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Ágrip 

 

Ritgerð þessi er greining á feminískum áherslum í þjóðmálaumræðu samtímans. 

Femínismi og femínistar hafa sætt mikilli gagnrýni fyrir áherslur sínar og aðgerðir í 

gegnum tíðina. Neikvæða umræðan hefur síst farið minnkandi og verið afar áberandi 

undanfarin ár. Hér er umræðan um femínisma skoðuð í samhengi við 

stjórnmálaumræðu- og umhverfi síðustu ára með það að markmiði að finna tengsl þar á 

milli. Fjallað er almennt um femínisma s.s. mismunandi áherslur og þróun. Rætt er um 

Femínistafélag Íslands, sögu þess, hverjar eru helstu áherslur þess og aðferðir og 

hvernig meðlimir þess beita sér í jafnréttismálum. Tímabilið, sem ritgerðin nær til, 

afmarkast nokkurn veginn við stofnun félagsins árið 2003 og nær til samtímans. Næsta 

öruggt má telja að stjórnmál hafi töluverð áhrif á þjóðmálaumræðu og hugarfar. Fjallað 

er um jafnréttisáherslur þeirra stjórnmálaflokka sem áttu sæti á Alþingi á tímabilinu sem 

um ræðir til að leiða í ljós hver munurinn sé eftir því hvar flokkarnir eru staðsettir í hinu 

pólitíska litrófi. Þá eru teknir fyrir þrír málaflokkar sem hafa verið áberandi í 

jafnréttisumræðunni. Í fyrsta lagi kynjaskipting starfa og launamunur kynjanna, í öðru 

lagi sértækar aðgerðir og að síðustu klám og vændi. Rætt er um feminískar áherslur í 

þessum málum og gerð grein fyrir mótrökum þeirra sem gagnrýna femínista fyrir að 

beita sér í þessum málum. 

Helstu niðurstöður eru þær að svo virðist sem spenna hafi myndast milli femínisma og 

frjálshyggju sem hefur átt mjög upp á pallborðið hér á landi undanfarin ár. 

Sjálfstæðisflokkurinn sat í ríkisstjórn frá 1991 til 2009 sem hafði í för með aukna 

frjálshyggju í stjórnarfari s.s. með einkavæðingu og sívaxandi frjálsu markaðskerfi. 

Ýmislegt bendir til þess að aukin áhersla á frjálshyggju geti leitt til vaxandi andstöðu 

við femínisma. Þeir sem aðhyllast frjálshyggju virðast líklegri en aðrir til að vera 

andsnúnir feminískum áherslum og aðgerðum þar sem þeir telja slíkt í mörgum tilfellum 

vera aðför að frelsi einstaklingsins. 



 

4 

 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur ...................................................................................................................... 5 

2. Hvað er femínismi? ...................................................................................................... 7 

3. Femínistafélag Íslands ................................................................................................ 11 

4. Jafnréttisáherslur stjórnmálaflokkanna ....................................................................... 15 

5. Mismunandi sjónarhorn á þrjú jafnréttismál .............................................................. 20 

5.1. Kynjaskipting starfa og launamunur ................................................................... 20 

5.2. Sértækar aðgerðir ................................................................................................. 24 

5.3. Klám og vændi .................................................................................................... 27 

6. Umræða og lokaorð .................................................................................................... 30 

7. Heimildaskrá ............................................................................................................... 34 

 



 

5 

1. Inngangur 

Femínismi hefur í gegnum tíðina verið eldfimt hugtak, umdeilt, umtalað og oft 

misskilið. Flestir hafa sínar hugmyndir um hvað það stendur fyrir og hvað það þýði að 

vera femínisti. Það er kannski ekki skrítið enda er femínismi ekki eitthvað eitt og 

niðurnjörvað heldur margslunginn og vandskilgreindur svo mörgum gæti reynst erfitt að 

festa fingur á hvað hann er. Umræðan hér á landi undanfarin ár hefur oft á tíðum verið 

afar neikvæð og óvægin. Það hefur ekki beint verið í tísku að vera femínisti og 

kvennabarátta hefur alltaf verið umdeild. Hér verður fjallað um femínisma á Íslandi á 

síðustu árum með það að markmiði að reyna að greina umræðuna um hann í tengslum 

við stjórnmálaumhverfið og hugarfarið sem hér hefur ríkt. 

 Í upphafi verður fjallað aðeins almennt um femínisma, hvað hann er og hvernig 

hann hefur þróast. Í tengslum við það verður rætt um Femínistafélag Íslands. Ég kaus að 

afmarka tímabil umfjöllunarinnar nokkurn veginn við stofnun félagsins árið 2003 og 

láta það ná til samtímans. Ég taldi þetta heppilega afmörkun til að hafa tímabilið ekki of 

langt og til að skoða áherslur þeirrar feminísku hreyfingar sem hefur verið hvað mest 

áberandi í umræðunni um femínisma og jafnrétti undanfarin ár. Leitast verður við að 

svara þeirri spurningu hvort og hvers vegna þörf var á nýju félagi sem lagði áherslu á 

kvenfrelsi og jafnrétti. Rætt verður um helstu áherslur og aðferðir femínistafélagsins, 

hvernig þær kallast á við eldri feminískar hreyfingar og hvaða viðmót þær fá í 

samfélaginu. 

 Gera má ráð fyrir að stjórnmál hafi mikil áhrif á samfélög og þjóðfélagsumræðu. 

Því verður fjallað um jafnréttisáherslur þeirra íslensku stjórnmálaflokka sem áttu sæti á 

Alþingi á tímabilinu til að komast að því hvernig hefur verið fjallað um jafnréttismál og 

femínisma innan þeirra og hvernig áherslurnar í þeim málaflokki tengjast 

hugmyndafræði þeirra að öðru leyti.  

 Að því loknu verða teknir til umfjöllunar þrír málaflokkar sem hafa verið 

áberandi í áherslum femínista og þeir að sama skapi verið gagnrýndir fyrir að beita sér í. 

Í fyrsta lagi kynjaskipting starfa og launamunur kynjanna, í öðru lagi sértækar aðgerðir í 

jafnréttismálum og að lokum klámvæðing og vændi. Þetta er gert til að skoða nánar 

ólíka nálgun stjórnmálaflokkanna sem og orðræðuna í samfélaginu. Gerð verður grein 

fyrir rökum femínista svo og mótrökum gagnrýnenda og reynt verður að finna tengsl á 

milli samfélagsumræðu og stjórnmálaumræðu- og umhverfis. 
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 Ann Levey sem er prófessor í heimspeki við University of Calgary
1
 hefur talað 

um að spenna hafi myndast milli femínisma og frjálshyggju á undanförnum áratugum. 

Þannig lítur hún svo á að það að gangast við femínisma þýði að hafna frjálshyggju því 

að femínismi krefjist pólitískra aðgerða til að rétta hlut kvenna sem virði ekki val sumra 

kvenna.
2
 Þessi hugmynd Levey verður að síðustu skoðuð í samhengi við ráðandi 

orðræðu um jafnrétti og femínisma og hvernig hún tengist stjórnmálaumræðu 

samtímans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vef. ,,Department of Philosophy.” 

2
 Ann Levey. ,,Liberalism, adaptive preferences, and gender equality,” bls. 127-128. 
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2. Hvað er femínismi? 

Það er ekki hægt að skilgreina femínisma í stuttu máli. Það er ekki til neitt eitt feminískt 

sjónarhorn heldur eru þau ótalmörg og ólík. Irma Erlingsdóttir vill meina að 

,,…femínismi…[standi] fyrir margbreytileika, víðsýni, fjölhyggju…[og að] 

femínismi…[sé] ekki einn, heldur margir og í raun ætti alltaf að tala um hann í fleirtölu: 

femínismar.”
3
 Þó er hægt að nefna nokkur atriði sem má segja að einkenni flesta 

femínisma. Margaret L. Andersen, sem er einn af frumkvöðlum kynjafræðinnar, er 

prófessor í félagsfræði og kvennafræðum við University of Delaware og hefur skrifað 

mikið á sviði kynjafræðinnar, þar á meðal hina margendurútgefnu Thinking about 

women: sociological perspectives on sex and gender.
4
 Í þeirri bók bendir hún meðal 

annars á þrjú megin atriði sem séu femínismum sameiginleg. Í fyrsta lagi sú skoðun að 

staða kynjanna í hverju samfélagi sé mótuð af félagslegum en ekki eðlislægum, 

líffræðilegum þáttum. Í öðru lagi, að vegna þess að misrétti sé innbyggt í 

samfélagsstrúktúrinn stefni femínistar að því að breyta samfélaginu til að létta á 

misréttinu. Í þriðja lagi að reynsla, málefni og hugmyndir kvenna séu jafn mikilvæg og 

verðmæt og karla.
5
  

 Flestir hafa heyrt um femínisma og margir hafa skoðun á honum en færri hafa 

lesið sér til um hann fræðilega. Kynjafræði er ekki kennd í leik-, grunn- eða 

framhaldsskólum sem gerir það enn frekar að verkum að fólk myndar sér sína eigin 

skoðun á femínisma byggða á persónulegri túlkun sem litast af bakgrunni og gildismati 

hvers og eins. Gagnrýni á femínisma virðist einnig oft einkennast af fáfræði um 

hugtakið. ,,Ég veit það ekki, þetta eru allt brjálaðar konur”
6
 var svar eins viðmælanda 

Veru, aðspurður hver væri uppáhalds femínistinn hans. Í öðru tölublaði Veru var fólk úti 

á götu spurt hvað femínismi væri í þeirra augum. Þar mátti finna svör eins og; 

,,Rauðsokkur – konur með svipu sem berja karlana sína”, ,,…Öfgafullar 

kvenréttindakonur…” og einn viðmælanda vildi meina að femínismi táknaði ,,Konur, 

órakaðar undir höndunum”.
7
 Öfgar er eitthvað sem löngum hefur verið tengt við 

femínisma. Femínistar hafa verið sakaðir um að vera karlhatarar og kvenvargar sem 

                                                 
3
 Vef. Irma Erlingsdóttir. ,,Ávarp Irmu Erlingsdóttur á stofnfundi 

Femínistafélags Íslands 14. mars 2003.” 
4
 Margaret L. Andersen. Thinking about women, bls. xv. 

5
 Margaret L. Andersen. Thinking about women, bls. 9-10. 

6
 [Án höf.] ,,Hver er uppáhalds femínistinn þinn.” 

7
 [Án höf.] ,,Hvað er femínismi.” 
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vilja karla burt til að koma sjálfum sér á framfæri auk þess sem femínistar hafa iðulega 

verið merktir sem lesbíur, sem tengist líklega karlhatrinu meinta.
8
 Í grein á vefritinu 

Deiglunni
9
 má meðal annars sjá dæmi um karlahaturs-mýtuna. Þar sakar höfundur 

femínista um að rægja karlkynið í heild sinni, saka það um illmennsku og kúgun og 

telur þetta ástæðuna fyrir því hve femínistar eru umdeildir.
10

 

 Oft er talað um þrjár bylgjur femínismans. Þær konur sem börðust fyrir því að fá 

kosningarétt, kjörgengi og önnur lagaleg réttindi á við karlmenn hér á landi sem annars 

staðar eru sagðar tilheyra fyrstu bylgju femínismans. Sá er kenndur við frjálslyndan eða 

borgaralegan femínisma í ætt við þann sem birtist í Kúgun kvenna eftir John Stuart Mill. 

Markmiðið, bæði sjálfsagt og eðlilegt í augum Mill og baráttukvennanna, var lagalegt 

jafnrétti, fjárhagslegt frelsi, sem og frelsi einstaklingsins í hvívetna.
11

  

 Upphaf annarrar bylgju femínismans er yfirleitt miðað við lok sjöunda 

áratugarins en hún á meðal annars rætur sínar að rekja til róttækra vinstri hreyfinga og 

stúdentahreyfinga sem hristu hressilega upp í þjóðfélögum víða um heim um þetta leyti. 

Einn af þeim atburðum sem oft er nefndur sem upphaf aðgerða annarrar bylgju 

femínista er þegar konur mótmæltu fegurðarsamkeppni í Atlantic City í Bandaríkjunum 

og gagnrýndu með því útlitsdýrkun og hlutgervingu kvenna.
12

 Hugmyndafræðin var 

meðal annars sótt til Simone de Beauvoir höfundar bókarinnar The second sex þar sem 

hún segir meðal annars að konur fæðist ekki konur, heldur verði þær að konum og vísar 

með því til félagslegrar mótunar kynhlutverka.
13

 Hugmyndafræðin var einnig sótt til 

Betty Friedan sem í bók sinni The feminine mystique ræðst gegn goðsögninni um hina 

hamingjusömu húsmóður sem upplifi sína æðstu hamingju við að sinna börnum og 

búi.
14

 Rauðsokkahreyfingin, sem var einn helsti fánaberi annarrar bylgjunnar hér á landi 

var róttæk í þessum anda. Þær sáu samfélagið sem karllægt og kúgandi fyrir konur, 

                                                 
8
 Sjá t.d. Paula Kamen. Feminist Fatale, bls. 7. 

9
 Vefritið Deiglan.com kveðst vera ,,…frjálst og óháð vefrit, ótengt flokkum eða 

félagasamtökum.” Á heimasíðunni segir einnig að ,,Deigluskríbentar eig[i] það 

…sameiginlegt að aðhyllast grundvallarhugmyndir um frelsi einstaklingsns og virðingu 

fyrir mannlegum gildum. Deiglan er þannig frjálslynt vefrit sem ekki verður dregið í 

pólitíska dilka.” Sjá: Vef. ,,Um Deigluna”. Öll dæmi sem tekin eru úr Deiglupistlum í 

þessari ritgerð enduróma hægri sinnuð frjálshyggjuviðhorf. 
10

 Vef. Ásgeir Helgi Reykfjörð. ,,Af hverju eru femínistar umdeildir?” 
11

John Stuart Mill. Kúgun kvenna. 
12

 June Hannam. Feminism, bls. 133. 
13

 Sjá t.d.: Ásta Kristjana Sveinsdóttir. ,,Kvenna megin,” bls. 169. 
14

 Betty Friedan. The feminine mystique. 
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spurningamerki var sett við hefðbundin kynhlutverk og áhersla lögð á að lagalegt 

jafnrétti væri ekki nóg, samfélagið þyrfti líka að breytast innan frá.
15

  

 Erfiðara er að koma böndum á þriðju bylgjuna, enda er hún enn í gangi og erfitt 

er að skilgreina aðferðir eða hugmyndafræði hennar sem eru mjög mismunandi. Þeir 

sem fræðin stunda hafa heldur ekki verið sammála um hvað þessi þriðja bylgja þýðir. 

Catherine M. Orr viðurkennir að það sé erfitt að skilgreina þriðju bylgjuna en hún telur 

þó að meginþema hennar sé að kanna sögulegar, menningarlegar og sálfræðilegar 

mótsagnir femínismans.
16

 Aðrir telja að þriðja bylgjan einkennist af einhvers konar rofi 

milli annarrar og þriðju bylgju, að þriðja bylgjan hafi á einhvern hátt misst tengslin við 

ræturnar og snúist frekar um að hver kona finni sína eigin leið frekar en um 

samtakamátt kvenna.
17

 Á þetta sjónarmið myndu þeir sem aðhyllast 

einstaklingsfemínisma fallast. Samkvæmt einstaklingsfemínismanum (e.Ifeminism)
18

 

hafa konur frelsi til að velja hvað þær gera við líf sitt og líkama. Hvort sem það er að 

verða móðir, taka þátt í klámi, vera forstjóri, vændiskona eða hvaðeina. Kynin skuli 

vera jöfn fyrir lögum en lög sem hampi konum sérstaklega á einhvern hátt eigi ekki rétt 

á sér. Einstaklingsfemínistar telja að ,,…það kerfi sem best endurspegli valfrelsi og 

hlutlaust jafnrétti sé hinn frjálsi markaður, einstaklingsfemínismi sé hlynntur 

afskiptaleysisstefnu og leiti persónulegra lausna frekar en að láta yfirvöld sjá um að 

leysa samfélagsleg vandamál.”
19

 Einstaklingsfemínistar eru ekki hlynntir aðgerðum eða 

lagasetningum til að vinna að jafnrétti heldur telja að svo lengi sem lagalegt jafnrétti sé 

til staðar sé það undir hverjum og einum komið að nota það. 

 Fleiri skilgreiningar eru til, líklega eru þær óteljandi, sem er lýsandi dæmi um 

þær ólíku brautir sem femínisminn hefur fetað. Póstmódernismi og einstaklingshyggja 

                                                 
15

 Sjá t.d.: Vilborg Sigurðardóttir. ,,Fyrsta, önnur og þriðja bylgja femínismans” bls. 27, 

einnig: Kristín Jónsdóttir. Hlustaðu á þína innri rödd, bls. 15-16. 
16

Catherine M. Orr ,,Charting the currents of the third wave” bls. 31. 
17

 Sjá t.d. Paula Kamen. Feminist fatale. 
18

 Í bók Wendy McElroy Sexual correctness: The gender – feminist attack on women er 

einstaklingsfemínsimi skilgreindur á eftirfarandi hátt: ,,…an ideology based on the 

principle “a woman´s body, a woman´s right.” It makes no distinction between civil and 

economic liberty, between a womans right to pose for pornography and to act as a 

surrogate mother. Both are matters of contract and consent. Government – the 

institutionalization of force – is seen as the greatest threat to women´s freedom,” bls. 

viii. 
19

 [Mín þýðing],,…the system that best reflects freedom of choice and impartial equality 

is the free market, ifeminism is pro laissez-faire; it seeks private rather than 

governmental solutions to social problems.” Vef. Wendy McElroy. ,,Building an 

Ifeminist online community.”  
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hafa meðal annars vakið upp margar spurningar um femínisma, svo sem hvort hægt sé 

að tala um ,,konur” sem einhverja heild þar sem merking þess að vera ,,kona” sé ólík í 

mismunandi heimshlutum, á mismunandi tímum og innan hvers samfélags.
20

 

 Kannski er þetta ein ástæða þess að margir gagnrýna femínisma harðlega. 

Hugtak sem svo erfitt er að henda reiður á og svo torvelt er að útskýra er auðvelt 

skotmark. Þar sem erfitt er að útskýra hvað femínismi stendur fyrir og hvað ekki, vegna 

fjölbreytileika hans og mismunandi kenninga og aðferða, er túlkunin opin hverjum og 

einum sem getur lagt þann skilning í hugtakið sem honum hentar. Þetta er tvíeggjað 

sverð. Fylgjendum í hag vegna þess að ekki þarf að gangast við neinni einni 

kennisetningu til að finna sinn stað innan femínismans. Andmælendum einnig í hag því 

að þeir geta lagt þá túlkun sem þeir kjósa í hugtakið til að styðja sitt mál.  

                                                 
20

 June Hannam. Feminism, bls. 159-160. 
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3. Femínistafélag Íslands  

Femínistafélag Íslands var stofnað þann 14. mars 2003. Í febrúar sama ár hafði póstlisti 

femínista verið stofnaður og fengið gríðargóð viðbrögð en innan tveggja vikna frá 

stofnuninni höfðu um 200 manns skráð sig á listann.
21

 Daginn eftir stofnfundinn segir í 

Morgunblaðinu að fundinn hafi sótt á þriðja hundrað manns og er þar meðal annars 

vitnað í frú Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrum forseta Íslands, sem fagnaði stofnuninni og 

kvað mikla þörf hafa verið á stofnun slíks félags.
22

  

 Hvers vegna var þörf á nýju félagi sem lagði áherslu á kvenfrelsi og jafnrétti? Í 

ágúst 2003 birtust í Morgunblaðinu þrjú viðtöl við þau Þorgerði Einarsdóttur, lektor í 

kynjafræði við HÍ, Guðrúnu Agnarsdóttur, fyrrum kvennalistakonu og Gísla Hrafn 

Atlason, sem fór fyrir karlahópi félagsins. Þau voru spurð hverja þau töldu hvatana að 

því að Femínistafélag Íslands var stofnað. Þorgerður telur þar hvatann hafa verið 

bakslag í jafnréttismálum. Einstaklingshyggja hafi verið áberandi og sú skoðun hátt 

skrifuð að kyn skipti ekki máli. Hún nefnir einnig að fækkun kvenna í Alþingi eftir 

kosningarnar 2003 hafi verið fyrirsjáanleg eftir dræmt gengi kvenna í prófkjörum, ekki 

síst hjá Sjálfstæðisflokknum, auk þess sem hún telur klámvæðinguna
23

 hafa átt sinn þátt 

í að kveikja neistann.
24

 Guðrún tekur í svipaðan streng þegar hún talar um að tómarúm 

hafi skapast í kvennabaráttunni þegar Kvennalistinn lagði upp laupana. Þannig hafi 

beinlínis verið orðin þörf á slíkum félagsskap sem héldi umræðunni á lofti og beitti sér 

fyrir jafnrétti. Auk þess talar hún um að þótt konur njóti lagalegs jafnréttis þá hafi það 

ekki aukið hlut kvenna sem skildi til dæmis í stjórnmálum og stjórnunarstöðum.
25

 Gísli 

Hrafn talar einnig um ákveðið bakslag og að hvatinn hafi ekki síst verið sá að margir 

hafi verið búnir að fá nóg af klámvæðingu og kvenfyrirlitningu. Einnig hafi verið sýnt 

                                                 
21

 Vef. ,,Um félagið.” 
22

 ,,Fögnuður á femínistafundi.” Morgunblaðið, 15. mars 2003, forsíða. 
23

 Klámvæðing er hugtakið sem oft er notað um það hvernig klámefni hefur orðið 

síalgengara, sýnilegra og aðgengilegra. Einnig hvernig vísanir í klám t.d. í auglýsingum, 

sjónvarpi og ekki síst á internetinu hafa aukist og orðið að sjálfsögðum hlut. 
24

 Ásdís Haraldsdóttir. ,,Allt í einu opnaðist einhver rás og nýr farvegur,” 

Morgunblaðið, 17. ágúst 2003, bls. 2. 
25

 Ásdís Haraldsdóttir. ,,Mikilvægt, jákvætt pólitískt afl á ferðinni,” Morgunblaðið, 17. 

ágúst 2003, bls. 2-3. 
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að þörf væri á vitundarvakningu þar sem viðhorf margra til femínisma hafi verið mjög 

neikvæð og margir forðast að kalla sig femínista.
26

  

 Það var hugur í fólki sem meðal annars má sjá á ávörpum sem flutt voru á 

stofnfundinum. Irma Erlingsdóttir talaði um að það væri sem stífla hefði brostið, slíkur 

væri áhuginn, og fagnaði mjög þeim fjölda sem mættur var og hafði skráð sig á 

póstlistann. Hún boðaði ferska vinda í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi, klámi, vændi 

og mansali svo eitthvað sé nefnt og tók svo til orða að femínisminn væri nú jafnvel að 

ganga í endurnýjun lífdaga.
27

 Gyða Margrét Pétursdóttir ávarpaði viðstadda svona: ,,Ég 

heiti Gyða og ég er FEMÍNISTI. Það er ekki sjúklegt ástand og því engin hætta á að 

lækning finnist eða hægt sé að ávísa lyfjum til okkar”. Hún kvaðst eiga sér draum um að 

breyta heiminum, þeim heimi sem léti kynbundinn launamun, vændi, klám, mansal og 

ofbeldi gegn konum viðgangast og virtist vongóð um að stofnun félagsins væri 

mikilvægt skref í átt til þess.
28

 Bjartsýnistónn var í máli Kristínar Ásu Einarsdóttur á 

framhaldsstofnfundi Femínistafélags Íslands þegar hún sagði: ,,Við höfum tölurnar og 

rökin fyrir þörfinni og um leið og fólk opnar lokuð eyrun mun fallegur boðskapurinn 

renna ljúft inn og á endanum verður í tísku að vera femínisti.”
29

 

 Áherslurnar sem koma fram í máli þessara þriggja kvenna virðast ríma við þá 

hvata sem þau Þorgerður, Guðrún og Gísli, sem vitnað var til að hér að framan, töldu til. 

Miðað við áhugann virðist hafa verið þörf á nýjum vettvangi fyrir þessi mál. Margir 

hafa bersýnilega verið orðnir þreyttir á þöggun,
30

 þessu bakslagi sem um var talað og 

því að femínismi og femínistar sættu mikilli gagnrýni. Bjartsýni virðist hafa ríkt á meðal 

þeirra um framtíð femínismans á Íslandi.  

 Viðbrögðin við stofnun félagsins voru því að mörgu leyti góð miðað við hve 

margir stofnfélagar voru og hve póstlistinn var virkur. Fjölmiðlaumfjöllunin var þó afar 

misjöfn eftir því hver átti í hlut. Það þarf ekki að koma á óvart að ítarlega var fjallað um 

                                                 
26

 Ásdís Haraldsdóttir. ,,Allir hljóta að vera femínistar inn við beinið,” Morgunblaðið, 

17. ágúst 2003, bls. 3. 
27

 Vef. Irma Erlingsdóttir. ,,Ávarp Irmu Erlingsdóttur á stofnfundi Femínistafélags 

Íslands 14. mars 2003.” 
28

 Vef. Gyða Margrét Pétursdóttir. ,,Ávarp Gyðu á stofnfundi Femínistafélags Íslands 

14. mars 2003.” 
29

 Kristín Ása Einarsdóttir. ,,Ræða Kristínar Ásu Einarsdóttur á framhaldsstofnfundi 

Femínistafélags Íslands í Hlaðvarpanum 1. apríl 2003.” 
30

 Í íslenskri orðabók er þöggun skilgreind sem ,,það að þagga (e-ð) niður, það að 

þaggað sé niður í e-m”: Íslensk ordabók, bls. 1854. Hér merkir það að þaggað hafi verið 

niður í málstað kvennabaráttu og femínisma með skorti á umfjöllun og undirskipun 

málstaðarins. 
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stofnunina í feminíska tímaritinu Veru.
31

 Þar voru einnig reglulega pistlar um 

Femínistafélag Íslands og aðgerðir sem það stóð að.
32

 Í Morgunblaðinu má finna stuttar 

fréttatilkynningar um stofnun félagsins 13. og 14. mars þar sem tekin er fram 

staðsetning og tími fundar auk þess sem 15. mars er á forsíðu blaðsins stutt frétt með 

mynd frá stofnfundinum.
33

 Í Fréttablaðinu er engin umfjöllun um stofnun félagsins 

dagana í kring
34

 og hið sama er að segja um DV.
35

 Á heimasíðu Femínistafélags Íslands 

frá 2003 má sjá umræðu félaga um fyrsta maí gönguna í Reykjavík en þangað flykktust 

femínistar íklæddir bleikum bolum. Þar er talað um þöggun af hálfu fjölmiðla sem hafi 

hunsað hópinn og, að þeirra mati, vísvitandi sýnt sem minnst af myndum af honum og 

engin viðtöl tekið.
36

   

 Segja má að Femínistafélag Íslands tilheyri þriðju bylgju femínismans hvað 

tímaröð varðar. Stefnumál þeirra og aðferðir virðast þó eiga meira skylt við aðra bylgju 

en þá þriðju. Félagið hefur frá upphafi skilgreint hvað það er að vera femínisti á 

eftirfarandi hátt: ,,Femínisti er karl eða kona sem veit að jafnrétti kynjanna hefur ekki 

verið náð og vill gera eitthvað í því.”
37

 Ljóst er félagsmenn búast ekki við að jafnrétti 

komi af sjálfu sér. Í ræðum þeirra kvenna sem vitnað var til hér að ofan má greina helstu 

málefni sem þeim virðast hafa legið á hjarta. Voru þar mest áberandi launamunur 

kynjanna, klámvæðing og kynbundið ofbeldi. Í viðtali í Veru við Katrínu Önnu 

Guðmundsdóttur, sem var talskona Femínistafélags Íslands um allnokkurt skeið, má 

einnig sjá ýmsar vísbendingar og dæmi um þá hugmyndafræði sem félagið hefur að 

leiðarljósi.
38

 Þar minnist hún til dæmis á að félagið sé að hluta til með sömu baráttumál 

og Rauðsokkahreyfingin þar sem margt sem þær börðust fyrir hafi enn ekki áunnist. 

Áhersla er lögð á að markvisst verði að halda umræðunni á lofti og beita sér til að ná 

fram breytingum. Þá virðist lögð áhersla á að rýna í og vekja athygli á hvers konar 

rótgrónum hugmyndum sem birtast í menningunni eða tungumálinu sem gætu viðhaldið 

misrétti eða undirskipun. Í því samhengi talar Katrín Anna meðal annars um starfsheiti í 

                                                 
31

 [Án höf.] ,,Femínistafélag Íslands.”  
32

 Sjá t.d. umfj. Um mótmæli á vegum staðalímyndahóps Femínistafélagsins á ungfrú 

Ísland.is keppninni 2003: Auður Magndís Leiknisdóttir. ,,Manneskja ekki 

markaðsvara,” og um vitundarvakningu Ofbeldisvarnarhóps félagsins á kynbundnu 

ofbeldi: Halla Gunnarsdóttir. ,,Vændi er líka ofbeldi.” 
33

 ,,Fögnuður á femínistafundi.” Morgunblaðið, 15. mars 2003, forsíða. 
34

 Fréttablaðið. 12. -17. mars 2003. 
35

 DV. 12. -17. mars 2003. 
36

Vef. ,,Femínistafélag Íslands, þöggun.” 
37

 Vef. Heimasíða Femínistafélags Íslands. 
38

 Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir. ,,Femínisti er manneskja sem vill jafnrétti kynjanna.” 
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karlkyni eins og þingmenn og ráðherra. Hún ræðir einnig að ýmis starfsheiti sem áður 

hafi verið kvenkennd hafi frekar verið breytt í átt til kynhlutleysis en störfum sem eru 

karlkennd. Þar má nefna að fóstra varð leikskólakennari og hjúkrunarkona varð 

hjúkrunarfræðingur. Hún leggur einnig áherslu á að félagið vilji veita aðhald í 

jafnréttismálum og hlutverk þess sé að benda á misrétti hvar sem það birtist.
39

 

Hugmyndfræðin er róttæk að því leyti að leitað er skýringa á misréttinu í rótum 

menningar og samfélags. Leitast er við að benda á það sem mögulega standi í vegi fyrir 

jafnrétti og áhersla lögð á að ekki sé nóg að þekkja vandann, aðgerðir séu nauðsynlegar 

til að knýja fram breytingar.  

 Tengslin við eldri kvennahreyfingar, þar á meðal Rauðsokkahreyfinguna, virðast 

nokkur. Gagnrýni á staðalímyndir, vitundarvakning í jafnréttismálum og aðgerðir til 

breytinga er eitthvað sem Femínistafélag Íslands sækir til þeirra. Félagið á það 

sameiginlegt með kvennahreyfingum níunda áratugarins að leggja áherslu á að kyn 

skipti máli og að reynsla kvenna og hugmyndir séu verðmætar, raddir kvenna þurfi að 

heyrast. Nýlundan er síðan til dæmis sú að Femínistafélagið hvetur karlmenn til 

þátttöku og til að vera meðvitaðir um jafnréttismál þar sem sem misrétti geti líka snert 

karlmenn þó að konur verði oftar fyrir því. Einnig má nefna að í dag er kynjafræðin 

orðin útbreidd fræðigrein hér sem annars staðar og rennir fræðilegum stoðum undir 

starfsemi félaga sem þessara.  

 Á þessum áherslum má sjá að sá femínismi sem Femínistafélag Íslands virðist 

standa fyrir á fátt sameiginlegt með einstaklingsfemínismanum sem boðar að aðgerðir 

séu óþarfar og jafnvel óréttlátar. 

                                                 
39

 Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir. ,,Femínisti er manneskja sem vill jafnrétti kynjanna.” 
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4. Jafnréttisáherslur stjórnmálaflokkanna 

Lítill vafi er á því að stjórnmál hafi áhrif á þjóðmálaumræðu. Því er vert að skoða 

stefnur stjórnmálaflokka og ungliðahreyfinga þeirra hvað varðar jafnréttismál. 

Stefnumálin sem hér verða rædd eru þau sem sjá má á heimasíðum flokkanna og ná því 

tæknilega séð ekki yfir allt tímabilið sem um er rætt. Þó ættu þau að endurspegla þær 

áherslur sem hafa verið ofan á, enda virðast stefnur flokkanna í þessum málaflokki ekki 

hafa breyst mikið í meginatriðum á þessum sex árum. Þetta má sjá ef skoðaðar eru eldri 

stefnuyfirlýsingar þeirra.
40

 Afráðið var að fjalla aðeins um stefnur þeirra flokka sem 

hafa verið starfandi allt tímabilið og áttu fulltrúa á Alþingi, það er, Sjálfstæðisflokks, 

Frjálslynda flokksins, Framsóknarflokks, Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar-

Græns framboðs.  

 Í stefnuyfirlýsingu Sjálfstæðisflokksins má finna ýmislegt um stefnu hans í 

jafnréttismálum og telur hann jafna stöðu kynjanna meðal annars vera eitt af sínum 

meginmarkmiðum.
41

 Þá telur flokkurinn stjórnmála- og viðskiptalífsþátttöku kvenna 

ábótavant og kveður mikilvægt að ,,…tryggja jöfn tækifæri, óháð kyni.”
42

 Einnig er 

talað um í stefnunni að kynbundinn launamunur megi ekki líðast og að allir skuli vera 

jafnir fyrir lögum. Þannig sjái flokkurinn ,,…jafnrétti sem eina af grunnstoðum 

sjálfstæðisstefnunnar. Í því…[sé] fólginn sá skilningur að meta eigi einstaklinginn á 

hans eigin forsendum. Því…[leggist] Sjálfstæðisflokkurinn gegn öllum þeim aðgerðum 

sem…[hygli] einum á kostnað annars.”
43

 Flokkurinn er hlynntur jafnrétti en er alfarið á 

móti sértækum aðgerðum sem að hans mati stuðla að misrétti fremur en jafnrétti. Hann 

telur líklega að fyrst að lagalegt jafnrétti kynjanna ríki hljóti raunverulegt jafnrétti að 

nást sjálfkrafa með tímanum, kerfið muni leiðrétta sjálft sig án íhlutunar stjórnvalda. 

 Hvorki Samband ungra sjálfstæðismanna (SUS) né Heimdallur, sem er stærsta 

aðildarfélag SUS, eru með sérstaka stefnu hvað varðar jafnréttismál en segjast styðja 

                                                 
40

 Fyrir Samfylkingu: Vef. ,,Kynjajafnrétti og kvenfrelsi” og Vef. ,,Jafnréttismál.” Fyrir 

Vinstri-græna: ,,Málefnahandbók” og Vef. ,,Allt annað líf”. Fyrir Sjálfstæðisflokk: 

,,Áfram Ísland.” Fyrir Framsóknarflokk: ,,Vinna vöxtur velferð.” og ,,Árangur áfram, 

ekkert stopp.” Fyrir Frjálslynda flokkinn: ,,Taktu afstöðu.” 
41

 Vef. ,,Ályktun um fjölskyldumál.”  
42

 Vef. ,,Ályktun um fjölskyldumál.” 
43

 Vef. ,,Ályktun um fjölskyldumál.” 
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stefnuyfirlýsingu flokksins svo þeirra stefna telst sú sama og hans.
44

 Ein 

ungliðahreyfing Sjálfstæðisflokksins hefur sett fram ítarlega stefnuskrá sína í þremur 

þáttum en það er Huginn, félag ungra sjálfstæðismanna í Garðabæ. Í einum hlutanum, 

undir fyrirsögninni ,,Mitt líf, mín tækifæri” leggst félagið alfarið gegn kynjakvótum og 

leggur áherslu á að einstaklingar ,,…skul[i] metnir út frá eigin verðleikum enda… [sé] 

mikilvægara að velta fyrir sér hvað sé milli eyrnanna á fólki en á milli lappa þess.”
45

 

Kynjakvóta telja félagsmenn stuðla að ójafnrétti enda skipti jafnt kynjahlutfall ekki 

máli, aðeins jöfn tækifæri einstaklinga. Enn fremur leggjast félagsmenn gegn því að 

launagreiðendur þurfi að greiða sömu laun fyrir sömu vinnu heldur skuli laun vera 

metin út frá hæfni hvers og eins frekar en stöðu hans. Þá virðast félagsmenn hafi 

ýmislegt að athuga við það að stjórnvöld skipti sér af málum eins og klámi, nektardansi 

og vændi: 

Huginn er á móti því að ráðamenn landsins taki ákvarðanir út frá eigin 

siðferðismati og geðþótta. Slíkt á ekki að hafa áhrif á stjórnarfar. Enginn er betur 

til þess fallinn að taka ákvarðanir um eigin hagi en einstaklingurinn sjálfur. 

Ritskoðun af hvaða tagi sem er á ekki að vera í höndum stjórnvalda. Huginn 

telur að hver einstaklingur skuli hafa skýlausan rétt til að ráða yfir eigin líkama 

svo framarlega sem aðrir beri ekki skaða af.
46

 

Miðað við þessar stefnuyfirlýsingar mætti ætla að Sjálfstæðismenn gætu átt erfitt með 

að fallast á áherslur og aðferðir Femínistafélags Íslands sem boðar aðgerðir til að ná 

fram jafnrétti. Hins vegar myndu áherslur einstaklingsfemínismans líklega falla þeim 

betur í geð þar sem hann leggur áherslu á að aðgerðir eigi ekki rétt á sér þar sem engar 

lagalegar hindranir séu til staðar. 

 Lítið er talað um jafnréttismál í stefnuskrá Frjálslynda flokksins en hann telur þó 

að jafnrétti kynja beri að gilda á öllum sviðum. Sömu tækifæri til áhrifa skuli vera til 

staðar, launajafnrétti með sömu launum fyrir sömu vinnu sé mikilvægt og að markvisst 

skuli stefnt að því að konur og karlar hafi jafnan rétt til leiðtogastarfa í samfélaginu.
47

  

 Í stefnu Framsóknarflokksins virðist stefnt að sem víðtækustu jafnrétti og segir 

þar meðal annars að það skuli vera grundvallarréttur í íslensku samfélagi að konur og 

karlar hafi jafna stöðu. Þá segir að ,,…hver og einn einstaklingur …[eigi] að fá tækifæri 

                                                 
44

 Vef. ,,Við stöndum vörð um þitt frelsi” og Vef. ,,Um Heimdall.” 
45

 Vef. ,,Mitt líf, mín tækifæri.” 
46

 Vef. ,,Mitt líf, mín tækifæri.” 
47

 Vef. ,,Jafn réttur karla og kvenna.” 
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til [að] þroska hæfileika sína óháð kyni og hafa möguleika til að njóta tækifæra á öllum 

sviðum samfélagsins.”
48

 Þá er lagst gegn kynbundnum launamun og lögð áhersla á að 

afnema launaleynd og greiða sömu laun fyrir sömu vinnu til að ná því fram. Einnig 

þurfi að samræma betur fjölskyldulíf og atvinnulíf. Flokkurinn telur mikilvægt að jafna 

hlut kynjanna í stjórnunarstöðum og nefndum sem og í stjórnmálum og nefnir að 

fléttulistar geti þar komið að góðum notum. Ennfremur skuli stefnt að því að auka 

jafnréttisfræðslu í leik- og grunnskólum til að vinna gegn kynjuðum staðalímyndum 

sem hafi hamlandi áhrif á það að staða kvenna og karla verði jöfn. Einnig er minnst á 

kynbundið ofbeldi og að vinna beri gegn því, þó ekki sé rætt nánar um það í 

ályktuninni, s.s. hvað teljist kynbundið ofbeldi eða hvernig skuli unnið gegn því.
49

 

Samband ungra framsóknarmanna og aðildarfélög þess virðast ekki hafa sérstaka stefnu 

hvað jafnréttismál varðar heldur styðja almenna stefnu flokksins.
50

 Flokkurinn sækir í 

stefnu sinni bæði til frjálshyggju og félagshyggju, leggur áherslu á einstaklinginn en 

jafnframt að samfélagið beri mikla ábyrgð. Þó má segja að nokkuð sé um róttækar 

feminískar áherslur í stefnunni. 

 Samfylkingin er með ítarlega jafnréttisstefnu í sinni stefnuyfirlýsingu. Lögð er 

rík áhersla á að einstaklingurinn og samfélagið séu hvort öðru háð. Einstaklingsfrelsi 

beri að virða og hver og einn skuli fá tækifæri til að þroska sig og tjá en um leið sjá til 

þess að öllum sé tryggður jafn réttur, gæðum sé jafnt skipt og efnahagslegt og félagslegt 

öryggi sé tryggt. Flokkurinn leggur áherslu á jafnræði kynja á öllum sviðum 

samfélagsins hvort sem það er í atvinnulífi, innan fjölskyldunnar eða annars staðar. 

Einnig er bent á mikilvægi kvennahreyfinga og baráttu þeirra fyrir jafnrétti. Þá er 

áhersla lögð á að jafnrétti skuli ekki aðeins ríkja milli karla og kvenna heldur eigi við 

alla hópa sem hallað geti á svo sem börn, aldraða, öryrkja, samkynhneigða eða nýbúa.
51

 

 Ungir jafnaðarmenn eru með sérstaka stefnu og hafa meðal annars ályktað um 

jafnréttismál. Þeir leggja mikla áherslu á að útrýma kynbundnum launamun og að 

atvinnugreinar þar sem konur eru í meirihluta séu metnar að verðleikum hvað varðar til 

dæmis menntun og reynslu. Þá leggjast þeir gegn klámiðnaði og vilja hertari aðgerðir 

                                                 
48

 Vef. ,,Ályktun um jafnréttismál.” 
49

 Vef. ,,Ályktun um jafnréttismál.” 
50

 Sjá t.d. Vef. Heimasíða Sambands ungra framsóknarmanna (SUF) og Vef. Heimasíða 

Alfreðs, félags ungra framsóknarmanna í Reykjavík. 
51

 Vef. ,,Jafnrétti.” 
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gegn mansali en þeir telja þetta tvennt tengjast mjög. Einnig vilja þeir berjast gegn 

kynbundnu ofbeldi og að kaup á vændi verði gerð refsiverð.
52

 

 Vinstrihreyfingin-grænt framboð leggur mikla áherslu á jafnrétti í sinni 

stefnuskrá og segist grundvalla sína stefnu ,,á jöfnum rétti allra án tillits til kynferðis, 

kynhneigðar, trúarbragða, litarháttar og uppruna.”
53

 Vinstrihreyfingin-grænt framboð er 

eini flokkurinn sem er með sér klausu um kvenfrelsi sem má segja að sé mjög feminísk. 

Þar er meðal annars tekið fram að ,,…til þess að fullt formlegt og félagslegt réttlæti 

náist þurf[i] karlar að afsala sér forréttindum sem þeir hafa tekið í arf.”
54

 Þá er talið til 

að kynjafræði skuli verða sjálfsagður hluti skólakerfisins því mikilvægt sé að fræða ungt 

fólk um misrétti til að hægt sé að uppræta það. Launajöfnuður er Vinstri-grænum einnig 

hugleikinn og að tryggja verði jafna möguleika kynjanna til framfærslu. Þá er lögð 

áhersla á að líkaminn skuli ekki vera söluvara og að allir skuli umyrðalaust ráða yfir 

eigin líkama. Þá er eindregið lagst gegn kynbundnu ofbeldi sem hreyfingin telur meðal 

annars birtast í ,,…nauðgunum, sifjaspellum, klámi, vændi, mansali, kynferðislegri 

áreitni og líkamlegu og andlegu ofbeldi gegn konum og börnum inni á heimilum 

þeirra.”
55

  

 Ung vinstri-græn eru einnig með kvenfrelsi í sinni stefnuyfirlýsingu og eru með 

svipaðar áherslur og flokkurinn. Auk þess nefna þau óraunhæfa útlitsdýrkun sem meðal 

annars birtist í fjölmiðlum. Meðal þess sem þau berjast fyrir er að kaup á vændi verði 

gerð refsiverð, nektardansstaðir og aðrir staðir sem höndla með líkama fólks verði 

bannaðir án undantekninga, barist verði gegn mansali, að hertum aðgerðum gegn 

kynbundnu ofbeldi verði komið á og að kynjasjónarmið verði ávallt höfð í huga við 

mótun stefnu og í aðgerðum hins opinbera.
56

 

 Á heildina litið má ljóst teljast að stefnur flokkanna í jafnréttismálum virðast 

nátengdar því hvar þeir eru staðsettir í pólitíkinni. Sjálfstæðisflokkurinn, sem boðar 

hvað mesta frjálshyggju , leggur höfuðáherslu á einstaklinginn, að kyn skipti ekki máli 

og að ekki sé rétt að beita sértækum aðgerðum þó hann telji jafnrétti mikilvægt. 

Frjálslyndi flokkurinn telur jafnrétti einnig mikilvægt en leggur þó áherslu á jafnan rétt 

og jöfn tækifæri einstaklinga. Framsóknarflokkurinn telst miðjuflokkur og samkvæmt 

því sækir hann jafnréttisstefnu sína bæði til frjálshyggju og félagshyggju eins og áður 
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 Vef. ,,Ályktanir Landsþings Ungra jafnaðarmanna 2008.” 
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 Vef. ,, Jafnrétti, félagslegt réttlæti og efling byggðar.” 
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sagði. Þegar komið er yfir á félagshyggjuvænginn fer að gæta ítarlegri og róttækari 

jafnréttisstefnu. Samfylkingin er með víðtæka jafnréttisstefnu og kemur til dæmis inn á 

feminískar áherslur varðandi klámiðnaðinn. Vinstrihreyfingin-grænt framboð er 

róttækust í stefnu sinni og er eini flokkurinn sem er með klausu um kvenfrelsi í sinni 

stefnuskrá þar sem meðal annars lögð rík áhersla á kynbundið ofbeldi hvers konar.  
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5. Mismunandi sjónarhorn á þrjú jafnréttismál 

Til að taka til nánari skoðunar umræðu um feminísk sjónarmið í þjóðmálaumræðu 

samtímans afréð ég að taka fyrir þrjá málaflokka sem mjög hafa verið í deiglunni, jafnt í 

hinni almennu samfélagsumræðu sem og innan stjórnmálaflokkanna eins og sjá má á 

umfjölluninni hér á undan. Þetta eru í fyrsta lagi kynjaskipting starfa og launamunur 

kynjanna, í öðru lagi sértækar aðgerðir og í þriðja lagi klám og vændi.  

5.1. Kynjaskipting starfa og launamunur 

Valfrelsi höfðar líklega til flestra. Allir vilja getað valið sína braut í lífinu, hvaða 

menntun er kosin, hvaða vinna, maki, ekki maki, börn, ekki börn, bíll, ekki bíll og svo 

mætti lengi telja. Hér á landi hafa flestir verið svo lánsamir að hafa mikið val um flesta 

hluti. Svo mikið val raunar að hinn alræmdi ,,valkvíði” hefur kvalið margan hugann. 

Hvað skal læra? Hvar skal vinna? Hvert skal fara í sumarfrí? Hvað á að borða í kvöld? 

Dæmigert velmegunar ,,vandamál” má segja. Sú hugmynd að líf okkar verði eins og við 

veljum að það verði hefur átt sívaxandi gengi að fagna í nútímasamfélagi. Allir 

Íslendingar eru jafnir fyrir lögum,
57

 allir hafa kost á þeirri menntun sem þeir kjósa og 

mega sækja um þau störf sem þeir vilja. Valfrelsið er líka dýrmætt og fæstir vildu 

líklega vera án þess.  

 Catherine Hakim er félagsfræðingur við London School of Economics en hún 

hefur meðal annars rannsakað og skrifað mikið á sviði mismunandi atvinnuvals karla og 

kvenna. Rannsóknir hennar gæta að vissu leyti sérstöðu þar sem hún er ein fárra 

samtímafræðimanna sem leitast hafa við að renna fræðilegum stoðum undir frjálslyndan 

femínisma. Hún hefur sett fram kenningu sem hún kallar ,,preference theory”. Hakim 

segir kenningu þessa vera byggða á vandlega greindum niðurstöðum rannsókna á 

lífstílsvali kvenna í nútímasamfélögum á áratugunum eftir að getnaðarvarnabylting 

sjöunda áratugarins og jafnréttisbarátta þess áttunda færðu konum raunverulega 

möguleika á að haga lífi sínu á þann veg sem þær kusu.
58

  

                                                 
57

 Nema samkynhneigðir þar sem það hefur ekki enn náðst í gegn að sömu hjúskaparlög 

gildi fyrir alla, sama hvort parið sé sam- eða gagnkynhneigt. Sjá: Hjúskaparlög nr. 

31/1993 og Lög um staðfesta samvist nr. 87/1996. 
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 ,,…an evidence based theory, developed over a decade from extensive reviews of 

research results on women´s choices and lifestyle preferences in modern societies in the 

decades after the contraceptive revolution of the 1960s and the equal opportunities 
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 Ein af meginniðurstöðum hennar er að launamunur karla og kvenna sé ekki 

sprottinn af karlaveldi eða því að vinna kvenna sé lægra metin en vinna karla heldur því 

að konur velji oftar störf sem eru hlutastörf, feli í sér minni ábyrgð og séu þess vegna 

lægra launuð en störf sem fleiri karlar velji.
59

 Rannsóknarniðurstöður hennar sýna að 

lífsval kvenna skiptist í þrjá flokka. Þannig velji um 10-30% kvenna heimavinnandi 

lífsstíl, þar sem frami á vinnumarkaðnum víki fyrir áherslu á fjölskylduna. Stærsti 

hlutinn, eða 40-80%, velji blandaðan lífsstíl, blandi saman fjölskyldulífi og 

atvinnuframa og fái þannig ,,..the best of both worlds…” eins og Hakim orðar það.
60

 

Þriðji hópurinn, önnur 10-30%, séu svo konur sem kjósi atvinnuframa umfram 

fjölskyldulíf, einbeiti sér að vinnunni og eignist margar ekki börn.
61

 Það að karlar velji 

oftar en konur að einbeita sér að framanum skýri hvers vegna færri konur skili sér í 

hærri stöður en karlar og hvers vegna konur hafi oft lægri laun en karlar. Hakim spáir 

því með kenningu sinni að karlar muni halda áfram að ná í meirihluta lengst á 

vinnumarkaði, í stjórnmálum og í öllum ,,gráðugum” atvinnugreinum þar sem 

samkeppni og fórnir skipti máli. Staðreyndin sé sú að miklu færri konur en karlar velji 

að fórna fjölskyldulífi fyrir atvinnuframa.
62

 Hakim segir að þarna skipti vinnutími 

miklu. Þannig feli hæstu stöðurnar oftast í sér óreglulegan og oft mjög langan 

vinnutíma, jafnvel einnig töluverð ferðalög. Það gefi því auga leið að sá sem þarf að 

sækja barn á leikskólann á hverjum degi klukkan fimm myndi illa ráða við starf þar sem 

vinnutíminn er ekki niðurnegldur. Ástæðan fyrir því að ,,kvennastörf” eru oft verr 

launuð sé því vegna þess að þær leggi ekki eins mikið á sig og karlarnir og að þeir næli 

frekar í hærri stöður vegna þess að þeir reyni það miklu meira.
63

 Hér má benda á að 

rannsóknir hafa sýnt að kynjaskipting starfa sé einn áhrifamesti einstaki þátturinn í 

launamun kynjanna vegna þess að ,,kvennastörf” eru oftast lægra metin en 

,,karlastörf.”
64

 Kenning Hakim hefur meðal annars verið gagnrýnd fyrir að byggja á 

                                                                                                                                               

revolution of the 1970s started to give women genuine choices as to how to live their 
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 Catherine Hakim. ,,Women, careers, and work-life preferences,” bls. 289. 
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eðlishyggju.
65

 Hún hafnar því og segir að þvert á móti sýni kenningin fram á að kyn 

skipti sífellt minna máli og lífstílsval einstaklinga komi í staðinn.
66

 Þarna má finna 

ákveðnar mótsagnir í máli Hakim. Hún segir að kyn skipti ekki máli á sama tíma og hún 

flokkar val kvenna annars vegar og karla hins vegar, eftir kyni, auk þess sem hún spáir 

áframhaldandi yfirburðum karlanna, vegna þess að karlar velji öðruvísi en konur.  

 Kenning Hakim rímar afar vel við eftirfarandi athugasemd Samúels T. 

Péturssonar penna vefritsins Deiglunnar þar sem hann gagnrýnir femínista fyrir að setja 

spurningamerki við verðmætamat á hefðbundnum ,,karla- og kvennastörfum” og segir 

að 

…Feministar…[megi]…ekki útiloka þann möguleika að það sé einfaldlega 

munur á konum og körlum. Að þessi munur valdi því að konur velji frekar önnur 

störf en karlar. Störf sem í eðli sínu er[u] misverðmæt og gefa ólíkar tekjur. Að 

konur kjósi…frekar störf sem krefjast nálægðar við fólk en karlar velji störf sem 

krefjast nálægðar við hluti. Og að karlar þrái völd og leiðtogahlutverk í auknu 

magni borið saman við konur, alveg óháð skilaboðum umhverfisins og 

samfélagsins.
67

 

Valið skiptir hér öllu, það er einkamál hvers og eins hvort hann velur vel eða illa launað 

starf. Allt snýst um valkostina en sjónum er ekki beint að því hvernig þeir geti 

endurspeglað valdatengsl, hvort valdaójafnvægi skapist til dæmis inni á heimilum þar 

sem aðeins annar aðilinn heldur því uppi fjárhagslega. Samúel slær þarna á sama 

eðlishyggjustrenginn sem Hakim afneitar. Það hlýtur þó að teljast hæpið að skoðanir 

sem þessar lýsi engri eðlishyggju. 

 Snjólfur Ólafsson, prófessor við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, hefur að 

nokkru tekið í sama streng og Hakim. Í tveimur greinum sem hann skrifaði í 

Morgunblaðið 2005 leggur hann áherslu á að kynin séu ólík og að þau velji ólíkar leiðir 

í lífinu. Hver sé sinnar gæfu smiður og raunveruleikinn sé sá að karlar velji frekar að 

takast á við störf sem gefa möguleika á háum launum en konur velji oftar frekar að 

forgangsraða þannig að fjölskyldan gangi fyrir vinnunni. Helstu skýringu launamunar 
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kynjanna sé að finna í því að karlar vinni meira en konur og að hæst launuðu störfin feli 

í sér mikla viðveru og fórnir á kostnað annarra þátta.
68

  

 Það má velta því fyrir sér hvort kenning Hakim sé eiginleg kenning eða í 

rauninni aðeins lýsing og réttlæting á ríkjandi kerfi. Það má segja að hún lýsi þeim 

veruleika sem frjálst markaðskerfi hefur skapað í nútímasamfélögum og virðist á því að 

það kerfi sé komið til að vera þar sem hún spáir að það haldi velli um ókomna tíð. Sama 

má í raun segja um málflutning Samúels og Snjólfs sem leggja áherslu á að ólíkt val 

einstaklinga sé eðlilegt líkt og Hakim og að ekkert sé við það að athuga svo lengi sem 

það sé frjálst. Segja má að hjá Snjólfi og Samúel megi sjá viðhorf sem eru algeng í 

samfélagsumræðunni, Hakim klæðir þessi viðhorf síðan í fræðilegan búning. Þessi 

sjónarmið myndu samræmast stefnu Sjálfstæðisflokksins sem styður frjálst 

markaðskerfi og leggur áherslu á einstaklinginn, óháð kyni. 

 Finna má rannsóknir sem styðja viðhorf líkt og þessi og það að launamunur 

kynjanna sé bundinn einstaklingsþáttum en ekki rótgrónum samfélagsþáttum. Má þar 

nefna niðurstöður rannsóknar þeirra Tryggva R. Jónssonar, Hauks Freys Gylfasonar og 

Alberts Arnarsonar þar sem þeir könnuðu ástæður launamunar kynjanna. Þær leiddu í 

ljós að konur væntu almennt lægri launa en karlar. Einnig færu þær yfirleitt fram á lægri 

laun við ráðningar en karlar þrátt fyrir að meta sig jafnhæfar til starfsins og telja starfið 

krefjast meiri menntunar og ábyrgðar en karlarnir gerðu.
69

 Lesa má út úr þessum 

niðurstöðum að launamunurinn sé líklega konum sjálfum að kenna sökum hógværðar 

þeirra og óframfærni. Þær þurfi bara að hafa meiri trú á sjálfum sér og gera meiri kröfur.  

 Þessar niðurstöður eru hins vegar í ósamræmi við niðurstöður Þorgerðar 

Einarsdóttur og Kristjönu Stellu Blöndal um sama málaflokk en þar kemur meðal 

annars fram að 

…meðal háskólamenntaðs fólks sóttust konur eftir ábyrgð í starfi til jafns við 

karla, t.d. með því að leggja fram eigin hugmyndir, falast eftir sjálfstæðum 

verkefnum og bjóðast til að leysa yfirmann sinn af. Hins vegar voru yfirmenn í 

öllum tilvikum líklegri til að hvetja karla til að taka að sér fyrrnefnd verkefni. 
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launa á launakröfur,” bls. 559-568. 



 

24 

Álíka margir karlar og konur sóttust eftir launahækkun en karlar voru hins vegar 

mun líklegri til að fá þá hækkun sem þeir báðu um.
70

 

   

5.2. Sértækar aðgerðir  

Margir þeirra sem gagnrýnt hafa femínisma vilja meina að það sé rangt að leggja 

ofuráherslu á kyn og telja að mikilvægi hugtakanna kyn og kyngerfi sé hverfandi. Í 

staðinn skipti val einstaklinga höfuðmáli, hvort sem það val varði starfsvettvang eða 

félagsleg hlutverk.
71

 Þessi hugmynd tengist oft umræðunni um sértækar aðgerðir svo 

sem kynjakvóta eða fléttulista. Margir telja að sértækar aðgerðir snúist um mismunum, 

þ.e. hygli konum á kostnað karla.
72

 Það sé ekki körlum að kenna að konur hljóti síður 

brautargengi í kosningum eða komist síður í háar stöður, það séu konurnar sem velji 

síður að bjóða sig fram og velji síður að sækjast eftir frama í atvinnulífinu.
73

 Þeir sem 

gagnrýna sértækar aðgerðir taka það ekki með í reikninginn að samfélög geti í 

rótgróinni menningu sinni verið sniðin til að henta einum hópi fremur en öðrum og að 

algerlega jöfn meðhöndlun geti þýtt áframhaldandi yfirburði þeirra sem kerfið er hannað 

fyrir og jafnframt undirokun hinna. 

 Ýmsir vilja meina að sértækar aðgerðir hafi öfug áhrif á við það sem ætlað var 

og ýti raunar undir þá fordóma sem þeim var ætlað að útrýma. Wendy McElroy er ein 

þeirra sem er þessarar skoðunar en hún lítur á sértækar aðgerðir sem árás á rétt 

einstaklinga og hinn frjálsa markað og líkir þeim við það að hindra för besta hlauparans 

í upphafi spretthlaups til að enginn geti skarað fram úr.
74

 Til eru rannsóknir sem styðja 

þetta. Ein þeirra sýndi til dæmis fram á að þáttakendur í rannsókninni mátu konur sem 

fengu starf á grundvelli sértækra aðgerða síður hæfar til að gegna starfinu en þær sem 

fengu það án slíkra hjálpartækja.
75

 Önnur rannsókn sýndi fram á að í sumum tilfellum 
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geti sértækar aðgerðir, sem hannaðar séu til að útrýma staðalímyndum, gert illt verra í 

stað þess að leiðrétta vandann.
76

 

 Aðrir hafa bent á kosti og hagnýt gildi sértækra aðgerða. Þorgerður Einarsdóttir 

hefur meðal annars fjallað um þessa umræðu og þá miklu gagnrýni sem sértækar 

aðgerðir mæta. Hún leggur áherslu á að sértækar aðgerðir eigi ekki endilega að miða að 

gagnrýnislausu höfðatölujafnrétti, sem sé til þess eins fallið að hafa kynjahlutföllin 

hnífjöfn, heldur fyrst og fremst sem ,,…valdeflandi tæki til þess að endurskilgreina 

ráðandi kerfi og grafa undan umframvaldi og forréttindum…”
77

 Þannig geti þær verið 

brúklegt tæki til breytinga. Einnig hefur Jane Mansbridge, prófessor við Harvard,
78

 bent 

á að ef ákveðinn hópur hafi lengi verið undirskipaður öðrum sé ólíklegt að hann nái að 

verða jafnfætis hinum án einhvers konar sértækra aðgerða, það gerist varla af sjálfu 

sér.
79

 Þetta eru mikilvægir punktar þar sem gagnrýnendur sértækra aðgerða virðast 

almennt ekki gera ráð fyrir að rótgrónar hugmyndir um kyngervi og kynhlutverk og að 

undirokun sé ef til vill samofin samfélagsgerðinni, geti verið ástæður þess að það halli á 

konur á einhverjum sviðum. 

 Það virðist sem andstaða við kynjakvóta, sértækar aðgerðir og áhersla á að kyn 

skipti ekki máli séu sérstaklega áberandi meðal þeirra sem aðhyllast frjálshyggju.
80

 

Þetta sást meðal annars í jafnréttisáherslum Sjáfstæðismanna sem fjallað var um hér að 

framan. Þar var tekið fram að sértækar aðgerðir væru ekki æskileg leið til að vinna að 

jafnrétti. Dæmi um þetta má einnig finna í bókinni Níutíu raddir sem er greinasafn 

sjálfstæðiskvenna sem gefið var út í tilefni 90 ára afmælis kosningaréttar kvenna.
81

 Þar 

voru níutíu konur, ,,…sem aðhyllast sjálfstæðisstefnuna og eru þeirrar skoðunar að 

einstaklingsfrelsi sé jafnrétti í reynd og að atvinnufrelsi tryggi best framfarir og 
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hagsæld,”
82

 fengnar til að skrifa stuttar greinar um efni að eigin vali. Það vekur athygli 

að aðeins 28 af 90 greinum fjalla beinlínis um konur og/eða koma inn á 

jafnréttisumræðuna og allmargar þeirra tala meðal annars gegn sértækum aðgerðum. 

Þannig telur Alda Agnes Gylfadóttir sértækar aðgerðir ákaflega óréttlátar og leggur 

áherslu á að konur búi við sama rétt og karlar, þær þurfi aðeins að vera duglegri við að 

nýta sér hann og hafa meira sjálfstraust. Þannig megi alls ekki ,,…ætlast til annarar 

meðhöndlunar en þeirrar sem ríkir hverju sinni, óháð kynferði”. Einnig minnir hún á að 

við séum ,,…einstaklingar, gædd okkar kostum og göllum, óháð kynferði.”
83

 Jarþrúður 

Ásmundsdóttir er á sömu nótum þegar hún segir konur hvorki vilja  

…gjalda fyrir kynferði sitt né njóta sérstakra lögbundinna forréttinda vegna þess. 

Það ber ekki að leiðrétta stöðu kvenna með lögum þrátt fyrir að eigendur 

fyrirtækja hafi hingað til kosið karla umfram konur í stjórnir. Slík lagasetning 

gæfi það í skyn að konur væru ekki samkeppnishæfar um ábyrgðarstöður í 

viðskiptalífinu. Þá er við búið að þær konur, sem skipaðar væru í stjórnir í skjóli 

laganna yrðu ekki fullgildir þátttakendur í þeim. Lagasetning ein og sér færir 

konum ekki raunveruleg völd ef þær eru ekki í stjórnarherbergjunum á réttum 

forsendum.
84

 

Þá vill Unnur Brá Konráðsdóttir meina að ástæðuna fyrir því að það eru hlutfallslega 

fáar konur í stjórnmálum sé að finna hjá þeim sjálfum. Konur þurfi bara að taka þátt og 

vinna í að koma sér á framfæri í auknu mæli, þar þurfi engar sértækar aðgerðir til.
85

 

 Þó að feminískar áherslur fái ekki mikið pláss í Níutíu röddum er þær þó að 

finna í bókinni. Ágústa Johnson talar til dæmis um óraunhæfar staðalímyndir 

tískubransans. Hún gagnrýnir útlits- og æskudýrkun sem leitt geti til allskyns öfga eins 

og lýtaaðgerða og átröskunarsjúkdóma.
86

 Þessu væru líklega flestir róttækir femínistar 

sammála. Þá talar Edda Jónsdóttir um kynbundið ofbeldi og mikilvægi baráttunnar gegn 

því. Hún leggur áherslu á að ,,Einstaklingshyggjan…[megi] ekki verða konum fjötur um 

fót. Það…[sé] til að mynda ekki einstaklingsbundið vandamál kvenna að þær…[verði] 

fyrir ofbeldi heldur…[sé] það vandamál samfélagsins í heild sinni.
87

 Eyrún Ingibjörg 

Sigþórsdóttir ræðir síðan um kvennafrídagana 1975 og 2005 og leggur áherslu á 
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samtakamátt kvenna þegar kemur að kröfunni um jafnrétti. Einnig talar hún um að 

ólíðandi sé að kynbundinn launamunur viðgangist og leggur áherslu á að foreldrar skuli 

bera jafna ábyrgð á börnum sínum.
88

 Að lokum talar Sigríður Ingvarsdóttir um að 

jafnréttisbaráttan sé enn í fullum gangi og allir, jafnt karlar sem konur, verði að leggjast 

á eitt til að ná fram jafnrétti kynjanna. Hún minnist til dæmist á það hve fáar konur séu í 

áhrifastöðum og hve lítið hafi áunnist á heimsvísu í þeim málum undanfarin 30 ár. Hún 

kveður vitundarvakningar þörf og ekki megi sofna á verðinum.
89

  

 Það er því ljóst að það að fylgja stjórnmálaflokki sem boðar frjálshyggju útilokar 

ekki feminísk viðhorf rétt eins og fásinna væri að halda því fram að allir sem fylgdu 

flokki sem boðaði félagshyggju hlytu þess vegna að hafa slík viðhorf. Það virðist þó 

sjaldgæfara hjá fyrrnefnda hópnum. 

5.3. Klám og vændi 

 Umræðan um klámvæðingu, vændi og nektardans er enn einn vettvangurinn sem 

femínistar hafa beitt sér á og, eins og í hinum málaflokkunum tveimur, sætt mikilli 

gagnrýni fyrir. Gagnrýnendur telja vegið að valfrelsi einstaklinga með því að beita sér 

gegn slíku og að vilja jafnvel banna það. Femínistafélag Íslands hefur það meðal annars 

á stefnuskrá sinni að beita sér í þessum málum
90

 og eins og áður var komið inn á eru 

tveir stjórnmálaflokka landsins sem aðhyllast félagshyggju, Samfylking og Vinstri-

græn, með þennan málaflokk í stefnuskrá sinni. Gagnrýnin virðist, eins og mikið af 

gagnrýni á málefni femínisma, koma í mörgum tilfellum frá þeim sem aðhyllast 

frjálshyggju. Svava Björk Hákonardóttir pistlahöfundur á Deiglunni er sárreið út í 

femínista fyrir að vega að frelsi þeirra kvenna sem velja það að dilla nöktum líkama 

sínum sér til framfærslu og fyrir að útmála þær sem ,,nauðavændiskonur”.
91

 Í sama 

streng tekur pistlahöfundur í vefriti Frjálshyggjufélagsins, Ósýnilegu höndinni, þar sem 

hann gagnrýnir hver þau lög sem ,,…takmarka möguleika og tækifæri einstaklinga til að 

haga lífi sínu og nota líkama sína eins og þeir sjálfir kjósa. …dæmi um slík lög…[séu] 

lög sem banna klám og lög sem gera vændiskonur að glæpamönnum.”
92

 Andrés 

Magnússon blaðamaður hefur gengið svo langt að líkja femínisma við fasisma hvað 

varðar þessi mál sem önnur. Í grein sinni í Viðskiptablaðinu frá 2007 talar hann meðal 
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annars um það hvernig femínistar vilji lögleiða siðferði manna en þar býst ég við að 

hann vísi til baráttu femínista gegn vændi, klámi, mansali og nauðgunum enda 

gagnrýnir hann femínista fyrir að berjast gegn öllu blautlegu og ,,…þröngva eigin 

siðferðismati upp á aðra.”
93

 Þarna er valfrelsið sett ofar öllu. Ekki er fallist á að 

nektardans geti verið nátengdur vændi og mansali eins og margt bendir til. Klámið fær 

einnig að njóta vafans, burtséð frá því að rannsóknir hafa sýnt að neysla þess geti til 

dæmis ýtt undir nauðgunarmýtuna
94

, aukið árásarhneigð
95

 og aukið líkur á því að fólk 

hafi óraunhæfar hugmyndir um hvernig kynlíf ,,eigi” að vera.
96

 Þess skal þó getið að 

hugmyndin um að femínistar berjist gegn klámvæðingu af siðferðistástæðum er byggð á 

misskilningi. Flestir þeirra berjast gegn klámvæðingu til að reyna að koma í veg fyrir 

ofbeldi sem henni geti fylgt, ekki vegna særðrar blygðunarkenndar. 

 Þarna mætast ólík viðhorf gagnvart klámi sem skilgreind hafa verið sem 

feminíska sjónarmiðið annars vegar og frjálslynda sjónarmiðið hins vegar. Samkvæmt 

því feminíska, í þessari skilgreiningu, stafar öllum konum hætta af þeirri mynd sem 

dregin er upp af þeim í kláminu sem hamingjusamir kynlífsþrælar og að þeirra eini 

tilgangur sé að veita karlmönnum unað. Samkvæmt því frjálslynda, í sömu 

skilgreiningu, eru erótík og klámefni hins vegar meinlaus skemmtun, jafnvel list, geti 

glætt kynlíf fólks og jafnvel verið kynferðisleg frelsun fyrir neytandann.
97

 Áður umrædd 

stefna Sjálfstæðismanna rímar við síðarnefnda viðhorfið á meðan stefnur Samfylkingar 

og, enn fremur, Vinstri-grænna ríma við hið fyrrnefnda. 

 Sumir fræðimenn hafa bent á að það sé helst ofbeldisfulla klámefnið sem þurfi 

að hafa áhyggjur af að hafi neikvæð áhrif á hegðun. Það sé því ekki erótíkin, nektin eða 

kynlífið sem hafi slæm áhrif á neytendur heldur sé það ofbeldið sem bætt er inn í sem 

geti framkallað neikvæð viðbrögð og viðhorf.
98

 Fleiri hafa komist að svipaðri 
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niðurstöðu og hafa Fisher og Grenier meðal annarra gagnrýnt rannsóknir sem sýna fram 

á neikvæð áhrif kláms. Þeir segja meðal annars að niðurstöðurnar séu hæpnar vegna 

þess að margar rannsóknanna séu framkvæmdar á tilraunastofum og þær sé ekki hægt 

að heimfæra yfir á raunverulegar aðstæður. Rannsóknir þeirra leiddu í ljós að ekki væri 

hægt með neinum áreiðanleika að sanna að samband væri á milli klámnotkunar karla og 

viðhorfa þeirra og hegðunar gagnvart konum.
99

 

 Þá má geta þess að konur eru mun oftar viðföng klámefnis og karlmenn 

neytendur að miklum meirihluta. Hérlend rannsókn hefur meðal annars sýnt fram á að 

mun fleiri konur eru gagnrýnar á klám en karlar, sérstaklega ungir karlar. Þær eru 

gjarnari á að flokka slíkt efni sem klám frekar en erótík meðan karlarnir virðast að 

einhverju leyti hafa annan mælikvarða á hvað skuli telja klám og hvað ekki. Í 

rannsókninni var sú spurning sett fram hvort mismunandi viðhorf kynjanna megi að 

einhverju leyti skýra með því að fólki finnist klámefni sem sýnir fólk af sama kyni og 

það sjálft vera grófara en annað, en konur eru einmitt oftar viðfangsefni þess eins og 

áður sagði.
100

 

 Í klámumræðunni mætast stálin stinn. Þeir sem aðhyllast frjálslynd viðhorf 

einblína á valfrelsið og vilja að kynlífsiðnaðurinn fái að njóta vafans um hvort hann geti 

verið skaðlegur eða ekki. Val einstaklingsins, um hvort hann vill fara út í vændi, 

nektardans eða klám, skiptir öllu. Einnig virðist þessi hópur oft halda að femínistar beiti 

sér í þessum málaflokki af siðferðisástæðum sem er, í flestum tilfellum, misskilningur. 

Þeir sem hins vegar aðhyllast feminísk viðhorf vilja láta manneskjuna njóta vafans og 

gera ráð fyrir að kynlífsiðnaðurinn geti alltaf verið kúgandi og skaðlegur. Þau vilja vera 

viss um að einstaklingurinn hafi alltaf val um að fara ekki út í slíkt. 
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6. Umræða og lokaorð 

 Ef litið er á stjórnmálaumhverfi síðustu ára kemur fljótt upp í hugann hin langa 

stjórnarseta Sjálfstæðisflokksins sem var í ríkisstjórn frá 1991 til 2009. Þetta tímabil 

einkenndist af frjálshyggju í stjórnafari. Einkavæðing jókst til mikilla muna, frjálsu 

markaðskerfi óx ásmegin og útrásin fræga færði mörgum Íslendingnum titilinn 

,,útrásarvíkingur.” Einkaframtakið var keppikeflið. Ísland var ríkast í heimi, við vorum 

hamingjusömust allra þjóða, undrabörn sem vorum svo sannarlega komin langt í burtu 

frá torfkofunum, jafnvel búin að gleyma þeim. Hér var fátækt í lágmarki og atvinnuleysi 

þekktist varla. Nú var gróði ,,…ekki lengur skammaryrði, heldur keppikefli” og 

,,nú…[leit] æskan upp til athafnamanna, eins og rithöfunda og skálda áður.”
101

 Allt lék í 

lyndi, alveg fram að hruninu á haustdögum 2008. 

 Ann Levey sem getið var í inngangi hefur talað um spennu sem myndast hafi 

milli femínisma og frjálshyggju. Hún telur að með því að gangast við femínisma sé 

frjálshyggju að vissu leyti hafnað. Ástæðan sé sú að val sumra kvenna sé ekki virt með 

þeim pólitísku aðgerðum sem femínistar boði til að rétta hlut kvenna.
102

 Hér er rétt að 

staldra við og skoða Femínistafélag Íslands betur. Eins og áður var getið er skilgreining 

félagsins á femínista sú að ,,[f]emínisti…[sé] karl eða kona sem veit að jafnrétti 

kynjanna hefur ekki verið náð og vill gera eitthvað í því.”
103

 Í þessu felast fyrirheit um 

aðgerðir. Það má gera að því skóna að þó margir hafi glaðst yfir nýju afli sem hugðist 

beita sér í orðum og verki fyrir málstaðnum hafi það einnig fælt marga frá. 

Einstaklingshyggjan og hugmyndin um að hver sé sinnar gæfu smiður hefur verið rík og 

stangast óneitanlega á við hugmyndir þeirra sem telja að markvissra aðgerða sé þörf til 

að vinna málstaðnum lið. Því gæti Levey haft lög að mæla þegar hún talar um spennu 

milli frjálshyggju og femínisma.  

 Í grein sem Diljá Mist Einarsdóttir skrifaði á Deiglunni og nefnist 

,,Jafnréttisbarátta á villigötum” má sjá dæmi um þessa spennu. Þar gagnrýnir höfundur 

femínista fyrir að gera ráð fyrir að allar konur vilji frama í atvinnulífinu. Hún talar um 

að það hafi ,,…magnast upp einhvers konar ofdýrkun á hinni útivinnandi framakonu 

sem holdgervingi femínistans og þær konur sem haf[i] annars konar metnað og öðruvísi 

hagsmunamat haf[i] orðið undir. Í umræðunni…[hafi] verið gert mjög lítið úr 
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heimavinnandi húsmæðrum… .”
104

 Höfundur virðist sjá femínisma sem aðför frjálsu 

vali einstaklinga, hann vilji steypa alla í sama mót.  

 Hafi Levey rétt fyrir sér má færa fyrir því rök að stjórnmálaumhverfi 

undanfarinna ára geti hafa haft töluverð áhrif á ríkjandi, oft neikvæða, orðræðu í garð 

femínisma og femínista. Því til stuðnings má skoða betur stefnur stjórnmálaflokkanna. 

Grundvallarmun má annars vegar sjá á stefnu Sjálfstæðisflokks og hins vegar stefnu 

Vinstrihreyfingar-græns framboðs í jafnréttismálum, svo litið sé á þá sem eru á sitt 

hvorum enda ássins. Í stefnu þess fyrrnefnda felst það að konur skuli hafa rétt til að 

velja og gera það sem þær vilja, til dæmis frelsi til að nýta rétt sinn til að dansa við súlu 

eða selja blíðu sína kjósi þær það.
105

 Í stefnu þess síðarnefnda felst einnig það að konur 

skuli hafa frelsi til að velja en í þessu tilfelli frelsi til að þurfa ekki að dansa við súlu eða 

selja blíðu sína.
106

 Sjálfstæðisflokkur gerir ekki ráð fyrir nauðung í slíkum störfum, 

Vinstri-græn gera ráð fyrir að svo geti alltaf verið. Munurinn liggur í því að annar 

flokkurinn leggur áherslu á mikilvægi þess að hafa frelsi til einhvers, hinn gerir ráð fyrir 

að meira skipti að vera frjáls frá einhverju. 

 Þegar skoðuð voru þrjú jafnréttismálefni sem brenna mjög á femínistum, atvinnu 

og launamálin, sértæku aðgerðirnar og klámið, mátti ítrekað sjá árekstur frjálshyggju og 

femínisma. Gagnrýnin á feminísk viðhorf virðist oftast snúa að því að femínistar vilji 

beita kúgun og valdi til að aflétta því, sem samkvæmt frjálshyggju snýst bara um frelsi 

einstaklinga, val þeirra og rétt. Launamunurinn sé ekki til kominn vegna undirskipunar 

kvenna heldur skýrist hann aðallega af frjálsu vali þeirra sjálfra. Sértækar aðgerðir séu 

ekki til þess fallnar að auka á réttlæti heldur þvert á móti óréttlátar gagnvart 

karlmönnum og móðgandi gagnvart konum því að einstaklinga beri að meta eftir hæfni 

en ekki kyni. Hvað klámið, vændið og súludansinn varðar snýst gagnrýnin enn og aftur 

um að bann eða takmörkun á slíku feli í sér frelsisskerðingu þeirra sem vilja við þetta 

starfa. 

 Óhætt virðist að gera ráð fyrir að því að löng valdatíð ákveðins flokks með 

ákveðnar áherslur hafi haft áhrif á hugarfar landans. Heil kynslóð ólst upp við sama 

flokkinn í ríkisstjórn, sömu stefnuna og áherslurnar. Vísbendingu um þetta má meðal 

annars finna í rannsókn Andreu Hjálmarsdóttur og Þórodds Bjarnasonar en þau 

könnuðu breytingar á viðhorfum tíundu bekkinga til jafnréttismála á árunum 1992-
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2006.
107

 Þau komust að því að nemendur í tíunda bekk árið 2006 höfðu marktækt 

neikvæðari viðhorf til jafnréttismála en jafnaldrar þeirra árið 1992. Þau telja ástæðuna 

fyrir þessu meðal annars þá að sú hugmynd hafi fest rætur að ójöfn staða kynjanna stafi 

af frjálsu vali einstaklinga en ekki því að konur séu á einhvern hátt undirskipaðar.
108

 

Þetta passar vel við ,,preference theory” Catherine Hakim sem var rædd hér að framan í 

tengslum við mismunandi starfsval og launamun kynjanna. 

 Aðra vísbendingu má sjá þegar skoðuð eru viðbrögðin við stofnun 

Femínistafélags Háskóla Íslands á haustdögum árið 2007.
109

 Félagið hafði það meðal 

annars að leiðarljósi að upplýsa fólk um femínisma, opna umræðuna og reyna að vinna 

gegn þeim fordómum sem femínisminn mætir. Vorið 2008 stóð félagið fyrir 

vitundarvakningu á göngum skólans þar sem útbúin voru veggspjöld og hengd upp 

víðsvegar um byggingar skólans. Á veggspjöldum þessum mátti meðal annars finna 

tölfræði um kynjaskiptingu nemenda innan hinna ýmsu deilda skólans og áleitnar 

spurningar eins og: Er í tísku að hata femínista? Skemmst er frá því að segja að 

veggspjöldin fengu óvíða að vera í friði. Í Lögbergi og Gimli voru veggspjöldin 

fjarlægð af nemendum stuttu eftir að þau voru hengd upp. Í öðrum byggingum skólans 

var krotað á spjöldin og útprentuð blöð fest við þau. Meðal þess sem krotað var á 

spjöldin var: ,,gaurarnir sem ætla að þjappa þessar kerlingar” en þessi yfirlýsing stóð 

fyrir neðan þær tölfræðilegu upplýsingar að í hjúkrunarfræðideild væru aðeins 3% 

nemenda karlar eða 12 af alls 378. Á annað spjald var búið að hengja útprentað A4 blað 

sem þakið var orðinu ,,lessur”.
110

 Það er því ekki skrítið að spurt hafi verið hvort það 

væri í tísku að hata femínista. Boðskapur félagsins virðist ekki hafa fallið í kramið hjá 

mörgum háskólanemum. Stór hluti núverandi nemenda við HÍ hefur alist upp við 

stjórnarfar sem einkennist af frjálshyggju með áherslu á einstaklingshyggju og frjálst 

markaðskerfi, þekkir í raun ekkert annað. Þeim gildum sem fela í sér áherslu á þetta 

hefur verið hampað en þau sem leggja ríkari áherslu á félagshyggju tortryggð. Spenna, 

eins og Levey vill meina, og misskilningur virðast ríkja milli femínisma og frjálshyggju. 

Það virðist sem svo að í hugum margra útiloki þau hvort annað, ekki sé hægt að 

aðhyllast hvort tveggja. 
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 Slíkar vísbendingar er auðvitað ekki bara að finna hér á landi. Eina slíka er að 

finna í niðurstöðum víðtækrar skýrslu sem náði til allra heimsálfa og fjallar um stöðu 

kvenna og kvennabaráttu um allan heim. Þær sýndu fram á að frjálshyggja og frjálst 

markaðskerfi virtust víða hafa dregið úr mætti feminískra aðgerða og hamlað slíkum 

áherslum.
111

 Sylvia Bashevkin, stjórnmálafræðiprófessor við University of Calgary 

hefur skrifað á svipuðum nótum. Rannsóknir hennar hafa meðal annars leitt í ljós að 

síaukin áhersla á frjálshyggju á þeim árum sem Ronald Reagan og George Bush gegndu 

embætti forseta Bandaríkjanna hafi verið gríðarleg ögrun við femínisma og dregið 

verulega úr mætti þess sem femínistar þar í landi stóðu fyrir.
112

 

 Femínismi hefur sætt mikilli gagnrýni í gegn um tíðina og úr því hefur síður en 

svo dregið á síðustu árum. Umfjöllunin virðist leiða það í ljós að gagnrýnin komi frekar 

frá þeim sem aðhyllast frjálshyggju því að þeir sjái hugmyndafræðina frekar sem aðför 

að frelsinu en aðrir. Það verður fróðlegt að fylgjast með, nú þegar vinstri 

meirihlutastjórn hefur í fyrsta sinn í Íslandssögunni sest í ríkisstjórn og félagshyggjan 

virðist í sókn, hvort viðhorfin muni breytast eitthvað á næstu árum, hvort feminísk gildi 

muni þess vegna hljóta meiri hljómgrunn og umræðan færast yfir á jákvæðara plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111

 Vef. June Zeitlin (ritstj.). ,,Beijing Betrayed: Women worldwide report that 

governments have failed to turn the platform into action.” 
112

 Sylvia Bashevkin. ,,Facing a renewed right: American feminism and the Reagan 

Bush Challenge.” 



 

34 

7. Heimildaskrá 

Óprentaðar heimildir 

 

Vefheimildir (Vef) 

 

,,Allt annað líf.” Kosningáherslur Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs 2007. 

http://www.vg.is/stefna/malefni/allt/. Sótt: 01.05.09. 

 

,,Ályktanir Landsþings Ungra jafnaðarmanna 2008.” 

http://www.politik.is/ungir-jafnadarmenn/stefnan/landsthing-2008/. Sótt: 05.04.09. 

 

,,Ályktun um fjölskyldumál.” Í stefnu Sjálfstæðisflokksins. 

http://xd.is/?action=stefna&id=558. Sótt: 07.04.09. 

 

,,Ályktun um jafnréttismál.” Flokksþing framsóknarmanna: Ályktanir 30. flokksþings 

framsóknarmanna 16.-18. Janúar 2009, bls. 40. http://www.framsokn.is/Stefnan. Sótt. 

07.04.09. 

 

Ásgeir Helgi Reykfjörð. ,,Af hverju eru femínistar umdeildir?” Deiglan.com, vefrit um 

þjóðmál. http://www.deiglan.com/index.php?itemid=11640. Sótt: 15.03.09. 

 

,,Department of Philosophy.” Ann Levey. 

http://www.phil.ucalgary.ca/philosophy/people/levey.html. Sótt: 01.05.09. 

 

Diljá Mist Einarsdóttir. ,,Jafnréttisbarátta á villigötum.” Deiglan.com, vefrit um 

þjóðmál. http://deiglan.com/index.php?itemid=12266. Sótt: 15.03.09. 

 

,,Fréttatilkynning.” Femínistafélag Háskóla Íslands, 4.mars 2008. 

http://femstudent.blogspot.com/2008_03_01_archive.html. Sótt. 04.04.09. 

 

,,Femínistafélag Íslands, þöggun.” 

http://www.feministinn.is/anno2003/fyrstimai/thoggun.htm. Sótt: 10.04.09. 

 

Gyða Margrét Pétursdóttir. ,,Ávarp Gyðu á stofnfundi Femínistafélags Íslands 14. mars 

2003.” http://www.feministinn.is/anno2003/stofnfundur/gyda-stofnfundur.htm. 

Sótt:11.03.09. 

 

Heimasíða Alfreðs, félags ungra framsóknarmanna í Reykjavík. 

http://fufalfred.blog.is/blog/fufalfred/. Sótt: 05.04.09. 

 

Heimasíða Femínistafélags Íslands, forsíða. http://www.feministinn.is/. Sótt.10.04.09. 

 

Heimasíða Sambands ungra framsóknarmanna (SUF). 

http://www.suf.is/?i=38&expand=38. Sótt: 05.04.09. 

 

Irma Erlingsdóttir. ,,Ávarp Irmu Erlingsdóttur á stofnfundi Femínistafélags Íslands 

14.mars 2003.” http://www.feministinn.is/anno2003/stofnfundur/irma-stofnfundur.htm. 

Sótt: 11.03.09. 

 

http://www.vg.is/stefna/malefni/allt/
http://www.politik.is/ungir-jafnadarmenn/stefnan/landsthing-2008/
http://xd.is/?action=stefna&id=558
http://www.framsokn.is/Stefnan
http://www.deiglan.com/index.php?itemid=11640
http://www.phil.ucalgary.ca/philosophy/people/levey.html
http://deiglan.com/index.php?itemid=12266
http://femstudent.blogspot.com/2008_03_01_archive.html
http://www.feministinn.is/anno2003/fyrstimai/thoggun.htm
http://www.feministinn.is/anno2003/stofnfundur/gyda-stofnfundur.htm
http://fufalfred.blog.is/blog/fufalfred/
http://www.feministinn.is/
http://www.suf.is/?i=38&expand=38
http://www.feministinn.is/anno2003/stofnfundur/irma-stofnfundur.htm


 

35 

,,Jafnrétti”. Stefnuyfirlýsing Samfylkingarinnar-Manifesto. 

http://www.samfylkingin.is/Framt%C3%AD%C3%B0in/Stefnul%C3%BDsing/#Jafnr_t

ti. Sótt: 05.04.09. 

 

,, Jafnrétti, félagslegt réttlæti og efling byggðar.” Stefnuyfirlýsing 

Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs. http://www.vg.is/stefna/. Sótt: 06.04.09. 

 

,,Jafnréttismál.” Samþykktir landsfundar Samfylkingarinnar 2003. 

http://www2.samfylking.is/Forsida/Umflokkinn/Landsfundir/Samthykktir2003/. Sótt: 

22.04.09. 

 

,,Jafn réttur karla og kvenna.” Málefnahandbók Frjálslynda flokksins. 

http://xf.is/flokkurinn/grundvallarstefna/. Sótt: 10.04.09. 

 

,,Jane Mansbridge.” http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/jane-

mansbridge. Sótt: 08.05.09. 

 

,,Kvenfrelsi.” Stefnuyfirlýsing Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs. 

http://www.vg.is/stefna/. Sótt: 06.04.09. 

 

,,Kvenfrelsi í raun.” Stefnuyfirlýsing ungra vinstri grænna. 

http://www.vinstri.is/stefna/stefnuyfirlysing-ungra-vinstri-graenna/. Sótt: 09.04.09. 

 

,,Kynjajafnrétti og kvenfrelsi.” Kosningastefna 2007. 

http://www2.samfylking.is/Forsida/Umflokkinn/Kosningastefna2007/Jafnrettisstefna/. 

Sótt: 22.04.09. 

 

McElroy, Wendy. ,,Building an Ifeminist online community.” 

http://www.ifeminists.net/e107_plugins/content/content.php?content.39. Sótt: 27.04.09 

 

,,Mitt líf, mín tækifæri.” Stefna Hugins, félags ungra Sjálfstæðismanna í Reykjavík. 

http://haegri.is/huginn/stefnan-

okkar/?PHPSESSID=eab31c3c64b1f2a4d12df293d3a46420. Sótt: 10.04.09. 

 

Samúel T. Pétursson. ,,Jafnrétti/jafnræði?” Deiglan.com, vefrit um þjóðmál. 

http://deiglan.com/index.php?itemid=11586. Sótt:16.03.09. 

 

,,Stefnuskrá Femínistafélags Íslands.” http://www.feministinn.is/?page_id=3. Sótt: 

28.04.09. 

 

,,Stofnfundur.” Femínistafélag Háskóla Íslands, 20.sept 2007. 

http://femstudent.blogspot.com/search?updated-min=2007-01-01T00%3A00%3A00-

08%3A00&updated-max=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=8. 

Sótt. 04.04.09. 

 

Svava Björk Hákonardóttir. ,,Firring feminista.” Deiglan.com, vefrit um þjóðmál. 

http://deiglan.com/index.php?itemid=4710. Sótt: 15.03.09. 

 

,,Sylvia Bashevkin.” http://www.chass.utoronto.ca/~sbashevk/bashevkin_bio.htm. Sótt: 

02.05.09. 

http://www.samfylkingin.is/Framt%C3%AD%C3%B0in/Stefnul%C3%BDsing/#Jafnr_tti
http://www.samfylkingin.is/Framt%C3%AD%C3%B0in/Stefnul%C3%BDsing/#Jafnr_tti
http://www.vg.is/stefna/
http://www2.samfylking.is/Forsida/Umflokkinn/Landsfundir/Samthykktir2003/
http://xf.is/flokkurinn/grundvallarstefna/
http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/jane-mansbridge
http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/jane-mansbridge
http://www.vg.is/stefna/
http://www.vinstri.is/stefna/stefnuyfirlysing-ungra-vinstri-graenna/
http://www2.samfylking.is/Forsida/Umflokkinn/Kosningastefna2007/Jafnrettisstefna/
http://www.ifeminists.net/e107_plugins/content/content.php?content.39
http://haegri.is/huginn/stefnan-okkar/?PHPSESSID=eab31c3c64b1f2a4d12df293d3a46420
http://haegri.is/huginn/stefnan-okkar/?PHPSESSID=eab31c3c64b1f2a4d12df293d3a46420
http://deiglan.com/index.php?itemid=11586
http://www.feministinn.is/?page_id=3
http://femstudent.blogspot.com/search?updated-min=2007-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=8
http://femstudent.blogspot.com/search?updated-min=2007-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=8
http://deiglan.com/index.php?itemid=4710
http://www.chass.utoronto.ca/~sbashevk/bashevkin_bio.htm


 

36 

 

,,Um Deigluna.” http://deiglan.com/index.php?itemid=10848. Sótt: 27.04.09. 

 

,,Um félagið.” Femínistafélag Íslands. http://www.feministinn.is/?page_id=2. Sótt: 

03.04.09. 

 

,,Um Heimdall.” Stefna Heimdalls, félags ungra Sjálfstæðismanna í Reykjavík. 

http://www.frelsi.is/?action=heimdallur. Sótt: 09.04.09. 

 

 

,,Við stöndum vörð um þitt frelsi”. Stefna Sambands ungra Sjálfstæðismanna.. 

http://www.sus.is/item/42/. Sótt: 09.04.09. 

 

,,Við stöndum vörð um þitt frelsi.” Stefna SUS. http://www.sus.is/item/42/. Sótt: 

09.04.09. 

 

Zeitlin, June (ritstj.). ,,Beijing Betrayed: Women worldwide report that governments 

have failed to turn the platform into action.” http://www.wedo.org/wp-

content/uploads/gmr2005.pdf. Sótt: 14.05.09. 

 

 

Fjölprent 

 

,,Áfram Ísland.” Kosningayfirlýsing Sjálfstæðisflokksins 2003. Lbs – Hbs – Þjóðdeild. 

(Askja: Stjórnmál, Alþingiskosningar 2003.) 

 

,,Málefnahandbók.” Kosningaáherslur Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs 2003. 

(ritstj. Ármann Jakobsson, Gunnlaugur Haraldsson og Svanhildur Kaaber.) Lbs – Hbs – 

Þjóðdeild. (Askja: Stjórnmál, Alþingiskosningar 2003.) 

 

,,Taktu afstöðu.” Kosningabæklingur Frjálslynda flokksins 2003. Lbs –Hbs – Þjóðdeild. 

(Askja: Stjórnmál, Alþingiskosningar 2003.) 

 

,,Vinna, vöxtur, velferð.” Stefnuskrá Framsóknarflokksins 2003. Lbs – Hbs  – 

Þjóðdeild. (Askja: Stjórnmál, Alþingiskosningar 2003.) 

 

Dagblöð 

DV, Reykjavík 2003. 

Fréttablaðið, Reykjavík 2003. 

Morgunblaðið, Reykjavík 2003 og 2005 

Morgunblaðið: Sunnudagur, Reykjavík 2003. 

 

Prentaðar heimildir 

Alda Agnes Gylfadóttir. ,,Á kynjakvóti rétt á sér?” Níutíu raddir: greinasafn kvenna, 

(ritstj. Inga Jóna Þórðardóttir.) Reykjavík, 2006, bls. 16-17. 

 

http://deiglan.com/index.php?itemid=10848
http://www.feministinn.is/?page_id=2
http://www.frelsi.is/?action=heimdallur
http://www.sus.is/item/42/
http://www.sus.is/item/42/
http://www.wedo.org/wp-content/uploads/gmr2005.pdf
http://www.wedo.org/wp-content/uploads/gmr2005.pdf


 

37 

Andersen, Margaret L. Thinking about women: Sociological perspectives on sex and 

gender. Boston, 2006. 

 

Andrea Hjálmarsdóttir og Þóroddur Bjarnason. ,,,,Og seinna börnin segja: Þetta er 

einmitt sú veröld sem ég vil”…?: Breytingar á viðhorfum 10.bekkinga til jafnréttismála, 

1992-2006.” Uppeldi og menntun, 2008:17(2), bls. 75-86. 

 

Auður Magndís Leiknisdóttir. ,,Manneskja ekki markaðsvara.” Vera, 2003:22(3), bls. 

56-58. 

 

Ágústa Johnsen. ,,Sjálfsímynd kvenna fyrr og nú.” Níutíu raddir: greinasafn kvenna, 

(ritstj. Inga Jóna Þórðardóttir.) Reykjavík, 2006, bls. 36-38. 

 

[Án höf.] ,,Femínistafélag Íslands.” Vera, 2003:22(2), bls. 30-32. 

 

[Án höf.] ,,Hvað er femínismi.” Vera, 2001:20(2), bls. 6. 

 

[Án höf.] ,,Hver er uppáhalds femínistinn þinn?” Vera, 2002:21(1), bls. 6. 

 

Ásta Kristjana Sveinsdóttir. ,,Kvenna megin.” Skírnir: Tímarit hins íslenska 

bókmenntafélags, vor 2002, bls. 165-174. 

 

Bacchi, Carol. ,,Arguing for and against quotas: theoretical issues.” Women, quotas and 

politics (ritstj. Drude Dahlerup.) London, 2006, bls. 32-51. 

 

Bashevkin, Sylvia. ,,Facing a renewed right: American feminism and the Reagan Bush 

Challenge.” Canadian journal of political science, des. 1994:27(4), bls. 669-698. 

 

Coate, Stephen Coate og Loury, Glenn C. ,,Will affirmative-action policies eliminate 

negative stereotypes?” The American economic review, des. 1993:83(5), bls. 1220-

1240. 

 

Crompton, Rosemary og Lyonette, Clare. ,,The new gender essentialism – domestic and 

family ´choices´and their relation to attitudes.” The British journal of sociology, 

2005:56(4), bls. 601-620. 

 

Donnerstein, Edward og Berkowitz, Leonard. ,,Victim reactions in aggressive erotic 

films as a factor in violence against women.” Journal of personality and social 

psychology, 1981:41(4), bls. 710-724. 

 

Donnerstein, Edward og Linz, Daniel. ,,Mass media sexual violence and male viewers: 

Current theory and research.” American behavioral scientist, 1986: 29(5), bls. 601-618. 

 

Edda Jónsdóttir. ,,Samstaða er lykillinn að breytingum.” Níutíu raddir: greinasafn 

kvenna, (ritstj. Inga Jóna Þórðardóttir.) Reykjavík, 2006, bls. 67-69. 

 

Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir. ,,Það sem hugur minn stendur til.” Níutíu raddir: 

greinasafn kvenna, (ritstj. Inga Jóna Þórðardóttir.) Reykjavík, 2006, bls. 85-86. 

 



 

38 

Fisher, William A. og Grenier, Guy. ,,Violent pornography, antiwoman thoughts, and 

antiwoman acts: In search of reliable effects.” The journal of sex research, 1994:31(1), 

bls. 23-38. 

 

Freidenvall, Lenita, Dahlerup, Drude og Skjeie, Hege. ,,The Nordic countries: An 

incremental model.” Women, quotas and politics, (ritstj. Drude Dahlerup.) London, 

2006, bls. 55-82. 

 

Friedan, Betty. The feminine mystique. Harmondsworth, 1963. 

 

Gunnhildur Kristjánsdóttir og Hildur Fjóla Antonsdóttir. „Viðhorf til kláms“. 

Nýsköpunarsjóður námsmanna: Rannsóknarstofa í kvennafræðum. Reykjavík, 2001. 

 

Hakim, Catherine. ,,Dancing with the devil? Essentialism and other feminist heresies.” 

The British journal of sociology, 2007:58(1), bls. 123-132. 

 

Hakim, Catherine. ,,Women, careers, and work-life preferences.” British journal of 

guidance & counselling, ágúst 2006:34(3), bls. 279-294. 

 

Halla Gunnarsdóttir. ,,Vændi er líka ofbeldi.” Vera, 2003:22(4), bls. 62-64. 

 

Hannam, June. Feminism. Ritröð: Short histories of big ideas. Harlow, 2007. 

 

Hannes Hólmsteinn Gissurarson. ,,Forsendur frjálshyggjubyltingarinnar.” Vísbending, 

2006:24(49), bls. 6-11. 

 

Heilman, Madeline E., Kaplow, Stella R., Amato, Mary Anne G. og Stathatos, Peter. 

,,When similarity is a liability: Effects of sex-based preferential selection on reactions to 

like-sex and different-sex others.” Journal of applied psychology, 1993:78(6), bls. 917-

927. 

 

Heilman, Madeline E., Lucas, Jonathan A. og Block, Caryn J. ,,Presumed incompetent? 

Stigmatization and affirmative action efforts.” Journal of applied psychology, 

1992:77(4), bls. 536-544. 

 

Hjúskaparlög nr.31/1993 með áorðnum breytingum 150/1998, 65/2001, 69/2006 og 

143/2006. 

 

Inga Jóna Þórðardóttir. ,,Allar saman.” Níutíu raddir: greinasafn kvenna, (ritstj. Inga 

Jóna Þórðardóttir.) Reykjavík, 2006, bls. 9. 

 

Íslensk orðabók, (ritstj. Mörður Árnason). 3. útg. Reykjavík, 2002. 

 

Jarþrúður Ásmundsdóttir. ,,Jafnréttisbarátta á villigötum.” Níutíu raddir: greinasafn 

kvenna, (ritstj. Inga Jóna Þórðardóttir.) Reykjavík, 2006, bls. 167-169. 

 

Kamen, Paula. Feminist Fatale: Voices from the “twentysomething” generation explore 

the future of the “womens mowement”. New York, 1991. 

 



 

39 

Kristín Ása Einarsdóttir. ,,Ræða Kristínar Ásu Einarsdóttur á framhaldsstofnfundi 

Femínistafélags Íslands í Hlaðvarpanum 1.apríl 2003.” Vera:2003(2), bls. 31-32. 

 

Kristín Jónsdóttir. ,,Hlustaðu á þína innri rödd”: Kvennaframboð í Reykjavík og 

Kvennalisti 1982-1987, (ritstj. Erla Hulda Halldórsdóttir og Ragnheiður Kristjánsdóttir.) 

Reykjavík, 2007. 

 

Levey, Ann. ,,Liberalism, adaptive preferences and gender equality.” Hypatia, haust 

2005:20(4), bls. 127-143. 

 

Linz, Daniel og Malamuth, Neil M. Pornography. Newbury Park, 1993. 

 

Lög um staðfesta samvist nr.87/1996 með áorðnum breytingum 52/2000, 65/2006 og 

55/2008. 

 

Mansbridge, Jane. ,,The descriptive political representation of gender: an anti-

essentialist argument.” Has liberalism failed women?: Assuring equal representation in 

Europe and the United States (ritstj. Jytte Klausen og Charles S. Maier). New York, 

2001, bls. 19-38. 

 

McElroy, Wendy. Sexual correctness: The gender – feminist attack on women. 

Jefferson, 1996. 

 

Mill, John Stuart. Kúgun kvenna. Reykjavík, 1997. 

 

Níutíu raddir: greinasafn kvenna. (ritstj. Inga Jóna Þórðardóttir.) Reykjavík, 2006. 

 

Orr, Catherine M. ,,Charting the currents of the Third Wave.” Hypatia, sumar 

1997:12(3), bls. 29-45. 

 

Russell, Diana E.H. Against pornography, the evidence of harm. Berkeley, 1993. 

 

Russell, Diana E.H. ,,Pornography and rape: A Causal model.” Oxford readings in 

feminism: Feminism and pornography (ritstj. Drucilla Cornell). Oxford, 2000, bls. 48-

93. 

 

Sigríður Ingvarsdóttir. ,,Betur má ef duga skal.” Níutíu raddir: greinasafn kvenna, 

(ritstj. Inga Jóna Þórðardóttir.) Reykjavík, 2006, bls. 227-230. 

 

Tryggvi R. Jónsson, Haukur Freyr Gylfason og Albert Arnarson. ,,Áhrif væntinga til 

launa á launakröfur.” Rannsóknir í félagsvísindum IX: viðskiptafræðideild og 

hagfræðideild (ritstj. Ingjaldur Hannibalsson), bls. 559-568. 

 

Unnur Brá Konráðsdóttir. ,,Mikilvægasta reglan í stjórnmálum.” Níutíu raddir: 

greinasafn kvenna, (ritstj. Inga Jóna Þórðardóttir.) Reykjavík, 2006, bls. 264-265. 

 

Viðskiptablaðið, Reykjavík 2007. 

 

Vilborg Sigurðardóttir. ,,Fyrsta, önnur og þriðja bylgja femínismans.” Vera, 2003:22(5), 

bls. 27. 



 

40 

 

Zillmann, Dolf. ,,Influence of unrestrained access to erotica on adolescents´and young 

adults´dispositions toward sexuality.” Journal of adolescent health, 2000:27S, bls.41-

44. 

 

Þorgerður Einarsdóttir. ,,Aumingjahjálp eða afbygging á umframvaldi? Um sértækar 

aðgerðir, jákvæða mismunun og kvóta.” Rannsóknir í félagsvísindum VIII: 

Félagsvísindadeild, bls.391-401. 

 

Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal. ,,Kynbundinn launamunur: 

Umræðan um skýrðan og óútskýrðan launamun kynja í gagnrýnu ljósi.” Kynjafræði-

kortlagningar (ritstj. Irma Erlingsdóttir). Reykjavík, 2001. 

 

Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir. ,,Femínisti er manneskja sem vill jafnrétti kynjanna.” 

Viðtal við Katrínu Önnu Guðmundsdóttur. Vera, 2003:22(5-6), bls. 38-45. 

 

 


