar. Einnig 

fjalla ég um hvaða breytingar hafa orðið á stöðu kvenna í okkar nútímaþjóðfélagi. Mikill 

árangur hefur náðst í baráttunni í gegnum árin og hafa margar íslenskar konur lagt mikið á sig 

til að bæta lífskjör kynsystra sinna, auka tækifæri þeirra og vægi í þjóðfélaginu. Hinsvegar 

hafa íslenskar konur enn ekki náð fullnægjandi jafnrétti og enn leynist misrétti kynjanna á 

ýmsum stöðum. Í þessari umfjöllun mun ég einnig fjalla um þróun á stöðu kvenna í Kína frá 

lokum 19. aldar til dagsins í dag. Það er gert til að veita samanburð við íslensku baráttuna og 

sýna hana í öðru ljósi. Helsta niðurstaða ritgerðarinnar er að íslenskar konur hafa náð góðum 

árangri í gegnum tíðina og miklar framfarir orðið á mjög mörgum sviðum. Hinsvegar hefur 

fullnaðarsigur enn ekki náðst og er því fyrirséð að baráttan muni halda áfram um ókomna tíð.  
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Formáli 
 

Síðan haustið 2013 hef ég verið að læra íslensku sem annað mál við Háskóla Íslands. Þetta 

skemmtilega ferðalag hófst á því að ég lærði íslensku sem annað mál, hagnýtt nám – 

grunndiplóma í eitt ár. Að loknu því námskeiði jókst áhugi minn á íslensku þannig að ég hélt 

áfram í þriggja ára BA-námi. Á síðustu fjórum árum hef ég sótt mikið af áhugaverðum 

námskeiðum. Mörg hafa verið mjög erfið vegna þess að íslenska er gjörólík mínu móðurmáli, 

sem er kínverska. Ég hef lagt mikla vinnu í að ná árangri í náminu og er þessi ritgerð síðasta 

skrefið í þessari vegferð. 

 Vorið 2016 lærði ég Íslandssögu hjá Gunnari Þór Bjarnasyni. Þetta námskeið fannst 

mér skemmtilegt og þá sérstaklega umfjöllunin um kvenréttindabaráttuna á Íslandi. Mig 

langaði að vita meira um þessa baráttu og kynna mér málið betur, þess vegna valdi ég þetta 

sem viðfangsefni. Í ritgerðina notaði ég margt af því sem ég lærði hjá Gunnari. Hinsvegar var 

það ekki auðvelt að skrifa svo stóra ritgerð á einni önn. Því á sama tíma þurfti ég að klára 20 

aðrar einingar fyrir önnur námskeið. En með mikilli vinnu og hjálp frá góðu fólki gekk þetta 

upp. 

Ég vil hjartanlega þakka Gunnari Þór Bjarnasyni, leiðbeinanda mínum fyrir góða 

leiðsögn og stuðning. Það hefur verið lærdómsríkt að njóta hans þekkingar við gerð 

ritgerðinnar. Ég er mjög þakklát fyrir hans hjálp. Ennfremur vil ég þakka Sævari Sigurðssyni, 

sambýlismanni mínum og Sigrúnu Sævarsdóttur, móður hans, fyrir góðar hugmyndir og 

hagnýta hjálp. Síðast en ekki síst vil ég þakka foreldrum mínum fyrir andlegan stuðning 

hinumegin á hnettinum. 
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1. Inngangur 
 

Staða kvenna hefur verið áberandi í umræðunni um allan heim í meira en 100 ár. Konur hafa 

lengi verið að berjast fyrir réttindum sínum. Sumstaðar hefur það gengið vel en sumstaðar 

hefur það gengið illa. Íslenskar konur hafa einnig tekið þátt í þessari baráttu. Umfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar eru aðstæður kvenna á Íslandi frá lokum 19. aldar til nútímans. Áhersla 

verður lögð á baráttu íslenskra kvenna og árangurinn sem þær hafa náð. Einnig ber ég saman 

aðstæður íslenskra kvenna við aðstæður kvenna í Kína á þessu tímabili, til að sýna muninn í 

þessum tveimur löndum. 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvort íslenskar konur hafi unnið 

fullnaðarsigur í baráttunni fyrir réttindum sínum. Til að skoða það nánar fjalla ég um hvort 

aðstæður kvenna í samfélaginu séu betri nú en áður, hvaða áhrif barátta kvenna hefur haft 

fyrir nútímann og einnig hvaða vandamál eru enn í þjóðfélaginu.  

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: Hafa íslenskar konur náð fullnaðarsigri í 

baráttunni fyrir réttindum sínum? Til að svara þessari rannsóknarspurningu fjalla ég um 

baráttu kvenna á Íslandi og árangurinn sem náðst hefur. Einnig skoða ég hvaða áhrif þessi 

barátta hefur haft á stöðu kvenna á Íslandi í nútímanum og hvaða breytingar hafa orðið á 

þjóðfélaginu. 

Efnið sem til er um aðstæður íslenskra kvenna er mjög mikið og það er ekki hægt að 

fjalla um það allt. Ég ætla að leggja áherslu á baráttu kvenna í sambandi við menntun, 

stjórnmál og vinnumarkaðinn á þremur tímabilum. Frá lokum 19. aldar til 1920, á síðari hluta 

20. aldar og á okkar dögum. Umfjöllunin byrjar í öðrum kafla. Þar mun ég fjalla um 

hugarfarsbreytingu kvenna varðandi menntun og baráttu þeirra í pólitík. Einnig ætla ég að 

fjalla um framlag Bríetar Bjarnhéðinsdóttur til kvenréttindabaráttunnar og samfélagsins á 

Íslandi. Síðast en ekki síst mun ég fjalla um þróun kvenréttinda í Kína á þessu tímabili. 

Í þriðja kafla ætla ég að taka dæmi um baráttu kvenna á síðari hluta 20. aldar til að 

sýna hvaða árangur náðist á þeim tíma. Viðfangsefni þessa kafla er kvennahreyfingin sem 

hófst árið 1970 og var kölluð Rauðsokkahreyfingin. Einnig ætla ég að fjalla um 

kvennafrídaginn sem haldinn var í fyrsta sinn árið 1975 og er enn haldinn í dag. Þegar kemur 

að stjórnmálum á þessum tíma fjalla ég sérstaklega um eitt stórkostlegasta skref sem kona 

hefur tekið í Íslandssögunni. Það var árið 1980 þegar Vigdís Finnbogadóttir tók við embætti 

forseta Íslands. Hún var fyrst kvenna í heiminum kjörin forseti í lýðræðislegum kosningum. 
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Síðast en ekki síst mun ég bera saman aðstæður kvenna á Íslandi og í Kína á síðari hluta 20. 

aldar. 

Í fjórða kafla ætla ég að fjalla um stöðu kvenna á Íslandi nú á dögum. Viðfangsefnið 

er jákvæð breyting á stöðu kvenna í samfélaginu. Hinsvegar er launamisrétti kynjanna ennþá 

áberandi vandamál. Ég mun nota tölur og töflur frá Hagstofu Íslands til að rökstyðja mál mitt. 

Til samanburðar mun ég einnig fjalla almennt um stöðu kvenna í Kína. 

Í lokakaflanum dreg ég svo saman niðurstöður þessarar ritgerðar og svara 

rannsóknarspurningunni.  
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2. Kvenréttindabaráttan á Íslandi frá lokum 19. aldar til 1920 
 

2.0 Inngangsorð 

Ísland er þekkt fyrir fallegt landslag, sprengifim eldgos, töfrandi norðurljós og jafnvel 

leyndardómsfulla álfa. Einnig hefur Ísland verið þekkt fyrir að vera eitt femíniskasta land í 

heimi. Byggt á skýrslu World Economic Forum frá 2016 þá er Ísland það land sem er næst 

því að ná fullkomnu jafnrétti kynjanna af öllum löndum í heiminum. Þar á eftir eru þrjú önnur 

norræn lönd: Finnland, Noregur og Svíþjóð.
1
 Slíkur stórárangur sýnir á ótvíræðan hátt hversu 

mikið framlag kvenna í kvenréttindabaráttunni á Íslandi hefur skilað sér. Íslenskar konur hafa 

barist fyrir réttindum sínum í langan tíma. Kínversk þjóðhetja og fyrrverandi forseti Kína, 

Mao Zedong, sagði einu sinni: „Kona getur haldið uppi hálfum heiminum.“
2
 Þessi setning á 

vel við bæði íslenskar og kínverskar konur. Hún segir okkur að konur geta líka verið leiðtogar 

eins og karlar á mörgum sviðum í samfélaginu. 

Barátta íslenskra kvenna fyrir jafnrétti, virðingu og jöfnum kjörum til Alþingis byrjaði 

ekki fyrir svo löngu síðan. Staða kvenna á Íslandi hefur breyst mjög mikið síðan við lok 19. 

aldar. Með baráttu sinni hafa íslenskar konur gengið út úr skugga karlmanna. Þær hafa látið 

rödd sína heyrast. Femínismi hefur þróast jafnt og þétt í gegnum tíðina. Í byrjun 20. aldar 

breyttist fyrst og fremst einkalíf íslenskra kvenna. Konur byrjuðu að taka þátt í samfélaginu, 

til dæmis í kvenfélögum, menningu, listum og fleiru. Einnig byrjuðu þær að leika mikilvægt 

hlutverki í pólitík. Árið 1915 fengu konur kjörgengi og kosningarétt til Alþingis. Þetta 

merkilega skref hefur haft afar mikil áhrif á þjóðina og einnig aukið sjálfstraust kvenna 

almennt.
3
 

 Á sama hátt byrjaði staða kvenna í Kína að breytast í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar. 

Í lok 19. aldar var sett bann við að reyra fætur kvenna, eitthvað sem hafði viðgengist í langan 

tíma. Þetta reyndist hið mesta heillaspor fyrir kínverskar konur og upphaf kvenfrelsunar og 

kvenréttindabaráttu í Kína.
4
  

  

                                                           
1
 World Economic Forum 2016 

2
 Wikipedia 2016 

3
 Gunnar Karlsson 2013:50-51 

4
 Wikipedia 2017 
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2.1 Barátta kvenna fyrir aukinni menntun  

Íslenskar nútímakonur eru sjálfstæðar og þær sækjast eftir jafnrétti karla og kvenna. Margar 

konur á Íslandi vilja frekar sjá um sig sjálfar heldur en að vera framfleytt af eiginmönnum 

sínum. Jafnvel þó þeir séu efnaðir. Það er ekki í tísku núna á Íslandi að konum sé framfleytt 

af eiginmönnum sínum. Á Íslandi eru konur oft efnahagslega sjálfstæðar og geta staðið á 

eigin fótum. Að auki hafa sumar konur það mun betra heldur en margir karlmenn á mörgum 

stöðum í samfélaginu. 

Til þess að vera sjálfstæð þarf kona fyrst og fremst að fá góða menntun til að vopna 

sjálfa sig. Þetta er mikilvægur grunnur til að byrja með. Í nútímanum hafa íslenskar konur 

sömu tækifæri til menntunar líkt og karlar. Nú er svo komið að konur á Íslandi eru fleiri en 

karlar í skólum. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands hefur fjöldi brautskráðra kvenna á 

háskólastigi og doktorsstigi frá árinu 2004 til 2013 verið mun meiri heldur en fjöldi 

karlmanna.
5
 

 

Mynd 1 

 

Súluritið fyrir ofan sýnir okkur að árið 2004 til 2005 voru aðeins 953 karlar sem 

brautskráðust á háskólastigi. Á sama tíma brautskráðust 1993 konur, tvöfalt fleiri en karlar. Á 

næstu tíu árum á eftir hafa bæði brautskráningar karla og kvenna aukist jafnt og þétt. En samt 

eru tölurnar yfir brautskráðar konur langt fyrir ofan karla. Árið 2012-2013 voru það 1429 

                                                           
5
 Hagstofa Íslands 2013 
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karlar og 2600 konur sem voru brautskráðar á háskólastigi. Samkvæmt þessu hafa íslenskar 

konur notað rétt sinn til menntunar mjög vel. 

Hinsvegar á fyrri hluta 19. aldar höfðu íslenskar konur ekki rétt til menntunar. Margar 

konur byrjuðu að verða ósáttar við sína stöðu. Þær vissu ekki hvaða leið þær gátu farið til að 

ná þessum réttindum. Áhrif frá öðrum Norðurlöndum var einnig ein af ástæðum þessarar 

hugarfarsbreytingar.
6
 Þannig hófst barátta kvenna til menntunar. Á þessum tíma urðu til 

nokkrar fyrirmyndir og leiðtogar í baráttunni. Ein af þeim var Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Hún er 

táknræn enn þann dag í dag fyrir jafnrétti kynjanna bæði í menntamálum og stjórnmálum. 

Hennar framlag í baráttunni var mjög mikilvægt. Hún er aðalatriði í umfjöllun minni í 2. 

kafla.  

 

2.1.1 Breyting í hugsun kvenna og áhrifin frá öðrum 

Fyrir árið 1850 höfðu hugmyndir um menntun kvenna og kvenfrelsi ekki enn myndast á 

Íslandi. En upp úr því fóru sumar konur að hugsa um stöðuna sem þær voru í. Þeim fannst 

óþægilegt að vera ósjálfstæðar. Þær langaði að breyta ástandinu og öðlast meiri réttindi en 

áttu erfitt með að tjá sig og vissu ekki hvar og hvernig þær áttu að leita sér hjálpar. Það voru 

meira að segja konur sem vissu ekki hvaða aðra möguleika þær höfðu en þau hefðbundnu 

störf sem konur sinntu á þessum tíma. Jakobína Jónsdóttir var ein af þeim konum sem var 

orðin óróleg varðandi stöðu kvenna. Í mörgum bréfum sem Jakobína skrifaði um miðja 19. 

öld kemur fram að hana langaði að mennta sig og hún hafði andúð á heimilisstörfum. En það 

var erfitt fyrir hana að átta sig á hvers konar menntun hún vildi sækja. Hún þráði kvenfrelsi 

og réttindi til jafns við karla.
7
 

Breytingin í hugsun Jakobínu var ekki óvænt. Hún var vegna áhrifa frá öðrum 

Norðurlöndum. Í öðrum löndum á þessum tíma voru konur að skrifa hvetjandi bækur um 

stöðu og hlutverk kvenna í samfélaginu. Dæmi má nefna bók sem heitir Clara Raphael. Tolv 

Breve eftir danska höfundinn Mathilde Fibiger. Þessi bók kom út árið 1851. Í bókinni kemur 

fram gagnrýni á stöðu kvenna og setur höfundurinn fram kröfu um fleiri möguleika kvenna í 

lífi og starfi. Einnig að þær hafi rétt til þess að vera andlega frjálsar. Önnur bók sem kom út á 

þessum tíma heitir Amtmannens dotre eftir norska rithöfundinn Camilla Collett. Hún tekur til 

umfjöllunar þá takmörkuðu möguleika sem konur höfðu til þess að lifa því lífi sem þær vildu 

                                                           
6
 Erla Hulda Halldórsdóttir 2011:68-69 

7
 Erla Hulda Halldórsdóttir 2011:67 
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á þessum tíma. Tekin eru dæmi um konur sem misstu sjálfsvirðingu sína og sjálfsöryggi 

vegna þess að hjónabönd þeirra voru ákveðin út frá hagkvæmni en ekki ást.
8
 Bækurnar náðu 

athygli kvenna á Íslandi og fengu þær til að hugsa um hvaða möguleika þær áttu og hvert 

hlutverk þeirra væri í samfélaginu.   

 Staða menntunar kvenna utan Íslands í kringum 1850 var einnig betri en á Íslandi. Á 

Norðurlöndunum eins og í Noregi og Svíþjóð fjölgaði stúlknaskólum mikið á miðri 19. öld. 

Fyrsti stúlknaskólinn í Svíþjóð var stofnaður árið 1786 og á fyrri hluta 19. aldar bættust fleiri 

við.
9
 Þannig að áhrifin frá nágrannalöndunum voru mikil á Ísland og gerðu það að verkum að 

konur á Íslandi byrjuðu að hugsa um að mennta sig. Íslenska konur langaði að bæta virðingu 

sína í samfélaginu og breyta hefðbundnu ástandi sínu. Þær vildu ekki vera húsmæður sem 

bara sáu um heimilið og önnuðust börn og eiginmenn. Þær vildu mennta sig og þannig opna 

framtíð sína. 

Um miðja 19. öld var menntun fyrir stúlkur og ungar konur mjög takmörkuð á Íslandi. 

Árið 1847 var menntun kvenna í fyrsta skipti rædd opinberlega. Sú umræða fjallaði að mestu 

leyti um þjálfun kvenna í störfum sem húsmæður ásamt æfingum í skrift og einföldum 

reikningi. Hugmyndin um að konur myndu læra að skrifa var mjög róttæk á þessum tíma 

vegna þess að í þekkingu felst vald. Þannig að viðbrögð karlmanna við hugmyndinni voru 

tvennskonar. Sumir vildu að þær fengju að læra en héldu sig innan ákveðinna viðurkenndra 

marka en aðrir voru algjörlega á móti þessu.
10

 

Árið 1850 voru aðeins tveir skólar á Íslandi, Lærði skólinn og Prestaskólinn. Báðir 

þessir skólar máttu ekki taka á móti konum. Það var ekki fyrr en rúmum tuttugu árum síðar að 

konur gátu farið í skóla. Þá voru stofnaðir sérstakir kvennaskólar. Fyrsti kvennaskólinn á 

Íslandi var stofnaður árið 1874 og hét hann Kvennaskólinn í Reykjavík. Árið 1877 voru 

einnig kvennaskólar stofnaðir í Skagafirði og í Eyjafirði auk kvennaskóla í Húnavatnssýslu 

árið 1879.
11

 Fordómar gagnvart stöðu kvenna í samfélaginu og ójafnrétti kvenna á mörgum 

sviðum leiddi til þess að konur byrjuðu að berjast af fullum þunga. Þannig hófst saga 

kvenréttindabaráttunnar á Íslandi. 

                                                           
8
 Erla Hulda Halldórsdóttir 2011:68 

9
 Erla Hulda Halldórsdóttir 2011:99-106 

10
 Lúðvík Kristjánsson 1993:206-207 

11
 Erla Hulda Halldórsdóttir 2011:148-156 
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2.1.2 Bríet Bjarnhéðinsdóttir og menntun kvenna 

Í lok 19. aldar kom fram merkileg kona í sögunni, hún hét Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Í bókinni 

Blöð og blaðamenn eftir Vilhjálm Þ. Gíslason kemur fram þessi lýsing á Bríeti: „Frú Bríet var 

brautryðjandi kvenréttindabaráttunnar, skörungskona og skaphörð nokkuð, en barngóð, 

áhugasöm og víðsýn og prýðilega ritfær.“
12

 Bríet lék svo um munaði mikilvægt hlutverk í 

kvenréttindabaráttu íslenskra kvenna. Sérstaklega hafði hún mikil áhrif á konur í baráttunni 

fyrir jafnrétti í menntun. Hún upplifði sjálf muninn á menntun karla og kvenna og fann 

hversu ósanngjarn hann var.  

Bríet fæddist árið 1856 og má segja að fjölskylda hennar hafi verið mjög venjuleg eða 

vísitölufjölskylda þess tíma. Hún var elst af þremur systkinum. Vegna veikinda mömmu 

hennar varð hún að taka á sig ábyrgð og sjá um heimilisvinnuna. Á þeim tíma var hún ekki 

meira en þrettán ára.
13

 Hvað gera þrettán ára stelpur í dag? Þær eru í skóla. Bríeti og öðrum 

konum langaði líka að mennta sig eins og karlmenn. Bríet var ekki hljóð og fámál um það 

ójafnrétti sem ríkti heldur hóf að tala opinberlega um þessi mál og berjast fyrir auknum 

möguleikum kvenna. 

Í greininni „Hún lagði fyrst á brattann“ lýsti Bríet ástandinu um ójafnrétti til 

menntunar þegar hún var í viðtali við blaðamanninn Vilhjálm S. Vilhjálmsson. Bríet kvartaði 

yfir að þegar systkinin voru búin með hefðbundna útivinnu mátti bróðir hennar lesa bækur en 

hún þurfti að halda áfram að vinna inni á heimilinu eins og aðrar konur.
14

 Ójafnt hlutskipti 

hennar sjálfrar og annarra kvenna gerði það að verkum að Bríet skrifaði niður hugleiðingar 

tengt þessu þegar hún var aðeins sextán ára gömul. Hugleiðingar hennar voru um 

mismunandi réttindi og möguleika í lífinu á milli stráka og stelpna. Síðar birtust þessar 

hugleiðingar sem blaðagrein í Fjallkonunni árið 1885 og hét þá „Nokkur orð um menntun og 

réttindi kvenna“. Þetta var fyrsta greinin eftir konu á Íslandi um misrétti kynjanna.
15

 Frá unga 

aldri var Bríet mjög sjálfstæð í hugsun. Hún vildi ekki verða hefðbundin húsmóðir sem var 

föst inni á heimilinu allan tímann. Hún vildi vera nútímakona og hafa jafnan rétt á við karla í 

samfélaginu. Eins og hún nefndi í greininni: „Það er eptirtektarvert, hversu karlmenn halda 
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öllu frelsi kvenna og rjettindum í helgreipum, og það virðist sem þeir álíti það mikilvæg 

einkarjettindi, helguð af fornri venju, að vera allt gagnvart þeim, en þær megi ekkert vera.“
16

 

 Vegna þess að hún vissi hversu mikilvæg þekking er fyrir fólk, bæði fyrir karla og 

konur, barðist Bríet hörðum höndum áfram fyrir konur til menntunar. Ef fólk langar að ná 

fram sínu besta og gera allt sem það vill þarf fólk að hafa sjálfstæða hugsun. Til að geta það 

þarf fólk þekkingu til að styðjast við. Til að geta haft þekkingu þarf fólk að læra og mennta 

sig.  

Árið 1880 lærði Bríet í kvennaskóla á Laugalandi í Eyjafirði. Hún lauk burtfararprófi 

eftir eitt ár og þá kom í ljós að hún fékk bestu einkunn í prófinu. En hún upplifði vonleysi 

þegar hún kláraði þetta ár vegna þess að konur gátu ekki komist lengra á menntaveginum en 

þetta. Það voru aðeins fjórir skólar á öllu landinu á þeim tíma, Latínuskólinn í Reykjavík, 

Prestaskólinn, Læknaskólinn og Gagnfræðaskólinn á Möðruvöllum í Eyjafirði. En það 

sorglega var að allir þessir skólar voru lokaðir konum. Bríet lýsti skólaréttindum kvenna á 

þeim tíma með eftirfarandi orðum: „Þetta atriði kvenréttindamálsins - að enginn möguleiki 

var fyrir íslenskar konur til nokkurs framhaldsnáms hér á landi, bóklegs né verklegs, kom mér 

til að fara að hugsa alvarlega um mismuninn á aðstöðu kvenna og karla í lífsbaráttunni.“
17

 

Bríet lét ekki óréttlætið stoppa sig í að berjast fyrir konur. Á meðan dyr skólanna voru 

lokaðar konum, þá hélt hún sjálf námskeið fyrir börn og unglinga í heimahúsum í 

Þingeyjarsýslu. Einnig lærði Bríet ensku á eigin vegum en fékk hjálp leiðbeinanda til að 

leiðrétta fyrir sig. Á þeim tíma var það mjög sjaldgæft að stúlkur tækju að sér slík krefjandi 

verkefni.
18

 Hún gafst aldrei upp í kvenréttindabaráttunni. Þjóðina vantaði fyrirmynd eins og 

Bríeti, einhverja sem hafði löngun til að eiga bjarta framtíð og vildi hjálpa öðrum að eiga 

slíka framtíð einnig. Með þessa löngun, áræðni og þor hafði hún sigur. 

Sjálfstæðisbarátta þjóðarinnar í lok 19. aldar hafði mjög mikil áhrif á Íslendinga. 

Margir voru að hugsa um framtíðina og ný tækifæri fyrir sjálfan sig. Landið átti ekki bara að 

verða sjálfstætt heldur fólkið líka. Það átti líka við um konur. Konur vildu fá sama rétt og 

karlar. Bríet hélt áfram að leggja áherslu á baráttu kvenna til að vekja athygli á þeim 

réttindum sem þær ættu að hafa.  
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Árið 1887 hélt Bríet tímamótafyrirlestur í Reykjavík. Fyrirlesturinn hét „Fyrirlestur 

um hagi og réttindi kvenna“. Þetta var fyrsti fyrirlestur kvenmanns á Íslandi. Hann fjallaði um 

hagsmuni fólksins og réttindi kvenna. Einnig var fyrirlesturinn prentaður stuttu síðar.
19

 Hér er 

dæmi úr fyrirlestrinum þar sem hún fjallar um réttindi kvenna í tengslum við menntun og 

atvinnu: 

Vér konurnar þurfum að finna, að menntunin á að hefja oss upp yfir hið lága og 

smálega, til hins sanna, góða og göfuga. Vér verðum að læra að meta fegurðina frá 

öðru sjónarmiði en margir hafa áður skoðað hana. Vér verðum að sjá, að ekkert er 

fagurt, sem ekki er satt, eðlilegt og rétt, og að það er ekki ófagurt eða ókvennlegt, að 

vinna heiðarlega fyrir sér, á hvaða hátt sem er, hvort það er með höndum eða höfði.
20

 

Þetta framlag Bríetar var mjög mikilvægt. Fyrirlesturinn setti Bríeti í formlega stöðu sem 

opinber fulltrúi í baráttu kvenna. Fyrirlesturinn hafði afar mikil áhrif og vakti konur til 

umhugsunar. Þroski og framför þessarar aldar byggði á jafnræði með körlum og konum. 

Jafnrétti er mikilvægt skref í framþróun þjóðar. Hinsvegar ef konur hafa ekki jafnan rétt til 

menntunar væri það eins og heili hálfrar þjóðarinnar væri frosinn. Bríet hafði mjög mikil 

áhrif á hugsun kvenna á Íslandi og hún helgaði líf sitt baráttu kvenna. Hún var fulltrúi 

íslenskra kvenna. 

 

2.2 Barátta kvenna í stjórnmálum 

Við getum sagt að kvenréttindabaráttan hafi aldrei stoppað. Ýmsar konur hafa tekið þátt í að 

berjast fyrir réttindum íslenskra kvenna. Í kringum lok 19. aldar höfðu konur ekki réttindi til 

að taka þátt í stjórnmálum. Til dæmis máttu konur ekki kjósa, höfðu ekki kjörgengi í 

stjórnmálum og gátu ekki sinnt ábyrgðarstörfum. Sem betur fer vegna áhrifa Bríetar og 

annarra baráttukvenna byrjuðu konur að mennta sig. Þannig að hugur þeirra tók að breytast 

og þær fóru einnig að líta til stjórnmála. 

 Fyrsta skrefið í stjórnmálabaráttu kvenna var stigið árið 1882. Áður en íslenskar 

konur fengu kosningarétt til Alþingis fengu þær kosningarétt til sveitarstjórnarkosninga. Til 

þess að taka þátt í þeim kosningum þurftu þær að uppfylla ákveðin skilyrði. Til dæmis þurftu 
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þær að vera eldri en 25 ára, ógiftar og stjórna heimilisstörfum. Einnig fylgdi 

kosningaréttinum ekki kjörgengi.
21

  

Vilhelmína Lever var sterk og óhefðbundin kona á þessum tíma, bæði í einkalífi og í 

samfélaginu. Hún var fyrsta konan sem sótti um lögskilnað á Íslandi. Einnig var hún mjög 

dugleg að reka verslun og veitingasölu. Það var sjaldgæft um miðja 19. öld að kona sinnti 

slíkum störfum. Vilhelmína var einnig þekkt fyrir þátttöku í bæjarstjórnarkosningum á 

Akureyri. Í reglum kosninganna stóð að „menn“ höfðu réttindi til að kjósa. Vilhelmína greip 

þetta tækifæri þar sem ekki var notast við orðið „karlmenn“. Þýðing á reglunum úr dönsku 

hafði leitt af sér að orðið „mænd“ var þýtt sem „menn“ en átti sennilega að vera „karlmenn“. 

Hún nýtti þetta orðalag og kaus tvisvar á fjórum árum.
22

 Þetta varð upphafið að kosningarétti 

kvenna til Alþingis. 

 Árið 1894 var Hið íslenska kvenfélag stofnað. Það var mjög mikilvægt skref í 

baráttunni fyrir kosningarétti. Þegar konungur Danmerkur ákvað að stofna sjóð til að styrkja 

námsmenn í Háskóla Íslands barðist Þorbjörg Sveinsdóttir fremst í flokki fyrir því að konur 

fengju einnig styrki úr þessum sjóð en ekki bara karlmenn. Á þeim tíma höfðu konur ekki 

fengið rétt til að læra í skólanum með strákunum. Einnig voru styrkir til náms í 

Kaupmannahafnarháskóla aðeins fyrir karlmenn en ekki konur. 26. janúar 1894 var haldinn 

kvennafundur og Hið íslenska kvenfélag stofnað.
23

 Í lögum félagsins segir: 

Tilgangur félagsins er sérstaklega að auka réttindi kvenna á Íslandi og að gæða áhuga 

þeirra fyrir því að gæta fenginna réttinda og hagnýta sér þau, ennfremur að efla 

menningu kvenna með samtökum og félagsskap. Félagið vill einnig styrkja allt það, er 

horfir til framfara í landinu og ræða þau mál, sem efst eru á dagskrá þjóðarinnar og 

vinna að framgangi þeirra.
24

  

Hið íslenska kvenfélag var fyrsta félagið á Íslandi sem hafði kvenréttindi á stefnuskrá sinni. 

Með þessu skrefi fengu konur ekki bara réttindi til að setjast á skólabekk með piltum heldur 

lögðu þær einnig grunn að baráttunni fyrir kosningarétti og kjörgengi kvenna. 

Í byrjun 20. aldar höfðu alþjóðlegir straumar mikil áhrif á baráttu kvenna. Til að 

mynda notaði Bríet eigið fé til að fara til Norðurlanda og kynna sér baráttumálin betur. Með 

þessu víkkaði hún sjóndeildarhringinn og fékk nýjar hugmyndir. Í þessari ferð kynntist hún 
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ýmsu í sambandi við barnaskóla og fleira. Sérstaklega kynntist hún skoðunum og hugsun 

annarra baráttukvenna sem voru leiðtogar í þessum löndum.
25

 Mikill árangur náðist í 

kvenréttindabaráttunni eftir þessa ferð. Eitt af skrefunum var þegar Kvenréttindafélag Íslands 

var stofnað. Kvenréttindafélag Íslands lagði mikla áherslu á kosningarétt kvenna. 

Einn vetrardag árið 1907 komu nokkrar konur heim til Bríetar til að ræða saman um 

að íslenskar konur fengju jafnrétti eins og karlar í stjórnmálum, og hefðu að auki kosninga- 

og atvinnurétt. Þennan dag stofnuðu þær Kvenréttindafélag Íslands og var Bríet fyrsti 

formaður þess.
26

 Tilgangur félagsins var „að starfa að því að íslenskar konur fái fullt 

stjórnmálajafnrétti á við karlmenn, kosningarétt, kjörgengi svo og rétt til embætta og atvinnu 

með sömu skilyrðum og þeir.“
27

 Kvenréttindafélagið hefur starfað óslitið frá því það var 

stofnað og berst ennþá fyrir réttindum kvenna. 

 

2.2.1 Kosningaréttur og kjörgengi til Alþingis 

Löngu eftir að kosningaréttur karlmanna á Íslandi hafði verið rýmkaður árið 1903 tóku konur 

eitt merkilegt skref í viðbót í pólitík. 19. júní árið 1915 var merkilegur dagur fyrir íslenskar 

konur vegna þess að þá fengu þær formlega kosningarétt til Alþingis. Vegna baráttu allra 

þessara kvenleiðtoga náðist þessi mikilvægi árangur. Þetta var góð byrjun fyrir konur í átt að 

mikilvægu hlutverki í pólitík. 

 Danakonungur Kristján VIII samþykkti fyrst árið 1843 að íslenskir karlmenn fengju 

kosningarétt. Þeim rétti fylgdu strangar reglur þannig að það voru ekki margir karlmenn sem 

nýttu hann því þeir uppfylltu ekki kröfurnar til að taka þátt. Kosningarétturinn hélt áfram að 

þróast þangað til árið 1903, þá hafði hann breyst þannig að flestir karlmenn sem voru 25 ára 

og eldri höfðu kosningarétt. Þeir sem fengu ekki kosningarétt til Alþingis á þessum árum 

voru vinnumenn og allar íslenskar konur. Oft var rætt um kosningarétt kvenna og kjörgengi á 

Alþingi á þessum tíma. Árið 1915 staðfesti svo Kristján X konungur að konur sem voru 40 

ára og eldri og vinnumenn sem voru meira en 25 ára fengju kosningarétt til Alþingis og 

kjörgengi.
28
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 Hinsvegar voru viðbrögð karlmanna á Íslandi misjöfn gagnvart því að konur fengju 

kosningarétt. Þingmönnum fannst það vera slæmt að auka kosningaréttinn svona mikið í einu. 

Þeir voru hræddir við að konur myndu taka yfir störf þeirra í pólitík. Þingmaðurinn Jón 

Jónsson á Hvanná sagði beint: „En að sleppa þessum réttindum við þær strax og allt í einu 

yrði bylting í svip.“
29

 Mennirnir vildu ekki sjá að konur sætu á Alþingi með karlmönnum og 

voru með afar mikla fordóma gagnvart konum í pólitík. Jafnvel þó að konur fengju 

kosningarétt var þessi réttur þó ekki jafn á við karla. Munurinn var talsverður á milli þeirra. Í 

raun voru konur ekki ánægðar með þetta. En samt ákváðu konur að fagna sigri með því að 

halda upp á áfangann með hátíð á Austurvelli 7. júlí 1915. 

 Hátíðin hófst klukkan hálf fimm eftir hádegi fyrir utan barnaskólann við Fríkirkjuveg. 

Konur söfnuðust þar saman og gengu fylktu liði í áttina að Austurvelli með glæsilegum hætti. 

Lúðrasveit skipuð karlmönnum var í fararbroddi og spilaði. Einnig voru þar 200 hvítklæddar 

stúlkur sem veifuðu nýju íslensku flaggi sem var tákn um sjálfstæði kvenna. Á eftir þeim 

gekk svo mikill fjöldi kvenna.
30

 Ingibjörg H. Bjarnason hélt ræðu þar sem hún sagði:  

Vér vitum vel, að auknum réttindum fylgja auknar skyldur. En vér tökum móti 

hvorutveggja með gleði. Vér vitum og skiljum að kosningaréttur til alþingis og 

kjörgengi, er lykillinn að löggjafarvaldi landsins, sem á að fjalla um hagsmuni allrar 

þjóðarinnar, jafnt karla sem kvenna.
31

 

Jafnvel þó að konur fengju ekki fullt jafnrétti varðandi kosningarétt og kjörgengi á við 

karlmenn fyrr en seinna var þetta ótvíræður sigur fyrir íslenskar konur í sögu 

kvennabaráttunnar. Fyrir þennan dag hafði ímynd kvenna verið að þær væru húsfreyjur sem 

pössuðu þá yngstu og elstu. Þær höfðu ekki rétt til menntunar eða að starfa í pólitík. Þetta 

skref hjálpaði þeim að byggja upp sjálfstraust og vera sjálfstæðari bæði á heimilinu og í 

samfélaginu. Ennfremur voru þessar konur fyrirmyndir annarra kvenna sem komu á eftir og 

héldu áfram baráttu kvenna á seinni hluta 20. aldar.  

  

2.2.2 Fyrsta konan á Alþingi 

Árið 1915 tóku konur fyrsta skrefið varðandi kosningarétt og kjörgengi. Þetta gaf konum 

tækifæri til að láta rödd sína heyrast meðal karlmanna. Eftir langa þróun var það ekki fyrr en 
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árið 1922 sem fyrsta konan tók sæti á Alþingi. Það var Ingibjörg H. Bjarnason. Frá árinu 

1922 til 1930 sat hún á Alþingi fyrir Kvennalistann, Íhaldsflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. 

Hún var áhrifamikil kona í kvennahreyfingunni og lagði einnig grunn að miklum framförum 

varðandi réttindi kvenna á Íslandi á þeim tíma sem hún sat á Alþingi. 

Auðvitað var það ekki auðvelt fyrir konu að sitja ein innan um alla karlmennina og 

vera fulltrúi fyrir allar íslenskar konur á Alþingi. Viðbrögð íslenskra karlmanna voru fyrst og 

fremst ósætti við að hún væri þarna, vegna þess að hún var kona. Þegar það kom í ljós að 

Kvennalistinn hefði fengið 22,4% atkvæða í landskjöri Alþingiskosninganna árið 1922 og að 

Ingibjörg væri réttkjörin þá sakaði ritstjóri Alþýðublaðsins Ólafur Friðriksson konur um 

heimsku og benti á hvaða vitleysu konur höfðu gert með því að kjósa konu. Ingibjörg var 

valin vegna þess að hún hlaut mjög mikla menntun og hafði meiri reynslu í áberandi störfum 

en aðrar konur á þessum tíma. Eftir að hún lauk námi í Danmörku kenndi hún í 

Kvennaskólanum. Síðar varð hún skólastýra þar árið 1906. Einnig var Ingibjörg mjög dugleg 

í félagslífi og baráttu kvenna áður en hún tók sæti á Alþingi. Hún lenti í öðru sæti á 

framboðslista kvenna til bæjarstjórnarkosninga í Reykjavík árið 1910 en hún var efst á 

Kvennalistanum sem var boðinn fram til Alþingiskosninganna árið 1922.
32

 

Ingibjörg var mjög sjálfstæð þingkona. Hún vildi sjá meira sjálfstæði hjá konum og að 

þær væru sem víðast í áhrifastöðum. Alla sína ævi barðist hún fyrir atvinnuréttindum, 

menntunarréttindum og stjórnmálaréttindum kvenna. Eins og hún sagði sjálf þá fannst henni 

að nútíma konur ættu ekki að „sitja undir askloki því sem kallast að gæta bús og barna […] 

Nútíminn heimtar meira af konunum, og þær vilja fá tækifæri til þess að búa sig undir störf á 

sem flestum sviðum.“
33

  

 

2.3 Réttindabarátta íslenskra kvenna á vinnumarkaði 

Það hefur oft verið sagt að íslenskar konur í gamladaga hafi ekki unnið neitt utan heimilisins. 

Þær hafi bara verið að sjá um heimilið, ala upp börn og þjónusta eiginmenn. Þetta er kannski 

ekki alveg rétt því í raun unnu íslenskar konur utan heimilisins alla tíð. Bæði í sveitum og í 

þéttbýli voru konur í flestum störfum. Ógiftar konur unnu þangað til þær giftust. Dæmigerð 

kvennastörf í samfélaginu á þessum tíma voru í saltfiskverkun, í iðnaði og í afgreiðslustörfum. 

                                                           
32

 Björg Einarsdóttir 1986:63-88 
33

 Kristín Ástgeirsdóttir 2012 



19 
 

Ennfremur unnu margar giftar konur ýmis störf utan heimilisins til að auka tekjurnar, til 

dæmis unnu þær sem þvottakonur, við hreingerningar og ýmsa handavinnu.
34

 

Ein af ástæðum þess að giftar konur stunduðu launaða vinnu utan heimilisins var að 

stundum var ekki til nógur peningur til að reka heimilið ef bara eiginmennirnir unnu úti. 

Þannig að oft á tíðum höfðu konur meiri ábyrgð heldur en karlmenn vegna þess að þær sáu 

bæði um heimilið og unnu á sama tíma úti til að hjálpa til við að auka tekjurnar. Í nútímanum 

er þetta einnig oft þannig líka. En munurinn á nútímanum og fortíðinni er að konur núna njóta 

miklu meiri virðingar í samfélaginu en á þeim tíma. Til dæmis er launamunurinn milli 

kynjanna nú á dögum mun minni. Á 19. öld voru konur alls ekki litnar sömu augum og karlar 

á vinnumarkaði. Ójafnréttið var mjög augljóst á þeim tíma. 

Vinnukonur nutu ekki mikillar virðingar í samfélaginu því laun voru mjög slæm 

miðað við vinnuálag þeirra. Frá upphafi voru konur neðar en karlar í samfélaginu. Bæði innan 

og utan heimilisins hugsuðu karlmenn að konur þyrftu ekki að borða eins mikið eða eiga svo 

mikið af fötum. Slík hugsun hafði að sjálfsögðu líka áhrif á stöðu kvenna á vinnumarkaði. 

Loks árið 1912 fóru íslenskar konur í fyrsta skipti í verkfall sem stóð í einhvern tíma, til að 

sýna óánægju varðandi ójöfn laun. Þetta voru konur sem unnu við fiskverkun í Hafnarfirði og 

kvörtuðu yfir launamun karla og kvenna. Konur unnu sömu störf og karlar en laun kvennanna 

voru 15 aurar á tímann en karlar fengu 30 aura. Verkfallið stóð í um einn mánuð og 

markmiðið var að hækka laun kvenna upp í 18 aura eða 60% af launum karla. Að lokum 

fengu konurnar kröfur sínar að mestu uppfylltar.
35

 

Þetta verkfall varð fyrirmynd og eftir það stofnuðu íslenskar konur mörg stéttarfélög. 

Eitt af þeim var stofnað í júlí 1934 og hét starfsstúlknafélagið Sókn. Formaður félagsins var 

Aðalheiður Hólm og undir hennar stjórn börðust nokkrar konur í nafni félagsins fyrir bættum 

réttindum kvenna á vinnumarkaði. Þetta voru konur sem unnu á Landsspítalanum. Þær unnu 

mjög langan vinnudag, 10-12 klukkustundir, þær sem voru í eldhúsinu þurftu að vinna 14 

stundir á dag. Miðað við vinnuálagið voru launin alls ekki ásættanleg. Þær héldu fund og 

töluðu um launahækkun og bættan vinnutíma. Ári síðar gerðu þær fyrsta samninginn við 

ríkisvaldið og einkastofnanir um að stytta vinnutímann. Einnig sagði í samningnum að þær 

ættu að fá veikindadaga og launahækkun.
36
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 Verkfallið í Hafnarfirði og þessi fyrsti samningur stéttarfélags kvenna beindi 

athyglinni að launum íslenskra kvenna og ýmsum öðrum rétti sem konur vildu ná fram á 

vinnumarkaði. Með þróun kvenréttindabaráttunnar og árangrinum sem náðist jókst 

sjálfstraust kvenna mikið varðandi að berjast fyrir réttindum í vinnumarkaði. Verkalýðsfélög 

kvenna voru stofnuð til að styðja við baráttuna. Eftir hernám Breta og Bandaríkjamanna á 

Íslandi jukust atvinnutækifæri bæði karla og kvenna afskaplega mikið. Konur urðu 

efnahagslega sjálfstæðari en áður. Með menningarlegri þróun opnuðust augu og hugur 

kvenna meira. Þær vissu að konur þyrftu að standa saman í að berjast fyrir réttindum sínum. 

Það lagði grunninn að baráttunni um bætt vinnuréttindi sem átti eftir að koma síðar. 

 

2.4 Staða kvenna í Kína við lok 19. aldar og fram til 1920 

Frá lokum 19. aldar til byrjun 20. aldar var Kína ennþá stjórnað með lénsskipulagi sem hafði 

verið við lýði í um það bil 2400 ár. Völdin voru í höndum karlmanna og þeirra áhrif urðu 

alltaf meiri og meiri. Staða kvenna í Kína á þessu tímabili var mjög bágborin og mætti segja 

að staðan hafi verið sú versta í sögunni. Haldið var aftur af kínverskum konum og höfðu þær 

ekkert frelsi. 

 Í kínversku þjóðfélagi við lok 19. aldar til 1911 var notast við siðakenningar 

Konfúsíusar. Í þeim sagði að konur þyrftu að lifa eftir þremur hugtökum. Að hlýða föður fyrir 

hjónaband, að hlýða eiginmanni eftir hjónaband og að hlýða syni eftir dauða eiginmanns (e. 

the Three obediences).
37

 Hugmyndir um stöðu kvenna voru alltaf þannig að karlar væru æðri 

en konur. Kínverskar konur voru aldrei sjálfstæðar á þessum tíma. Þeim var bannað að fara í 

skóla og vinnu. Eiginmenn reyndu að hefta vitsmunaþroska þeirra til að veikja þær svo hægt 

væri að stjórna þeim betur. Þær voru algjörlega einhverskonar viðhengi karlmanna. Einnig 

var við lýði svokallað hjákonukerfi, þar sem eiginmaður gat eignast fleiri en eina konu. Þetta 

sýndi mikla óvirðingu gagnvart kínverskum konum. Karlmenn, allt frá keisurum til 

venjulegra manna, tóku sér margar hjákonur og konurnar höfðu ekkert um það að segja.
38

 

 Tær kvenna voru beygðar og bundnar undir ilina sem partur af hrottalegum ofsóknum 

á hendur kínverskum konum í lénsskipulaginu. Að reyra fætur hófst á 10. eða 11. öld í Kína 

og var vinsælt á árunum 1368 til 1911. Fæturnir voru reyrðir á meðan þær voru lítil börn. 

Þessi hefð var byggð á því að meiða líkama konunnar og var mjög óheilbrigð hefð, bæði 
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líkamlega og andlega. Tilgangurinn var að takmarka frelsi kvenna. Þegar fæturnir voru 

reyrðir áttu þær erfitt með að taka þátt í samfélaginu og stunda vinnu. Þær gátu ekki verið 

sjálfstæðar og auðvelt var að stjórna þeim.
39

 

 Á 17. öld ákváðu yfirvöld að banna að fætur væru reyrðir en það gekk ekki eftir, 

hefðin var of sterk. Reyrðir fætur voru einnig merki um stéttaskiptingu. Um 40-50% kvenna á 

neðri stigum þjóðfélagsins á 19. öld voru með reyrða fætur. En á efri stigum var talan næstum 

því 100%. Þetta miskunnarlausa athæfi var merki um fegurð og háa þjóðfélagsstöðu. Til að 

mynda notuðu fátækir foreldrar þetta ráð stundum til að gifta dætur sínar inn í góðar ættir. 

Þetta var hefð á þessum tíma og hugsun fólks var að konur með reyrða fætur þyrftu aldrei að 

vinna í lífinu og það var álitinn mikill kostur fyrir þær.
40

 

Í lok 19. aldar stofnuðu margir menntamenn hreyfingu til að láta banna að reyra fætur. 

Þeir gerðu sér ljóst að þessi hefð hafði mjög mikil áhrif á alla þjóðina. Kínverskar konur voru 

helmingur þjóðarinnar en þær gátu ekki gert neitt vegna þessarar hefðar. Hún veikti Kína í 

heild. Vorið 1912 hóf maður að nafni Sun Yat-Sen byltingarkennda hreyfingu sem fór út um 

allt land til að ná fram banni við reyrða fætur. Eftir það byrjaði þessi hefð að hverfa, fyrst í 

borgum og síðan bæjum. Á fimmta áratug 20. aldar var þessi hefð alveg horfin úr 

samfélaginu.
41

 Þetta skref veitti konum frelsi á ný, bæði andlega og líkamlega. Þetta var 

nauðsynleg forsenda fyrir sjálfstæði kvenna. 

Amma mín var hluti af kynslóð sem var með reyrða fætur. Hún var fædd árið 1914 og 

lést árið 1998. Hún var mjög hefðbundin kínversk kona af sinni kynslóð, fór ekki í skóla né 

vinnu og var alla sína ævi húsmóðir. Hún kunni bara að skrifa nafnið sitt en var sjálflærð í 

hugarreikningi. Útlit fóta hennar er brennimerkt í huga minn og ég mun aldrei gleyma þeim 

né henni.  
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3. Kvenréttindabarátta síðari hluta 20. aldar 

 

3.0 Inngangsorð 

Með mikilli baráttu og átökum náðu íslenskar konur mun meiri árangri frá lokum 19. aldar 

heldur en náðst hafði áður í sögu landsins. Konur gátu lært í skólum eins og strákar. Í 

samfélaginu tóku konur að sér áberandi störf. Einnig byrjuðu þær að taka þátt í stjórnmálum. 

Hinsvegar hafði kvenréttindabaráttan ekki fullan sigur á þessum tíma. Það voru mörg réttindi 

sem konur höfðu ekki, til dæmis á vinnumarkaði. Framundan var enn langur vegur fyrir 

konur til að ná fullkomnu jafnrétti.  

Eftir að Ingibjörg H. Bjarnason sat á þingi tóku mjög fáar konur þátt í stjórnmálum. Á 

þeim tíma voru konur líka í mjög miklum minnihluta í menntaskólum og háskólum jafnvel þó 

þær hefðu rétt til menntunar. Eftir heimsstyrjöldina síðari breyttist mikið á Íslandi. Lífsstíll 

kvenna og hugsun þeirra varðandi hlutverk sitt í samfélaginu breyttist afar mikið. Hernámið 

jók mikið atvinnutækifæri kvenna og því fylgdi aukið sjálfstraust. Eftir það sóttu fleiri konur 

sér menntun en áður. Framtíðin var björt bæði fyrir þjóðina og íslenskar konur. Hinsvegar var 

ennþá mikill munur á tækifærum í samfélaginu á milli karla og kvenna. Almennt í 

þjóðfélaginu var litið neikvætt á launaða vinnu giftra kvenna. Það voru margar erfiðar 

aðstæður sem stóðu í vegi fyrir því að þær gætu staðið á eigin fótum. Konum fannst 

réttindum sínum ekki fullnægt. Þess vegna varð til kvennahreyfing á sjöunda áratugnum.
42

 

 

3.1 Rauðsokkahreyfingin 

Konum á Íslandi gekk hægt að sækja réttindi sín um miðja 20. öld. Vorið 1940 í síðari 

heimsstyrjöldinni stigu breskir hermenn á land. Ári síðar tóku bandarískir hermenn við 

landinu. Hernámið hafði langvinn áhrif á Ísland og þjóðina, sérstaklega á vinnumarkaði. Fyrir 

hernámið voru tækifæri á vinnumarkaði fyrir íslenskar konur frekar takmörkuð. En eftir 

hernámið jukust kvennastörf mjög mikið. Konur byrjuðu að vinna við ýmsa þjónustu eins og 

á veitingahúsum og kaffihúsum. Með aukinni vinnu jukust tekjur kvenna mjög mikið. Með 

því jókst sjálfstæði kvenna, þær urðu fjárhagslega sjálfstæðari.
43

  

                                                           
42

 Olga Guðrún Árnadóttir 2011:20-21 
43

 Þorgerður S. Þorvaldsdóttir 2015 



23 
 

Tíminn leið og eftir miðja 20. öld voru konur orðnar duglegar að vinna eins og 

karlmenn á vinnumarkaði. Á þessum tíma var hinsvegar launamisrétti kynjanna mest 

áberandi í atvinnulífinu. Konur fengu lægri laun en karlar fyrir sambærileg störf. Það var ekki 

fyrr en árið 1961 að það voru í fyrsta skipti sett lög um launajafnrétti karla og kvenna. 

Alþjóðavinnumálastofnunin gaf Íslendingum nokkurra ára aðlögunarfrest. En mörg fyrirtæki 

notuðu þennan frest til að svíkja lögin. Þau breyttu starfsheitum karla svo að þeir gætu fengið 

hærri laun en konur.
44

 Að lokum fengu konur nóg gagnvart launamisrétti. Árið 1970 kom 

fram ný kvennahreyfing á Íslandi sem varð mjög áberandi, það var Rauðsokkahreyfingin. 

 Hugmyndin að Rauðsokkahreyfingunni hér á landi kom vegna áhrifa frá útlöndum. 

Frá nágrönnum Íslands, Danmörku, löndum í Vestur-Evrópu, Hollandi og víðar. Í Norður-

Ameríku var samskonar kvennahreyfing einnig stofnuð í kringum 1970. Hreyfingarnar báru 

allar sama nafn, Rauðsokkur, hvert á sínu tungumáli. Tilgangurinn var að berjast fyrir 

jafnrétti kvenna. Rauðsokkahreyfingin vakti afar mikla athygli út um allan heim, líka á 

Íslandi. Vorið 1970 byrjaði Rauðsokkahreyfingin hér á Íslandi.
45

 

 Vilborg Dagbjartsdóttir var sú sem hrinti Rauðsokkahreyfingunni af stað hér á landi. 

Hún ákvað að setja hugmyndina fram og kallaði á opinbera kvennahreyfingu í miðbæ 

Reykjavíkur. Vilborg fór í Ríkisútvarpið og auglýsti hreyfinguna þar. 1. maí 1970 hittust 

konur á Hlemmi. Einkenni þessarar hreyfingar voru að konur gengu í rauðum sokkum. Þær 

notuðu rauða sokka sem tákn. Það gerðist kraftaverk þennan dag. Konur komu úr öllum áttum 

til að taka þátt í hreyfingunni. Þær báru stóra styttu af konu niður Laugaveginn. Á styttunni 

stóð: „Manneskja, ekki markaðsvara“. Styttan var tákn sterkra kvenna. Hún var táknræn 

vegna þess að margir karlmenn héldu að hún væri mjög þung og að það sýndi styrk að bera 

hana alla leið. En í raun var styttan gerð úr plasti.
46

 Þetta var mjög merkilegur dagur í sögu 

kvenfrelsisbaráttunnar.  

Rauðsokkahreyfingin var baráttuhreyfing almennings og var hún án yfirstjórnar. Hún 

var tengd verkalýðsbaráttu og barðist fyrir kjörum verkakvenna.
47

 Á þeim tíma var mikilvægt 

fyrir konur að vinna úti. Margar giftar konur unnu utan heimilis til að auka tekjurnar. Þær 

unnu sem afgreiðslukonur, saumakonur og verkakonur. En þær fengu ekki mikla virðingu í 

samfélaginu því það var augljós munur á réttindum kvenna og karla. Vinnukonur fengu ekki 

jöfn laun og karlar miðað við vinnuálag. Frítíminn var mjög lítill. En konurnar vildu halda 
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áfram að berjast fyrir réttindum sínum. Þær vildu vinna, mennta sig, vera sjálfstæðar 

nútímakonur og njóta betri þjóðfélagsstöðu.
48

 

Árið 1972 gerðu rauðsokkur 10 þætti í útvarpi sem hétu: „Ég er forvitin-rauð“. 

Þættirnir fjölluðu til dæmis um barneignir, barnauppeldi og heimavinnandi húsmæður. Einnig 

komu fóstureyðingarmál og getnaðarvarnir inn í umræðuna. Það var rætt um að kona ætti rétt 

til að ákveða ein hvort hún vildi eiga börn eða ekki. Ein rauðsokka samdi frumvarp um ný lög 

um fóstureyðingar og getnaðarvarnir árið 1973 en lögin voru ekki samþykkt. Jafnvel í dag 

hafa konur enn ekki þennan rétt, að þær megi ákveða sjálfar hvort þær eigi barn eða ekki, 

samkvæmt lögum sem voru samþykkt árið 1975.
49

 Það segir okkur að réttindi kynjanna eru 

enn ekki fullkomlega jöfn í dag. 

Rauðsokkahreyfingin barðist fyrir róttækum stjórnmálaskoðunum. Hún hætti störfum 

árið 1982, þá komu fram ný samtök kvenna í Reykjavík og á Akureyri.
50

 En áhrifin sem 

hreyfingin hafði haft á samfélagið voru mikil. Hún vakti athygli á misrétti kynjanna og 

félagsstöðu kvenna í samfélaginu á síðari hluta 20. aldar. Einnig lagði Rauðsokkahreyfingin 

grunninn að baráttu um launamisrétti og vinnuálag. Hún jók mikið sjálfstraust kvenna og 

virðing kvenna í samfélaginu jókst einnig. Vegna áhrifa hennar hófst stærsta kvennaverkfall 

hér á landi árið 1975, kvennafrídagurinn.
51

 

 

3.2 Kvennafrídagurinn 

Hugmyndin um kvennaverkfall kom í raun fram fyrst árið 1970 í Rauðsokkahreyfingunni. En 

hún komst ekki til almennrar umræðu fyrr en 26. janúar árið 1975 þegar 

Rauðsokkahreyfingin og verkakvennafélög héldu ráðstefnu um kjör láglaunakvenna. Þau 

ákváðu að nota frekar orðið kvennafrí heldur en verkfall. Á kvennaráðstefnu sem var haldin á 

Hótel Loftleiðum sumarið 1975 kom kvennafrídagurinn fyrst opinberlega upp á yfirborðið.
52

 

Tillagan var: „Kvennaráðstefnan, haldin dagana 20. og 21. júní 1975, í Reykjavík, skorar á 

konur að taka sér frí frá störfum á degi Sameinuðu þjóðanna 24. október n.k. til að sýna fram 

á mikilvægi vinnuframlags síns.“
53
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 Konur lögðu mikið á sig við undirbúning og skipulagningu kvennafrísins 24. október. 

Flestar íslenskar konur vildu sýna stuðning. Í könnun sem þær gerðu á nokkrum vinnustöðum 

kom í ljós að 80%-100% kvenna myndu taka þátt í kvennafrídegi. Konur lögðu í mjög vel 

hannaða og markvissa skipulagningu um allt land. Þær stofnuðu um fimmtíu félög og samtök 

í Reykjavík, framkvæmdanefnd og fimm starfshópa. Öll sinntu þau sérstökum verkefnum. Til 

dæmis kynningarvinnu, fjölmiðlavinnu og dagskrárvinnu. Konur voru mjög duglegar að 

vinna saman og allt gekk mjög vel.
54

 

 Þegar stóri dagurinn nálgaðist voru íslenskar konur mjög jákvæðar og bjartsýnar. 

Margir blaðamenn komu til landsins frá Norðurlöndum og enskumælandi löndum til að verða 

vitni að þessum merkilega degi. Hinn 24. október 1975 hófst útifundur á Lækjartorgi. Áður 

en fundurinn hófst safnaðist mikið af fólki saman á Lækjartorgi. Þegar stundin rann upp kom 

mikill fjöldi kvenna niður Laugaveg á Lækjartorg. Einnig var mikið af fólki í Bankastræti, 

Lækjargötu, Hverfisgötu og upp Laugaveg. Talið var að um 30.000 manns hafi safnast saman 

og 90% kvenna á Íslandi hafi lagt niður störf þennan dag. Sagt er að þetta hafi verið einn 

stærsti útifundur í Íslandssögunni. Íslenskar konur stóðu saman fyrir jafnrétti enn einu sinni.
55

 

 Baráttukonur, fræðikonur, söngkonur, leikkonur og fundargestir tóku þátt í fundinum. 

Fluttar voru ræður og sungin lög. Á dagskrá voru allskonar atriði sem vöktu athygli á 

mikilvægi vinnuframlags kvenna. Flutt voru ljóð og sögur og konur hvattar til að endurskoða 

stöðu sína inn á heimilum og í þjóðfélaginu. Það voru ekki lengur karlmennirnir sem réðu 

öllu. Konur vildu sýna sjálfstæða hugsun og taka mikilvægar ákvarðanir sjálfar.
56

 Eins og 

kom fram í ræðu sem Ásthildur Ólafsdóttir flutti á fundinum:  

Hve lengi og oft höfum við konurnar ekki látið karlmönnum það eftir að hugsa fyrir 

okkur og segja okkur til um hvert hlutverk okkar sé og hvað okkur sé sæmandi án 

þess að kvenlegum yndisþokka og húsmóðurskyldum okkar sé misboðið? […] Sú 

hefur kannski verið tíðin. En nú höfum við ástæðu til að ætla að það sé liðin tíð. Það 

sýnir og sannar meðal annars þessi fundur okkar í dag. Við erum farnar að hugsa. Við 

vitum hvað við viljum. Við viljum jafnrétti í raun. Við viljum að konur fái að velja sér 

störf rétt eins og karlmennirnir. Við viljum fá að njóta gáfna okkar og hæfileika rétt 

eins og þeir. Við viljum að það þyki eðlilegt að karlmennirnir gegni húsmóðurstörfum 

engu síður en konur. Við viljum útmá hugtökin karla- og kvennastörf. Við viljum að í 
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hvert starf sé valið með tilliti til kunnáttu og hæfileika en ekki kynferðis. Og við 

viljum að starf sé metið að verðleikum, en ekki með tilliti til þess, hvort það sé unnið 

af karli eða konu.
57

 

Kvennafrídagurinn var árangursríkur því að hann náði vekja athygli fólks á stöðu kvenna á 

vinnumarkaði. Hann vakti einnig alþjóðlega athygli. Þessi hreyfing sýndi öllum heiminum að 

íslenskar konur myndu ekki þegja yfir misrétti. Óréttur kvenna á vinnumarkaði var áberandi 

vandamál út um allan heim. Framlag kvenna í vinnunni skipti máli fyrir samfélagið og þær 

vildu fá jafnrétti. Rauðsokkahreyfingin og kvennafrídagurinn hafa haft afar mikil áhrif á 

kvenréttindabaráttu nútímans. Kvennafrídagurinn á Íslandi er enn haldinn því það er enn 

nauðsynlegt að vekja athygli á órétti kvenna í samfélaginu. Jafnvel þó Rauðsokkahreyfingin 

hafi verið lögð niður árið 1982 þá komu aðrar hreyfingar fram eins og Kvennaframboðið og 

Kvennalistinn.
58

 Rauðsokkahreyfingin undirbjó einnig jarðveginn fyrir næsta sögulega skref 

íslenskra kvenna. Það var þegar þjóðin valdi sér konu sem forseta. 

 

3.3 Fyrsta konan sem varð forseti á Íslandi 

Ísland hafði alltaf orðið fyrir áhrifum frá öðrum löndum en loksins gátu önnur lönd litið til 

Íslands. Árið 1980 kaus þjóðin konu sem forseta Íslands í fyrsta skipti, það var Vigdís 

Finnbogadóttir. Hún var enn fremur fyrsta konan í heiminum sem var lýðræðislega kjörin 

forseti. Vigdís var forseti Íslands í fjögur kjörtímabil og lét af embætti árið 1996.
59

 65 árum 

eftir að konur fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis árið 1915 var nú loksins kominn 

tími fyrir konur.   

Vegna áhrifa frá foreldrunum menntaði Vigdís sig vel eins og þau höfðu sjálf gert. 

Vigdís lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík þegar hún var 19 ára. Eftir það fór 

hún til Frakklands að læra frönsku, með leikbókmenntir sem sérsvið. Hún útskrifaðist úr því 

námi eftir fjögur ár. Frá árunum 1957-1958 las hún leiklistarsögu í Kaupmannahafnarháskóla. 

Eftir að Vigdís kom aftur til Íslands lauk hún BA-námi í frönsku og ensku frá Háskóla Íslands. 

Eftir að hafa menntað sig vel tók Vigdís að sér mörg áberandi störf í atvinnulífinu. Hún var 

frönskukennari, leiðsögumaður, kenndi franskar bókmenntir við Háskóla Íslands og varð 

einnig fyrst kvenna leikhússtjóri á Íslandi. Áður en Vigdís tók við embætti forseta var hún 
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einnig mjög virk í menningarsamfélaginu. Til dæmis var hún forseti Alliance Francaise og 

formaður nefndar um menningarmál Norðurlanda.
60

 Öll þessi merkilegu störf veittu Vigdísi 

reynslu og gerðu hana áberandi í samfélaginu. Einnig lagði það grunninn að kosningabaráttu 

hennar til forseta Íslands því hún var táknræn í íslensku menningarlífi og það hjálpaði henni í 

kosningabaráttunni.  

Árið 1980 eftir að Kristján Eldjárn tilkynnti að hann ætlaði ekki að halda áfram sem 

forseti fannst mörgum að tími væri kominn fyrir konu að bjóða sig fram. Vigdís 

Finnbogadóttir bauð sig fram ásamt þremur karlmönnum, Guðlaugi Þorvaldssyni, Albert 

Guðmundssyni og Pétri Thorsteinssyni. Fyrst eftir að hún bauð sig fram fékk hún ekki mikinn 

stuðning, jafnvel ekki frá Kvenréttindafélagi Íslands. Fordómar í samfélaginu gagnvart 

konum í svo áberandi starfi voru mjög ríkir. Í byrjun var þjóðin neikvæð gagnvart henni. 

Vegna þess að Vigdís var einstæð móðir efuðust margir um að hún gæti valdið starfinu því 

hún var ekki með neinn mann sér við hlið. Hún lagði áherslu á að kynferði ætti ekki að skipta 

máli heldur eiginleikar hennar.
61

 

Í kosningabaráttunni voru mörg umtalsefni óhagstæð fyrir Vigdísi. Vigdís notaði 

jákvæða afstöðu og virðingu úr fyrri störfum til að vinna traust þjóðarinnar. Að lokum stóð 

Vigdís uppi sem sigurvegari með 33,6% atkvæða.
62

 Vigdís tók þetta merkilega skref og var 

eflaust undir áhrifum frá jafnréttindabaráttu kvenna á áttunda áratugnum, 

Rauðsokkahreyfingunni og kvennafrídeginum árið 1975. Kjör Vigdísar vakti heimsathygli. 

Vigdís þurfti að berjast af krafti í kosningabaráttunni vegna fordóma sem konur höfðu og 

voru brenndir í sál þjóðarinnar. En frú Vigdís var ekki kosin forseti vegna þess að hún var 

kona.
63

 Eins og hún sagði sjálf í kosningabaráttunni: „Það á ekki að kjósa mig af því að ég er 

kona, það á að kjósa mig af því að ég er maður. Innan orðsins maður er bæði karl og kona. 

Það á að vera alveg sjálfsagður hlutur að kjósa konu til jafns við karlmenn.“
64

 

Kjör Vigdísar Finnbogadóttur til forseta voru mikil tímamót. Barátta kvenna áður fyrr 

lagði grunninn að þessu merkilega skrefi. Það ruddi einnig brautina fyrir næsta sigur. Vigdís 

er vafalaust fyrirmynd margra íslenskra kvenna. Hún vakti mikla athygli innanlands og 

erlendis. Eftir kjör Vigdísar endurskoðuðu margar konur stöðu sína í samfélaginu. Margar 

byrjuðu að bjóða sig fram í pólitískum kosningum. Tveimur árum eftir kjörið kom fram 
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sérstakur kvennalisti, Kvennaframboðið, sem bauð sig fram bæði í borgarstjórnar- og 

alþingiskosningum. Árið 1983 var svo stofnaður nýr stjórnmálaflokkur, Kvennalistinn. Konur 

í stjórnmálum fóru á fulla ferð.
65

  

 

3.4 Samanburður við Kína 

Mjög margar konur höfðu ekki tækifæri til menntunar áður en Alþýðuveldið Kína var stofnað 

árið 1949. Rúmlega 80% kvenna voru ómenntaðar og gátu hvorki lesið né skrifað. Fólk á 

þessum tíma var oft fátækt og hafði ekki efni á að senda börn í skóla. Ef fjölskyldur áttu 

pening gátu aðeins strákar fengið tækifæri til menntunar. Vegna þess að strákar voru metnir 

meira virði en stelpur á þessum tíma. Flestar konur á þessum tíma byrjuðu mjög snemma að 

vinna til að auka tekjur heimilisins. Einnig giftust þær oft mjög ungar. Hinsvegar þegar tölur 

frá árinu 1987 eru skoðaðar kemur í ljós að á dreifbýlum svæðum hafði tala ómenntaðra 

kínverskra kvenna lækkað niður í 15%.
66

 

 Vegna þess að kínverskar konur byrjuðu að vinna mjög ungar hafði það jákvæð áhrif 

á atvinnulífið, sem óx mjög mikið eftir 1949. Á sjötta áratug 20. aldar höfðu 70% giftra 

kvenna vinnu. Áratuginn á eftir reis þessi tala upp í 90%. Þannig að þátttaka kvenna á 

vinnumarkaði var mjög mikil. Vinnandi konur voru 43% af öllum einstaklingum á 

vinnumarkaði í Kína árið 1982. En í Bandaríkjunum voru þær aðeins 35,3%.
67

 Frá árinu 1949 

varð stórkostleg breyting í Kína og mikil framför hjá konum á vinnumarkaði miðað við það 

sem áður hafði verið.  

 Á síðari hluta 20. aldar hófst eitt mjög neikvætt fyrirbæri, fóstureyðingar sem voru 

ákvarðaðar út frá kyni fósturs. Margar fjölskyldur þráðu að eignast strák í stað stelpu sem 

setti meiri pressu á tilvonandi mæður. Í sumum tilvikum voru þær nánast skammaðar af 

tengdafjölskyldunni ef þær eignuðust stelpu í stað stráks. Sumar voru neyddar til að fara í 

fóstureyðingu þegar ljóst var að stelpa væri á leiðinni. Lög frá 1979 um að hjón mættu 

einungis eignast eitt barn ýtti enn frekar undir þetta. Sérstaklega var þetta algengt á 

dreifbýlum svæðum í Kína, oft meðal fólks sem ekki hafði mikla menntun. Þetta er meira að 

segja ennþá við lýði á sumum dreifbýlum svæðum. Vegna þessa máls eru komnar fram reglur 
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sem segja að ekki megi gefa tilvonandi foreldrum upp kyn barnsins. Í dag er staðan þannig að 

hlutfall kynjanna í Kína er orðið mjög ójafnt.
68
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4. Nútíminn: Staða kvenna í nútímanum   
 

4.0 Inngangsorð 

Staða kvenna hefur breyst mjög mikið vegna kvenréttindabaráttunnar hér á landi. Eftir baráttu 

í meira en heila öld er staða kvenna á Íslandi orðin mjög góð. Réttindi kvenna á Íslandi eru 

ofarlega á listum samanborið við önnur lönd í heiminum. Kvenfrelsisbaráttan á Íslandi vakti 

einnig alþjóðlega athygli og Ísland er orðið þekkt fyrir að vera eitt femíniskasta land í heimi. 

Fólk sýnir konum virðingu og réttindi þeirra eru vernduð með lögum. Íslenskar konur eru 

mjög duglegar að nýta réttindi sín. 

 Á hinn bóginn er misrétti kynjanna ennþá til á Íslandi og baráttan fyrir réttindum 

kvenna er enn í gangi. Til dæmis er launamisrétti kynjanna á vinnumarkaði áberandi í 

samfélagsumræðunni og kvennafrídagurinn er enn haldinn árlega. Í fyrirtækjum eru karlmenn 

meira áberandi í stjórnunarstörfum. Einnig í stjórnmálum er hlutfall kvenna á Alþingi minna 

en karla þó að það hafi aldrei verið hærra en eftir síðustu kosningar, í október 2016. 

 

4.1 Konur í nútímaþjóðfélagi 

Íslenskar konur hafa verið mjög duglegar að nýta þann rétt sem þær hafa náð fram í gegnum 

tíðina. Nútímakonur eru vel menntaðar og sjálfstæðar, bæði hugmyndafræðilega og 

fjárhagslega. Eins og ég fjallaði um í kafla 2.1 þá eru konur duglegri en karlar að sækja sér 

menntun. Samkvæmt könnun sem Háskóli Íslands gerði árið 2017 um ástand kvenna og karla 

í menntun luku rúmlega 2000 konur stúdentsprófi árið 2012 til 2013, en aðeins tæplega 1500 

karlar (sjá mynd 2). Annar augljós munur er að næstum 2000 konur luku grunnprófi á 

háskólastigi á sama tíma en einungis tæplega 1000 karlar. Önnur tafla sýnir okkur að konur 

eru fleiri á flestum sviðum háskólans árin 2012 til 2013 nema þegar kemur að raunvísindum, 

tölvunarfræði og verkfræði, þar eru karlar í meirihluta (sjá mynd 3).
69
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Mynd 2 

 

Mynd 3 

  

Konur eru greinilega að nýta sér þetta frábæra tækifæri til menntunar til að búa til 

bjarta framtíð fyrir sig. Á vinnumarkaði gengur líka almennt vel. Í könnun um 

atvinnuþátttöku kvenna frá árinu 1920 til 2016 sést að þátttaka kvenna á vinnumarkaði hefur 

breyst mjög mikið. Sérstaklega frá 1960 til 1981, á þeim tíma fjölgaði konum á vinnumarkaði 
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næstum því um helming. Munurinn á atvinnuþátttöku kvenna og karla hefur því minnkað 

mikið. Árið 2016 var aðeins 6% munur á vinnuafli karla og kvenna (sjá mynd 4).
70

 

 

 

Mynd 4 

 

Árið 2010 lögðu íslensk stjórnvöld áherslu á að fjölga konum í stjórnunarstörfum 

fyrirtækja. Sett voru lög um hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja. Markmiðið var að styðja 

við jafnari hlutföll kvenna og karla í áhrifastöðum. Þjóðfélagið sýndi líka jákvæð viðbrögð 

gagnvart kynjakvóta. Strax sáust breytingar á fyrirtækjum. Hér að neðan má sjá upplýsingar 

sem Hagstofa Íslands safnaði saman og birti árið 2017 (sjá mynd 5).
71

 Það sem hefur breyst 

mest síðustu fimm ár er að hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja með 100-249 starfsmenn 

hefur hækkað úr 17,5% árið 2010 í 36,1% árið 2015. Þessi lög hafa gert það að verkum að 

fleiri konur eru í áberandi störfum sem er jákvætt fyrir fyrirtækin því þá nýtist mannauðurinn 

betur.  
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Mynd 5 

 

Á hinn bóginn er ennþá misrétti í launum kvenna. Í könnuninni „Regluleg 

mánaðarlaun fullvinnandi launþega“ frá árinu 2015 sést að konur fá ennþá almennt lægri laun 

en karlar miðað við sambærileg störf (sjá mynd 6).
72

 Sérstaklega þegar vinnutími og 

vinnuálag er það sama. Auðvitað eru mismunandi ástæður fyrir launamun. Til dæmis skiptir 

aðferðin sem notuð er til að meta launamun í könnunum miklu máli. Karlar eru oft lengur í 

launaðri vinnu en konur. Það er vegna þess að konur þurfa oft að vinna ólaunaða vinnu á 

heimilinu. Margar konur myndu vilja eiga möguleika á jöfnum vinnutíma á við karla.
73
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Mynd 6 

 

 

4.2 Nútímakonur í Kína 

Staða kínverskra kvenna hefur breyst mjög mikið frá fyrri öldum. Þær hafa öðlast meiri rétt í 

þjóðfélaginu en áður. Borin er mikil virðing fyrir flestum kínverskum konum innan heimilis 

og í samfélaginu. Þær eru ekki lengur þjónustukonur eiginmanna sinna eða viðhengi heldur 

standa þær á eigin fótum og eru fjárhagslega sjálfstæðar. Þær ráða því sem þær taka sér fyrir 

hendur. Í mörgum áberandi störfum má sjá konur. Til dæmis í stjórnunarstörfum fyrirtækja. 

Einnig eru margar konur í stjórnmálum. 

 Jafnrétti kynjanna er alltaf að verða meira og meira. Nú á dögum líta foreldrar jafnar á 

stelpur og stráka. Færra fólk lítur á stráka sem mikilvægari en stelpur. Í stórum borgum fer 

næstum því engin kona í fóstureyðingu vegna þess að hún gengur með stelpu, eins og 

tíðkaðist á árum áður. Eldri kynslóðir eru einnig smám saman að breyta hugsuninni um að 

hampa heldur strákum en stelpum. Konur eru ekki lengur skammaðar fyrir að eignast stelpur. 

 Nútímakonur í Kína geta ákveðið sjálfar hvort þær vilji vinna eða vera húsmæður. 

Flestar kjósa að vinna utan heimilisins til að vera fjárhagslega sjálfstæðar. Konur hafa einnig 

hag af því að vera mæður á vinnumarkaði. Ýmis fríðindi fylgja því sem fyrirtækin sem þær 

vinna hjá sjá um að veita þeim. Fæðingarorlofskerfið er einnig alltaf að verða betra og betra. 

Eins og á Íslandi fá konur ekki minna en 98 daga í frí eftir barnsburð. Á þessu tímabili mega 
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fyrirtæki ekki lækka launin né reka starfsfólkið. Einnig eru óléttar konur með ákveðna 

fæðingartryggingu frá vinnuveitanda sínum.
74

 

Þrátt fyrir þessar jákvæðu breytingar er launamunur á milli karla og kvenna enn 

áberandi í Kína. Samkvæmt könnun frá árinu 2016 fá konur að meðaltali 22,3% lægri laun en 

karlar. Munurinn gæti að hluta til skýrst vegna mismunandi vinnuálags eða menntunar. Þetta 

sýnir samt að það eru ennþá vandamál í sambandi við misrétti kynjanna á vinnumarkaði í 

Kína.
75

 Vegna mannfjöldans í Kína vilja flestar konur ekki tala mikið um þessi mál. Því 

samkeppnin er svo mikil, konur eru yfirleitt hræddar um að missa vinnuna ef þær berjast fyrir 

bættum launum. 

Mörg fyrirtæki hafa einnig áhyggjur af því að konur í kringum þrítugsaldurinn leggi 

meiri áherslu á fjölskyldu og börn frekar en að standa sig vel í vinnu. Þetta gæti verið ein 

ástæða þess að konur fái lægri laun en karlar. Fyrirtækin gera ráð fyrir að konur muni sinna 

vinnunni verr eftir að þær gifta sig og eignast barn. 

Vegna laga sem voru við lýði á árunum 1979 til 2015 um að hjón mættu bara eignast 

eitt barn mynduðustu fordómar gagnvart stúlkubörnum. Fóstureyðingar sem voru ákvarðaðar 

út frá kyni barns urðu algengari. Staða mála í Kína í dag er þannig að myndast hefur talsvert 

ójafnvægi í kynjahlutfalli þjóðarinnar. Árið 2014 voru karlmenn í Kína 33 milljónum fleiri en 

konur. Þannig að eftir tvo áratugi verða konur orðnar mjög verðmætar í þjóðfélaginu og 

algjör meginstoð.
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5. Lokaorð 
 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er breyting á stöðu kvenna á Íslandi og barátta þeirra frá lokum 

19. aldar til nútímans. Einnig var fjallað um þróun á stöðu kvenna í Kína. 

 Frá lokum 19. aldar til 1920 fjallaði ég um helsta brautryðjanda 

kvenréttindabaráttunnar á þeim tíma, Bríeti Bjarnhéðinsdóttur og framlag hennar, sérstaklega 

hvað varðaði menntun kvenna. Eftir mikla baráttu náðu konur að afla sér sömu réttinda til 

menntunar og karlar. Konur fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Staða kvenna í Kína 

á þessu tímabili var miklu verri en á Íslandi vegna þess ástands sem var í þjóðfélaginu. Samt 

höfðu yfirvöld bannað grimmustu hefð kínverskrar sögu, að reyra fætur ungra stúlkna. Með 

því banni fengu kínverskar konur mikið frelsi bæði líkamlega og andlega.  

 Á síðari hluta 20. aldar voru til umfjöllunar mikilvægir áfangar. Það voru 

Rauðsokkahreyfingin, kvennafrídagurinn og einnig kjör frú Vigdísar Finnbogadóttur til 

forseta Íslands. Fjallað var um þau áhrif og þær framfarir sem þessar hreyfingar höfðu fyrir 

framtíð kvenna á Íslandi. Staða kínverskra kvenna á þessu tímabili varð einnig betri en fyrir 

1949. En samt var sterkt í kínversku þjóðarsálinni að karlmenn væru mikilvægari en konur. 

 Í nútímanum fjallaði ég um aðstæður kvenna og karla varðandi menntun, þátttöku í 

atvinnulífinu og fjölda kvenna í stjórnunarstörfum innan fyrirtækja. Þessi kafli sýndi hversu 

miklar breytingar hafa orðið á aðstæðum kvenna síðustu 100 ár. Á hinn bóginn er misrétti enn 

við lýði í þjóðfélaginu. Til dæmis launamisrétti. Staða kvenna í Kína nú á dögum er einnig 

augljóslega betri en var áður þó að enn sé langur vegur þar til þær ná sama stað gagnvart 

jafnrétti kynjanna og stöllur þeirra á Íslandi.  

Rannsóknarspurningin sem sett var fram í innganginum var: Hafa íslenskar konur náð 

fullum sigri í baráttunni fyrir réttindum sínum? Svarið er að aðstæður kvenna hér á Íslandi 

eru augljóslega mun betri en áður. Sérstaklega hvað varðar menntun, þar hafa konur tekið 

fram úr körlum. Konur taka einnig meiri þátt í stjórnmálum og þær taka að sér fleiri 

stjórnunarstörf innan fyrirtækja. En samt er enn launamisrétti á milli kynjanna. Þannig að 

íslenskar konur hafa náð miklu fram síðustu rúm 100 árin en þær hafa ekki alveg náð fullum 

sigri. 
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