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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um fjárhagslegan stuðning kvenfélaga á árunum 2006 til 2016 til 

menningar- og líknarmála. Kvenfélög tilheyra hópi frjálsra félagasamtaka en þau vinna 

að ófjárhagslegum tilgangi og starfa innan félagshagkerfisins, þeim parti hagkerfisins 

sem er tileinkaður því að auka félagslega aðlögun og minnka ójöfnuð. 

Fyrsta kvenfélagið var stofnað árið 1869 í Rípuhreppi. Síðan þá hafa kvenfélög byggt 

fjölmörg sjúkrahús, leik- og grunnskóla, stofnað fyrstu mæðrastyrksnefndina og 

ótalmargt fleira. Í dag eru 148 kvenfélög starfandi innan Kvenfélagasambands Íslands, 

KÍ.  

Stuðst var við skrifborðsrannsókn við öflun gagna úr skýrslum héraðs- og 

svæðasambanda innan Kvenfélagasambands Íslands en einungis voru 57% allra skýrslna 

nothæfar. Þar sem ekki liggja fyrir leiðbeinandi reglur um hvernig skal flokka gjafir hefur 

hvert kvenfélag stuðst við eigin forsendur fyrir flokkun. Þessu ber að breyta til að 

fjárhæðirnar séu samanburðarhæfar og KÍ fái góða yfirsýn yfir þá mikilvægu starfsemi 

sem kvenfélögin inna af hendi. Einnig þyrfti að gera öll kvenfélög skyldug til að gefa upp 

fjárhæðir í hverjum flokki fyrir sig til að hafa tiltækar fjárhæðir frá öllum kvenfélögum 

sem Kvenfélagasamband Íslands gæti birt opinberlega. 

Árið 2005 var gerð samantekt varðandi fjárhæðir gjafa frá kvenfélögum á öllu landinu 

síðastliðin 13 ár. Sú fjárhæð var 428 milljónir króna, uppreiknuð til verðlags ársins 2016. 

Á árunum 2006 til 2016 gáfu kvenfélög 89 milljónir króna til mennta- og 

menningarmála, 449 milljónir til líknarmála og aðrar gjafir frá þeim voru rúmlega 29 

milljónir króna. Alls gera þetta um 567 milljónir króna uppreiknaðar til verðlags árs 

2016. Þar sem ekki öll héraðssambönd hafa skilað skýrslum þá er fjárhagslegur 

stuðningur kvenfélaga til samfélagsins í raun hærri en þessar fjárhæðir benda til. 

Stjórnvöld ættu að vinna meira með frjálsum félagasamtökum á borð við 

Kvenfélagasamband Íslands til að byggja upp okkar samfélag til hins betra. KÍ hefur verið 

umsagnaraðili að lagafrumvörpum og margar góðar tillögur hafa borist stjórnvöldum 

sem komu upp á landsþingum KÍ. 



 

6 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

Töfluskrá..................................................................................................................... 7 

1 Inngangur ............................................................................................................. 8 

2 Fræðilegur kafli .................................................................................................... 9 

2.1 Kvenfélög .................................................................................................... 10 

2.2 Kvenfélagasamband Íslands ....................................................................... 11 

2.2.1 Dúkkuverkefnið ................................................................................... 14 

2.2.2 Húfuverkefni KÍ ................................................................................... 14 

2.2.3 Matarsóunarverkefnið ........................................................................ 15 

3 Aðferðafræði ..................................................................................................... 16 

4 Gögn Kvenfélagasambands Íslands ................................................................... 17 

5 Gjafir og styrkir frá kvenfélögum ....................................................................... 20 

5.1 Mennta- og menningarmál ........................................................................ 20 

5.2 Líknarmál .................................................................................................... 20 

5.3 Aðrar gjafir .................................................................................................. 21 

5.4 Heild ........................................................................................................... 22 

6 Umræða og lokaorð ........................................................................................... 23 

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

Viðauki 1 – Skýrsla um kvenfélög á héraðssambandssvæði .................................... 29 

Viðauki 2 – Fjöldi skýrslna frá héraðs- og svæðasamböndum árin 2006 - 2016 ..... 32 



 

7 

 

 Töfluskrá 

Tafla 1 - Yfirlit héraðs- og svæðasambanda innan KÍ árið 2016 ....................................... 17 

Tafla 2 - Vísitala neysluverðs og verðbreytingarstuðull ................................................... 19 

Tafla 3 - Mennta og menningarmál .................................................................................. 20 

Tafla 4 - Líknarmál ............................................................................................................ 21 

Tafla 5 - Aðrar gjafir .......................................................................................................... 21 

Tafla 6 – Heildargjafir á verðlagi 2016 .............................................................................. 22 

 

 

 



 

8 

1 Inngangur 

Frjáls félagasamtök sem vinna í málum fyrir samfélagið þarf varla að kynna fyrir 

almenningi, flestir þekkja einhvern eða eru jafnvel sjálfir félagar í slíkum samtökum. 

Samkvæmt heimasíðu Ríkisskattstjóra (e.d.) vinna frjáls félagasamtök eða almenn félög 

að ófjárhagslegum tilgangi og starfa innan félagshagkerfisins. Þau eru opin öllum og 

aðaláhersla þeirra er lögð á þau málefni sem eru í brennidepli þjóðar hverju sinni. Frjáls 

félagasamtök eru eins ólík og þau eru mörg en eru öll ómissandi þáttur í virku lýðræði. 

Dæmi um frjáls félagasamtök eru björgunarsveitir, íþróttafélög, góðgerðafélög og félög 

er vinna að forvarnarstörfum. Þar sem ekki eru til lög um frjáls félagasamtök er 

mikilvægt að félögin hafi vel skilgreindar samþykktir þar sem tilgangi félagsins er lýst og 

hvernig það ætlar að ná þeim tilgangi (Ríkisskattstjóri, e.d.). 

Almannaheill eru regnhlífarsamtök frjálsra félagasamtaka sem starfa í þágu 

almennings. Þau félög innan Almannaheillar starfa að hagsmunum allra samfélagsþegna 

og getur hver sem er orðið félagsmaður. Almannaheill starfar að sameiginlegum 

málefnum þessara félaga og vilja styrkja ímynd og stöðu þeirra í samfélaginu 

(Almannaheill, e.d. – b). Kvenfélagasamband Íslands er aðili að Almannaheill ásamt fleiri 

félögum, svo sem Krabbameinsfélaginu og Öryrkjabandalagi Íslands (Almannaheill, e.d. – 

a).  

Þó svo að ofangreind félagasamtök hafi ófjárhagslegan tilgang þá veita mörg þeirra 

mikinn fjárhagslegan stuðning í formi gjafa og styrkja vegna ýmissa málefna. Kvenfélög 

er tilheyra Kvenfélagasambandi Íslands tilheyra þessum hópi félagasamtaka. Í þessari 

ritgerð verður tekið saman yfirlit um fjárhagslegar gjafir kvenfélaga á árunum 2006 til 

2016. Einnig verður fjallað um tilgang og markmið kvenfélaga og Kvenfélagasambands 

Íslands. Störf kvenfélaga og Kvenfélagasambands Íslands eru ekki alltaf í sviðsljósinu 

hvað varðar innlegg þeirra í samfélagið og er ritgerðin skrifuð meðal annars til að sýna 

þann stuðning sem samfélagið fær frá kvenfélögum um allt land. 
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2 Fræðilegur kafli 

Samfélag með blandað hagkerfi nýtur góðs af því að bæði einkaaðilar og hið opinbera 

framleiða vörur og veita þjónustu (Gylfi Magnússon, 2000). Sá partur hagkerfisins sem 

er tileinkaður því að auka félagslega aðlögun og minnka ójöfnuð er kallaður 

félagshagkerfið, þriðja hagkerfið eða þriðji geirinn (social economy) (OECD, e.d.). 

Einkaaðilar og hið opinbera deila hagkerfinu ekki alltaf á milli sín. Það falla ýmsir þættir 

milli skips og bryggju sem hvorugur aðili sér um og með því myndast markaðsbrestur 

(market failure). Sá partur hagkerfisins sem starfar innan þessa markaðsbrests er einnig 

kallaður félagshagkerfið. Félagshagkerfið hefur þó æðri tilgang en einungis að brúa bilið 

yfir markaðsbrestinn enda er það ómissandi hlekkur í samfélaginu. Þær skipulagsheildir, 

til dæmis frjáls félagasamtök, sem starfa innan félagshagkerfisins eru ekki rekin í 

hagnaðarskyni og hafa bæði skipulagsheildirnar sjálfar og einstaklingar innan þeirra hag 

samfélagsins að leiðarljósi. Skipulagsheildirnar sinna margvíslegum hlutverkum innan 

samfélagsins, í bæði þröngri og víðri skilgreiningu, og eru þær gjarnan sveigjanlegar og 

móttækilegar fyrir ólíkum þörfum fólksins í sínu nærsamfélagi sem gerir þær enn 

farsælli í starfi (Noya og Clarence, 2007). 

Helsta einkenni heilbrigðs samfélags er þegar íbúar þess eru virkir þátttakendur í 

samfélaginu og leggja þeir yfirleitt til betri og hagkvæmari lausnir við vafamálum en 

hlutlausir aðilar myndu gera. Samfélagsleg þjónusta (community work) er regnhlífarheiti 

yfir hvers konar vinnu sem unnin er í þágu samfélagsins, til dæmis íþróttafélög og 

björgunarsveitir. Samfélagsleg þjónusta er skilgreind sem það ferli að aðstoða fólk til að 

bæta eigið samfélag með því að ráðast í sjálfbæra samvinnu. Vinna í þágu samfélagsins 

er ekki alltaf launalaus en bróðurparturinn þiggur ekki laun (Twelvetrees, 2008). 

Kvenfélög falla undir samfélagslega þjónustu og eru svokölluð grasrótarsamtök. Í 

grasrótarsamtökum liggur ákvörðunarvaldið hjá einstaklingum í krafti fjöldans en ekki 

hjá stjórninni. Þetta er andstæðan við hefðbundin fyrirtæki þar sem ákvarðanir berast 

niður frá toppnum (Poggi, e.d.). 
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2.1 Kvenfélög 

Fyrsta kvenfélagið á Íslandi var stofnað í Rípuhreppi árið 1869. Aðalmarkmið 

kvenfélagsins var að fræða konur um hreinlæti, bágindi og hvernig ætti að minnka 

óþarfa kaup. Fleiri stefnumál bættust við á næstu tveimur árum. Þar má helst nefna að 

þær vildu kenna börnum að reikna og skrifa og kenna konum að nota vefstóla svo að 

karlmennirnir gætu farið á sjó. Einnig vildu þær koma upp matjurtagörðum og vefstólum 

á þeim bæjum sem þá var ekki að finna. Fimm árum eftir stofnun kvenfélagsins í 

Rípuhreppi var annað kvenfélag stofnað í Svínavatnshreppi. Þar störfuðu konurnar eftir 

sömu hugmyndafræði og í Rípuhreppi. Einnig settu þær sér það markmið að koma upp 

sjóði til að kaupa vinnusparandi prjónavélar og styrkja ungar konur til að læra að stýra 

þeim með þeim skilyrðum að ungu konurnar myndu kenna hinum á vélarnar í að 

minnsta kosti þrjú ár að námstíma loknum (Sigríður Thorlacius, 1981). 

Fyrsta mæðrastyrksnefnd á Íslandi var stofnuð í Reykjavík 20. apríl 1928 af 20 

fulltrúum frá 10 kvenfélögum. Mæðrastyrksnefndin var stofnuð til að hjálpa ekkjum og 

föðurlausum börnum fimmtán skipverja sem fórust þegar togarinn Jón forseti strandaði 

rétt fyrir utan Reykjanes. „Saga Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur er saga um baráttu 

fyrir réttlátri og mannúðlegri félagsmálalöggjöf“ (Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur, e.d.). Í 

dag eru fimm mæðrastyrksnefndir starfandi; í Reykjavík, í Kópavogi, í Hafnarfirði, á 

Akranesi og á Akureyri. Mæðrastyrksnefndin í Reykjavík tekur þó á móti fleirum 

hjálparþurfi en reykvískum mæðrum þó svo að mæður með börn hafi forgang á hina 

(Sveingerður Hjartardóttir, munnleg heimild, 19. apríl 2017). 

Frá því að fyrsta kvenfélag á Íslandi var stofnað hefur mikið vatn runnið til sjávar. 

Kvenfélögin hafa styrkt eða séð alfarið um byggingu á elliheimilum, sjúkrahúsum, 

kirkjum og leikvöllum ásamt leik- og grunnskólum víðs vegar um landið (Sigríður 

Thorlacius, 1981). Hér er gott að nefna það þegar konur fengu kosningarétt árið 1915 

ákváðu þær að stofna byggingarsjóð fyrir landspítala í Reykjavík sem nefndur var 

Landspítalasjóður. Fimmtán árum síðar var elsta hús Landspítalans við Hringbraut tekið í 

notkun (Aðalheiður Birna Gunnarsdóttir, 2010). Einnig hafa kvenfélögin staðið fyrir 

mörgum fjársöfnunum, svo sem til fæðingardeildar Landspítalans, Barnahjálpar 

Sameinuðu þjóðanna og héldu fata- og fjársafnanir eftir síðari heimsstyrjöldina til að 

senda til stríðshrjáðra þjóða (Sigríður Thorlacius, 1981). 
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Á árinu 2005 var reynt að taka saman heildaryfirlit yfir gjafir og styrki sem komu frá 

öllum kvenfélögum landsins árin á undan en einungis 38 kvenfélög af tæplega 200 

svöruðu kallinu. Kom þá í ljós að þessi 38 kvenfélög gáfu um 240 milljónir króna á 13 

árum en þessi fjárhæð var ekki uppreiknuð til verðlags ársins 2005. Má því ætla að 

raunfjárhæðin sem gefin var sé í raun mun hærri. Á verðlagi 2016 væri þessi fjárhæð 

tæplega 428 milljónir króna ef uppreiknað er með meðalvísitölu neysluverðs frá 

Hagstofunni. Þessi fjárhæð rann meðal annars til björgunarsveita, skóla á öllum 

menntastigum, heilbrigðiskerfisins og til forvarna ásamt því að styrkja einstaklinga 

vegna veikinda, andláta og hamfara um land allt (Helga Guðmundsdóttir, munnleg 

heimild, 8. apríl 2017). 

2.2 Kvenfélagasamband Íslands 

Kvenfélagasamband Íslands, KÍ, var stofnað 1. febrúar 1930 og hefur 1. febrúar verið 

kallaður Dagur kvenfélagskonunnar frá árinu 2010 (Kvenfélagasamband Íslands, e.d. – 

b). Í Frey, tímariti Búnaðarfélagsins, kom fram að aðalmarkmið KÍ væri að „gera 

húsmæður færari um að leysa sín þýðingarmiklu og vandasömu störf vel af hendi“ 

(Sigríður Thorlacius, 1981, bls 19). Á heimasíðu Kvenfélagasambandsins (e.d. – g) kemur 

fram að „markmiðið með stofnun Kvenfélagasambandsins var að sameina kvenfélög 

landsins í eina heild.“ Innan KÍ eru 17 héraðs- og svæðasambönd með um það bil 150 

kvenfélög innanborðs, sjá nánar töflu 1. Kvenfélög þurfa að vera aðili að héraðs- eða 

svæðasamböndum til að fá aðild að Kvenfélagasambandinu, en ekki er starfandi 

kvenfélögum skylt að vera í KÍ. Eina undantekningin á þessari reglu var gerð fyrir 

Kvenfélagið Líkn í Vestmannaeyjum á landsþinginu árið 1935 en það var gert að beinum 

aðila KÍ vegna landfræðilegrar sérstöðu félagsins (Sigríður Thorlacius, 1981). Kvenfélögin 

greiða lágt árgjald fyrir hverja kvenfélagskonu til KÍ (Hildur Helga Gísladóttir, munnleg 

heimild, 6. apríl 2017). 

Kvenfélagasamband Íslands heldur formannaráðsfundi árlega og landsþing á þriggja 

ára fresti. Á landsþingum er farið yfir rekstur sambandsins og fjárhagslega stöðu þess 

fyrir síðastliðin þrjú ár, ásamt því að á þingið eru kallaðir til fyrirlesarar sem tengjast 

viðfangsefni og þema hvers landsþings. Landsþingin eru einnig haldin til að 

kvenfélagskonur geti borið saman bækur sínar um starfsemi kvenfélaganna og fengið 

góðar og nýtilegar hugmyndir um starfið. Einnig er lögð áhersla á samveruna og að 
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konurnar kynnist hvorri annarri. Forseti KÍ er kosinn á landsþingi til þriggja ára í senn og 

til setu að hámarki í tvö kjörtímabil. Sömu reglur gilda um gjaldkera, ritara og varamenn 

í stjórn. Atkvæðisréttinn bera fulltrúar héraðs- og svæðasambanda og fulltrúar hvers 

kvenfélags. Landsþingið er þó opið öllum kvenfélagskonum þrátt fyrir að þær séu ekki 

fulltrúi síns kvenfélags. Allar konur sem mæta hafa tillögurétt á þinginu og geta tekið 

þátt í hópstörfum um ákveðin málefni sem eru efst á baugi í samfélagsmálum hvers 

tíma. Hver kona fær að velja sér málefni sem stendur henni nærri, þannig hópa þær sig 

niður og konur með sameiginlegan áhuga á málefninu ræða það málefni sín á milli og 

koma með tillögur hvernig mætti bæta úr þeim málum í samfélaginu. Tillögurnar eru 

bornar upp á þinginu og atkvæði greidd um þau. Þær tillögur sem eru samþykktar eru 

sendar til viðeigandi ráðuneytis eða stofnunar (Helga Guðmundsdóttir, munnleg 

heimild, 19. apríl 2017). Margar tillögur hafa fengið brautargengi hjá hinu opinbera en 

þar má nefna að landsþing Kvenfélagasambands Íslands árið 2015 hvatti til 

jafnlaunavottunar (Kvenfélagasamband Íslands, e.d. – a) en frumvarp þess efnis var lagt 

fram á Alþingi í byrjun apríl 2017 (Velferðarráðuneytið, 2017). Kvenfélagasamband 

Íslands er einnig umsagnaraðili margra lagafrumvarpa að frumkvæði Alþingis, til dæmis 

ályktaði það um hækkun fjárhæðar til greiðslu í frumvarpi til laga um breytingu á lögum 

um fæðingar- og foreldraorlof sem er enn í umræðum á Alþingi (Hildur Helga Gísladóttir, 

munnleg heimild, 25. apríl 2017).  

KÍ er aðili að Norrænu kvennasamtökunum (Nordens Kvinneforbund eða NKF) sem er 

samstarf kvenfélaga á Norðurlöndum og deilist formennska félagsins á milli landa í 

fjögur ár í senn (Kvenfélagasamband Íslands, 2016 – d). Árlegt sumarþing NKF var haldið 

í Vestmannaeyjum árið 2016. Þá tók Guðrún Þórðardóttir, núverandi forseti KÍ, við 

formennsku NKF og sinnir hún því embætti til ársins 2020 (Kvenfélagasambandið, 2016 

– f). Því fylgir að sjá um fjármál NKF og halda skrifstofu sambandsins (Hildur Helga 

Gísladóttir, 2016). 

KÍ er einnig aðili að Alþjóðasambandi dreifbýliskvenna (Associated Country Women of 

the World eða ACWW). ACWW eru alþjóðahjálparsamtök óháð trúarbrögðum og 

pólitískum skoðunum sem vilja auka heilbrigði og lífsgæði kvenna og þeirra 

nærsamfélags. ACWW er starfrækt í 74 löndum um allan heim með yfir 9 milljón 

félagsmenn (Associated Country Women of the World, e.d.). Evrópuþing og Alheimsþing 
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ACWW eru haldin á þriggja ára fresti, alþjóðaþing fyrsta árið og Evrópuþing ári seinna. Á 

þriðja árinu er ekkert þing á vegum ACWW en þá er landsþing KÍ haldið (Helga 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 19. apríl 2017). 

Helga Guðmundsdóttir (munnleg heimild, 8. apríl 2017), fyrrverandi forseti 

Kvenfélagasambands Íslands, telur að þau kvenfélög sem starfa innan KÍ verði víðsýnni 

og uppskeri gróskumeira starf en ella. Einnig segir hún að þau kvenfélög sem starfa utan 

KÍ eiga það til að verða einangruð í starfi sínu fyrir nærsamfélagið þar sem þeim skorti 

þá vídd í starfsemina sem KÍ veitir og einnig þá samheldni og þann lærdóm sem kemur 

frá því að vita af öðrum kvenfélögum í svipaðri aðstöðu að glíma við sambærileg 

vandamál innan nærsamfélagsins. Í þessu samhengi er gott að hafa í huga að enginn 

getur allt en allir geta eitthvað. Annar kostur við að vera í KÍ sé að konur komi uppfullar 

af bjartsýni, gleði og hugmyndum af landsþingum og eignast vinkonur fyrir lífstíð, jafnvel 

um víða veröld ef sótt eru Alheims- eða Evrópuþing á vegum ACWW. Hún segir að öll 

þessi vinna að jákvæðum málefnum tengi félagskonur ósýnilegum böndum. Konum 

býðst tækifæri til að hitta konur úr öðrum félögum og rækta samband við þær. Ef farið 

er út fyrir landsteinana og ræktuð sambönd við konur víða um heim í gegnum ACWW, 

sem vinna í sínum félögum nákvæmlega að því sama og við gerum hérna á Íslandi, ná 

þær að mynda net í kringum okkar jörð. Helga minnir á að ekki megi vanmeta störf 

kvenfélagskvenna, þær geri margt fleira en að baka, selja og gefa í hljóði. Þær læra að 

virða hvor aðra og taka tillit til hvor annarrar. Með því að rækta sambönd við aðrar 

konur víða um heim eru þær að auka skilning og virðingu á öðrum samfélögum og 

annarri menningu. Þannig eru þær í raun friðarberar og til fyrirmyndar (Helga 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 8. apríl 2017). 

Kvenfélagasamband Íslands er aðili að Almannaheill, samtök frjálsra félagasamtaka 

innan félagshagkerfisins. Almannaheill hefur þrýst á stjórnvöld að nauðsynlegt sé að sett 

verði löggjöf um frjáls félagasamtök og var lagafrumvarp um félagasamtök til 

almannaheillar sett fram á 145. löggjafarþingi 2015 - 2016 (Alþingi, e.d. – b). Fyrsta 

umræða frumvarpsins var tekin 22. ágúst 2016 og það gekk þaðan til efnahags- og 

viðskiptanefndar. Á fundi þeirrar nefndar var ákveðið að senda málið til umsagnar með 

fresti til 2. september 2016 en ekkert hefur gerst í málinu síðan (Alþingi, e.d. – a). 

Almannaheill hefur tekist að breyta nokkrum lögum er snerta gjafir til frjálsra 
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félagasamtaka, fjárhæð gjafa allt að 0,75% af heildarveltu fyrirtækis eru nú 

undanþegnar tekjuskatti en voru áður 0,5% af heildarveltunni. Einnig var 

erfðafjárskattur af gjöfum til frjálsra félagasamtaka felldur brott (Alþingi, e.d. – c). 

Þó svo að KÍ sem slíkt hafi ekki gefið háar fjárhæðir til samfélagsins hafa þau verið í 

forsvari fyrir nokkrum verkefnum sem sameina kvenfélögin og gefa þannig óbeint af sér 

til samfélagsins. 

2.2.1 Dúkkuverkefnið 

Kvenfélagskonur úr 90 kvenfélögum saumuðu 800 dúkkur í samvinnu við Unicef árið 

2005. Unicef sá um að selja dúkkurnar víðs vegar um land fyrir jólin sama ár á 5.000 kr 

stykkið og rann allur ágóði til uppbyggingar á skólastarfi í Gíneu-Bissá í Afríku 

(Kvenfélagasamband Íslands, e.d. – c). Samkvæmt Helgu Guðmundsdóttur (munnleg 

heimild, 8. apríl 2017), þáverandi forseta KÍ, var þetta gífurlega tímafrekt verkefni sem 

sameinaði konurnar innan kvenfélaganna. Þær hittust á kvenfélagsfundum til að vinna 

saman að saumaskapnum og útdeildu þær verkefnum til að spara tíma. Hver dúkka var 

merkt því kvenfélagi sem saumaði hana, því það voru nokkrar kvenfélagskonur saman 

að klára eina dúkku. Þetta verkefni vakti mikla lukku innan kvenfélaganna að hennar 

mati. 

2.2.2 Húfuverkefni KÍ 

Árið 2010 gaf Kvenfélagasamband Íslands öllum nýfæddum börnum handprjónaðar 

húfur í tilefni 80 ára afmælis sambandsins. Öllum var frjálst að senda inn húfur og fengu 

þau nokkrar húfur sendar frá utanaðkomandi aðilum, bæði konum og körlum. Konurnar 

innan kvenfélaganna voru þó fremstar í flokki að prjóna. KÍ sendi kvenfélögunum 

uppskrift af húfunni og merkimiða þannig að hver húfa yrði merkt þeirri konu sem hana 

prjónaði og hennar kvenfélagi (Kvenfélagasamband Íslands, e.d. – e). Alls söfnuðust 

rúmlega 7.500 húfur (Hildur Helga Gísladóttir, munnleg heimild, 6. apríl 2017) en 4.907 

börn fæddust á Íslandi á því ári (Kvenfélagasamband Íslands, e.d. – e). Það urðu því 

2.600 húfur eftir sem KÍ gat ráðstafað annað og ákveðið var að senda þær til barna m.a. í 

Hvíta-Rússlandi og Grænlandi (Hildur Helga Gísladóttir, munnleg heimild, 6. apríl 2017). 
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2.2.3 Matarsóunarverkefnið  

Kvenfélagasamband Íslands hóf matarsóunarverkefnið Zero Waste – Saman gegn 

matarsóun árið 2014 ásamt Landvernd og Vakandi. Uppruna verkefnisins sóttu þau til 

Danmerkur og Noregs í gegnum NKF. Í dag koma 13 aðilar að verkefninu Matarsóun á 

Íslandi (Matarsóun, e.d. – c). Markmið þess er „að fræða og miðla upplýsingum um 

matarsóun og hvernig megi minnka hana“ (Matarsóun, e.d. – a) og sér KÍ meðal annars 

um að halda verkleg námskeið til að kenna fólki að elda úr öllu (Matarsóun, e.d. – b).  
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3 Aðferðafræði 

Stuðst var við skrifborðsrannsókn við gerð ritgerðar og var einungis aflað gagna frá 

Kvenfélagasambandi Íslands. Skrifborðsrannsókn er sú tegund rannsóknar þegar 

rannsakandinn hefur ekki sjálfur aflað þeirra gagna sem notast verður við í rannsókninni 

heldur eru nýtt fyrirliggjandi gögn frá öðrum aðila. Oft er talað um að hægt sé að 

framkvæma svona rannsóknir við skrifborðið (Blaxter, Hughes og Tight, 2001). Algengara 

er að skrifborðsrannsóknir séu megindlegar fremur en eigindlegar og á það við í þessu 

tilfelli (Bryman og Bell, 2015). Megindlegar rannsóknir byggjast á því að svara tölulegum 

upplýsingum um viðfangsefnið en gefa ekki dýpri skilning á viðfangsefninu sjálfu líkt og 

eigindlegar rannsóknir gera. Þær svara rannsóknarspurningum sem hefjast á orðunum: 

Hve oft, hve margir, hversu mikið og hvenær. Mikilvægt er að allir þátttakendur gefi 

sambærilegar upplýsingar svo þær séu samanburðarhæfar (Cooper og Schindler, 2014). 

Hefðbundnar rannsóknir eru yfirleitt tímafrekar og kostnaðarsamar og því hentaði 

ágætlega að taka saman þær upplýsingar sem voru til nú þegar hjá 

Kvenfélagasambandinu. Gallar við þessa tegund rannsóknar eru þeir að rannsakandinn 

þekkir gögnin ekki eins vel og hann myndi gera hefði verið um hefðbundna rannsókn að 

ræða og gagnasettin gætu verið flóknari eða yfirburðarmeiri en annars. Rannsakendur 

þurfa að setja sig inn í gagnasettið og kynnast því aðeins áður en þeir hefjast handa. 

Kostir skrifborðsrannsóknar eru margir, rannsóknin verður ekki eins kostnaðarsöm og 

tímafrek, gögnin geta verið af betri gæðum en ella, hægt væri að ráðast í 

langtímarannsókn með litlum sem engum fyrirvara og vinnsla út frá stórum og 

alþjóðlegum gagnasettum býður upp á þvermenningarlegan samanburð án þess að 

flakka heimshornanna á milli. Í flestum tilvikum gefst meiri tími til að greina gögnin en 

að afla þeirra og gæti endurvinnsla gagnanna boðið upp á aðra innsýn en þá í fyrri 

rannsóknum (Bryman og Bell, 2015). 
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4 Gögn Kvenfélagasambands Íslands 

Öll héraðs- og svæðasambönd kvenfélaganna eiga að skila ársskýrslum til KÍ. Alls er um 

að ræða 17 héraðs- og svæðasambönd árið 2016 eins og sjá má í töflu 1 ásamt fjölda 

kvenfélaga og kvenfélagskvenna innan hvers sambands. 

Tafla 1 - Yfirlit héraðs- og svæðasambanda innan KÍ árið 2016 

 

Þessar skýrslur eru unnar af viðkomandi héraðs- og svæðasamböndum upp úr 

undirskýrslum kvenfélaga og því ekki sjálfgefið að um sambærilegar upplýsingar sé að 

ræða með tilliti til flokkun gjafa, skráðra fjárhæða og fleira. 

Hvert héraðssamband tekur saman upplýsingar fyrir öll kvenfélög í sínu umdæmi og 

fyllir út í skýrslu, samanber viðauka 1, sem er send til Kvenfélagasambands Íslands. Þessi 

rannsókn styðst við fimmta lið úr skýrslu héraðssambandanna sem fjallar um 

samfélagsmál. Þar þurfa kvenfélögin að fylla út hversu há fjárhæð fór til eftirfarandi:  
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 Starf að menningarmálum 

 Starf að líknarmálum 

 Starf að ræktunar og umhverfismálum 

 Sala eða vinna fyrir önnur félög þar sem ágóðinn rennur ekki til kvenfélagsins. 

Skýrslur héraðssambanda á árunum 2006 til 2016 voru skoðaðar, en ekki allar 

undirskýrslur frá hverju og einu kvenfélagi fyrir sig. Ef skýrslan frá héraðssambandinu 

var ekki til staðar, var notast við þær undirskýrslur kvenfélaga innan viðkomandi 

héraðssambands sem til voru hjá KÍ. Þær skýrslur sem nýttust í þessa rannsókn voru þær 

með tölulegum upplýsingum um gjafir og styrki frá kvenfélögum. Ef skýrslan innihélt 

einungis textalýsingar en ekki fjárhæðir var ekki lagt í að leita nánari upplýsinga um hver 

fjárhæðin var sem gefin var frá viðkomandi kvenfélagi. Rannsóknartímabilið er 11 ár, frá 

2006 til og með 2016 og ættu því að vera 187 skýrslur til taks í rannsókninni. Einungis 

fengust 107 skýrslur, eða um 57% af heildinni. Nánari útlistun á þessum gögnum er að 

finna í viðauka 2. 

Vert er að nefna að Bandalag kvenna í Reykjavík, BKR, sagði sig úr 

Kvenfélagasambandi Íslands árið 2011 og því eru einungis til skýrslur til ársins 2010 frá 

BKR. Mörg stór kvenfélög eru innan BKR, til dæmis Hringurinn, Thorvaldsensfélagið og 

Hvíta Bandið. Þau kvenfélög sem voru innan BKR og vildu halda áfram að vera aðili að KÍ 

þurftu að stofna annað héraðssamband til að fá aðild. Því var Kvennasamband 

Reykjavíkur stofnað seint á árinu 2013 og fyrsta skýrslan frá þeim barst fyrir árið 2014. 

Því eru þrjú ár, 2011, 2012 og 2013, þar sem 16 héraðssambönd voru innan KÍ (Helga 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 17. apríl 2017). Kvennasamband Reykjavíkur hefur 

fimm kvenfélög innanborðs en tvö þeirra hafa þá sérstöðu að vera pólítísk félög sem 

gefa ekki upp félagafjölda og greiða ekki af sínum kvenfélagskonum til 

Kvenfélagasambands Íslands. (Hildur Helga Gísladóttir, 25.apríl 2017). Því eru einungis 

þrjú kvenfélög skráð innan Kvennasambands Reykjavíkur í töflu 1. 

Í undirskýrslum sem öll kvenfélög skila til héraðssambanda er tekið skýrt fram 

eftirfarandi: „Félagskonur athugið: Ekki er verið að leggja mat á fjármál félaganna. KÍ 

hefur einungis áhuga á að meta mikilvægi sjálfboðavinnunnar til samfélagsins.“ Þrátt 

fyrir það vilja sum kvenfélög ekki gefa upp þær fjárhæðir sem þau gáfu hvert ár og því er 

ekki um tæmandi upptalningu að ræða heldur einungis lágmarksfjárhæðir. 

Annað atriði sem vert er að taka fram sem getur haft áhrif á framsetningu og 

niðurstöður er að ekki liggur fyrir hvernig skiptingin er milli menningarmála, líknarmála 
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og fleira. Af þessu leiðir að hvert kvenfélag hefur eigin forsendur fyrir flokkun og því ekki 

hægt að slá því föstu að flokkunin sé samanburðarhæf þegar á heildina er litið. Einnig 

eru kvenfélögin ekki að meta allan þann tíma sem fer í undirbúning og framkvæmd á 

hverju því sem kvenfélagið tekur sér fyrir hendur og er því einungis verið að meta 

fjárhæðir sem kvenfélögin hafa gefið frá sér, en ekki vinnuframlag hverrar 

kvenfélagskonu. 

Til þess að geta tekið saman og birt sambærilegar tölur þarf KÍ að gefa út leiðbeinandi 

reglur um skiptingu í flokka, þ.e. hvaða atriði tilheyra menningarmálum, líknarmálum og 

svo framvegis. Einnig verða kvenfélög að vera skyldug til að gefa upp fjárhæðir sem 

gefnar eru vegna almannaheillar. 

Til að upplýsingarnar séu samanburðarhæfar í tíma þarf að umreikna allar fjárhæðir 

yfir á verðlag á ákveðnum tíma. Nýjustu gögnin frá héraðssamböndunum eru frá árinu 

2016 og því eru aðrar fjárhæðir umreiknaðar til verðlags 2016. Í þessum tilgangi er 

notuð meðalvísitala neysluverðs með grunn frá árinu 1988 frá Hagstofunni. Fyrst þarf að 

reikna út hversu mikið meðalvísitala neysluverðs hefur hækkað fyrir hvert ár til ársins 

2016. Það er gert með því að deila meðalvísitölu hvers árs í meðalvísitölu ársins 2016, 

sem var 435,30. Þessi hækkun er kölluð verðbreytingarstuðull og er að finna í töflu 2 

ásamt meðalvísitölu neysluverðs fyrir hvert ár. Hverri fjárhæð er margfaldað með 

verðbreytingarstuðli samsvarandi árs og útkoman er fjárhæðir umreiknaðar á verðlag 

2016 (Bodie, Kane og Marcus, 2014). 

Tafla 2 - Vísitala neysluverðs og verðbreytingarstuðull 
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5 Gjafir og styrkir frá kvenfélögum 

Allar fjárhæðir sem koma hér fram eru úr skýrslum héraðssambanda innan KÍ og hefur 

almenningur ekki aðgang að þeim. Fjárhæðir eru bæðir sýndar á verðlagi hvers árs fyrir 

sig og á verðlagi ársins 2016.  

5.1 Mennta- og menningarmál 

Þau héraðssambönd sem gáfu upp tölulegar upplýsingar fyrir árin 2006 til 2016 um gjafir 

kvenfélaga til mennta- og menningarmála gáfu 89 milljónir króna á verðlagi 2016 eins og 

sést í töflu 3. Ekki gáfu öll héraðssambönd upp fjárhæðir í þessum flokki, en einungis 68 

skýrslur af 107 innihéldu fjárhæðir í þessum flokki. Sem dæmi um gjafir til mennta- og 

mennigarmála má nefna að styrkur var veittur til að halda jólaball barna í þorpi á 

norðurlandi fyrir 30.000 kr árið 2012 og gefnar voru hrærivélar til grunnskóla á 

vesturlandi fyrir 375.000 kr árið 2016.  

Tafla 3 - Mennta og menningarmál 

 

 

5.2 Líknarmál 

Langstærsti undirflokkur gjafa og styrkja frá kvenfélögum landsins er til líknarmála. 99 

skýrslur af 107 innihéldu fjárhæðir til líknarmála líkt og tafla 4 greinir frá, en 

heildarfjárhæðin fyrir árin 2006 til 2016 voru tæpar 449 milljónir króna á verðlagi 2016. 
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Tafla 4 - Líknarmál 

 

Björgunarfélag á vesturlandi fékk styrk að fjárhæð 250.000 kr á árinu 2010 til að 

kaupa hjartastuðtæki. Slökkviliði á vesturlandi var einnig veittur styrkur að fjárhæð 

250.000 kr til að fjárfesta í nýju GPS tæki. Eitt kvenfélag á suðurlandi safnaði fyrir nýju 

tölvusneiðmyndatæki fyrir sjúkrahús staðarins að fjárhæð 28.000.000 kr árið 2014. 

5.3 Aðrar gjafir 

Í þessum flokki koma gjafir sem ekki eru taldar upp í öðrum flokkum, s.s. ræktunar- og 

umhverfismál sem og öldrunar- og heilbrigðismál. Aðeins eitt héraðssamband telur fram 

gjafir til öldrunar- og heildbrigðismála af þeim 17 héraðssamböndum sem eru innan KÍ. 

Heildarfjárhæð gjafa er tilheyra þessum flokkum eru rúmar 29 milljónir króna á 

verðlagi 2016 úr 49 skýrslum af 107. Nánari útlistun milli ára má sjá í töflu 5. 

Tafla 5 - Aðrar gjafir 
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Eitt kvenfélag á austurlandi tók þátt í að endurbyggja gamalt félagsheimili árið 2011. 

Því fylgdu kaup á 60 stólum og hliði á girðingu, en umhverfis félagsheimilið er sólpallur 

og stendur heimilið á stóru landi. Þegar framkvæmdum lauk var félagsheimilið fullbúið 

húsgögnum og húsbúnaði fyrir allt að 100 manns. Nánast öll vinna við endurbyggingu 

var unnin í sjálfboðavinnu og voru hátt í þriðja þúsund vinnustundir unnar við verkið í 

heildina. Þrátt fyrir þessa miklu framkvæmd var einungis gefin upp sú fjárhæð sem nýju 

stólarnir kostuðu, 294.000 kr á verðlagi árs 2011. 

Vert er að taka það fram að einungis 30 skýrslur frá árunum 2006 til 2016 innihéldu 

gjafir til umhverfis- og ræktunarmála. Langflest héraðssambönd skrifuðu þó í texta að 

mörg kvenfélög innan héraðssambandsins eiga skógræktunarreiti, sjá um kirkjugarðinn 

eða halda hreinsunardaga í sínu bæjarfélagi. Þessi vinna er sjaldnast metin til fjár þrátt 

fyrir að vera mikils virði fyrir samfélagið. 

5.4 Heild 

Úr þessum 107 skýrslum mátti lesa að kvenfélögin gáfu samtals 567.442.615 kr frá sér á 

verðlagi 2016, eins og sést í töflu 6. Mörg kvenfélög styrkja bágstadda einstaklinga og 

fjölskyldur innan þeirra nærsamfélags. Þessir styrkir koma ýmist fram í flokkunum til 

menningar- og menntamála eða til líknarmála.  

Tafla 6 – Heildargjafir á verðlagi 2016 
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6 Umræða og lokaorð 

Þessi ritgerð var skrifuð til að skoða fjárhagslegan stuðning kvenfélaga á Íslandi til 

samfélagsins á árunum 2006 til 2016. Þetta verkefni er unnið í samstarfi við 

Kvenfélagasamband Íslands sem veittu þær skýrslur sem unnið var upp úr. KÍ óskaði eftir 

nemenda til að greina skýrslurnar og þar sem margar kvenfélagskonur eru í kringum mig 

þótti mér það ljúft, skylt og forvitnilegt að verða við þeirri bón. 

Við vinnslu ritgerðar og gagna komu í ljós takmarkandi atriði á rannsóknina. Fyrst ber 

að nefna að ekki liggur fyrir hvernig skiptin er milli mennta- og menningarmála, 

líknarmála og svo framvegis í skýrslu héraðssambandanna og því ekki hægt að slá því 

föstu að gögnin séu samanburðarhæf. Því er mikilvægt að Kvenfélagasamband Íslands 

gefi út leiðbeinandi reglur fyrir kvenfélög um flokkun gjafa og geri þau skyldug til að gefa 

upp allar sínar fjárhæðir og vinnutíma til sinna héraðssambanda sem kemur þeim áleiðis 

til Kvenfélagasambands Íslands. Með því fengi KÍ góða yfirsýn yfir þá mikilvægu 

starfsemi sem kvenfélögin inna af hendi. Kvenfélögin eru grasrótasamtök og eru 

mikilvæg eins og önnur félög sem starfa innan félagshagkerfisins til að hjálpa 

einkaaðilum og hinu opinbera að veita alla þá þjónustu sem samfélagið þarfnast. Í annan 

stað lágu ekki fyrir allar þær skýrslur sem hefðu átt að vera tiltækar. Ástæður þess gætu 

verið að sum kvenfélög gefi sér ekki tíma til skila inn skýrslum, eða skýrslurnar sem þær 

skila frá sér innihalda einungis texta í stað fjárhæða. Það má vera að kvenfélagskonurnar 

geri sér ekki grein fyrir þeim verðmætum sem liggja í tölulegum upplýsingum af þessu 

tagi, bæði fyrir Kvenfélagasambandið og fyrir samfélagið. Sum kvenfélög vilja ekki gefa 

upp hversu háar fjárhæðir þau gefa á hverju ári, mögulega vegna ótta við samanburð við 

önnur kvenfélög. Þeim ótta væri hægt að útrýma ef Kvenfélagasamband Íslands myndi 

leggja það í vana sinn að birta opinberlega heildarfjárhæðir og vinnutíma í 

sjálfboðavinnu innan hvers flokks. Ekki væri nauðsynlegt að sundurliða fjárhæðir frá 

hverju héraðssambandi fyrir sig enda skiptir það ekki máli hvort kvenfélögin gefa stórar 

eða smáar gjafir, allar telja þær í eina heild sem byggja upp okkar samfélag til hins betra. 

Þessi birting gæti til dæmis verið gerð á Degi kvenfélagskonunnar, 1. febrúar ár hvert. 

Með því myndast hvatning og tímamörk fyrir Kvenfélagasamband Íslands að viðhalda 
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þeirri eftirfylgni sem þarf til að fá gögnin í hendurnar. Þá gætu kvenfélagskonur, 

stjórnvöld og félagslega þenkjandi fólk séð hversu mikil fjárhagsleg aðstoð 

kvenfélaganna við sitt nærsamfélag er í raun og veru. Að auka sýnileik og meðvitund í 

samfélaginu myndi eflaust gera öllum kvenfélögum gott sem myndi ef til vill auðvelda 

þeim að fjármagna frekari starfsemi. 

Í ljósi þess að Almannaheill stuðlaði að breytingum á skattalögum ætti að vera 

greiðfærara fyrir kvenfélög að fjármagna sínar gjafir. Ekki þarf að greiða erfðafjárskatt af 

þeim gjöfum sem þau fá úr dánarbúum og eru gjafir fyrirtækja til frjálsra félagasamtaka 

undanþegnar tekjuskatti að hámarki 0,75% af heildarveltu fyrirtækis. Þessum 

breytingum kom Almannaheill til leiða. Gaman væri að skoða hvort fjármögnun 

kvenfélaga hafi í raun og veru breyst í ljósi þessa, og hvort fyrirtæki í almannaeigu eða 

hið opinbera séu í meiri fjárveitingum til kvenfélaga og Kvenfélagasambands Íslands. 

Kvenfélögin halda engu eftir fyrir sig og KÍ hefur engar tekjur, aðrar en lágt árgjald frá 

kvenfélögum. Einnig væri áhugavert að skoða aldursdreifingu innan kvenfélaga, og 

hvernig sú þróun hefur verið í gegnum tíðina. 

Það er ekki út í hött að halda því fram að kvenfélögin hafa verið fyrstu 

félagsmálastofnanir landsins, lagt grundvöllinn að fyrstu almannatryggingunum á Íslandi 

og brugðið sér í hlutverk ríkis- og sveitarfélaga við að koma á fót ýmsum 

þjóðþrifastofnunum, svo sem skólum, sjúkrahúsum og leikvöllum. Þá hafa kvenfélögin á 

margan hátt verið brautryðjendur um aðstoð við þá er skortir grunnþarfir eins og fæði, 

klæði og húsaskjól og síðast en ekki síst safnað fé til kaupa á lækninga- og 

rannsóknartækjum á heilsugæslustöðvar og sjúkrahús um land allt.  

Árið 2005 var safnað saman upplýsingum um gjafir frá kvenfélögum landsins árin á 

undan. Sú fjárhæð var 428 milljónir króna, uppreiknað til verðlags ársins 2016. Þessi 

fjárhæð var fengin frá 28 kvenfélögum af tæplega 200 og runnu meðal annars til skóla á 

öllum menntastigum og til heilbrigðiskerfisins. 

Á árunum 2006 til 2016 voru gefnar gjafir og styrkir fyrir 567 milljónir króna. Þrátt 

fyrir að geta einungis unnið úr 57% skýrslna yfir allt rannsóknartímabilið kom það mér á 

óvart hversu háar fjárhæðir kvenfélögin gáfu til samfélagsins. Þar sem héraðssamböndin 

höfðu ekki öll skilað skýrslum þá er fjárhagslegur stuðningur kvenfélaga til samfélagsins 

á þessu tímabili í raun hærri en þær fjárhæðir er fram koma í 5.kafla. Með þessar 
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rausnarlegu fjárhæðir í huga er sannast að segja að kvenfélagskonur vinni gríðarmikið og 

ómetanlegt samfélagslegt starf sem ekki ber mikið á. 

Þessi stutta upptalning gefur engan veginn nægilega góða mynd af öllu því starfi sem 

kvenfélögin hafa tekið sér fyrir hendur en sýnir þó að kvenfélögin hafa alla tíð borið 

hagsmuni samfélagsins fyrir brjósti þegar þau ráðast í einhver verkefni. 

Í fyrirlestri Margrétar Steinarsdóttur (e.d.) frá Stígamótum sem fluttur var hjá 

Innanríkisráðuneytinu segir hún að „stjórnvöldum og frjálsum félagasamtökum er 

nauðsynlegt að treysta hvort öðru og viðurkenna hvort annað sem samstarfsaðila og 

jafningja, sem hvort um sig gegni skýru og mikilvægu hlutverki til að vinna að 

sameiginlegum markmiðum.“ Stjórnvöld ættu að starfa meira með kvenfélögum, og 

öðrum félagasamtökum, til að ýta undir jákvæða þróun samfélagsins. Hið opinbera 

leggur línurnar með lögum og reglum, og er það kvenfélaganna að miðla þekkingu sinni 

á sínu nærsamfélagi til að finna lausnir við þeim vanda sem þar leynist. Kvenfélagskonur 

hafa hingað til komið með margar góðar tillögur af landsþingum KÍ sem stuðla að 

velmegun, svo sem hvatningu til jafnlaunavottunar frá árinu 2015. Einnig er KÍ 

umsagnaraðili að mörgum lagafrumvörpum að frumkvæði Alþingis, til dæmis um 

breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlofi. Það er því mikils virði að þær haldi 

áfram þessu göfuga starfi. Því er mikilvægt að frumvarp um félagasamtök til 

almannaheillar sé gert að lögum til að skilgreina betur mikilvægi þessa félagssamtaka. 

Það sem kom mér einna mest á óvart er hversu mikið kvenfélögin hafa gefið til 

grunnstoða samfélagsins, þar á meðal heilbrigðisþjónustunnar og skólakerfisins. Sum 

kvenfélög hafa leitað styrkja frá fyrirtækjum til að halda uppi heilbrigðisþjónustu í 

bæjarfélögum þegar hið opinbera sinnir ekki viðeigandi endurnýjun. Hversu forneskjuleg 

væru sjúkrahúsin í minni bæjarfélögum hefðu kvenfélögin, og eflaust önnur frjáls 

félagasamtök, ekki gefið þeim gjafir og styrki til tækjakaupa? Hvers konar 

heilbrigðisþjónusta væri þar í boði? Kvenfélögin eru ekki einu félagasamtökin sem gefa 

til samfélagsins. Forvitnilegt væri að vita hversu mikið hið opinbera treystir á þau til að 

halda uppi þeirri þjónustu sem við gerum kröfu um frá ríkinu. Þjóðfélagið myndi ekki 

þrífast án þessara sjálfboðaliðahreyfinga og væri ekki starfhæft án heilbrigðisþjónustu 

eða skólakerfis. Er tilvera kvenfélaga, og annarra frjálsra félagasamtaka, afsökun fyrir 
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ríkið til að auka ekki fjármagn í þessar grunnstoðir samfélagsins? Er það frjálsum 

félagasamtökum að þakka að Ísland standi sig eins vel og raun ber vitni? 

Kvenfélögin hafa verið mikilvæg fjárhagsleg hreyfing í gegnum tíðina. 

Sjálfboðaliðavinnan sem unnin er innan þeirra veggja er vanmetin og ekki eru til nægar 

opinberar heimildir sem sýna fram á mikilvægi þessarar vinnu til samfélagsins. 

Kvenfélagskonur voru framsýnar varðandi uppbyggingu ýmissa þjóðfélagslegra 

stofnanna og hafa haldið áfram að sinna mikilvægu starfi í sínu nærsamfélagi. 

Kvenfélögin eru ekki bara að gefa frá sér fjárhæðir heldur stuðla þær að betra og 

bættari samfélagi fyrir okkur. Á vinnumarkaðnum krefjumst við þess að fá eitthvað í 

staðinn fyrir okkar tíma, en kvenfélagskonur verðleggja ekki þann tíma sem fer í 

félagsstarfið. Ef kvenfélagskonur væru starfsmenn ríkisins, hversu há yrðu heildarlaun 

allra kvenfélagskvenna?  
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Viðauki 1 – Skýrsla um kvenfélög á héraðssambandssvæði 
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Viðauki 2 – Fjöldi skýrslna frá héraðs- og svæðasamböndum árin 
2006 - 2016 

 


