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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um „villta vinstrið“ svokallaða á Íslandi og afstöðu þess til 

kvennabaráttu á íslandi á árunum 1975-1985. Fjallað verður um þrjú samtök, annars vegar 

Einingarsamtök kommúnista (marx-lenínistar) (EIK m-l), Kommunistasamtökin 

marxistarnir-lenínistarnir (KSML) og Fylkinguna. Auk þess verður fjallað um 

Rauðsokkahreyfinguna en hún spilaði stórt hlutverk í kvennabaráttu samtakanna þriggja. 

 Ritgerðin skiptist í fimm kafla ásamt inngangi og niðurstöðum. Í fyrsta kafla er 

fjallað um samband marxisma og femínisma, og stuttlega gert grein fyrir félagslegri stöðu 

kvenna á áttunda áratugnum. Í öðrum kafla er fjallað um tilurð villta vinstrisins á Íslandi. 

Í þriðja kafla er fjallað um almenna stefnu villta vinstrisins í kvennabaráttunni og 

gagnrýni þeirra á Rauðsokkahreyfinguna. Í fjórða kafla er fjallað um nokkra stiklusteina 

í kvennabaráttu samtakanna: baráttu þeirra gegn borgaralegum femínisma, afstöðu þeirra 

til móðurhlutverksins og 8. mars hreyfinguna. Í fimmta kafla er fjallað um tímabilið 1980-

1985 en tímabilið hófst með uppgjöri hjá villta vinstrinu og kaflaskilum í íslenskri 

kvennabaráttu en lauk með endalokum villta vinstrisins.  

 Markmiðið með ritgerðinni er að skoða afstöðu vinstri hreyfingana EIK m-l, 

KSML og Fylkingarinnar til kvennabaráttu á Íslandi með hliðsjón af gagnrýni þeirra á 

Rauðsokkahreyfinguna. Sjónum verður helst beint að EIK m-l en mesta gagnrýnin kom 

frá þeim, auk þess sem Rauðsokkahreyfingin brást hvað mest við gagnrýni þeirra. Leitað 

verður svara við spurningum á borð við hvaða hugmyndafræði mótaði afstöðu þeirra og 

að sama skapi hvaða atburðir gætu hafa mótað þá afstöðu? Hvers vegna var gagnrýnin á 

Rauðsokkahreyfinguna, helstu kvennahreyfinguna hér á landi, svona mikil og á hverju 

var hún byggð?  
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Inngangur 

 

Með tilkomu nýju kvennahreyfingarinnar  sem var afsprengi ’68 kynslóðarinnar kom 

nýtt líf í kvennabaráttu á Íslandi sem og um heim allan. Í fararbroddi nýju 

kvennahreyfingarinnar á Íslandi var Rauðsokkahreyfingin. Hreyfingin var stofnuð 

árið 1970 og á fyrstu árum sínum einbeitti hún sér að vitundavakningu á 

kvennabaráttunni. Rauðsokkahreyfingin stóð meðal annars að gerð útvarpsþátta og 

útgáfu tímaritsins Forvitin Rauð þar sem fjallað var um kvennabaráttuna og málefni 

kvenna. Þá hafnaði hreyfingin öllum tengslum við pólitíska flokka og vildi fá til sín 

konur úr öllum stéttum samfélagsins.  Kvennabarátta hreyfingarinnar tók svo 

stakkaskiptum í kjölfar ráðstefnu sem var haldin að Skógum 1974. Þar ákvað 

hreyfingin að taka vinstri beygju og heyja sína baráttu með vopnum stéttabaráttunnar. 

Þannig tók ein stærsta kvennahreyfing landsins skref inn á hið flokkspólitíska svið en 

sú ákvörðun átti eftir að kalla á nýja og meiri gagnrýni.1 

 Á sama tíma spratt  upp annað afsprengi ’68 kynslóðarinnar, marxísku 

samtökin Einingarsamtök kommúnista marx-lenínistar (EIK m-l), Fylkingin (áður 

Æskulýðsfylkingin) og Kommúnistasamtökin marxistarnir-lenínistarnir (KSML). 

Samtökin byggðu öll á mismunandi útleggingu Maós Zedong, Leons Trotsky og 

Jósefs Stalín á marxisma. Samtökin lögðu mikla áherslu á að rýna í marxískar 

kenningar og birta það sem þau töldu rétta túlkun, á síðum málgagna sinna.2 Það kom 

því ekki á óvart að þegar Rauðsokkahreyfingin færði sig yfir á vinstri væng 

pólitíkurinnar fundu marxísku samtökin sig knúin til að tjá sig um stefnu og störf 

Rauðsokkanna á gagrýninn hátt. Í þessari ritgerð er ætlunin að gera grein fyrir þessari 

gagnrýni og beina sjónum að því hvaða afstöðu þessi samtök tóku til kvennabaráttu á 

Íslandi. 

 Lítið hefur verið skrifað um þau íslensku marxistasamtök sem spruttu upp með 

'68 kynslóðinni svokölluðu. Samtökin leika yfirleitt lítið aukahlutverk í þeim fáu ritum 

og greinum sem til eru um '68 kynslóðina á Íslandi. Þar má þó helst nefna bók Gests 

Guðmundssonar og Krístínar Ólafsdóttur, 68 hugarflug úr viðjum vanans, sem er 

 
1 Vilborg Sigurðardóttir, „Vitund vaknar – augun opnast“, bls. 482; 484-484; 487. 
2 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 250-254. 
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yfirgripsmikið rit um tildrög og áhrif '68 kynslóðarinnar hér á landi. Elvar Berg 

Kristjánsson skrifaði BA-ritgerð um þessi samtök sem ber nafnið „„Villta vinstrið“ 

Ris og fall maóismans á Íslandi“. Í ritgerðinni fjallar Elvar um tildrög, sögu og 

hugmyndafræði íslensku marxistasamtaka '68 kynslóðarinnar með áherslu á EIK m-l. 

 Samtökin voru öll ötul í útgáfu blaða og bóka og skildu því eftir sig umtalsvert 

magn af efni. EIK m-l gaf út Verkalýðsblaðið öll starfsár samtakanna á árunum 1975 

til 1985, Fylkingin stóð að útgáfu tímaritsins Neista á árunum 1963 til 1985 og KSML 

stóð að útgáfu tímaritsins Stéttabaráttan  á árunum 1972 til 1980. Auk þess var 

Október-Forlagið starfrækt á Akureyri frá árinu 1975. Forlagið var ekki háð neinum 

samtökum en markmið þess var útgáfa sósíalískra bókmennta.3 Gaf forlagið meðal 

annars út Baráttuleið alþýðunnar sem var stefnuskrá EIK m-l.  

 Umtalsvert hefur verið skrifað um nýju kvennahreyfinguna á erlendri grundu, 

meðal annars um tengsl hreyfingarinnar á Norðurlöndunum við bandarískar 

kvennahreyfingar. Í grein sinni „Nýja kvennahreyfingin á Norðurlöndum á áttunda 

áratug 20. aldar“ fjallar sagnfræðingurinn Sigríður Matthíasdóttir um helstu 

rannsóknir á hinni nýju kvennahreyfingu á Norðurlöndunum.4 Sigríður tekur saman 

umfjöllun um tilurð og hugmyndafræði hreyfingarinnar, átök og sundurgreiningu 

innan hennar og baráttuna fyrir frjálsum fóstureyðingum á Norðurlöndunum. 

 Hér á landi hefur þó nokkuð verið skrifað um íslensku Rauðsokkahreyfinguna. 

Af birtum verkum ber helst að nefna Á rauðum sokkum þar sem fyrrverandi meðlimir 

hreyfingarinnar segja frá upplifun sinni af kvennabaráttunni. Fjölmörg lokaverkefni 

við Háskóla Íslands hafa verið skrifuð um Rauðsokkahreyfinguna. Í BA ritgerðinni 

„„Hið persónulega er pólitískt“ vs. „Kvennapólitískt gildismat““, fjallar  Sara Hrund 

Einarsdóttir um hugmyndafræði og baráttumál Rauðsokkahreyfingarinnar í samhengi 

við hugmyndafræði og baráttumál kvennalistans. Þá skrifaði Gunnhildur 

Sigurhansdóttir mastersrannsókn í kynjafræði sem ber heitið „„Þá er hrópað hátt um 

líf og synd og glæp. Um rauðsokkur, frjálsar fóstureyðingar og andstöðu“ en 

samkvæmt Gunnhildri sjálfri er rannsóknin „umfangsmesta rannsókn sem gerð hefur 

 
3 „Nýtt vinstrisinnað bókaforlag”, Þjóðviljinn 1. júlí 1975, bls. 7. 
4 T.d. grein Gro Hageman, „Norsk nyfeminisme – amerikansk import?“  í tímaritinu Nytt Norsk Tidsskrift, 

bók Emmu Isaksson, Arbetets kvinnor och Grupp 8 – en studie i socialistisk feminism. og bók Drude 

Dahlerup Rødstrømperne. Den danske Rødstrømpebevægelses udvikling, nytænkning og gennemslag 

1970-1985. 
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verið á baráttunni fyrir frjálsum fóstureyðingum og fyrsta skipulega rannsóknin á 

andstöðuorðræðunni.“.  

 Leikskáldið og rithöfundurinn Hlín Agnarsdóttir hefur tjáð sig um reynslu sína 

af störfum bæði innan EIK m-l og Rauðsokkahreyfingarinnar en hún var um tíma 

virkur meðlimur beggja samtaka. Hún hefur sagt að mikill skoðanahroki hafi einkennt 

EIK m-l og lýsir tíma sínum þar á fremur gagnrýninn hátt.5 Hlín hefur meðal annars 

skrifað gamanleikritið Láttu ekki deigan síga Guðmundur, þar sem fjallað er um 

málefni '68 kynslóðarinnar, og bókina Blómin frá Maó þar sem fjallað er háðslega um 

skoðanahroka samtakanna Ösp m-l, sem er augljós skírskotun til EIK m-l.  

 Þrátt fyrir að töluvert hafi verið skrifað um Rauðsokkahreyfinguna hefur 

viðfangsefni þessara ritgerðar hafi ekki verið rannsakað sérstaklega. Stuttlega er 

fjallað um afskipti EIK m-l af Rauðsokkahreyfingunni í áðurnefndri bók Guðmundar 

Gestssonar og Kristínar Ólafsdóttur6 en ekki hefur verið fjallað sérstaklega um 

afskipti villta vinstrisins svokallaða af kvennabaráttu hér á landi. 

 Þessi ritgerð byggist að miklu leyti á málgögnum samtakanna; 

Verkalýðsblaðið, Neisti, Stéttabaráttan og Forvitin Rauð. Á síðum þeirra birtist sú 

umræða og gagnrýni sem skoðuð verður til að fá heilstæða mynd af afstöðu 

samtakanna á kvennabaráttunni. Þar sem Verkalýðsblaðið, Neisti og Stéttabaráttan 

voru öll opinber málgögn samtakanna má gera ráð fyrir að það sem þar var birt 

endurspegli að miklu leyti afstöðu stórs hluta meðlima, eða a.m.k. stjórnar 

samtakanna. Greinar sem birtust í málgögnum marxísku samtakanna voru oftar en 

ekki nafnlausar eða birtar fyrir hönd miðstjórnar samtakanna. Í kringum tímaritið 

Forvitin Rauð störfuðu hinsvegar mismunandi starfshópar innan 

Rauðsokkahreyfingarinnar og höfundar greinar voru oftast nafngreindir. Auk þess var  

Rauðsokkahreyfingin ekki eins miðstýrð og hinar hreyfingarnar sem hér eru til 

umræðu.  

 Markmiðið með ritgerðinni er að skoða afstöðu vinstri hreyfingana EIK m-l, 

KSML og Fylkingarinnar til kvennabaráttu á Íslandi með hliðsjón af gagnrýni þeirra 

á Rauðsokkahreyfinguna. Sjónum verður helst beint að EIK m-l en mesta gagnrýnin 

kom frá þeim, auk þess sem Rauðsokkahreyfingin brást hvað mest við gagnrýni þeirra. 

 
5 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 252-253. 
6 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 250-254. 
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Leitað verður svara við spurningum á borð við hvaða hugmyndafræði mótaði afstöðu 

þeirra og að sama skapi hvaða atburðir gætu hafa mótað þá afstöðu? Hvers vegna var 

gagnrýnin á Rauðsokkahreyfinguna, helstu kvennahreyfinguna hér á landi, svona 

mikil og á hverju var hún byggð?  

 Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er hugað að sögulegu samhengi þessara átaka um 

femínisma og marxisma. Jafnframt verður  gerð stuttlega grein fyrir félagslegri stöðu 

kvenna á áttunda áratugnum Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað stuttlega um tilurð 

vinstri samtakanna EIK m-l, Fylkinguna og KSML sem og Rauðsokkahreyfingarinnar 

og stefnubreytingu hennar. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er fjallað um almenna stefnu 

marxísku samtakanna í kvennabaráttunni, það er hvernig samtökin vildu há sína 

kvennabaráttu og hvaða marxísku áhrifa má gæta þar. Oftar en ekki kemur afstaða 

marxísku samtakanna til kvennabaráttunnar fram í gagnrýni sem þau birtu um 

Rauðsokkahreyfinguna og starfsemi hennar og því er fjallað um stefnu þeirra til 

kvennabaráttunnar í samhengi við þá afstöðu sem þau tóku til 

Rauðsokkahreyfingarinnar. Þá eru færð rök fyrir því að vinstri beygja 

Rauðsokkahreyfingarinnar hafi haft áhrif á afstöðu samtakanna og skyndilegan áhuga 

þeirra á kvennabaráttu í kjölfarið. Í fjórða kafla ritgerðarinnar er svo fjallað um nokkra 

stiklusteina í kvennabaráttu samtakanna en þar er sjónum helst beint að EIK m-l og 

KSML. Ástæðan er, eins og áður hefur verið nefnt, að EIK m-l var mest áberandi 

meðal þessara samtaka þegar kom að kvennabaráttu en leiðir EIK m-l og KSML áttu 

eftir að liggja saman í undir lok áttunda áratugarins. Fjallað er um baráttu samtakanna 

gegn borgaralegum femínisma sem EIK m-l kölluðu kvenrembu; afstöðu 

hreyfinganna til móðurhlutverksins sem þær töldu kúgunartól auðvaldsins; og 8. mars 

hreyfinguna, sem var de facto kvennahreyfing EIK m-l og svar þeirra við 

Rauðsokkahreyfingunni. Í fimmta kafla er fjallað um það uppgjör sem átti sér stað hjá 

EIK m-l og KSML þegar samtökin ákváðu að sameinast í Kommúnistasamtökin (KS) 

árið 1980 og hvernig það breytti afstöðu þeirra til kvennabaráttu á Íslandi. Þá er fjallað 

um Kvennaframboðið 1982 sem markaði kaflaskil í íslenskri kvennabaráttu. Að 

lokum er fjallað um endalok villta vinstrisins, en árið 1985 markaði endalok 

Kommúnistasamtakanna sem hafði hlotið hægfara dauðdaga en það hafði legið í 

loftinu allt frá því að samtökin voru stofnuð sem örþrifaráð við ört dvínandi 

meðlimafjölda marxísku samtakanna. 
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1. Sögulegt samhengi 

 

1.1 Marxistar og femínismi 

Kommúnisminn barst til Íslands upp úr árinu 1919 með ungum námsmönnum sem 

komist höfðu í kynni við hugmyndafræðina við dvöl erlendis. Í þeim hóp voru bæði 

karlar og konur líkt og Einar Olgeirsson og Dýrleif Árnadóttir en mikið af þessu fólki 

átti seinna eftir að ferðast til Sovétríkjanna og í kjölfarið miðla reynslu sinni á 

fræðslufundum og með blaðaskriftum.7 

 Um miðbik þriðja áratugarins þegar íslenska kommúnistahreyfingin var 

komin á legg, fór hún að beina byltingarboðskapnum í auknum mæli að konum. 

Dregin var upp mynd af „umkomulausum konum af lægsta þrepi íslenska 

þjóðfélagsstigans” líkt og Ragnheiður Kristjánsdóttir orðaði það, sem átti að höfða til 

íslenskra verkakvenna. Þá lofuðu íslenskir kommúnistar að í nýju og betra samfélagi 

kommúnismans myndu konur upplifa frelsi og jafnrétti. Var hugmyndin um 

sovétkonuna sett í samhengi, bæði við íslenska þjóðernisumræðu og kvennabaráttu.8 

Kommúnistaflokkur Íslands (KFÍ) var stofnaður árið 1930 og tóku konur virkan þátt 

í stofnun hans en bæði Einar Olgeirsson og Dýrleif Árnadóttir voru meðal stofnenda 

flokksins. Konur voru virkar í starfinu en í félagatali flokksins má finna tæplega 200 

konur. KFÍ tók virkan þátt í kvennabaráttu á fjórða áratugnum en innan hans starfaði 

sérstök kvennanefnd. Á árunum 1932 til 1935 gaf kvennanefnd KFÍ út tímaritið Nýja 

konan en markmið þess var að fjalla sérstaklega um hagsmunamál vinnandi kvenna.9 

Í fyrsta tölublaði Nýju konunnar frá febrúar 1932 var fjallað um stöðu konunnar. Þar 

segir meðal annars að vegna kreppunnar hafi konur í auknum mæli þurft að leita í 

atvinnu utan heimilisins og þar með aukið framboð á vinnuafli á meðan eftirspurnin 

hafi minnkað. Auðvaldið hafi reynt að halda arði sínum óskertum með því að lækka 

laun og lengja vinnutíma en það hafi aðeins aukið áhrif kreppunnar á verkafólk. 

Verkakonur voru hvattar til að taka saman höndum með verkamönnum og berjast fyrir 

hagsmunum verkalýðsstéttarinnar. “Verkakonur! Fylkið ykkur um forustulið íslenzks 

 
7 Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Rússnesk bylting á Íslandi?”, bls. 52. 
8 Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Rússnesk bylting á Íslandi?”, bls. 64-65. 
9 Rakel Adolphsdóttir, Nýjar konur, bls. 6, 9 og 52. 



 8 

verkalýðs. Um kommúnistaflokk Íslands! Án hans er baráttan erfið. Með honum er 

sigurinn vís.”10 

Árið 1938 var stofnaður nýr flokkur, Sósíalistaflokkurinn, upp úr KFÍ og 

flokksbroti úr Alþýðuflokknum. Í kjölfarið stofnuðu konur sem höfðu áður starfað í 

kvennanefnd KFÍ Kvenfélag sósíalista. Félagið var meðal annars stofnað til þess að 

konur innan Sósíalistaflokksins gætu átt sæti í stjórn Mæðrastyrksnefndar.11 Á 

fundunm félagsins voru haldin fræðsluerindi þar sem brýnt var á mikilvægi kvenna 

fyrir sósíalismann. Árið 1946 var lögum félagsins svo breytt þannig að allar konur 

gátu gengið í kvenfélagið en áður hafði það bara staðið opið fyrir félaga í 

Sósíalistaflokknum. Þannig var félagið orðið að áróðurstæki en það setti sér að berjast 

gegn afturhaldi og fasisma og fyrir útbreiðslu sósíalisma.12 Rakel Adolphsdóttir álítur 

að kvenfélagið hafi viljað „ala upp pólitískar konur sem ættu einnig að láta málefni 

utan heimilisins sig varða.” Í fundargerðabókum má sjá að til umræðu voru meðal 

annars lýðræðismálið og staða kvenna innan nýja þjóðríkisins, friðarmál og baráttan 

gegn fasismanum. Þá var staða verkakvenna og verkalýðshreyfinga þeim ofarlega í 

huga.13  

 Á Íslandi voru konur því viðloðandi kommúnisman frá því hann barst til 

landsins með byltingaboðskapnum eftir fyrra stríð. Fræðimenn hafa þó gagnrýnt 

samband marxisma og kvennabaráttu og þegar kom að afstöðu vinstri hreyfinga til 

kvennabaráttu þá hefur e.t.v. ekki verið allt sem sýnist.  Ragnheiður Kristjánsdóttir 

ályktar í grein sinni „Nýr söguþráður” að „saga vinstri hreyfingarinnar hafi ekki verið 

saga kvenna.” Vinstri flokkar hafi ekki endilega sýnt sig vera hliðhollari konum en 

þeir hægri. Þrátt fyrir orðræðu um jafnrétti og jöfnuð hafi íslensku vinstri flokkar 

þannig aðeins átt eina konu á þingi til ársins 1971. Ragnheiður varpar einnig fram 

spurningu um á hvaða forsendum vinstri flokkarnir beindu orðum sínum til 

verkakvenna. Var stefna þeirra femínísk eða voru þeir einungis að reyna að ná í 

atkvæði sósíalískra kvenkjósenda?14  

 
10 Nýja konan 23. Febrúar 1932, bls 1. 
11 Rakel Adolphsdóttir, Nýjar konur, bls. 6-7. 
12 Rakel Adolphsdóttir, Nýjar konur, bls. 54-56. 
13 Rakel Adolphsdóttir, Nýjar konur, bls. 58. 
14 Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Nýr söguþráður”, bls. 27. 
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Segja má að marxismi og kvennabarátta hafi verið í samfloti allt frá því 

Friedrich Engels gaf út bók sína Uppruni fjölskyldunnar, einkaeignarinnar og ríkisins 

árið 1884. Þar hélt Engels því fram að óæðri staða konunnar ætti rætur sína að rekja 

til tilkomu einkaeignarinnar. Engels lýsti samtímasamfélagi sínu svo að konur úr 

borgaralegum fjölskyldum þurftu að vera undirgefnar eiginmanni sínum og eignast og 

sjá um erfingja eignanna. Konur úr verkalýðsstétt upplifðu hins vegar ekki þessa 

kúgun þar sem þar var engin einkaeign til staðar sem þurfti að viðhalda. Þannig hélt 

hann því fram að konur af borgarastétt upplifðu kynferðiskúgun, sem konur af 

verkalýðsstétt upplifðu ekki. Kúgun kvenna af borgarastétt mátti rekja til þess að þær 

voru konur en kúgun verkakvenna mátti rekja til þess að þær voru hluti af 

verkalýðnum. Kúgun verkakvenna kristallaðist í kjarnafjölskyldunni þar sem hægt var 

að stjórna bæði vinnu þeirra og æxlunarstörfum (e. reproductive labour). Þannig átti 

kúgun kvenna sér stað á persónulega sviðinu, þ.e. á heimilinu, á meðan kúgun 

verkalýðsins átti sér stað á opinbera sviðinu, þ.e. á vinnumarkaðnum og í 

stjórnmálum. Þá færði Engels rök fyrir því að með aukinni atvinnuþáttöku kvenna 

myndi hugmyndin um karlmanninn sem höfuð fjölskyldunnar fjara út og feðraveldið 

líða undir lok. Aukin atvinnuþátttaka kvenna myndi svo leiða af sér fjárhagslegt 

sjálfstæði þeirra og gætu þær þá tekið höndum saman við karlmenn í byltingunni. 

Byltingin myndi svo enda alla kúgun verkalýðsins.15 

Í grein sinni „The unhappy marriage of marxism and feminism“ vill Heidi 

Hartmann meina að þrátt fyrir að marxistar teldu að kúgun kvenna ætti sér aðallega 

stað á persónulega sviðinu og að frelsun kvenna myndi á endanum leiða til byltingar 

þá höfðu þeir að takmörkuðu magni beitt sér í málefnum kvenna. Mesta púðrið hafi 

farið í stéttabaráttuna sem þeir töldu að myndi á endanum leysa konur undan 

feðraveldinu og þar með uppræta kúgun þeirra. Þá segir Hartmann að fyrir flestum 

marxistum hafi stéttabaráttan verið æðri kvennabaráttunni og margir þeirra hafi 

hræðst það að kvennabaráttan gæti klofið verkalýðinn. Þegar kom að kvennabaráttu 

vildu marxistar oft innlima hana í stéttabaráttuna til að minnka líkurnar á mögulegum 

skaða sem gæti orðið á stéttabaráttunni.16 

 
15 Engels, Friedrich, Uppruni fjölskyldunnar, einkaeignarinnar og ríkisins. 
16 Hartman, Heidi, „Unhappy marriage of marxism and feminism“, bls. 2-4. 
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Stjórnmálafræðingurinn Judith Evans lítur svo á að tenging femínismans við 

marxisma hafi bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á kvennabaráttuna frá feminísku 

sjónarmiði. Barátta gegn kúgun kvenna lægi í grunni marxismans þannig að ekki 

þurfti að laga hugmyndafræðina að baráttunni þar sem hún var í grunninn femínisk að 

vissu leyti. Hinsvegar hafi marxískir hópar sýnt og sannað í gegnum árin að aðferðir 

þeirra í kvennabaráttunni hafi verið ófullnægjandi. Með því að einblína á 

stéttahugtakið gerðu þeir kvennabaráttu sína ómarkvissa og bitlausa. Margir hópar 

vísuðu til kenninga Engels um að kúgun kvenna myndi hverfa með aukinni þátttöku 

þeirra á vinnumarkaðnum og með afnámi einkaeignaréttarins. Þá segir Evans að þrátt 

fyrir stóraukna atvinnuþátttöku kvenna sjái ekki fyrir endann á kvennakúgun og stefna 

marxista hafi því að mörgu leyti runnið út í sandinn; staða konunnar hafi jafnvel 

versnað eftir þær fóru að færa sig í auknum mæli inn á vinnumarkaðinn.17 

 Evans telur að helsta framlag marxíska femínismans hafi verið barátta hans 

gegn aðgreiningu á því persónulega og því opinbera í kvennabaráttunni. Evans ályktar 

að sú kúgun sem eigi sér stað innan heimilsins setji fordæmi fyrir þá kúgun sem á sér 

stað utan þess. Kapítalistinn kúgar vinnumanninn á vinnumarkaðnum líkt og karlinn 

kúgar konuna á heimilinu. Því telur Evans að ekki eigi að aðgreina persónulega sviðið 

og opinbera sviðið í umræðunni um kúgun þar sem eðli kúgunarinnar er það sama 

hvort sem það sé innan eða utan heimilisins. Hinsvegar bendir Evans á að þrátt fyrir 

að marxistar hafi talað fyrir því að losa konur undan kúgun á persónulega sviðinu þá 

hafi það oft verið talið stiklusteinn í átt að byltingunni eða eitthvað sem hægt væri að 

gera eftir byltinguna.18  

 Skafti Ingimarsson gerir í doktors ritgerð sinni grein fyrir stefnu íslenskra 

kommúnista í kvennabaráttunni eins og hún birtist á millistríðsárunum. Hann ályktar 

að stefna þeirra í kvennabaráttunni hafi ekki tekið mið af almennri stöðu kvenna 

heldur hafi mótast sérstaklega af stöðu verkakvenna. Stefnan var mótuð af marxískri 

hugmyndafræði og því væri eina leiðin að fullu jafnrétti fyrir konur leið 

heimsbyltingarinnar. „Konur öðluðust aldrei fullt jafnrétti á við aðra borgara fyrr en 

kapítalisminn hefði verið afnuminn með öllu.“19 

 
17 Evans, Judith, „Feminist theory and political analysis”, bls. 114. 
18 Evans, Judith, „Feminist theory and political analysis”, bls. 116. 
19 Skafti Ingimarsson, Íslenskir kommúnistar, bls. 175. 



 11 

Sænski sagnfræðingurinn Emma Isaksson telur að marxískir femínistar hafi 

þurft að þræða fína línu á milli þess að vera marxistar og að vera femínistar. Ef farið 

var of mikið út á vinstri kantinn þá glataðist hið femíniska sjónarhorn. Ef farið var of 

mikið í átt að róttækum femínisma þá voru þær sakaðar um að vera borgaralegir 

femínistar sem vantaði stéttasýnina.20 

 Samflot kvennabaráttu og marxisma var ekki nýtt af nálinni þegar samtök eins 

og EIK m-l, KSML og Fylkingin fengu skyndilegan áhuga á málefnum kvenna árið 

1975. EIK m-l var að vísu stofnað árið 1975 og fór því strax að fjalla um 

kvennabaráttuna í Verkalýðsblaðinu. Hinsvegar birtist ekkert um málefni kvenna í 

fyrri útgáfu Baráttuleið alþýðunnar, stefnuskrá samtakanna, sem kom út árið 1974. 

Þá hafði lítið borið á umfjöllun um málefni kvenna á síðum málgagna KSML og 

Fylkingarinnar, þaðan sem flestir stofnmeðlimir EIK m-l komu. Virðist sem svo að 

samtökin hafi ekki tekið upp nýstárlega hugmyndarfræði í sinni kvennabaráttu heldur 

sótt innblástur beint í marxíska kvennabaráttu fyrri ára. Þá er hægt að varpa fram 

svipuðum spurningum og Ragnheiður Kristjánsdóttir gerir um vinstri flokkana 

forðum. Hvað lá að baki kvennabaráttu samtakanna? Fengu samtökin skyndilega 

áhuga á kvennabaráttu vegna kvennaársins 1975? Sáu samtökin ef til vill leik á borði 

til að krækja í meðlimi og stækka markhópinn sinn? Víst er að kvennabarátta 

samtakanna tók mið af kvennabaráttu Rauðsokkahreyfingarinnar hvort sem þau voru 

sammála henni eða ekki. 

 

1.2 Félagsleg staða kvenna á áttunda áratugnum 

Undir lok sjöunda áratugarins barst alda nýju kvennahreyfingarinnar til Íslands. 

Konur stigu út af heimilunum og inn á vinnumarkaðinn í stórum stíl. Breyttir tímar 

báru með sér breyttar lífs- og neysluvenjur og heimilin þurftu tvær fyrirvinnur. Þrátt 

fyrir þetta hafði staða karla og kvenna innan fjölskyldunar lítið breyst. Konur sinntu 

enn heimilinu og sáu um börnin þrátt fyrir að vera útivinnandi og húsverkin voru 

ennþá þeirra aðalstarf. Launuð vinna kvenna var talin aukastarf og endurspeglaðist 

það á launaseðlinum, konur fengu lægri laun þó störf þeirra væru sambærileg störfum 

karla. Þrátt fyrir þá staðreynd dró ekki úr atvinnuþátttöku kvenna, venjuleg fjölskylda 

 
20 Sigríður Matthíasdóttir, „Nýja kvennahreyfingin á Norðurlöndum“, bls. 205. 
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náði ekki endum saman með aðeins eina fyrirvinnu og atvinnuþátttaka giftra kvenna 

þrefaldaðist á árunum 1960-1980 úr 19% upp í 64%.21 Inn í þetta landslag kom nýja 

kvennahreyfingin með Rauðsokkahreyfinguna í fararbroddi. Hreyfingin var vindur í 

seglum íslenskrar kvennabaráttu og gamlar kröfur, líkt og krafan um sömu laun fyrir 

sömu vinnu, fengu nýjar raddir. Jafnframt birtust nýjar kröfur samanber krafan fyrir 

frjálsum fóstureyðingum. Konur voru að verða meðvitaðri um stöðu sína.  

 Ein helsta krafan var um aukna dagvistun barna. Á áttunda áratugnum var 

mikil umræða um dagvistarmál á Íslandi. Mikill skortur á dagvistarplássum fyrir börn 

skapaði óánægju en vöntunin kom ört stækkandi hópi útivinnandi kvenna í erfiða 

stöðu. Á þessum tíma höfðu námsmenn og einstæðir foreldrar forgang að 

dagvistarplássum en framboðið annaði þó ekki eftirspurn þessa tveggja hópa. Árið 

1973 voru sett lög um þátttöku ríkisins í byggingu og rekstri dagvistarheimila. 

Samkvæmt þeim áttu sveitarfélög að fá endurgreiddan helmingin af þeim 

byggingakostnaði sem fór í að byggja dagvistunarstofnanir. Varð það til þess að 

dagvistarheimili spruttu upp í auknum mæli í mörgum sveitafélögum. Fyrir þann tíma  

hafði meirihluti dagvistunarheimila verið reistur af kvenfélögum. Árið 1976 var 

hinsvegar ákvæðinu um þátttöku ríkisins í daglegum rekstri dagvistunarheimila 

fjarlægt úr lögunum. Varð það til þess að það hægðist gífurlega á fjölgun 

dagvistunarheimila en það fjármagn sem áætlað var í fjárlögum dugði aðeins til að 

greiða niður skuldir þeirra dagvistunarheimila sem þá þegar höfðu verið byggð.22 

 Logi Kristjánsson, bæjarstjóri á Neskaupsstað, fullyrti í grein í Þjóðviljanum í 

desember 1977 að aðeins væri hægt að sinna tæplega 40% af eftirspurn eftir 

dagvistarplássum á Íslandi. Þörf væri fyrir tæplega 14 þúsund dagvistarpláss en aðeins 

um 5.400 væru til staðar. Þá væru aðeins 165 milljónir króna áætlaðar í dagvistarmál 

í fjármálafrumvarpinu fyrir árið 1978 en Logi taldi að nauðsynlegt væri að tvöfalda 

framlög til dagvistarmála.23  

 Í mars 1978 fór fram könnun á vegum Dagsvistarsamtakanna og 

Íbúasamtakanna í Vesturbæ þar sem könnuð var þörf á dagvistunarplássum og hver 

staða mála væri. Fram kom í niðurstöðum að foreldrar 78% barna í Vesturbænum 

 
21 Kristín Jónsdóttir, Hlustaðu á þína innri rödd, bls. 21. 
22 Álfhildur Hallgrímsdóttir, „Dagvistun“, bls. 14. 
23 Logi Kristjánsson, “Enn vantar a.m.k. 8500 dagvistunarpláss”, Þjóðviljinn 20. desember 1977, bls. 7. 
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óskuðu eftir dagvistarplássi en aðeins um 30% barna fengu úthlutað pláss.24 Á þeim 

tíma voru starfræktar 35 dagvistarstofnanir í borginni sem sinntu 2.513 börnum. 

Félagið Sumargjöf hafði séð um rekstur dagheimila í Reykjavík en árið 1978 tók 

Reykjavíkurborg yfir reksturinn.25 Árið 1980, var biðtími eftir leikskólaplássi í 

Kópavogi allt að tvö ár.26  

 Dagvistarmál héldu áfram að vera áhyggjuefni fram á níunda áratuginn og t.d. 

var eitt helsta baráttumál Kvennaframboðsins árið 1982 umbætur í dagvistarmálum. Í 

stefnuskrá þeirra stendur:  

 

Meirihluti kvenna býr við margfalt álag, vegna vinnu innan og utan heimilis. 

Mæður njóta sín oft ekki í vinnu vegna stöðugrar óvissu um öryggi og líðan 

barna sinna og standa oft ráðþrota þegar börnin veikjast. Þær konur sem vinna 

heima við heimilisstörf og umönnun barna eru oft félagslega einangraðar. Því 

ættu allar konur að eiga þess kost að vinna utan heimilis. Forsenda þess er, að 

fyrir hendi sé örugg dagvist fyrir börnin. Við núverandi aðstæður þurfa öll 

börn að eiga kost á a.m.k. 6 klst. dagvist í heimahverfi sínu óháð 

atvinnuþátttöku, efnahag og hjúskaparstöðu foreldra. Börn foreldra úr 

mismunandi starfsstéttum og þjóðfélagshópum eiga að vera saman í dagvist.27 

  

Baráttan fyrir bættri dagvistun var því ekki aðeins kjaramál fyrir konur heldur einnig 

lýðheilsumál fyrir börnin sjálf. Allir höfðu gott af því að komast út af heimilinu. 

 

  

 
24 Dagvistarkönnun í vesturbæ, bls. 2. 
25 Bergur Felixson, Leikskóli fyrir alla, bls. 23. 
26 Rannveig Guðmundsdóttir, „Kópavogskaupstaður 25 ára“, Sveitarstjórnarmál 1.október 1980, bls. 241. 
27 “Stefnuskrá kvennaframboðsins”, Kvennaframboðið 1. mars 1982, bls. 13. 
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2. Upprunasaga 

 

2.1 Fylkingin 

Æskulýðsfylkingin var stofnuð árið 1938, þá sem ungliðahreyfing Sósíalistaflokksins. 

Meginverkefni Æskulýðsfylkingarinnar var fræðsla á málefnum Sósíalistaflokksins 

og umræða um málefni ungs fólks. Þegar Sósíalistaflokkurinn gekk að fullu inn í 

kosningabandalag Alþýðubandalagsins árið 1968 átti Æskulýðsfylkingin að verða 

ungliðahreyfing þess. Var þessu harðlega neitað innan raða Æskulýðsfylkingarinnar 

og sleit hún öllu sambandi við Sósíalistaflokkinn. Árið 1970 var nafninu breytt í 

Fylkinguna – báráttusamtök sósíalista og aldurstakmarkið afnumið. Fylkingin var þá 

ekki lengur æskulýðsfélag.28 

 Fylkingin var virk í skipulagningu aðgerða en fljótlega fóru samtökin að átta 

sig á að ef halda ætti baráttunni áfram þyrfti Fylkingin að eflast pólitískt. Hófu því 

samtökin að leggja ríkari áherslu á pólitíska stefnumótun og starf innan 

verkalýðshreyfingarinnar. Jarðskjálftafræðingurinn Ragnar Stefánsson var meðlimur 

Fylkingarinnar frá 1953 og til ársins 1984. Hann sagði Fylkinguna aldrei hafa verið 

fjölmenna hreyfingu en henni hafi tekist vel að virkja marga í aðgerðum á vegum 

samtakanna. Eftir að áherslur Fylkingarinnar urðu pólitískari fór „nokkur tími í karp 

og deilur við maóistana.” en árið 1975 gekk Fylkingin í fjórða Alþjóðasambandið sem 

stofnað var af fylgjendum Trotsky.29 

 Árið 1972 gekk inn í samtökin hópur íslenskra námsmanna frá Gautaborg. Þar 

höfðu þau komist í kynni við maóíska hugmyndafræði og báru hana með sér inn í 

Fylkinguna.30 Sama ár var haldin ráðstefna þar sem ræða átti stefnu og störf 

Fylkingarinnar. Þar var ákveðið, að frumkvæði maóistanna, að leggja skyldi áherslu 

á að styrkja innviði samtakanna með því að skerpa á hugmyndafræðinni með 

markvissu námsstarfi og leshringjum. Ekki leið á löngu þar til brestir fóru að myndast 

innan samtakanna. Eldri meðlimir og aðrir sem ekki höfðu heillast af maóismanum 

 
28 Baráttuleið alþýðunnar, 2. útg, bls. 1-2. 
29 “Viðtal við Ragnhar stefánsson í Fylkingunni”, Þjóðviljinn 31. desember 1983, bls. 13. 
30 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 288. 
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áttu erfitt uppdráttar í starfinu og fengu sig fullsadda af því sem þeim fannst vera 

réttrúnaður maóistana.31 

 Um árið 1974 fór að bera á trotskíisma innan Fylkingarinnar. Líkt og 

maóisminn barst hugmyndafræðin með stúdentum sem komist höfðu í kynni við 

trotskíisma við nám erlendis. Gengu þeir félagar sem ekki aðhylltust maóisman, 

trotskýismanum á hönd og voru þeir ekki lengi að umbreyta Fylkingunni úr 

hálfgerðum maóistasamtökum í fullgild trotskýistasamtök.32 

 Bæði á fundum og á síðum Neista, sem var málgagn Fylkingarinnar, var deilt 

um verkalýðsmál, afstöðu til stéttasamvinnunnar, uppbyggingu hreyfingarinnar, 

hlutverk kommúnista og afstöðuna til Kína. Stefnuplagg trotskýistanna, „Strategía og 

taktík“ var mikið lesið og rætt innan samtakanna en stefnuplagg maóistanna „Marx-

lenínisminn og stjórnlist – bardagaaðferð kommúnista á Íslandi“ var hundsað. Þegar 

kom að sumarráðstefnu Fylkingarinnar 1974 voru maóistar komnir í mikinn 

minnihluta. Ný starfsáætlun var samþykkt og söguskoðun trotskyismans felld í lög 

samtakanna. Gengu þá maóistarnir úr samtökunum.33 

 

2.2 KSML 

Kommúnistasamtökin marxistarnir-lenínistarnir (KSML) voru stofnuð haustið 1971, 

þá sem Kommúnistahreyfingin marxistarnir-lenínistarnir (KHML). Frumkvæðið átti 

hópur íslenskra stúdenta sem höfðu verið við nám í Gautaborg. Þar höfðu þeir komist 

í kynni við sænsku maóistasamtökin Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna 

(revolutionärerna), skammstafað KFML(r) sem höfðu þá nýlega klofið sig frá 

maóistasamtökunum Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML).  

Fyrstu árin starfaði KSML eftir stefnu KFML(r) sem einkenndist af algerri 

einangrunarstefnu. Neituðu samtökin að standa í nokkru samstarfi við aðra hópa. 

Innbyrðis deilur um afstöðu til verkalýðsfélaga og einangrunarstefnunnar leiddu til 

þess að sumarið 1974 voru þeir sem studdu stefnu KFML(r) reknir úr samtökunum. 

Stofnuðu þeir þá ný samtök, Kommúnistasamtökin marxistarnir-lenínistarnir 

 
31 Baráttuleið alþýðunnar, 2. útg, bls. 3-4. 
32 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 290. 
33 Baráttuleið alþýðunnar, 2. útg, bls. 7-8. 
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(byltingarsinnar), en þau samtök voru skammlíf. Innan KSML var gert uppgjör við 

einangrunarstefnuna og KSML hóf að taka þátt í samstarfi við aðrar hreyfingar.34 

 Í 1. maí ávarpi frá miðstjórn KSML árið 1973 kom fram að samtökin ætluðu 

að “taka upp þráðinn þar sem hann slitnaði á fjórða áratugnum og hafa hafið baráttu í  

anda marxismans-leninismans - hugsunar Mao Tse-tung fyrir uppbyggingu 

kommúnistaflokks.” Þá vildu samtökin byggja á reynslu Kommúnistaflokks Íslands 

(KFÍ) og “draga lærdóma af starfi hans, í baráttunni gegn hentistefnunni í dag.“35 

 Þann 1. Maí 1975 hélt KSML, ásamt EIK m-l, sameiginlegan fund maóista í 

Háskólabíói og var fullt út að dyrum. Þar tilkynntu KSML stofnun Kommúnistaflokks 

Íslands (marxistarnir-leninistarnir). Kom það félögum þeirra í EIK m-l í opna 

skjöldu. KSML voru gagnrýnd fyrir að falla aldrei alveg frá einangrunarstefnunni og 

leiddu innbyrðis átök til þess að fjöldi meðlima gekk úr samtökunum og yfir í EIK m-

l.36 

 

2.3 EIK m-l 

Í upphafi árs 1975 áttu þeir maóistar sem árið áður höfðu gengið úr Fylkinguni 

frumkvæði að því að stofna nýtt félag, Einingarsamtök kommúnista marx-lenínistar.37 

Þeir höfðu þá gefið út Baráttuleið alþýðunnar sem var stefnuskrá samtakanna og 

þjóðfélagsgreining sem var undirstaða starfs EIK m-l þar til endurbætt útgáfa kom út 

árið 1976. EIK m-l stillti sér upp á móti KSML og Fylkingunni sem þau stimpluðu 

sem samtök hentistefnu og fals-marxisma. Þegar KSML vildi fá EIK m-l með sér í að 

stofna flokk á þeim grundvelli að þau væru bæði maóísk samtök vildi EIK m-l meðal 

annars að KSML tæki upp stefnu EIK m-l og afneitaði því að KSML hafi verið maóísk 

samtök frá upphafi.38 

 Réttrúnaður maóismans einkenndi að miklu leyti starf EIK m-l. Ætlast var til 

að meðlimirnir tileinkuðu sér fræðin og tækju virkan þátt í námsstarfi samtakanna. 

Auk þess var ætlast til að félagar tæku þátt í áróðursstarfi, ynnu að Verkalýðsblaðinu 

eða seldu það, og tækju þátt í starfi nemendafélaga og verkalýðsfélaga. Samtökin náðu 

 
34 Baráttuleið alþýðunnar, 2. útg, bls. 11-12. 
35 „1. maí ávarp KSML“, Stéttabaráttan 25. apríl 1973, bls. 11. 
36 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 291. 
37 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 288. 
38 Baráttuleið alþýðunnar, 2. útg. bls. II-III. 
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að safna töluverðu liði, aðallega úr menntaskólum landsins.39 Samtökin stimpluðu 

flestar aðrar vinstri hreyfingar á Íslandi sem „falsmarxista“. Ari Trausti 

Guðmundsson, sem var formaður EIK m-l öll árin sem samtökin störfuðu, sagði í 

viðtali við Verkalýðsblaðið að EIK m-l liti „svo á að pólitísk heildareining 

verkalýðsins verði aðeins um marx-lenínismann - kenningar Maos Tsetungs. … Fólk 

lærir að berjast, afhjúpa falsmarxismann og eflir pólitíska vitund sína - 

óhjákvæmilega, en ekki með samstöðu allra sem setja “vinstri” stimpil á sjálfa sig.“40 

 

2.4 Rauðsokkahreyfingin 

Um 1970 fór að bera á þörf fyrir nýrri og framsæknari kvennabaráttu á Íslandi. Barátta 

kvenna fyrir kosningarétti og jafnri þátttöku í samfélaginu hafði lokið með sigri, en 

þó var langt í land. Þrátt fyrir lög um launajöfnuð kvenna og karla frá árinu 1961 var 

ennþá mikið launamisrétti og karlar stýrðu enn öllum sviðum samfélagsins. Í 

hugmyndafræði nýja vinstrisins var lítil áhersla á málefni kvenna og þar, líkt og annars 

staðar, stjórnuðu karlmenn. Tóku því konur til sinna ráða og undir lok sjöunda 

áratugarins hófst bylgja hinnar nýju kvennahreyfingar á vesturlöndum. Það fór ekki 

framhjá íslenskum konum þegar danskar kynsystur þeirra þrömmuðu eftir Strikinu í 

Kaupmannahöfn 8. apríl 1970 og vöktu athygli á málefnum kvenna, íklæddar rauðum 

sokkum. 1. maí 1970 bar fyrst á nýju kvennahreyfingunni á Íslandi. Blásið hafði verið 

til fundar nokkru áður þar sem ræða átti stöðu kvenna og þar var ákveðið að taka þátt 

í 1. maí göngu verkalýðsfélagana. Gengið var undir slagorðum líkt og „Vaknaðu 

kona!“ og „Nýttu mannréttindi þín“ og borið var gríðarstórt kvenlíkneski úr sýningu 

leikfélags MR á leikriti Aristófanesar, Lýsistrata. 41 Edda Óskarsdóttir lýsir göngunni 

svo: „Þegar kom að stóru stundinni vógu margar hendur styttuna á loft og færri komust 

að en vildu. Fjöldi kvenna hafði heyrt auglýsingu Vilborgar Dagbjartsdóttur í 

útvarpinu, þar sem skorað var á konur í rauðum sokkum að mæta í gönguna, og flykkst 

á Hlemm þar sem þær fylktu sér undir og umhverfis styttuna.“42  

 Formlegur stofnfundur hreyfingarinnar átti sér svo stað í Norræna húsinu 19. 

október 1970. Ákveðið var að hreyfingin skyldi hafa flatt skipulag en ekki 

 
39 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 288-291. 
40 „Staða konunnar í dag“, Verkalýðsblaðið 19. apríl 1977, bls. 4-5. 
41 Vilborg Sigurðardóttir, „Vitund vaknar“, bls. 476-479. 
42 Á rauðum sokkum, bls 139-140. 
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pýramídaskipulag. Því var engin eiginleg stjórn yfir hreyfingunni og störf hennar 

mörkuðust af starfshópum sem hver og einn hafði sitt málefni.43 

 Markmið hreyfingarinnar var vitundavakning. Rauðsokkurnar vildu vekja 

athygli á því misrétti og þeirri kúgun sem konur urðu fyrir og hvetja aðrar konur til að 

taka þátt í jafnréttisbaráttunni. Hreyfingin stóð meðal annars að gerð útvarpsþáttanna 

„Ég er forvitin rauð“ árið 1972 þar sem meðal annars var fjallað um fóstureyðingar 

og barnaheimili. Þá var sú upphæð sem fékkst fyrir gerð útvarpsþáttanna nýtt til 

blaðaútgáfu hreyfingarinnar og gaf hún út tímaritið Forvitin rauð frá 1972 til ársins 

1982.44 

 Þegar Rauðsokkahreyfingin var stofnuð var ákveðið að hún skyldi vera 

jafnréttishreyfing en ekki kvennahreyfing. Samtökin voru því opin karlmönnum á 

skjön við það sem þekktist erlendis þar sem kvennahreyfingar voru einungis opnar 

konum. Karlmenn voru þó aldrei fjölmennir í hreyfingunni.45  

 

2.5 Vinstri beygja Rauðsokkahreyfingarinnar 

Í júní 1974 hélt Rauðsokkahreyfingin ráðstefnu að Skógum. Ráðstefnan var haldin í 

tilefni af því að ákveðin sjálfsskoðun hafði átt sér stað innan hreyfingarinnar þar sem 

margir meðlimir töldu baráttuna hafa staðnað. Töldu meðlimir hreyfingarinnar að fara 

þyrfti nýjar leiðir og að ná þyrfti til nýrra hópa kvenna. Flestir meðlimir 

Rauðsokkahreyfingarinnar tilheyrðu hópi reykvískra menntakvenna en efast var um 

að hreyfingin hefði í raun náð til þeirra kvenna sem ef til vill þurftu mest á baráttunni 

að halda, verka- og lágstéttarkvenna.46 Hlín Agnarsdóttir var um tíma virkur meðlimur 

í bæði Rauðsokkahreyfinguni og EIK m-l: „Við vorum ekki nema rúmlega tvítugar 

þegar við gengum inn í Rauðsokkahreyfinguna og höfðum lítið sem ekkert vit á 

pólitík. Við vorum í endalausum skilgreiningarleik og okkur, ungu reiðu konunum, 

fannst allt borgaralegt nema að það héti verkafólk. Það er líka rétt að hafi einhverjar 

verkakonur verið í hreyfingunni á þessum tíma þá fældust þær frá.“47 Á fyrrnefndri 

ráðstefnu var mikið rætt um hvernig best væri að ná til þeirra kvenna sem hafði verið 

 
43 Vilborg Sigurðardóttir, „Vitund vaknar“, bls. 480. 
44 Vilborg Sigurðardóttir, „Vitund vaknar“, bls. 482-485. 
45 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 232-233. 
46 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 245. 
47 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 252. 
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litið framhjá og ákveðið var að hreyfingin skildi breyta um stefnu í baráttumálum og 

leggja meiri áherslu á stéttabaráttu. Í kjölfar ráðstefnunar var gefin út stefnuyfirlýsing 

þar sem sagði m.a. að ekki væri hægt að aðskilja jafnréttisbaráttu frá stéttabaráttu og 

öfugt. Stefnuyfirlýsingin var sem sagt sósíalísk og markaði upphafið að því sem kallað 

hefur verið vinstri beygjan í Rauðsokkahreyfingunni.48 Í kjölfarið hóf fólk af vinstri 

væng pólitíkurinnar í auknum mæli að ganga í hreyfinguna og þá sérstaklega 

ungmenni úr EIK m-l, Fylkingunni, og KSML og bera fór á slagorðinu „Engin 

stéttabarátta án kvennabaráttu. Engin kvennabarátta án stéttabaráttu.“49  

 Samhliða þeirri ákvörðun að breyta um stefnu var jafnframt ákveðið að efna 

til þriggja ráðstefna í samvinnu við konur á vinnumarkaðnum til að bæta tengsl 

hreyfingarinnar við verkakonur. Í janúar 1975 var haldin ráðstefna í samstarfi við 

ASB, félag afgreiðslustúlkna í mjólkurbúðum; Iðju, félags verksmiðjufólks; 

Starfsstúlknafélagsins Sóknar og Starfsmannafélags ríkisstofnanna. Á ráðstefnunni 

var rætt um kjör láglaunakvenna og samþykkt að allar íslenskar konur skyldu leggja 

niður vinnu hluta af degi á árinu til að vekja athygli á mikilvægi kvenna á 

vinnumarkaði. Tillagan varð kveikja að kvennafrídeginum seinna um árið. Í febrúar 

var svo haldin ráðstefna í samstarfi við Fóstrufélag Íslands. Þar voru rædd 

dagvistarmál og forskólafræðsla en á þessum tíma voru dagvistarpláss af skornum 

skammti eins og áður sagði og þótti það eitt helsta baráttumál íslenskra 

kvennahreyfinga að bæta dagvistun. Þriðja ráðstefnan var svo haldin í apríl sama ár á 

Neskaupsstað og bar nafnið: „Konur til sjávar og sveita“ þar sem Rauðsokkur stefndu 

að því að ná betri tengslum við verkakonur út á landi.50 

 Skiptar skoðanir voru um stefnubreytingu Rauðsokkahreyfingarinnar. Sumir 

meðlimir töldu að hún gæti haft fráhrindandi áhrif og jafnvel bolað einhverjum 

meðlimum úr hreyfingunni. Einn meðlimur hreyfingarinnar sagði: „Ég held að margar 

hafi bara lent í vandræðum á Skógaráðstefnunni vegna þess að þær höfðu enga stefnu 

og fannst óþægilegt að þurfa að taka afstöðu þar sem deilt var hart.“51 Einhverjir voru 

andvígir og gengu úr hreyfingunni en upp til hópa fannst meðlimum kominn tími á 

breytingar og að stefnuyfirlýsingin hafi verið nauðsynleg. Rauðsokkan Guðrún 

 
48 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 246-247. 
49 Kristín Jónsdóttir, „Hlustaðu á þína innri rödd“,bls. 22-23. 
50 Herdís Helgadóttir, Vaknaðu kona, bls. 63-64. 
51 Herdís Helgadóttir, Vaknaðu kona, bls. 63. 
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Ágústsdóttir sagði: „við vorum einfaldlega fleiri sem lögðum áherslu á að nýta þyrfti 

aðferðir stéttabaráttunnar til að draumurinn um betra samfélag yrði að veruleika, 

samfélag þar sem allir fengu notið sín og konur væru ekki annars flokks vinnuafl og 

áhrifalausar í valdastofnunum.“52 Þá kallaði rauðsokkan Vilborg Sigurðardóttir 

ráðstefnuna „örlagastund í sögu hreyfingarinnar.“53 

Hér má sjá stefnuyfirlýsingu Rauðsokkahreyfingarinnar í heild sinni: 

 

Barátta kvenna fyrir jafnrétti kynjanna verður ekki slitin úr tengslum við 

baráttu undirokaðra stétta fyrir þjóðfélagslegum jöfnuði, né heldur verður 

sigur unninn í verkalýðsbaráttunni án virkrar þátttöku kvenna.  

 Í aðaldráttum er baráttan tvíþætt; annars vegar fyrir breyttu þjóðfélagi 

gegn kúgunar- og afturhaldsöflum, samfara tímabundnum umbótum í 

þjóðfélaginu, og hins vegar sú uppbygging, sem snýr að konum sjálfum, 

vitundarvakning, andspyrna gegn bælandi uppeldis- og umhverfisáhrifum og 

aldagömlum fordómum og hefðum. Undirokun kvenna er efnahagslegs og 

kynferðislegs eðlis. Langvarandi bæling kvenna hefur fyrr og nú verið 

framkvæmd vitandi vits í þeim tilgangi að hagnast á vinnuafli þeirra innan 

heimilanna og á vinnumarkaðnum og að viðhalda kynferðislegri kúgun. 

Ríkjandi efnahagskerfi byggist að miklu leyti á hreyfanlegu vinnuafli, sem 

grípa má til eftir því hvort um er að ræða þenslu eða samdrátt í atvinnulífinu. 

Íhlaupavinnuaflið er fyrst og fremst konur, og konur eru meginþorri hinna 

lægst launuðu hvar sem er í atvinnulífinu. 

 Þess vegna verður að heyja baráttu kvenna fyrir frelsi og jafnrétti með 

vopnum stéttabaráttu.54 

 

Sjá má að Rauðsokkahreyfingin tók á þessum tíma afstöðu gegn íhaldssamri 

samfélagsskipan, tvöföldu vinnuálagi kvenna og stöðu þeirra sem varavinnuafls á 

vinnumarkaði. Hreyfingin taldi að breytingar þyrftu að eiga sér stað á samfélaginu 

sjálfu til að frelsun kvenna gæti orðið að veruleika. 

 
52 Á rauðum sokkum, bls. 304. 
53 Á rauðum sokkum, bls. 407. 
54 „Stefnuyfirlýsing Rauðsokkahreyfingarinnar“, Forvitin rauð 1. maí 1975, bls. 7. 
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 Ljóst er að stefnubreyting Rauðsokkahreyfingarinnar hafði töluverð áhrif á 

starf hennar og stefnu. Starfið varð markvissara og sérhæfðara sem leiddi ekki 

einungis til þess að einhverjir meðlimir gengu út heldur einnig til þess að margir 

meðlimir sem gengu inn í hreyfinguna voru einnig meðlimir í marxistahreyfingum.55 

Hreyfingin fékk þó lítið lof fyrir að starfa „með vopnum stéttabaráttu“. Hún var 

harðlega gagnrýnd af vinstri samtökum líkt og EIK m-l og KSML, aðallega fyrir 

stefnuleysi og ranghugmyndir. 

 

  

 
55 Auður Styrkársdóttir, „From social movement to political party“, bls 146. 
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3. „Konur bera uppi hálfan himininn“ - Stefna og gagnrýni 

 

Þegar umræða um kvennabaráttu fór af stað á síðum málgagna samtakanna þriggja 

gerðist það af töluverðum krafti. Stefna allra samtaka í kvennabaráttunni var fljótlega 

ákveðin og breyttist lítið í gegnum árin. EIK m-l gaf út nokkurskonar stefnuskrá fyrir 

sína kvennabaráttu, fyrst í Verkalýðsblaðinu og svo í endurskoðaðri útgáfu af 

Baráttuleið alþýðunnar sem kom út árið 1976. KSML tók fljótlega afstöðu í greinum 

í Stéttabaráttunni og Fylkingin byrjaði sína umfjöllun með því að birta röð greina um 

kvennabaráttuna í Neista undir lok árs 1975. Umræðan á síðum málgagna samtakanna 

fór oftast fram í sérstökum greinum þar sem fjallað var um stöðu kvennabaráttunnar í 

samhengi við þau mál sem bar helst á í umræðunni á þeim tíma. Innihaldið breyttist 

en skilaboðin voru oftast þau sömu. 

 

3.1 Stefna samtakanna í kvennabaráttunni 

„Konur bera uppi hálfan himininn“ var kínverskt hugtak sem EIK m-l og KSML 

tileinkuðu sér. Hugtakið vísaði í kínverska kvennabaráttu þar sem fullyrt var að konur 

stæðu jafnfætis körlum í baráttunni með fræðikenningar maóismans að vopni.56 

KSML taldi, líkt og Maó, að mikilvægt væri að átta sig á því hver væri vinur og hver 

væri óvinur baráttunnar. Sama hugsun lá að baki hugmyndafræði EIK m-l. Samtökin 

töldu verkakonur upplifa tvöfalda kúgun, þ.e. þær voru bæði kúgaðar sem konur og 

sem meðlimir verkalýðsstéttarinnar. Í tilfelli kvennabaráttunar væri það auðvaldið 

sem byggi til umgjörðina um tvöfalda kúgun konunar og væri því helsti óvinur hennar. 

Þá töldu samtökin einnig að konur af borgarastétt væru óvinir kvennabaráttunnar þar 

sem þær drægju hana í átt að borgaralegum femínisma. Staða þeirra væri gjörólík 

stöðu verkakvenna en þó lifðu þær við kúgun líkt og verkakonur. Kúgunin var þó af 

öðrum toga, konur af borgarastétt voru í raun mest kúgaðar sem konur, þær bjuggu 

við mestu kynferðislegu kúgunina. Verkakonur upplifðu mun frekar stéttakúgun.57 

Þessa hugsun má rekja beint til hinnar marxísku hefðar í kvennabaráttunni sem fjallað 

var um í kaflanum hér á undan.  

 
56 „Barátta kvenna“, Stéttabaráttan 8. mars 1977, bls. 1. 
57 Sjá t.d. „Um stöðu konunnar“ í fylgiblaði Stéttabaráttan 25. mars 1976, bls. 3 og „Kvennabarátta er 

stéttabarátta“, Verkalýðsblaðið 1. maí 1976, bls. 4. 
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 Fylkingin afneitaði hins vegar hugtökum líkt og því um tvöföldu kúgunina. 

Samtökin vildu meina að að kúgun væri undirliggjandi í samfélaginu öllu og meira að 

segja kapítalistinn væri kúgaður af lögmálum auðvaldsþjóðfélagsins. Töldu samtökin 

að allir upplifðu kúgun og að hún gengi þvert á stéttalínur. Þess vegna þyrfti samstöðu 

stéttanna til þess að kveða niður kúgunina. Fylkingin taldi þó að sagan benti til þess 

að auðvaldsstéttin myndi ekki sjá hagnaðinn af því að berjast með verkalýðsstéttinni 

og myndi því að öllum líkingum berjast gegn henni. Því gengi takmarkað að sækja 

hjálp þangað; auðvaldskonur væru fyrst og fremst fulltrúar auðvaldsins.58 

 KSML lýsti konum af borgarastétt líkt og fylgihlutum karla. Gildi þeirra réðist 

af eignum þeirra, ytra útliti og framkomu og væri menntun þeirra yfirleitt eingöngu 

til að geta staðið í vitsmunalegum umræðum við eiginmenn sína. Sökum þess 

hölluðust konur í borgarastétt að femínisma sem væri sprottin úr hugmyndafræði 

borgarastéttarinnar. Bæði KSML og EIK m-l töldu að femínismi snérist aðeins um að 

konur væru jafnréttháar körlum í samfélaginu en láðist að krefja þeirra breytinga á 

þjóðfélaginu sem samtökin töldu nauðsynlegar til að rétta hlut kvenna að fullu. Þær 

breytingar yrðu aðeins með endanlegum sigri sósíalismans. Í fylgiblaði 

Stéttabaráttunnar sem kom út í mars 1976 má finna greinargóða lýsingu á hvernig 

KSML sá fyrir að endanlegur sigur sósíalismans myndi hafa áhrif á stöðu konunnar. 

Þar má sjá að markmiðið var ekki einungis að útrýma kúgun kvenna og auka frelsi 

þeirra heldur einnig að gera þær að betri samfélagsþegnum: 

 

[Hið sósíalíska efnahagskerfi] veitir konunni örugga atvinnu og skilyrði til að 

stunda hana. Launavinnan gerir hana fjárhagslega sjálfstæða og vöggustofan eða 

barnaheimilin létta henni heimilisáhyggjur liðna tímans. Þetta nýja fjárhagslega 

sjálfstæði veitir konunni einnig mikinn frítíma til margra annara starfa. Hún 

getur betur notið samvista við eiginmann og börn og hún getur nú tekið þátt í 

þjóðfélagslegu og pólitísku starfi. Þetta aukna sjálfstæði konunnar breytir síðan 

smátt og smátt viðhorfum karlmannsins og barnanna til hennar og ekki hvað síst 

viðhorfum hennar til sjálfrar sín. En hún hefur öðlast meira. Hún hefur með 

þátttöku sinni í samfélagslegri vinnu öðlast starfsþroska og tilgangsríkt skapandi 

líf. Þetta allt gerir hana ekki aðeins að góðum félaga manns síns og góðum 

 
58 „Spurningin um kúgun konunnar“, Neisti 22. október 1975, bls. 7. 
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uppalanda heldur skapar það einnig góðan þjóðfélagsborgara, sem er sér 

meðvitandi um stöðu sína og umhverfi sitt og er ákveðinn í að leggja 

grundvöllinn að nýju þjóðfélagi.59 

 

 Þarna má aftur sjá endurspeglun á hinni klassísku marxísku hugmynd um 

kvennabaráttuna þar sem talið var að aukin atvinnuþátttaka kvenna myndi leiða af sér 

fjárhagslegt sjálfstæði þeirra og gætu þær í kjölfarið tekið höndum saman við 

karlmenn í byltingunni. 

 Líkt og á öðrum sviðum baráttu þeirra átti samfylkingaraðferðin að vera helsta 

vopn EIK m-l í kvennabaráttunni. Þannig vildu samtökin fá sem flestar konur til að 

taka þátt í breiðfylkingu til að auka vitundavakningu á baráttu kvenna sem og til að 

styðja við helsta baráttufólk sósíalista. Þar sem samfylkingaraðferðin átti að fylkja 

öllum til baráttu óháð flokksböndum, átti samfylking kvenna ekki að vera byggð á 

sósíalískum forsendum. Þó átti að miða baráttuna við hagsmuni verkakvenna en það 

var vegna þess að verkakonur, ásamt verkamönnum, voru í skarpastri andstöðu við 

borgarastéttina. „Þau hafa allt að vinna og engu að tapa í byltingunni.“ Þá voru 

meðlimir hvattir til að treysta ekki stjórnmálamönnum sem störfuðu ekki í nafni 

sósíalista. Þeir væru aðeins að nýta kvennabaráttuna til að ná til sín atkvæðum kvenna 

en þar sem þeir störfuðu fyrir auðvaldið þá höfðu þeir ekki í hyggju að standa í 

raunverulegri kvennabaráttu. „Endanlegur sigur í jafnréttisbaráttunni og fullt frelsi 

kvenna næst aðeins með sigri sósíalismans.“60 

 Þó bæði EIK m-l og KSML töldu mikilvægt að leiða kvennabaráttuna inn á 

rétta braut með fjöldahreyfingu arðrændra og kúgaðra gegn auðvaldsskipulaginu og 

ríkisvaldi þess var  smá munur á aðferðum þeirra. KSML vildi stofna sjálfstæðar 

fjöldahreyfingar utan um hvert málefni fyrir sig. EIK m-l vildi hinsvegar stofna 

samfylkingu kvenna sem myndi sjá um að mynda hópa í kringum hvert málefni. Leit 

þá EIK m-l meðal annars á samfylkingu bænda og smáborgara fyrir þjóðlegri 

lýðræðisbyltingu í Rússlandi og þjóðfrelsisfylkingarinnar í Víetnam sem fyrirmyndir 

um sigursælar samfylkingar. Í Baráttuleið alþýðunnar segir um 

samfylkingaraðferðina: „í stuttu máli sagt, byggist hún á því að leitast við að fylkja 

 
59 „Um stöðu konunnar“, Stéttabaráttan 25. mars 1976, bls. 2. 
60 Baráttuleið alþýðunnar, 2. útg. bls. 143-144. 
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öllum þeim til baráttu, sem hafa sameiginlega hagsmuni af framgangi ákveðins 

baráttumáls með tilliti til mismunandi stéttarvitundar og án tillits til flokksbanda.“ 

Samfylkingaraðferðin var ætluð sem stoð við framsæknasta hluta verkalýðsins, 

bakland baráttufólkins. Þannig þyrftu félagar í samfylkingunni ekki að vera eldheitt 

baráttufólk heldur dugði það til að styðja baráttuna vegna sameiginlegra hagsmuna.61 

 KSML gagnrýndi EIK m-l fyrir hvernig þau vildu standa að 

samfylkingarstarfinu. KSML taldi að samfylkingarstefna EIK m-l endurspeglaði 

kreddufestu samtakanna og að aðferðir EIKar myndu einfaldlega einangra 

samfylkinguna frá þeim sem væru ekki nógu sammála stefnu EIK m-l. KSML sá ekki 

fram á að samfylkingarstefna EIKar myndi ná til næginlega margra aðila til að hægt 

væri að stofna almennilega fjöldahreyfingu um þau málefni sem þurfti að takast á við. 

Það væru einfaldlega ekki nógu margir hallir undir maóismann á Íslandi.62 

 Sjá má að munurinn á hugmyndum EIK m-l og KSML var ekki ýkja mikill. 

Bæði sóttu innblástur í klassíska marxíska hugmyndafræði hvað varðar hugmyndir 

sínar um upphaf kvennakúgunar. Þá vildu samtökin nota svipaðar aðferðir í sinni 

kvennabaráttu en munur á framkvæmdinni skildi þau að.  

 Fylkingin sá fjölskylduna sem eitt helsta vandamál kvennabaráttunar. Hún vildi 

meina að hugmyndin um fjölskylduna léki stórt hlutverk í þágu auðvaldsins og að hún 

væri hindrun fyrir verkalýðinn í sinni stéttabaráttu. Fullyrt var að menn hafi séð sig 

knúna til að greiða atkvæði gegn verkfalli eða að taka þátt í verkfallsbroti til að geta 

séð fyrir fjölskyldu sinni. Fylkingin áttaði sig þó á því að það væri ómögulegt að losna 

alveg við fjölskylduna sem stofnun. Töldu þau að það þyrfti að vinna gegn þeim 

neikvæðum áhrifum sem fjölskyldan gat haft fyrir verkalýðinn. Þess vegna væri 

mikilvægt að setja fram kröfur um dagheimili. “Það eykur möguleikana fyrir alla 

meðlimi verkalýðsfjölskyldunnar að taka þátt í framleiðsluferlinu.” Ofan á það vildu 

þau svo að hægt væri að lifa af launum fyrir átta stunda vinnudag og lögðu áherslu á 

sömu laun fyrir sömu vinnu. 63 Engu að síður kusu samtökin öll að gagnrýna 

Rauðsokkahreyfinguna. 

 

 
61 Baráttuleið alþýðunnar, 2. útg. bls. 134. 
62 „Hvers vegna fjöldahreyfing?“, Stéttabáttan 7. mars 1978, bls. 2. 
63 „Spurningin um kúgun konunnar“, Neisti 20. Október 1975, bls.10. 



 26 

3.2 Gagnrýni á Rauðsokkahreyfinguna 

Bæði EIK m-l og KSML voru dugleg við að mótmæla áherslum 

Rauðsokkahreyfingarinnar. EIK m-l átti í beinni samskiptum við 

Rauðsokkahreyfinguna og elduðu þau grátt silfur lengi vel.  

 Í grein sem birtist í tímaritinu Stéttabaráttan, málgagni KSML, í febrúar 1975 

kemur fram harkaleg gagnrýni á Rauðsokkahreyfinguna. Yfirlýsingar um að 

kvennabarátta skildi nú vera háð með leiðum stéttabaráttunnur voru sagðar fjálglegar 

og að hreyfingin hefði aðeins tekið nýja stefnu í orði en ekki á borði. Tölu samtökin 

að Rauðsokkahreyfingin starfaði ennþá með það að leiðarljósi að um kynferðiskúgun 

væri að ræða en ekki stéttarkúgun. En þar sem Rauðsokkahreyfingin hafði fjarlægst 

borgaralegar hugmyndir og valið að starfa með aðferðum stéttabaráttunnar, gæti 

karlmaðurinn ekki lengur verið höfuðandstæðingur þeirra. Þannig í stað þess að breyta 

aðferðum sínum hefði Rauðsokkahreyfingin einungis snúið spjótum sínum gegn 

strámanni sem þau  kalla ‘almenningsálitið’. Samtökin héldu því fram að 

Rauðsokkahreyfingin hefði ekki nein tengsl við konur í verkalýðsstétt. Ekkert 

samband hafði verið á milli hreyfingarinnar og verkalýðsstéttarinnar og að þeir 

meðlimir hreyfingarinnar sem tilheyrðu verkalýðsstéttinni störfuðu innan 

hreyfingarinnar á hennar forsendum en ekki fyrir hagsmunum eigin stéttar. Þetta var 

þrátt fyrir að Rauðsokkahreyfingin hafði skipulagt þrjár ráðstefnur með þeim tilgangi 

að bæta tengsl sín við konur í verkalýðsstéttinni. Þá gerði KSML grein fyrir fyrstu 

ráðstefnunni sem haldin hafði verið í janúar í sama tölublaði og hún birti gagnrýni 

sína.64  

 Svipað var upp á teningnum í tímaritinu Neista, málgagni Fylkingarinnar í 

mars sama ár. Rauðsokkahreyfingin var gagnrýnd fyrir að berjast aðeins fyrir 

réttindum kvenna til að arðræna og vera arðrændar, þ.e. jöfn réttindi karla og kvenna 

óháð stétt. Þrátt fyrir þær ályktanir sem samþykktar höfðu verið á ráðstefnunni að 

Skógum þá væri ennþá hjakkað í sömu förunum og Rauðsokkahreyfingin hafði hvorki 

sýnt í ræðu né riti að einhver breyting hefði átt sér stað á stefnu þeirra. Fylkingin lagði 

áherslu á að þó að það væri aðstöðumunur á körlum og konum þvert yfir línuna þá 

þýddi það ekki sem svo að það væri grundvöllur fyrir sameiginlega baráttu allra 

kvenna. Konur í verkalýðsstétt gætu ekki haft sömu kröfur og konur í efri stéttum 

 
64 „Rauðsokkahreyfingin: Efni til umræðu”, Stéttabaráttan 14. febrúar 1975, bls. 7. 
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samfélagsins. Slík hugsun væri ógagnleg og myndi aðeins hjálpa “óvininum”. Öll 

barátta yrði að taka mið af sameiginlegri baráttu verkalýðsstéttarinnar.65 

 Í fyrsta tölublaði af Verkalýðsblaðinu gagnrýndi EIK m-l Fylkinguna og KSML 

fyrir óréttmæta gagnrýni á Rauðsokkahreyfinguna. EIK m-l taldi að samtökin litu 

framhjá hlutverki verkakvennafélaga og sagði þau ekki koma með neinar hugmyndir 

um hvernig hægt væri að betrumbæta kvennabaráttuna eða auka þátttöku verkakvenna 

í stéttabaráttunni. EIK spurði sig hvort Fylkingin og KSML hefði aðeins tjáð sig um 

málefni kvennabaráttunnar vegna þess að þau töldu sig knúin til þess vegna kvennaárs 

Sameinuðu þjóðanna. EIK m-l sagðist ekki undrast það að konur sem væru að átta sig 

á því misrétti sem þær höfðu verið beittar hafi laðast að femínisma, þ.e. jöfn réttindi 

karla og kvenna óháð stétt. Vinstri hreyfingar sem og verkalýðshreyfingin sjálf hafi 

vanrækt skipulagða baráttu kvenna þannig að femínisminn virkaði sem mun fýsilegra 

tól til jafnréttisbaráttu. EIK m-l setti sér þá stefnu að stofna breiðfylkingu 

baráttukvenna. Það væri hið næsta rökrétta skref kommúnista í málefnum kvenna. Til 

væru félög sem vildu tengja kvennabaráttuna við stéttabaráttu og mikilvægt væri að 

virkja allar verkakonur í þeim efnum. Breiðfylkinguna sjálfa skyldi þó ekki byggja á 

sósíalískum grundvelli til að geta höfðað til eins marga baráttukvenna og hægt væri. 

Þrátt fyrir það þurfti barátta breiðfylkingarinnar þó að grundvallast fyrst og fremst á 

stöðu verkakvenna. 

 Deilur EIK m-l og Rauðsokkahreyfingarinnar hófust af alvöru í maí 1976 eftir 

að Hlín Agnarsdóttir, sem þá var meðlimur í bæði Rauðsokkahreyfingunni og EIK m-

l, skrifaði jákvæða grein um kvennabaráttu í Kína í Forvitin rauð, málgagn 

Rauðsokkahreyfingarinnar. Einhverjir meðlimir Rauðsokkahreyfingarinnar voru 

ósáttir með greinina og reyndu að hindra útbreiðslu á blaðinu. Leiddi þetta til þess að 

EIK m-l ákvað að hætta öllu samstarfi við Rauðsokkahreyfinguna og hóf í kjölfarið 

að gagnrýna starf þeirra harðlega.66 

 EIK m-l var ekki á sama máli og KSML og Fylkingin að Rauðsokkahreyfingin 

væri í litlum tengslum við konur af verkalýðsstétt. EIK m-l benti á að 

Rauðsokkahreyfingin hafði í mörg ár staðið við bakið á verkakonum og gagnrýnt 

verkalýðsforystuna fyrir vanrækslu á málefnum þeirra. Vinstri hreyfingar höfðu 

 
65 „Madamma-kelling”, Neisti 20. mars 1975, bls. 7. 
66 „Villur leiðréttar“, Verkalýðsblaðið 15. júlí 1980, bls. 7. 
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samkvæmt EIK m-l litið framhjá þeim verkakonum sem stóðu í kvennabaráttu og veitt 

þeim engan stuðning sem beinlínis hafði heft framför baráttunnar. Þetta væri ein helsta 

ástæða þess að baráttukonur tileinkuðu sér frekar hugmyndafræði feminisma en 

stéttabaráttu. EIK m-l vildi hvetja fólk til að líta raunsæum augum á það sem þegar 

hafði verið gert í kvennabaráttunni, tengslum kvennabaráttunnar við stéttabaráttuna 

og þá athygli sem sem hafði beinst að stöðu kvenna.67  

 Þar sem Rauðsokkahreyfingin hafði enga eiginlega stjórn og starfaði eftir flötu 

skipulagi var hún harðlega gagnrýnd fyrir stjórnleysi. KSML vildi meina að sundrung 

og óeining einkenndi starf Rauðsokkahreyfingarinnar. Hópar sem myndaðir voru utan 

um tiltekin mál væru handahófskenndir og lítil eftirfylgni væri með gangi mála. 

Samtökin fullyrtu að mörgum hópum væri lítið ágengt og árangur hópanna og 

hreyfingarinnar í kjölfarið byggðist á áhuga og frumkvæði einstaklinga fremur en 

krafti hópsins.68 EIK m-l tók í svipaðan streng og segir í Verkalýðsblaðinu að í 

Rauðsokkahreyfingunni væri “skipulag nær ekkert, engin venjuleg stjórn, ekkert 

meirihlutavald varðandi daglega ákvarðanatekt og enginn ber ábyrgð á neinu.”69 

 Gagnrýni EIK m-l og KSML hélst tiltölulega óbreytt í gegnum árin. Samtökin 

héldu áfram að fjalla um meint stjórnleysi Rauðsokkahreyfingarinnar, borgaralegt eðli 

hennar og takmörkuð tengsl við konur af verkalýðsstétt. Sást það e.t.v. best í umfjöllun 

8. mars hreyfingarinnar, kvenhreyfingararms EIK m-l, en það er til skoðunar í 

sérstökum kafla hér á eftir. 

 Athyglisvert er að EIK m-l varpaði fram þeirri spurningu í fyrsta tölublaði 

Verkalýðsblaðsins hvort KSML og Fylkingin hefðu einungis tjáð sig um málefni 

kvenna vegna þess að þarna var komið kvennaár. Í upprunalegri útgáfu Baráttuleið 

alþýðunnar, stefnuskrá EIK m-l, sem kom út seint árið 1974 var ekkert fjallað um 

kvennabaráttu eða málefni kvenna. Hinsvegar birtist í endurbættri útgáfu sem kom út 

árið 1976 kafli um hugmynd þeirra um samfylkingu kvenna. Í raun fjölluðu samtökin 

þrjú lítið sem ekkert um kvennabaráttuna fyrr en árið 1975. Því má velta því fyrir sér 

hvort þessi skyndilegi áhugi samtakanna á kvennabaráttunni hafi komið til vegna 

aukinnar umræðu um kvennamál í kjölfar kvennaársins 1975. Skýringin gæti þó legið 

í vinstri beygju Rauðsokkahreyfingarinnar á þessum tíma. Sú staðreynd að vinstri 

 
67 „Úr Kvennabaráttunni”, Verkalýðsblaðið 1. apríl 1975, bls. 8-10. 
68 „Rauðsokkahreyfingin: Efni til umræðu”, Stéttabaráttan 14. febrúar 1975, bls. 7. 
69 „Úr kvennabaráttunni“, Verkalýðsblaðið 1. ágúst 1975, bls. 3. 
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slagsíða var komin í Rauðsokkahreyfinguna opnaði á gagnrýni sem átti rætur að rekja 

í þá kreddufestu sem einkenndi þessi samtök. Bæði KSML og EIK m-l, voru gjörn á 

að gagnrýna harðlega það sem ekki samsamaðist því sem þau töldu vera hina einu 

réttu hugmyndafræði, maóismann. Auk þess bauð aukinn fjöldi samtaka upp á auknar 

deilur meðal vinstrisinnaðra, t.d. gagnrýndu EIK m-l og KSML hvort annað töluvert 

þrátt fyrir að bæði samtökin væru maóísk. Þau atriði sem vinstri samtökin voru helst 

að gagnrýna Rauðsokkahreyfinguna fyrir virtust byggja að miklu leyti á þeim 

marxísku forsendum sem samtökin settu fyrir sig sjálf. Gagnrýnin beindist að 

takmörkuðu magni að málefnum Rauðsokkahreyfingarinnar en mun frekar að því 

hversu illa samtökin töldu Rauðsokkahreyfinguna starfa sem marxísk samtök.  
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4. Gegn kvenrembu Rauðsokka 

 

4.1 Femínismi verður kvenremba 

EIK m-l hélt því fram að femínismi ætti sér marga talsmenn innan 

Rauðsokkahreyfingarinnar. Álitu þau að femínistar væru konur sem töldu  

karlmanninn vera höfuðóvin sinn og tækju ekki mið af stéttabaráttu í sinni 

kvennabaráttu. Meðlimir EIK m-l töldu þetta leiða kvennabaráttuna inn á rangan 

farveg sem myndi aldrei enda með sigri. Í fyrsta tölublaði Verkalýðsblaðsins þar sem 

línur voru lagðar fyrir kvennabaráttu EIK m-l stendur: „Það er alveg rétt að 

tilhneiginga til feminisma hefur gætt i kvennahreyfingunni hér. Slíkt er afleitt enda 

femínisminn borgaraleg stefna (upprunninn meðal amerískra miðstéttarkellinga) sem 

afneitar stéttarsjónarmiðum í baráttunni og spillir því raunhæfri baráttu kvenna.“70 

 Í byrjun árs 1978 hættu EIKarar að notast við orðið femínismi og í stað þess 

var tekið upp orðið kvenremba. Orðið kom fyrst fram í Verkalýðsblaðinu árið 1978 í 

greininni „Rauðsokkar á rangri leið“ þar sem lauslegt skipulag 

Rauðsokkahreyfingarinnar var gagnrýnt. Eflaust töldu EIKarar að betra væri að notast 

við gildishlaðnara orð í baráttunni gegn borgaralegum femínismanum sem þá var 

hafin af fullum þunga. EIK m-l taldi kvenrembu eitur í beinum kvennabaráttunnar. 

Hugmyndin um að karlmaðurinn væri höfuðóvinur kvenna og kvennabaráttu var talin 

röng og afvegaleiðandi fyrir hina réttu kvennabaráttu sem þörf var á, þar var 

höfuðóvinurinn auðvaldið. Kynferðisleg kúgun kvenna var að vísu til staðar en 

verkakonur urðu fyrir minniháttar kynferðislegri kúgun en meiriháttar stéttakúgun. Á 

meðan borgaralegar yfirstéttakonur stýrðu kvennabaráttu frá stéttabaráttu og í átt að 

kvenrembu þá yrði lítill sem engin ávinningur fyrir verkakonur. Þær ættu litla samleið 

með yfirstéttakonum í kvennabaráttunni. EIK m-l taldi kvenrembu þjóna auðvaldinu 

með því að sundra alþýðufólki og veikja baráttu þeirra.71 Samtökin vildu meina að 

vegna þess hversu lauslegt skipulagið var innan Rauðsokkahreyfingarinnar þá hefði 

hún ekki nógu góða yfirsýn yfir hvaða hugmyndafræði væri að störfum innan 

hreyfingarinnar. Þannig hefði kvenremba grasserað innan hreyfingarinnar og jafnvel 

kæft mikilvæga umræðu og málefni áður en þau komust út fyrir veggi hennar og 

 
70 „Úr kvennabaráttunni“, Verkalýðsblaðið 1. apríl 1975, bls. 9. 
71 „Kvennabarátta er stéttabarátta“ Verkalýðsblaðið 1. maí 1976, bls. 4-5. 
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virkaði vinstri beygja Rauðsokka þannig að eitthverju leyti sem „rauð dula yfir 

borgaraleg sjónarmið“ innan hreyfingarinnar.72 

 Árið 1978 hóf 8. mars hreyfingin starf sitt, en hreyfingin var í raun 

kvennahreyfing byggð á forsendum EIK m-l. Eitt helsta yfirlýsta markmið 

hreyfingarinnar var að: „færa kvennabaráttuna frá kvenrembu og skipulagsleysi og til 

baráttu á grundvelli stéttabaráttu.“ Hreyfingin, líkt og EIK m-l, trúði að baráttan skyldi 

vera háð á „grundvelli þeirrar baráttu sem stöðugt færi fram milli auðvaldsins í þessu 

landi og verkafólks og annarar vinnandi alþýðu.“73 Þá kom fram á kappræðufundi 

milli EIK m-l og Rauðsokkahreyfingarinnar þar sem meðlimir 8. mars hreyfingarinnar 

tóku einnig til máls að EIK m-l og 8. mars hreyfingin töldu að Rauðsokkahreyfingin 

gæti ekki talist verkalýðssinnuð. Afstaða Rauðsokka til fjölskyldunnar, upphafs 

kvennakúgunar og afstöðuleysi gagnvart verkalýðsforystunni og heimsvaldastefnu 

setti hreyfinguna bókstaflega á móti verkalýðsstéttinni. „EIK m-l líta svo á að þetta 

geri hreyfinguna að borgaralegri, „feminískri“ (kvenrembu-) hreyfingu.“74 

 Rauðsokkahreyfingin gagnrýndi harðlega notkun EIK m-l á orðinu kvenremba 

sem þýðingu á enska orðinu feminism. Þannig væri verið að stimpla allar 

kvennahreyfingar sem kalla sig femínista, innlendar sem erlendar, sem borgaralegar 

hreyfingar. Skilgreina þyrfti hugtakið nánar og töldu Rauðsokkur best að flokka 

femínista annarsvegar í borgaralega femínista og hinsvegar í byltingarsinnaða 

femínista. 

 Rauðsokkahreyfingin vildi meina að borgaralegir femínistar væru þeir sem 

aðeins töldu nauðsynlegt að berjast fyrir formlegum lagalegum réttindum kvenna. 

Kvennabarátta þeirra snérist um að geta náð sömu stöðu og karlmenn. Að þeirra mati 

láu rætur kvennakúgunar ekki í samfélagsgerðinni sjálfri og sáu þær því ekki þörf fyrir 

að breyta henni. Rauðsokkar töldu kvennabaráttu borgaralegra femínista vera 

eiginhagsmunabaráttu þar sem afstaða var tekin gegn hagsmunum alþýðukvenna. 

Borgaralegir femínistar, sem yfirleitt voru yfirstéttarkonur, áttu ekki við sömu 

vandamál að stríða og verkakonur. Þær þurftu ekki að hafa áhyggjur af tvöfalda 

vinnuálaginu, menntun, vinnuaðstöðu eða barnagæslu. Allt voru þetta hlutir sem 

byltingarsinnaðir femínistar einblýndu hvað mest á. Rauðsokkar sögðu sig tilheyra 

 
72 „Rauðsokkar á rangri leið“, Verkalýðsblaðið 31. janúar 1978, bls. 5. 
73 „Kvennabarátta af nýrri gerð“ Verkalýðsblaðið 9. janúar 1979, bls. 4. 
74 „Hvers vegna ekki?“ Verkalýðsblaðið 21. mars 1979, bls. 4. 
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hóp byltingasinnaðra femínista sem töldu að nauðsynlegt væri að breyta 

samfélagsgerðinni til þess að kvenfrelsi gæti orðið. Kvennabarátta og stéttabarátta 

hafði það sameiginlega markmið að öðlast þjóðfélagsleg völd og því vildu 

byltingasinnaðir femínistar taka þátt í baráttu verkalýðsins gegn kúgun auðvaldsins.75 

 Þá stóð Rauðsokkahreyfingin einnig í hugmyndafræðilegri baráttu þar sem 

barist var gegn afturhaldssinnuðum hugmyndum um stöðu kvenna og karlrembu. 

Nauðsynlegt var talið að karlmenn gerðu sér grein fyrir því að kvennabaráttan þjónaði 

einnig þeirra hagsmunum. Kvennabaráttan ætti þannig að stuðla að einingu 

verkalýðsstéttarinnar. Þá aðhylltist hreyfingin sósíalisma þar sem ekki einungis var 

stefnt að sameign á framleiðslutækjum heldur einnig að sameiginlegri ábyrgð á 

barnauppeldi og heimilisstörfum, auknum möguleikum til fullrar atvinnu og afnámi 

hlutverkaskiptingar kynjanna í atvinnu- og einkalífi.76 

 Gagnrýnisraddir EIK m-l voru háværar og töldu samtökin sig ekki eiga 

samleið með Rauðsokkahreyfingunni en EIK m-l taldi að borgaralegur femínismi lægi 

djúpt í rótum hreyfingarinnar. Á móti virtist Rauðsokkahreyfingin hafa talið gagnrýni 

EIK m-l einkennast af karlrembu og að það hafi verið möguleg ástæða fyrir þessari 

miklu og hörðu gagnrýni á hreyfinguna. 

Í orði virðist þó sem svo að bæði EIK m-l og Rauðsokkurnar hafi verið að tala 

um sömu vandamál og sömu markmið þegar þau voru að tala um karl- og kvenrembu. 

Kvenlægt sjónarhorn einkenndi nálgun Rauðsokka þar sem karlremba var afneitun 

karla á tilgangi kvennabaráttu og þörf fyrir hana. Karlægt sjónarhorn einkenndi nálgun 

EIK m-l þar sem kvenremba var afneitun (yfirstétta)kvenna á tilgangi sósíalískrar 

kvennabaráttu og þörf fyrir hana. Þannig var baráttan svipuð og markmiðið það sama: 

að sameina konur og karla í jafnréttisbaráttu háða með aðferðum stéttabaráttunnar. 

Barátta sem þjónaði allri verkalýðsstéttinni: engin kvennabarátta án stéttabaráttu, 

engin stéttabarátta án kvennabaráttu. EIK m-l gerði engan greinarmun á borgaralegum 

femínisma og framsæknum femínisma líkt og Rauðsokkahreyfingin. Virðist sem svo 

að EIKarar hafi talið að femínísk kvennahreyfing gæti ekki verið framsækin þar sem 

femínismi væri borgaraleg hugmyndafræði. Rauðsokkahreyfingin væri því ekki 

framsækin kvennahreyfingu þar sem hún skilgreindi sig sem femíníska hreyfingu. Svo 

 
75 „Hvað er „feminismi“?“ Forvitin rauð 1. maí 1978, bls. 12. 
76 „Hvað er „feminismi“?“ Forvitin rauð 1. maí 1978, bls. 15. 
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virðist vera sem EIK m-l hafi haft töluverðar áhyggjur af því að kvenremba og önnur 

„röng“ hugmyndafræði hefði neikvæð áhrif á starf Rauðsokka. EIK m-l vildi stýra 

þeirri hugmyndafræði sem unnið var með innan sinna samtaka. Töldu þau að annars 

yrði starfið stjórnlaust og ómarkvisst. Jafnframt taldi EIK m-l að erfitt væri að treysta 

því að Rauðsokkar væru að starfa samkvæmt aðferðafræði verkalýðsbaráttunnar eftir 

fullri getu þar sem óvíst var hvort einhver hugmyndafræði innan hreyfingarinnar, líkt 

og kvenremba, væri að halda aftur af baráttunni.  

 

4.2 Móðurhlutverkið 

Eins og áður hefur verið fjallað um töldu EIK m-l, líkt og aðrir maóistar, að 

grunnurinn að kúgun kvenna lægi í þeirri stöðu sem þær gegndu innan 

auðvaldssamfélagsins. Auðvaldið vildi nýta konur sem varavinnuafl sem auðvelt var 

að grípa til þegar auka átti framleiðslu og þannig gróðann. Þá vildi auðvaldið einnig 

sjá til þess að auðvelt væri að bola þeim út af vinnumarkaðnum ef þess þyrfti, t.d. 

þegar kreppti að. Konum var því stjórnað inn og út af vinnumarkaðnum eftir þörf og 

hentisemi auðvaldsins. Aðferðirnar sem auðvaldið notaði áttu sér djúpar rætur í 

auðvaldssamfélaginu og þar bar helst að nefna hvernig móðurhlutverkið var notað til 

þess að stuðla að kynferðiskúgun kvenna og áróðri beitt til að viðhalda íhaldssamri 

samfélagsgerð auðvaldsins. Því var haldið fram að konur bæru ábyrgð á umönnun 

barna og snérist áróður auðvaldsins að því að höfða til „hinnar góðu móður og 

húsmóður“ til þess eins að halda konum inn á heimilinu. Líkt og áður hefur verið nefnt 

þá lögðust EIK m-l harðlega gegn borgaralegum femínisma, stefnu sem EIKarar töldu 

draga konur frá byltingasinnaðari kvennabaráttu sem stuðla átti að breytingu 

samfélagsgerðarinnar og frelsun kvenna. Samkvæmt EIK m-l var borgaralegur 

femínismi íhaldssöm stefna sem vildi viðhalda samfélagsgerð auðvaldsins. Þar sem 

EIK m-l töldu að vandamál kvenna, sem og verkalýðsstéttarinnar sjálfrar, ættu rætur 

sínar að rekja í auðvaldssamfélagið gætu engar raunverulegar framfarir átt sér stað 

nema breyting yrði á samfélagsgerðinni sjálfri. Atvinnurekendur og ríkisstjórn 

auðvaldsins stjórnuðu bæði atvinnutækjunum og kúgun kvenna. EIK m-l afneitaði 

ekki að karlmenn nytu forréttinda innan samfélagsins en það þýddi þó ekki að karlar 

og konur væru andstæðingar, forréttindin væru tilkomin vegna samfélagsgerðar 

auðvaldsins. Baráttuna gegn forréttindum karla þyrfti því að setja í samhengi við 
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baráttumál verkalýðsins sem heildar og leggja þyrfti áherslu á næga atvinnu fyrir bæði 

kyn, næg laun og sameiginlegt barnauppeldi.77 Með því  að taka höndum saman í 

sameiginlegri baráttu kvenna og karla með hagsmuni verkafólks í huga væri hægt að 

há árangursríka baráttu gagnvart auðvaldinu og umturna samfélagsgerðinni sem 

myndi á sama tíma frelsa konur og alþýðuna.78 Því þyrfti að verða hugarfarsbreyting 

hjá konum, þær þyrftu að öðlast skilning á samfélagslegu eðli vandamála sinna og 

hætta að líta á það sem höfuðhlutverk sitt að sjá um heimilið og barnauppeldið. Konur 

þyrftu að losna undan einangrun heimilisins til þess að geta mótað samstöðu um 

baráttukröfur sínar, ef einhverjar breytingar ættu að verða. Mikilvægt væri að stuðla 

að sjálfsákvörðunarrétt kvenna með dagvistun á Íslandi og frjálsum fóstureyðingum.79 

 EIK m-l trúðu því að fjárveitingar til reksturs barnaheimila væri eitt helsta 

stjórntæki auðvaldsins á atvinnuþátttöku kvenna á Íslandi. Ef þörf var á fjölgun 

kvenna inn á vinnumarkaðnum væru fjárveitingar til barnaheimila auknar til að 

auðvelda þeim að komast út af heimilinu. Hinsvegar ef það þyrfti að draga úr þátttöku 

kvenna á vinnumarkaðnum, t.d. vegna samdráttar, þá væri fjármagnið skert. Þannig 

væri hægt að stýra því að konur drægu sig til baka og væru í auknum mæli inn á 

heimilunum.80  

 Í byrjun árs 1979 átti 8. mars hreyfingin frumkvæði að stofnun 

samstarfsnefndar um dagvistarmál. Fjöldamörg samtök tóku þátt í samstarfi og má 

þar nefna Rauðsokkahreyfinguna, Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa, Fóstrufélag 

íslands og Stúdentaráð Háskóla Íslands.81 Samstarfið var ekki langlíft en um mitt ár 

brutust út deilur milli 8. mars hreyfingarinnar og Rauðsokkahreyfingarinnar. 

Rauðsokkar ásökuðu 8. mars hreyfinguna um að stýra samstarfinu með 

“tilfinningasnauðri skriffinsku” og hugsa aðeins um magn dagvistarstofnanna en ekki 

gæði þeirra. Verkalýðsblaðið birti viðtal við Nönnu Mjöll Atladóttur, félagsráðgjafa 

og fulltrúa 8. mars hreyfingarinnar í samstarfshópnum og Sigrúnu Halldórsdóttur, 

fulltrúa Kennaraháskólans. Vildu þær meina að þegar Rauðsokkahreyfingin talaði um 

léleg gæði dagvistarstofnana væru þær að tala um að fóstrurnar væru „ekki nógu 

 
77 „Kvennabarátta á grundvelli stéttabaráttu“, Verkalýðsblaðið 15. mars 1977, bls. 2. 
78 „Staða konunnar í dag“ Verkalýðsblaðið 19. apríl 1977, bls. 4-5. 
79 „Siðferðisleg eða pólitísk barátta“, Neisti 22. október 1975, bls. 6. 
80 „Staða konunnar í dag“, Verkalýðsblaðið 19. apríl 1977, bls. 4-5. 
81 „Dagvistarsamstarfið“,Verkalýðsblaðið 5. mars 1979, bls. 4-5. 
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miklar rauðsokkur og séu ekki nógu duglegar við að hvetja strákana til að leika sér í 

dúkkukróknum.”82 Samstarfið virðist hafa liðast í sundur stuttlega eftir þetta en í 

Verkalýðsblaðinu í febrúar 1980 var tekið fram að samstarfið hafi aðeins varað “fyrri 

hluta árs ’79.“83 

 Rauðsokkar töldu fjölskylduna vera skýrasta dæmið hvernig kúgun kvenna lægi 

í samfélagsgerðinni. Fjölskyldan gegndi sama hlutverki í öllum stéttskiptum 

þjóðfélögum  og innan fjölskyldunnar gegndi konan hlutverki heimilisþræls. Þegar 

fjölskyldan tapaði hlutverki sínu sem framleiðslueining og varð aðsetur einkalífsins 

einangraðist konan frá framleiðslunni og varð efnahagslega háð eiginmanni sínum í 

flestum tilvikum. Þetta leiddi til efnahagslegs ósjálftæðis kvenna sem leiddi af sér 

frekara ósjálfstæði. Þjónustuhlutverk kvenna á heimilinu hefði áhrif á stöðu þeirra í 

atvinnulífinu. Þar, líkt og á heimilunum, fælu störf kvenna í sér að sinna 

þjónustuhlutverkinu. Helstu störf kvenna í atvinnulífinu væru lítils metin og illa 

launuð þjónustustörf, laun kvenna væru aukatekjur og heimilisstarfið ætti að vera 

þeirra aðalstarf. 84 

 Burtséð frá baráttunni passaði krafan um bætta dagvistun mjög vel inn í 

orðræðu bæði EIK m-l og Rauðsokkahreyfingarinnar. Fyrir EIKurum var dagvistun 

barna eitthvað sem auðvaldið gat nýtt sér til að beygja konur undir sinn vilja. Fyrir 

Rauðsokkum var dagvistun barna baráttutól til þess að losa konur frá prísund 

heimilisins, fangelsið sem kjarnafjölskyldan byggði.  

 

4.3 Heimsvaldastefnan og 8. mars hreyfingin 

Í Baráttuleið alþýðunnar, stefnuskrá EIK m-l, segir að enginn geti talið sig maóista 

án þess að taka afstöðu til heimsvaldastefnunnar. Miðpunktur byltingarbaráttu eftir 

seinni heimstyrjöld hafi verið lýðræðisbyltingar þriðja heims ríkja. Hafi þetta valdið 

heimsveldunum tveimur, Bandaríkjunum og Sovétríkjunum, miklum ótta þar sem 

arðrán á auðlindum þriðja heimsins tryggði heimsveldunum stöðugan straum 

auðmagns. Mikilvægt væri að berjast gegn heimsvaldastefnunni bæði vegna sín og 

vopnabræðra sinna annarsstaðar til að tryggja sjálfsákvörðunarrétt þriðja heims 

 
82 „Staglið um dagvistarsamstarfið“, Verkalýðsblaðið 21. maí 1979, bls. 4-5. 
83 „8. mars hreyfingin lögð niður“, Verkalýðsblaðið 11. febrúar 1980, bls. 3. 
84 „Hvað er „feminismi“?“ Forvitin rauð 1. maí 1978, bls. 13. 
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ríkja.85 Í grein sem birtist í Stéttabaráttunni í febrúar 1978 er spurningunni velt upp 

hvort kvennahreyfingin eigi að berjast gegn heimsvaldastefnunni. Einblínt væri á 

þjóðir þriðja heimsins og að þær hafi þurft að líða fyrir arðrán og kúgun 

heimsvaldastefnunnar sem hafði áhrif á bæði menningu og samfélagsuppbyggingu 

þriðja heims landa. Greinarhöfundur vill meina að konur þriðja heimsins töldu brýnna 

að berjast fyrir heimsvaldastefnunni en að krefjast sömu möguleika og karlar. 

Maóistar töldu að brýnt væri að bæði karlar og konur tækju þátt í baráttunni gegn 

heimsvaldastefnunni og því væri nauðsynlegt að fá konur og karla til að líta á hvort 

annað sem jafningja og bandamenn frekar en samkeppnisaðila. Án þátttöku kvenna, 

segir höfundur, yrði engin bylting.86 

 Eins og áður hefur verið fjallað um var 8.mars hreyfingin stofnuð í  febrúar. 

Um 80 manns sóttu stofnfundinn og kosin var fimm manna stjórn kvenna. Hreyfingin 

átti að standa fyrir aðgerðum tengdum 8. mars, alþjóðlegum baráttudegi kvenna. Átti 

hún að starfa undir tveimur kjörorðum. Annars vegar undir kjörorðinu „kvennabarátta 

á grundvelli stéttabaráttu” sem vísaði til þess að helstu baráttumálin væru að virkja 

verkalýðsfélögin sem baráttutæki, tryggja dagvistarrými fyrir öll börn, fulla atvinnu, 

og sjálfsákvörðunarrétt kvenna til fóstureyðinga. Hins vegar undir kjörorðinu “gegn 

allri heimsvaldastefnu” sem vísaði til þess að að helstu baráttumálin væru að rísa gegn 

stríðsfyrirætlunum risaveldanna og að Ísland gengi úr NATO.87  

 Hreyfingin virðist að einhverju leyti hafa verið stofnuð sem andsvar við 

samstarfi Rauðsokkahreyfingarinnar og menningar- og friðarsamtaka íslenskra 

kvenna (MFÍK). Rauðsokkur og MFÍK höfðu þá í desember árið áður ákveðið að 

reyna að auka vægi 8. mars sem baráttudags kvenna á Íslandi. EIK m-l gagnrýndi 

Rauðsokkahreyfinguna harðlega fyrir þetta samtarf. Þar sem Rauðsokkahreyfingin 

tók ekki opinbera afstöðu til heimsvaldastefnu og hafði nú gengið í samstarf við 

MFÍK, félag sem studdi opinberlega stefnur Sovétríkjanna, töldu EIKarar að 

Rauðsokkahreyfingin væri að lýsa yfir sátt við heimsvaldastefnu Sovétríkjanna.88  

 Rauðsokkahreyfingin svaraði þessum ásökunum fullum hálsi í Forvitinni rauð 

í maí sama ár. Þar segir að Rauðsokkahreyfingin hafi ekki tekið afstöðu til 

 
85 Baráttuleið alþýðunnar, 1. útg. bls. 49-51. 
86 „Á kvennabaráttan að berjast gegn heimsvaldastefnunni?“, Stéttabaráttan 14. febrúar 1978, bls. 2. 
87 „Rætt við tvær baráttukonur“, Verkalýðsblaðið 15. febrúar 1978, bls. 4-5. 
88 „8. mars: Rauðsokkar og sovétvinir saman“, Verkalýðsblaðið 1. mars 1978, bls. 4-5. 
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heimsvaldastefnu þar sem skiptar skoðanir væru innan hreyfingarinnar og töldu 

meðlimir að það ætti ekki að sundra því samstarfi sem ætti sér stað innan 

hreyfingarinnar um grundvöll hennar, kvennabaráttuna. Þá segir að baráttumál 8. mars 

hreyfingarinnar samræmist fullkomlega baráttumálum Rauðsokka, aðeins hafi verið 

skeytt við kröfum gegn heimsvaldastefnu og þá eingöngu vegna þess að 8. mars 

hreyfingin sé dótturfélag EIK m-l.  

 Í dreifibréfi sem sent var út í tilefni stofnunar 8. mars hreyfingarinnar sagði að 

hreyfingin sæi sér ekki fært að snúa sér til Rauðsokkahreyfingarinnar í von um 

samstarf vegna þess að Rauðsokkahreyfingin hafði enga stjórn sem hægt var að snúa 

sér til. Hinsvegar væru allir meðlimir hreyfingarinnar hvattir til að taka þátt í starfi 8. 

mars hreyfingarinnar og til að taka afstöðu til heimsvaldastefnunnar.89 

 Þó baráttan gegn heimsvaldastefnunni hafi verið ein af grunnhugmyndum 

maóismans er ekki hægt að sjá á skrifum EIK m-l eða KSML hvernig hún tengdist 

beint inn á þá kvenréttindabaráttu sem var að eiga sér stað á Íslandi á áttunda 

áratuginum. Eina ástæðan fyrir því að kvennabaráttan ætti líka að snúast um 

heimsvaldastefnu virðist hafa verið að EIK m-l og KSML trúðu að byltingin gæti ekki 

orðið nema með jafnri þátttöku kynjanna. Kemur þetta aftur inn á það að samtökin 

töldu Rauðsokkahreyfinguna borgaralega hreyfingu sem aðhylltist femínisma þar sem 

konur og karlar voru í samkeppni en ekki samvinnu. 

 Ljóst er að með stofnun 8. mars hreyfingarinnar var EIK m-l að reyna að laða 

að sér meðlimi Rauðsokkahreyfingarinnar sem e.t.v töldu Rauðsokkana ekki nógu 

framsæknar. Þetta tókst að ákveðnu leyti. Í apríl 1979 birtist viðtal við Kristjönu 

Bergþórsdóttur, stjórnarmeðlim í 8. mars hreyfingunni. Kristjana hafði áður verið 

meðlimur í Rauðsokkahreyfingunni en gekk úr henni árið 1976 ásamt nokkrum öðrum 

vegna deilna um stefnu og störf hennar. Kristjana hafði fjórum árum áður verið fyrsti 

kvenkyns strætisvagnabílstjórinn á Íslandi en þá keyrði hún strætó samhliða námi við 

Háskóla Íslands. Kristjana taldi Rauðsokkahreyfinguna ekki nógu framsækna til að 

vera fremsta kvennahreyfingin, kvennabaráttan þyrfti framsæknara afl til að leiða 

baráttuna. Þrátt fyrir víðtækar breytingar hafi alltaf borið á keim af kvenrembu í 

hreyfingunni. Afstaða Rauðsokka til fjölskyldunnar; að hún væri undirstaða 

kvennakúgunar, væri dæmi um kvenrembu hugsunarhátt sem leiddi baráttuna í rangan 

 
89 „Aumingja EIK“, Forvitin rauð 1. maí 1978, bls. 18-19. 
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farveg. Auk þess hafði lauslegt skipulag valdið því að hreyfingin tók ekki skýra 

afstöðu gagnvart mikilvægum málefnum og ýmsar ranghugmyndir höfðu fengið að 

grassera, líkt og kvenremba. Kristjana taldi að 8. mars hreyfingin gæti orðið fýsilegri 

valkostur sem kvennahreyfing fyrir alþýðukonur en Rauðsokkahreyfingin. 

Rauðsokkahreyfingin hafi að stórum hluta samanstaðið af „skólastelpum og 

menntakonum“ og því fráhrindandi fyrir konur sem ekki tilheyrðu þeim hópum. Því 

hafi stór hópur kvenna viljað taka þátt í kvennabaráttunni en ekki átt samleið með 

Rauðsokkum.90 

 Þó er ekki að sjá að baráttumál 8. mars hreyfingarinnar hafi verið gífurlega 

ólík baráttumálum Rauðsokkahreyfingarinnar þegar kom að beinni kvennabaráttu. Þá 

er ekki  hægt segja að mikið hafi borið á baráttu 8. mars hreyfingarinnar gegn 

heimsvaldastefnunni. Í dreifiriti 8. mars hreyfingarinnar frá byrjun árs 1979 er helst 

dreypt á atvinnumálum, dagvistun og sjálfsákvörðunarrétti kvenna. Ekkert er fjallað 

um heimsvaldastefnu eða þátt kvenna í baráttunni gegn henni.91 Eftir fyrsta starfsárið 

virðist sem svo að hreyfingin hafi snúið kröftum sínum nánast alfarið að 

dagvistarmálum þar sem hún vann að kröfugöngum og undirskriftasöfnunum, meðal 

annars í samvinnu við Rauðsokkahreyfinguna. Samstarf 8. mars hreyfingarinnar og 

Rauðsokka var þó aldrei stöðugt. Á milli þess sem hreyfingarnar unnu saman var þrætt 

um eðli kvennabaráttu, Rauðsokkur sakaðar um að vera borgaraleg hreyfing og 8. 

mars hreyfingin og EIK m-l sökuð um að vilja sundra kvennabaráttunni.92 

 Í ályktun sem unnin var m.a. af meðlimum EIK m-l sem höfðu tekið þátt í starfi 

8. mars hreyfingarinnar og Rauðsokkahreyfingarinnar eru áhrif 8. mars 

hreyfingarinnar metin. Þar kom meðal annars fram að hreyfingin hafi náð að virkja 

konur sem ekki voru ánægðar með starf Rauðsokkahreyfingarinnar. Auk þess hafi 

gagnrýni á Rauðsokkahreyfinguna ýtt af stað umræðu um kvennabaráttuna sem annars 

hefði ef til vill ekki átt sér stað. Meðlimum beggja hreyfinga þótti þó sleggjudómar í 

báðar áttir vera of harkalegir og e.t.v. valdið klofningi í kvennahreyfingunni sem ekki 

þurfti að vera. Undir lok 1979 hóf 8. mars hreyfingin að endurmeta stöðu sína. Eftir 

að meðlimir höfðu verið virkir í að tjá sig um mikilvægi margþættrar kvennabaráttu 

 
90 „Hver er valkosturinn í kvennabaráttunni?“, Verkalýðsblaðið 24. apríl 1979, bls. 6-7. 
91 „Úr dreifiriti 8. mars hreyfingarinnar“, Verkalýðsblaðið 9. janúar 1979, bls. 8. 
92 Sjá t.d. „Kapprætt um kvennahreyfingu“, Þjóðviljinn 24. febrúar 1979, bls. 8 og „Úr innanfélagsblaði 

Rauðsokka“, Verkalýðsblaðið 9. maí 1979, bls. 7. 
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og nauðsyn þess að vinna með Rauðsokkahreyfingunni var tekin ákvörðun um að 

leggja niður 8. mars hreyfinguna í janúar 1980 og gengu þá margir fyrrum meðlimir 

hennar í Rauðsokkahreyfinguna.93 

 Í ályktun frá hreyfingunni kom fram að tvær ástæður voru fyrir því að ákveðið 

hafi verið að leggja niður hreyfinguna. Í fyrsta lagi sáu meðlimir ekki ástæðu til þess 

að hafa tvær hreyfingar með svo líkan grundvöll á Íslandi. Í öðru lagi var bent á 

“rangar starfsaðferðir við stofnun hennar.” Í ályktuninni er fullyrt að samtökin hafi 

verið stofnuð af frumkvæði EIK m-l. Hreyfingin hafi verið starfrækt af konum bæði 

innan og utan EIK m-l en grundvöllur hennar hafi verið lagður af 

Einingarsamtökunum frá stofnun hennar. Þetta hafi ekki verið ljóst fyrir öllum 

meðlimum en hafi smám saman komið í ljós. Grundvöllurinn byggði meðal annars á 

fullyrðingum EIK m-l um Rauðsokkahreyfinguna sem meðlimir 8. mars 

hreyfingarinnar hafi síðar talið ósannar en það voru sömu fullyrðingar og EIK m-l 

hafði sett fram í sinni eigin gagnrýni. Hafi þetta  skapað mikla tortryggni innan 

hreyfingarinnar sem á endanum leiddi til þess að hún var lögð niður.94 

 Í febrúar 1980 birtist grein í Verkalýðsblaðinu titluð „Jarðbundin 

kvennabarátta“ en hún endurspeglaði að miklu leyti afstöðu Kommúnistasamtakanna 

til Rauðsokkahreyfingarinnar eftir 1979. Þar segir:  

 

Sem betur fer hafa eikarar lært að 8. mars hreyfingin ein getur ekki gegnt 

hlutverki allra kvennasamtaka og allrar kvennabaráttu sem þörf er á. Ég álít 8. 

mars hreyfinguna hafa ýtt á Rauðsokkahreyfinguna til góðs og ég álít að eikarar 

og nokkrar baráttufúsar konur hafi lært til góðs af starfi 8.mhr. Það er því 

ómögulegt að segja að alragnt hafi verið að stofna hreyfinguna. Hún hefði betur 

þróast hraðar í sömu átt og nú.  

 

Þá er áhersla lögð að þó meðlimir Kommúnistasamtakanna störfuðu nú að 

kvennabaráttu innan Rauðsokkahreyfingarinnar þá mættu þeir ekki verða of 

meðvirkir. Kommúnistar þurfi að vera mótafl gegn kvenrembu og 

endurskoðunarstefnu innan hreyfingarinnar.95 

 
93 „Villur leiðréttar“, Verkalýðsblaðið 15. júlí 1980, bls. 7. 
94 „8. mars hreyfingin lögð niður“, Verkalýðsblaðið 11. febrúar 1980, bls. 3. 
95 „Jarðbundin kvennabarátta“, Verkalýðsblaðið 11. febrúar 1980, bls. 6. 
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 8. mars hreyfingin var svar EIK m-l við Rauðsokkahreyfingunni. Maóískt 

andsvar við „borgaralegum femínisma“ Rauðsokkahreyfingarinnar og þurfti því að 

bera þess merki að vera maóísk kvennahreyfing. Því virðist sem svo að 8. mars 

hreyfingin hafi tekið upp á því að setja baráttuna gegn heimsvaldastefnunni sem eitt 

af höfuðmarkmiðum kvennabaráttu sinnar til þess að standa út úr sem maóísk 

kvennahreyfing. Ef tekið er mið af því hversu litla umfjöllun barátta 

kvennahreyfingarinnar gegn heimsvaldastefnunni fékk má áætla að hún hafi ekki 

verið talin það mikilvægasta sem samtökin fengust við. Þá virðist baráttan gegn 

heimsvaldastefnunni fljótlega hafa verið gefin upp á bátin. Því er hægt að velta því 

fyrir sér hvort þessi barátta hafi einhvern tíman verið raunverulegt markmið 8. mars 

hreyfingarinnar þó að hugmyndin hafi vissulega verið til staðar. 

 Þá er rétt að benda á að gagnrýni EIK m-l á lauslegt skipulag innan 

Rauðsokkahreyfingarinnar var ekki innihaldslaus. Rauðsokkahreyfingin var ekki 

tilbúin að taka afstöðu til heimsvaldastefnu vegna þess hversu skiptar skoðanir voru 

innan hreyfingarinnar og hindraði þetta að miklu leyti samtarf EIK m-l og 

Rauðsokkahreyfingarinnar. Líkt og nefnt var í kaflanum „Femínismi verður 

kvenremba“ þá áttu EIK m-l ef til vill erfitt með að treysta því að 

Rauðsokkahreyfingin væri að starfa eftir aðferðum verkalýðsbaráttunnar eftir bestu 

getu. Rauðsokkahreyfingin hafði gefið það út að meðal meðlima hreyfingarinnar væru 

skoðanir sem stönguðust á. Hugmyndafræðin var ekki eins klippt og skorin eins og 

hún var í EIK m-l, sem þau töldu að héldu aftur af starfinu.   

 Eftir á að hyggja enduspeglar greinin “Jarðbundin kvennabarátta” ef til vill best 

afstöðu EIKara og jafnvel fleiri til 8. mars hreyfingarinnar. Þar kom fram að stofnun 

hennar hafi ekki verið tilgangslaus en að hún hefði fyrr mátt kasta af sér 

kreddufestunni og vera mótvægi við Rauðsokkahreyfinguna frekar en að vinna gegn 

henni.  

 Huga verður að því að þróun 8. mars hreyfingarinnar til samstarfs við 

Rauðsokka var e.t.v. ómöguleg fyrr en meðlimir hennar höfðu gert upp við þá 

kreddufestu og einangrunarstefnu sem einkenndi samtökin. Uppgjör sem átti sér stað 

eftir 4. landsþing EIK m-l í lok árs 1979. 
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5. Uppgjör, kaflaskil í íslenskri kvennabaráttu og endalok 

villta vinstrisins 

 

5.1 „Villur leiðréttar“ – uppgjör við jafnréttisbaráttuna  

Allt til ársins 1979 starfaði EIK m-l í mjög takmörkuðu samtarfi við aðrar hreyfingar 

en þær sem spruttu úr starfi samtakanna sjálfra. Samtökin voru gjörn á að loka fyrir 

samstarf við þær hreyfingar sem ekki samræmdust stefnu þeirra. Þessi stefna hafði þá 

um nokkurt skeið sætt töluverðri gagrýni bæði innan samtakanna sem utan. Töldu 

margir að kreddufesta samtakanna væri farin að hafa hamlandi áhrif á störf þeirra.  

 Á fjórða landsþingi EIK m-l sem haldið var í desember 1979 urðu 

umtalsverðar breytingar á starfi þeirra og stefnu. Í forystu samtakanna voru kosnir 

meðlimir sem höfðu haft uppi gagnrýni um samtökin. Þá var kosið um breytingar á 

stefnu EIK m-l þar sem afstaða þeirra til samtarfs við önnur samtök tók meðal annars 

stakkaskiptum. Ari Trausti Guðmundsson sat áfram sem formaður miðstjórnar en 

hann hafði verið það frá upphafi samtakanna. Eftir fjórða landsþingið sagði hann 

sjálfur að samfylkingarstefna þeirra hafi verið gölluð og miðast við of þröngan hóp: 

„á þinginu voru teknar ákvarðanir sem miða að því að Einingarsamtökin vinni með 

öllum einstaklingum og öllum samtökum sem geta náð samstöðu við um ákveðin 

málefni. Þetta er breyting frá því sem áður var.“96  

 EIK m-l hafði alltaf lokað á samstarf við KSML þrátt fyrir að hóparnir væru 

báðir maóískir. Ástæðan var deilur um fortíð KSML en EIKarar efuðust um hversu 

maóísk samtökin höfðu verið. Eftir að stefnu EIKar var breytt til að auðvelda samtarf 

við önnur samtök voru EIKarar ekki lengi að sætta sig við fortíð KSML. Í upphafi árs 

1980 hófust viðræður milli EIK m-l og KSML um samstarf milli samtakanna. 

Viðræðurnar stóðu fram á mitt ár en þá ákváðu samtökin að sameinast undir nafninu 

Kommúnistasamtökin (KS). Þá höfðu margir meðlimir KSML þegar gengið yfir í EIK 

m-l en töluverð fækkun hafði orðið á meðlimum beggja samtaka og nýliðun hafði 

staðnað. Á meðan viðræðum stóð frá febrúar og fram í júní gáfu samtökin út 

sameiginlegt málgagn, Verkalýðsblaðið–Stéttabaráttan, og var það fyrsta skrefið í 

sameiningu samtakanna. Eftir að samtökin höfðu sameinast að fullu í júní 1980 tóku 

 
96 „Ari T. Guðmundsson í viðtali við Verkalýðsblaðið“, Verkalýðsblaðið 11. desember 1979, bls. 8. 
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þau út orðið Stéttabaráttan í heitinu og og hét því málgagn Kommúnistasamtakanna 

Verkalýðsblaðið líkt og málgagn EIK m-l áður fyrr.97 

 Út árið 1980, og þá sérstaklega þegar viðræðurnar stóðu yfir átti sér stað mikið 

uppgjör við fyrri stefnur og störf innan beggja samtaka. Fjöldi greina birtist á síðum 

málgagnanna þar sem rýnt var í mistök fortíðarinnar og línurnar lagðar fyrir 

framtíðina. Í fyrsta tölublaði Verkalýðsblaðið–Stéttabaráttan birtist grein sem Ari 

Trausti ritaði fyrir hönd framkvæmdanefndar EIK m-l. Greinin fjallaði um það 

uppgjör sem þyrfti að eiga sér stað innan samtakanna svo þau gætu sagt skilið við 

kreddufestu fortíðarinnar. Ari taldi að samtökunum hafði í gegnum árin mistekist að 

búa til virka baráttumenn þrátt fyrir að mikill áhugi fyrir málstaðnum hafi verið til 

staðar hjá meðlimum. Ástæðan fyrir því væri að samtökin höfðu verið bæði óþjál og 

fráhrindandi og vildi Ari meina að þau hafi „varið ranga afstöðu með marxískum 

tilvitnunum og búið til “formúlur og prinsipp“ þar sem slíkt er útilokað.“ Þetta hafi 

leitt til kreddufestu. Kreddufestan hafi síðan leitt til þess að samtökin sniðgengu 

hræringar meðal fólks og gert meðlimum að vera fullkomlega sammála út á við. Þegar 

hafi komið í veg fyrir að stefna samtakanna þróaðist með eðlilegum skoðanaskiptum, 

bæði á milli meðlima og við önnur samtök.98 

 Í greininni „Jarðbundin kvennabarátta“, sem birtist í síðasta  tölublaði 

Verkalýðsblaðsins, gagnrýnir greinarhöfundur hvernig EIK m-l hafði hagað 

kvennabaráttu sinni í gegnum árin. Greinarhöfundur gagnrýnir hvernig 

hugmyndafræðin hafði haft áhrif á stefnu EIKar í kvennabaráttunni og jafnvel haldið 

aftur af henni. Vildi greinarhöfundur meina að upp til hópa hafi kommúnistar haft 

rangar hugmyndir um margt í málefnum kvenna sem þurfti að gera upp við. Þá þyrfti 

EIK m-l að leggja sig mikið fram til þess að uppræta þær ranghugmyndir sem voru til 

staðar í samtökunum um hvernig ætti að haga kvennabaráttunni. Greinarhöfundur 

fjallar einnig á jákvæðum nótum um 8. mars hreyfinguna líkt og áður hefur komið 

fram. Ekki hafi verið mistök að stofna til hreyfingarinnar en þróun hennar hefði mátt 

vera hraðari. Starf fyrrum meðlima hreyfingarinnar innan Rauðsokkahreyfingarinnar 

væri af því góða en þeir yrðu þó enn að líta á sig sem talsmenn maóista innan 

hreyfingarinnar og vera lausir við meðvirkni. Þeir þurftu að vera mótafl gegn 

 
97 „Verkalýðsblaðið-Stéttabaráttan“ Verkalýðsblaðið-Stéttabaráttan 25. febrúar 1980, bls. 3. 
98 Ari Trausti Guðmundsson, „EIK (m-l) breyta um stefnu“, Verkalýðsblaðið-Stéttabaráttan 25. febrúar 

1980, bls. 7. 
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kvenrembu og endurskoðunarstefnu innan Rauðsokkahreyfingarinnar. Mismunandi 

skoðanir meðlima myndi efla skoðanabaráttu innan hreyfingarinnar sem aftur muni 

leiða af sér meiri framfarir bæði í starfi og stefnu hennar. Samstarf með 

Rauðsokkahreyfingunni var rétta leiðin áfram fyrir EIK m-l í kvennabaráttunni.99 

 Í júlí 1980 birtist ályktun í Verkalýðsblaðinu sem bar nafnið „EIK (m-l) í 

jafnréttisbaráttunni: Villur leiðréttar“. Verkalýðsblaðið var þá orðið málgagn 

Kommúnistasamtakanna (KS) í kjölfar sameiningar EIK m-l og KSML. Í ályktuninni 

var stuttlega rakin þróun kvennabarátunnar innan EIK m-l frá árinu 1975. Farið var 

yfir hvernig andstaðan við Rauðsokkahreyfinguna þróaðist vegna ágreinings, hvernig 

kreddufesta hafði áhrif á afstöðu EIK m-l til jafnréttisbaráttu og samstarfs við önnur 

samtök, og 8. mars hreyfinguna eins og áður hefur verið fjallað um. Ályktunin var 

unnin af framkvæmdanefnd miðstjórnar EIK m-l, sem og nokkrum meðlimum 

samtakanna sem höfðu tekið þátt í starfi 8. mars hreyfingarinnar eða 

Rauðsokkahreyfingarinnar. Í ályktuninni kemur fram að í upphafi hafi gagnrýnin á 

Rauðsokkahreyfinguna byggst á því að EIK m-l taldi Rauðsokka vera of borgaralega 

og undirstrikar hún að á þeim tíma hafi það verið að eitthverju leyti réttmæt gagnrýni. 

Hinsvegar hafi þessi gagnrýni að mestu leyti verið byggð á starfi 

Rauðsokkahreyfingarinnar fyrir vinstri beygjuna árið 1975. Ályktað var að EIK m-l 

hafði ekki tekið mat af þeirri þróun sem hafði átt sér stað innan 

Rauðsokkahreyfingarinnar í kjölfar vinstri beygjunnar. Gagnrýnin hafi því ekki átt 

rétt fyrir sér og talið að jafnvel hafi hún valdið bakslagi í íslenskri kvennabaráttu. 

Viðbrögð EIK m-l við mótspyrnu Rauðsokka hafi verið of harkaleg og snúist upp í 

ósvífna gagnrýni og yfirlýsingar um meinta kvenhyggju og karlfyrirlitningu. Þannig 

hafi EIK m-l beinlínis unnið gegn Rauðsokkahreyfingunni. Nýir stjórnarmeðlimir 

vildu leiðrétta þau mistök sem samtökunum hafði orðið á í jafnréttisbaráttunni og var 

fyrsti liðurinn í því að viðurkenna Rauðsokkahreyfinguna sem framsækna 

kvennahreyfingu, en það höfðu samtökin neitað að gera. Þau litu þó ekki á 

Rauðsokkahreyfinguna sem gallalausa kvennahreyfingu. Kommúnistasamtökin héldu 

áfram að vera með sjálfstæða stefnu í kvennabaráttunni og vildu þau með starfi sínu 

 
99 „Jarðbundin kvennabarátta“, Verkalýðsblaðið 11. febrúar 1980, bls. 6. 
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stuðla að málefnalegum umræðum og efla jafnréttisbaráttuna með því að styrkja bæði 

skipulag Rauðsokkahreyfingarinnar og stefnu.100 

 Ályktunin endurspeglaði uppgjörið sem var að eiga sér stað innan EIK m-l og 

KSML. Stjórnir samtakanna höfðu áttað sig á því að miklir vankantar voru á starfi 

þeirra en óánægja hafði gert vart við sig meðal meðlima. Að einhverju leyti má áætla 

að uppgjörið hafi verið afleiðing þess að fjöldi meðlima hafði gengið úr hreyfingunni 

og fáir nýir að koma inn. Ástæðan var meðal annars óánægja með starfið líkt og sjá 

má í ályktun frá 8. mars hreyfingunni í kaflanum hér á undan. Þar hafði kreddufesta 

og einangrunarstefna EIK m-l  haft áhrif á stefnu hreyfingarinnar en þegar upp komst 

að fullyrðingar sem EIK m-l hafði haldið fram í mörg ár voru byggðar á sandi var 

húsið ekki lengi að hrynja. Uppgjörið beindi samtökunum á ný og jákvæðari mið en 

það var líklega of  seint. 

 

5.2 Kvennaframboð 

Um 1980 töldu margar konur að kvennabarátta á Íslandi hafði staðnað. Ekki gekk 

lengur að velta sér upp úr því hversu slæmt konur höfðu það heldur þyrftu konur að 

láta verkin tala. Nýir hugmyndastraumar bárust erlendis frá en margir töldu að 

Rauðsokkahreyfingin væri ekki sá vettvangur myndi koma þessum hugmyndum sem 

best á framfæri.101  

 Sumarið 1981 var Sumarhópurinn stofnaður. Hélt hann vikulega fundi í 

Norræna húsinu þar sem rætt var um undirbúning fyrir kvennaframboð. Fyrst um sinn 

átti að byggja framboðið á hugmyndafræði Rauðsokkahreyfingarinnar þar sem flestar 

konurnar á fundunum komu úr hreyfingunni. Hinsvegar var ákveðið að breyta um 

stefnu þegar hópurinn kynntist kenningum um kvennamenningu, eða 

menningarfeminísma, sem byggði á þeirri hugmynd að „konur eigi sérstakan 

sameiginlegan reynsluheim á grundvelli kynferðis og hann eigi allar konur 

sameiginlegan.“102 Kenningarnar gengu þvert á þá hugmyndafræði sem 

Rauðsokkahreyfingin hafði tileinkað sér frá vinstri beygjunni 1975 um samstöðu með 

 
100 „Villur leiðréttar“, Verkalýðsblaðið 15. júlí 1980, bls. 7. 
101 Kristín Jónsdóttir, Hlustaðu á þína innri rödd, bls. 23-24. 
102 Kristín Jónsdóttir, Hlustaðu á þína innri rödd, bls. 32. 
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verkalýðnum: „Kvennamenningarnálgunin gerði ráð fyrir að konur samsömuðu sig 

öðrum konum óháð stétt og uppruna.“103  

 Margar konur töldu að framboð sérstaks kvennalista í pólitískum kosningum 

væri eðlilegt næsta skref fyrir íslenska kvennabaráttu. Árið 1982 var ákveðið að leggja 

niður Rauðsokkahreyfinguna en þá höfðu margir meðlimir hennar tekið upp störf í 

Kvennaframboðinu eða Alþýðubandalaginu. Með því að leggja niður 

Rauðsokkahreyfinguna var ákveðnum kafla lokað sem skapaði tómarúm sem 

Kvennaframboðið gat nýtt sér.104 

Kristín Jónsdóttir sagnfræðingur og Kvennalistakona færir rök fyrir því það 

hafi verið Sjálfstæðisflokknum „mikið kappsmál að skilgreina framboðið lengst til 

vinstri til að sýna fram á að þetta væru ekki stuðningskonur þeirra. Vísar hún meðal 

annars í skjal úr safni Sjálfstæðisflokksins þar sem nefnt er að Ari Trausti 

Guðmundsson, sem var þá formaður miðstjórnar Kommúnistasamtakanna, sé 

stuðningsmaður framboðsins.105 Stofnfundur Kvennaframboðsins var svo haldin 31. 

janúar 1982 og stefnuskrá í borgarmálum gefin út í mars sama ár. Vildi framboðið 

m.a. beita sér fyrir breyttum stjórnarháttum og auka beint lýðræði í borgarmálum. Þá 

vildi kvennaframboðið taka á kynbundnu launamisrétti og átti Reykjavíkurborg að 

sýna fordæmi með því að útrýma launamisrétti hjá starfsfólki borgarinnar. Þá yrði 

borgin að tryggja atvinnuöryggi starfsmanna sinna. Kvennaframboðið ætlaði að beita 

sér fyrir bættri stöðu kvenna á vinnumarkaðnum og vildu þær meðal annars auka 

fullorðinsfræðslu og bæta aðstöðu og starf dagvistarstofnanna og skóla til að auðvelda 

konum að komast inn á vinnumarkaðinn. 

 Uppgjör EIK m-l og KSML við fortíðina skilaði sér í jákvæðri afstöðu 

Kommúnistastamtakanna til kvennabaráttunnar eftir 1980 og orðræða samtakanna 

endurspeglaði uppjörið sem gert var við kvennabaráttuna. Á síðum Verkalýðsblaðsins 

mátti meira að segja finna jákvæð orð um femínisma. Þar kom fram að fátt hafi boðið 

afturhaldssama fjórflokknum birginn líkt og femíníska bylgjan. Mikil umræða hafi 

sprottið upp um kvennaframboð þar sem femínisminn var í fararbroddi en umræða 

um stéttabaráttu væri að aukast. Meðlimir Kommúnistasamtakanna ættu að nýta 

meðbyrinn og taka þátt í kvennaframboðum. Bæði gæti reynsla samtakanna nýst 

 
103 Kristín Jónsdóttir, Hlustaðu á þína innri rödd, bls. 33. 
104 Á rauðum sokkum, bls. 311-312. 
105 Kristín Jónsdóttir, Hlustaðu á þína innri rödd, bls. 89. 
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kvennaframboðunum og auk þess gætu meðlimir styrkt stuðning við marxismann 

sjálfann.106 

 Þó má ekki líta á sem svo að Kommúnistasamtökin hafi tekið femínismann í 

fullkomna sátt. Í grein þar sem Ari Trausti leggur mat sitt á kvennaframboðið má sjá 

að samtökin gagnrýndu kröfur Rauðsokkahreyfingarinnar til Kvennaframboðsins og 

kölluðu það “borgaralegt plagg”.107 Virðist sem svo að gagnrýnin hafi þó átt að vera 

uppbyggileg og ekki jafn neikvæð og áður. Það sést að eitthverju leyti að samtökin 

voru frekar að beita sér sem mótvægi við Rauðsokka og aðrar kvennahreyfingar frekar 

en að berjast á móti þeim. Líkt og hafði verið kallað eftir í uppgjöri samtakanna.   

 Kommúnistasamtökin litu á Kvennaframboðið sem lið í uppstokkun á 

íslenskum stjórnmálum. Þó stefnuskrá Kvennaframboðsins hafi að vissu leyti verið 

samtýningur af skárstu atriðunum úr stefnuskrám annarra flokka væri stefnuskráin 

mun “mannlegri” en hjá öðrum flokkum og því í mun meiri snertingu við kjósendur 

sína. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, borgarfulltrúi Kvennaframboðsins, sagði að 

framboðið væri “rökrétt svar við athugun á aðstæðum jafnréttisbaráttunnar hér [á 

Íslandi].” Grundvöllur framboðsins væri byggður á reynsluheimi kvenna og töldu 

kommúnistasamtökin þá hugmynd framsæknari en það sem áður hafði verið og skref 

í rétta átt. Sigur framboðsins væri ekki einungis sigur fyrir kvennabaráttuna heldur 

fyrir allt launafólk.108 

 Fylkingin var ekki jafn jákvæð í garð Kvennaframboðsins og 

Kommúnistasamtökin. Fylkingin vildi meina að kvennaframboðið hafi verið 

afsprengi upplausnarástands og kreppu í kvennabaráttu Rauðsokkahreyfingarinnar og 

vinstri hreyfingarinnar í heild sinni. Kreppa vinstri kvennabaráttunar hafi leitt til þess 

að kvennaframboðið hafi ákveðið að víkja frá vinstri stefnu. Fylkingin fullyrti:  „Sú 

stefna sem Kvennaframboðið setur fram og sá skilningur á kvenfrelsisbaráttu sem í 

henni felst stangast á við þann sannleika að konan verður aldrei frjáls nema það 

samfélagslega afl og sá pólitíski og skipulagslegi kraftur sem býr með verkakonum 

verði virkjaður í baráttunni. Það er einmitt stéttarlegt afl verkakonunnar sem ræður 

úrslitum í kvenfrelsisbaráttunni þegar allt kemur til alls.” Þannig myndi ný stefna 

 
106 „Marxismi og mannleg samskipti“, Lesbók Verkalýsblaðsins 1. mars 1982, bls. IV. 
107 Ari Trausti Guðmundsson, „Kvennaframboð metið upp á nýtt“, Verkalýðsblaðið 1. júní 1982, bls. 3. 
108 Ari Trausti Guðmundsson, „Kvennaframboð metið upp á nýtt“, Verkalýðsblaðið 1. júní 1982, bls. 5. 
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Kvennaframboðsins sem byggði á sameiginlegum reynsluheimi kvenna ekki færa 

kvennabaráttuna fram á við.109  

 Í viðtali við Neista er Ingibjörg Sólrún spurð hvort hún sé ennþá þeirrar 

skoðunar að kvennahreyfingin ætti samleið með verkalýðsstéttinni í baráttu hennar 

líkt og hún hafði haldið fram á fundi Rauðrar Verkalýðseiningar 1. maí 1979. 

Ingibjörg svarar að hún hafi farið að efast um leiðirnar sem átti að fara í 

kvennabaráttunni og að tími væri kominn til að prófa eitthvað nýtt í leiðinni að 

markmiðinu. Spyr þá Neisti „hvort ekki væri hugsanlegt að hún væri að hoppa af leið 

og tefja fyrir því að þessu endanlega markmiði verði náð.” Ingibjörg hélt ekki.110 

Viðtalið var tekið af Svövu Guðmundsdóttur en á næstu síðu blaðsins skrifar Svava 

“Nokkrar athugasemdir við málflutning Ingibjargar Sólrúnar.” Þar segir hún að stefna 

Kvennaframboðsins sem byggði á reynsluheimi kvenna en ekki stéttaskiptingu ætti 

aðeins eftir að “rugla konur og vekja hjá þeim falska vitund um að hagsmunir kvenna 

séu óháðir stéttarstöðu og lífskjörum.”111 

 Svipað var upp á teningnum í grein sem Svava ritaði um framboð Kvennalistans 

rúmu ári seinna í apríl 1983. Þar segir Svava að sérkenni hans sé að hann telji sig 

hafna yfir stéttir; barátta framboðsins eigi erindi við allar konur. Svava taldi þetta vera 

afar neikvætt, sér í lagi þar sem þessi stefna virtist hafa skilað sér í því að framboðið 

eigi erfitt með að taka skýra afstöðu til erfiða málefna líkt og til hersins og NATO.112 

Svava taldi að kvennalistar væru ekki fýsilegur valkostur fyrir verkalýðinn, hvorki 

konur né karla. Þau stefnuatriði sem mátti telja góð væru einnig að finna í stefnuskrá 

Alþýðubandalagsins. Hinsvegar væri stefna Kvennalistans óljós og óhlutkennd.113 

 Sjá má hvaða áhrif uppgjör Kommúnistasamtakanna hafði á afstöðu þeirra til 

kvennabaráttu á skoðun þeirra á Kvennaframboðinu; sér í lagi þegar hún er borin 

saman við það sem Fylkingin hafði að segja um framboðið. Afstaða Fylkingarinnar 

líktist afstöðu EIK m-l og KSML fyrir uppgjörið og sameininguna. Fylkingin vildi að 

 
109 „Verkefni kvenfrelsisbaráttunnar og ástand kvennahreyfingarinnar á Íslandi“, Neisti 25. apríl 1982, 

bls. 10. 
110 Svava Guðmundsdóttir, „Viðtal við Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur um kvennaframboð o.fl.“, Neisti 

25. febrúar 1982. bls 10. 
111 Svava Guðmundsdóttir, „Nokkrar athugasemdir við málflutning Ingibjargar Sólrúnar“, Neisti 25. 

febrúar 1982, bls. 11. 
112 Svipuð gagnrýni og hafi komið fram áður um Rauðsokkahreyfinguna. Átti þó e.t.v. meiri rétt á sér hér 

þar sem um stjórnmálaafl var að ræða.  
113 Svava Guðmundsdóttir, „Er þriðja víddin valkostur?“, Neisti 13. apríl 1983, bls. 5. 
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kvennabaráttan fylgdi marxískri stefnu í átt að hinu endanlega markmiði, frelsun 

kvenna. Það myndi aðeins fást með byltingunni. Stefna Fylkingarinnar var þá enn í 

anda þeirrar stefnu sem íslenskir kommúnistar höfðu á millistríðsárunum.114 Fylkingin 

taldi, líkt og kommúnistarnir forðum, að kvennabarátta þeirra ætti aðeins erindi við 

verkakonur. Það að heyja stéttlausa kvennabaráttu myndi aðeins rugla konur og gera 

stefnu hreyfingarinnar ómarkvissa. 

 Afstaða Kommúnistasamtakanna líkist mun meira því sem kallað var eftir í 

greininni „Jarðbundin kvennabarátta“. Samtökin voru gagnrýnin en tilgangurinn var 

ekki að valda skaða heldur mun að koma með uppbyggilega gagnrýni. Þannig má 

álykta að samtökin hafi frekar viljað veita aðhald í kvennabaráttunni frekar en að 

reyna að hrifsa hana yfir á sitt band. 

 

5.3 Endalok villta vinstrisins 

Upp úr 1980 var villta vinstrið á Íslandi farið að dala hratt. Líkt og áður hefur verið 

nefnt kom  sameining EIK m-l og KSML í Kommúnistasamtökin í kjölfar þess að 

umtalsverður fjöldi hafði gengið út úr báðum samtökum og nýliðun gekk illa. Starf 

samtakanna einkenndist af sjálfsskoðun og tali um endurbætur en illa gekk að laða að 

nýja meðlimi. Starfsemi samtakanna dvínaði hratt en árin 1984 og 1985 var hún nánast 

engin. Verkalýðsblaðið var lagt niður árið 1983 en í síðasta tölublaði þess birtist grein 

titluð “Hvers vegna hættu svona margir?” Þar er meðal annars fjallað um hvernig 

kreddufesta samtakanna hafði slæm áhrif á starfið: „Við misskildum marxismann, 

treystum öllu sem ákveðnir menn sögðu (aðallega frumkvöðlarnir 5) og stimpluðum 

mest allt lygi, sem ekki bar saman við þá. Grundvallaratriði voru lítt rædd, þau voru á 

hreinu. Okkur skorti gagnrýna og leitandi afstöðu.”115 Þá er talið að samskipti innan 

samtakanna hafi verið ótraust og ópersónuleg; meðlimir hafi verið hræddir við 

gagnrýni innan samtakanna. Samtökin vilja meina að sjálfsgagnrýni samtakanna í 

kjölfar sameiningarinnar hafi ekki orðið þeim til framdráttar: „Kommúnistasamtökin 

eru líklega einu íslensku stjórnmálasamtökin sem hafa viðurkennt að hafa gert ýmis 

mistök og ekki reynt að draga fjöður yfir það. Það hefur þó enn sem komið er ekki 

orðið þeim til framdráttar hvað lýðhylli varðar.” Þá segir í greininni að skortur á hefð 

 
114 Sjá samhengiskafla 
115 „Hvers vegna hættu svona margir?“, Verkalýðsblaðið 7. febrúar 1983, bls. 2. 
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fyrir sjálfsgagnrýni í stjórnmálum á Íslandi hafi ýtt undir þá hugmynd að pólitísk öfl 

ættu ekki að gera mistök. Uppgjör samtakanna við fyrri mistök hafi því að eitthverju 

leyti komið niður á þeim sjálfum.116 Eitt eintak af Verkalýðsblaðinu kom út árið 1985 

en það líktist meira bæklingi en tímariti. Í því eru tilgreindir fjórir þættir til 

stefnumótunar kommúnista. Nokkrum mánuðum seinna voru samtökin lögð niður.  

 Breytingar höfðu orðið á starfsháttum Fylkingarinnar á tímabilinu eftir 1982. 

Virðist sem svo að samtökin hafi tamið sér starfshætti sem höfðu einkennt EIK m-l á 

árum áður. Ragnar Stefánsson, einn virkasti félagi samtakanna og meðlimur í rúmlega 

30 ár, gekk út úr Fylkingunni snemma árs 1984 en hann taldi samtökin, sem áður 

höfðu starfað að hinum ýmsu baráttumálum í nánu samstarfi við önnur samtök, hafa 

tamið sér “flokkseigingirni og einangrunarstefnu.”117 

 Í janúar 1984 var ákveðið að félagar Fylkingarinnar skyldu ganga inn í 

Alþýðubandalagið. Ástæðan var meðal annars að Alþýðubandalaginu hafi tekist svo 

vel að laða til sín ungt róttækt fólk sem Fylkingin taldi sig eiga samleið með.118 Því 

er hægt að álykta að nýliðun meðlima í Fylkingunni hafi gengið álíka illa og hjá 

Kommúnistasamtökunum. Á seinni hluta ársins 1984 var nafni Fylkingarinnar svo 

breytt í Baráttusamtök sósíalista en starfið fór dvínandi. Aðeins tvö tölublöð af Neista 

voru gefin út árið 1985 sem var jafnframt síðasta árið sem það kom út. Samtökin 

störfuðu að minnsta kosti til ársins 1987 en stóð þá aðallega að bókaútgáfu í samvinnu 

við bandarískt bókaforlag og gaf m.a. út bók um Che Guevara og greinasafn um 

aðskilnaðarstefnuna í Suður-Afríku.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 „Hvers vegna hættu svona margir?“, Verkalýðsblaðið 7. febrúar 1983, bls. 2. 
117 „Útilokum ekki aðild að Alþýðubandalaginu“, Þjóðviljinn 10. febrúar 1984, bls. 2. 
118 „Stjórnmálaályktun 1. þings Baráttusamtaka sósíalista“, Neisti 30. nóvember 1984, bls. 19. 
119 Ólafur Grétar Kristjánsson, „Villandi umfjöllun „Þjóðlífs““, Morgunblaðið 26. júlí 1988. bls. 49. 
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Niðurstöður 

 

Hér hefur verið dregin upp mynd af afstöðu marxísku samtakanna EIK m-l, KSML 

og Fylkingarinnar til kvennabaráttu á Íslandi. Fjallað hefur verið um hvernig afstaða 

þeirra litaðist af marxískri hugmyndafræði sem hafði verið viðloðandi kvennabaráttu 

vinstri hreyfinga á Íslandi síðan á þriðja áratugnum. Samtökin báru öll helstu einkenni 

sem fræðimenn telja að hafi plagað marxísk samtök í kvennabaráttu. Lögðu þau 

ofuráherslu á stéttahugtakið og vildu samtvinna kvennabaráttu og stéttabaráttu. Auk 

þess vildu samtökin útiloka ákveðin hóp kvenna frá þátttöku í kvennabaráttu þeirra. 

Þetta leiddi til þess að stefna þeirra í kvennabaráttunni skilaði takmörkuðum árangri. 

Samtökin gagnrýndu bæði aðrar hreyfingar og hvor aðra fyrir að standa rangt að 

kvennabaráttunni en kreddufesta var ein af einkennum þeirra. Áttu þau erfitt með að 

samþykkja aðferðir sem samræmdust ekki þeirra eigin hugmyndafræði og þeir sem 

stóðu að þeim hlutu harðorða gagnrýni. Miðstjórn EIK m-l viðurkenndi árið 1980 að 

stefna samtakanna í kvennabaráttunni á árunum 1975-1979 hafi unnið gegn 

Rauðsokkahreyfingunni og jafnvel valdið bakslagi í íslenskri kvennabaráttu.  

 Þá hefur verið fjallað um hvernig kvennaár Sameinuðu þjóðanna 1975 og 

innkoma Rauðsokkahreyfingarinnar inn á vinstri væng pólitíkurinnar hafði líklega 

áhrif á þá ákvörðun samtakanna þriggja að fara skyndilega að sýna málefnum kvenna 

meiri áhuga en áður. Lítil sem engin umræða um málefni kvenna hafði átt sér stað í 

málgögnum samtakanna fyrir árið 1975 og sömuleiðis höfðu samtökin ekki sett sér 

neina stefnu í kvennabaráttunni. EIK m-l setti sér stefnu í kvennabaráttunni í fyrsta 

tölublaði Verkalýðsblaðisins en bæði KSML og Fylkingin byrjuðu að fjalla um 

kvennabaráttu óbeint í tengslum við gagnrýni á Rauðsokkahreyfinguna. Í gegnum árin 

eyddu samtökin þrjú miklu púðri í að gagnrýna hreyfinguna. Líkt og áður hefur verið 

nefnt voru samtökin alla tíð dugleg við að gagnrýna aðrar vinstri hreyfingar, og þá 

sérstaklega hvor aðra. Litu þau á önnur vinstri samtök sem ekki samræmdust þeirri 

hugmyndafræði sem þau höfðu sett sjálfum sér sem pólitíska andstæðinga sína þar 

sem þau væru boðberar “fals-marxisma”. Af þessu má álykta að samtökin hafi séð 

Rauðsokkahreyfinguna sem pólitískan andstæðing. Þá lítur út fyrir að í upphafi hafi 

EIK m-l séð tækifæri til að nýta sér stefnubreytingu Rauðsokka til að básúna sínum 

eigin hugmyndum og jafnvel ná í nýja meðlimi. Þegar hugmyndir þeirra mættu 
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mótlæti innan Rauðsokkahreyfingarinnar drógu þau sig hinsvegar úr öllu samstarfi og 

urðu háværustu gagnrýnendur hreyfingarinnar. Samtökin þoldu illa að farið væri út 

fyrir þann hugmyndafræðilega ramma sem þau höfðu sett sér, og þegar 

Rauðsokkahreyfingin starfaði ekki eftir þeim aðferðum sem hver samtök höfðu dæmt 

ásættanleg þá uppskar hún mikla gagnrýni. 

 Rauðsokkahreyfingin og villta vinstrið kom fram á frjóum tíma áttunda 

áratugarins. Konur voru orðnar meðvitaðari um slæma stöðu sína í kjölfar annarar 

bylgju femínismans, auk þess voru stúdentar orðnir pólitískari og róttækari. Villta 

vinstrið spratt fram þegar íslenskir námsmenn sem komist höfðu í kynni við 

hugmyndir trotskýista og maóista við nám erlendis fluttu hugmyndafræðina með sér 

heim. Rauðsokkahreyfingin verður til um svipað leyti og verður ein áhrifamesta 

kvennahreyfingin á Íslandi.  Hreyfingin var öflug í almennri vitundavakningu á 

málefnum kvenna en 1974 var stefnubreyting ákveðin og hún hóf að starfa eftir 

aðferðum verkalýðsbaráttunnar. Innkoman inn á vinstri væng pólitíkurinnar setti 

hreyfinguna í skotfæri villta vinstrisins.  

 „Engin kvennabarátta án stéttabaráttu, engin stéttabarátta án kvennabaráttu” 

voru kjörorð Rauðsokkahreyfingarinnar eftir Skógaráðstefnuna 1974. Slagorðið 

endurspeglar þó e.t.v. afstöðu villta vinstrisins á Íslandi til kvennabaráttu betur en 

nokkuð annað. Samtökin töldu kvennabaráttu og stéttabaráttu svo samtvinnaðar að 

ein gæti ekki lifað án hinnar. Það var allavega það sem birtist á síðum málgagna þeirra. 

Það var þó ekki fyrr en kvennaárið 1975 gekk í garð og Rauðsokkar höfðu fært sig 

yfir á vinstri væng pólitíkurinnar að samtökin fóru að sýna kvennabaráttunni 

raunverulegan áhuga. Verkalýðsblaðið, málgagn EIK m-l. taldi það umhugsunarvert 

hvort KSML og Fylkingin væru aðeins að sýna kvennabaráttunni áhuga vegna þess 

að þau fundu sig knúin til þess sökum kvennaársins. Hinsvegar var ekkert að finna um 

málefni kvenna í fyrri útgáfu Baráttuleið alþýðunnar, óformlegri stefnuskrá EIK m-l, 

sem kom út árið 1974. Stefna þeirra í málefnum kvenna birtist hinsvegar í seinni 

útgáfunni sem kom úr árið 1976. Auk þess komu stofnmeðlimir EIK m-l úr röðum 

Fylkingarinnar.  

 Víst er að Rauðsokkahreyfingin spilaði stórt hlutverk í afstöðu villta 

vinstrisins til kvennabaráttu. Samtökin lögðu kapp á að gagnrýna Rauðsokka og oft 

birtist afstaða þeirra til kvennabaráttunnar í gagnrýninni sjálfri. Annars má segja að 
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marxísk kvennabarátta þeirra hafi að stofninum til verið í samræmi við hefðina. Á 

alþjóðavettvangi höfðu marxismi og kvennabarátta verið samtvinnuð frá lokum 19. 

aldar og í þessu klassísku marxísku hugmyndafræði sóttu samtökin innblástur. Stefna 

villta vinstrisins í kvennabaráttu var þannig af sama meiði og íslenskra kommúnista á 

millistríðsárunum og vinstri hreyfinga allar götur síðan.  

 Fræðimenn hafa bent á að þó að marxismi og kvennabarátta eigi sér langa sögu 

þá megi deila um ágæti þess sambands. Marxískar aðferðir í kvennabaráttunni virðast 

hafa skilað takmörkuðum árangri í gegnum árin. Judith Evans og Heidi Hartmann hafa 

bent á atriði sem þær telja hafa hamlað kvennabaráttu marxista og eiga þau líka við 

um samtökin hér á landi. Stéttahugtakið var rauður þráður í kvennabaráttu villta 

vinstrisins og töldu samtökin að aðgreining stétta væri nauðsynleg enda væri 

auðvaldið rót vandans. Evans telur hinsvegar að of mikil áhersla á stéttaskiptingu hafi 

minnkað áhrifamátt marxista í kvennabaráttunni og leitt til þess að barátta þeirra varð 

ómarkviss og skilaði litlum árangri. 

 Rauðsokkahreyfingin vildi notast við aðferðir stéttabaráttunnar en lagði ekki 

jafn mikið upp úr aðgreiningu stétta og villta vinstrið. Var þetta ein helsta uppsretta 

gagnrýni villta vinstrisins. Samtökin vildu stuðla að markvissu námsstarfi innan 

samtakanna til að vera viss um að meðlimir væru að tileinka sér hugmyndafræðina. 

Töldu þau mikilvægt að samtökin gætu verið samstillt út á við og að engin „fals-

marxismi“ leyndist innan þeirra. Innan Rauðsokkahreyfingarinnar var starfið mun 

frjálslegra og án miðstýringar. Taldi villta vinstrið að slíkt “stjórnleysi” myndi leiða 

til þess að óæskilegar hugmyndir, líkt og borgarlegur femínismi, myndi grassera innan 

hreyfingarinnar.  

 Gagnrýni villta vinstrisins á Rauðsokkahreyfinguna var heldur ekki einsdæmi. 

Ef marka má orð sænska sagnfræðingsins Emmu Isaksson um að marxískir femínistar 

hafi almennt þurft að þræða fína línu milli þess að vera marxistar og að vera femínistar 

má áætla að Rauðsokkahreyfingin hafi hlotið svipaða gagnrýni og sambærilegar 

hreyfingar erlendis. Þær máttu alltaf eiga von á því að vera kallaðar borgaralegir 

femínistar. 

 EIK m-l gerði ekki greinarmun á borgaralegum femínisma og róttækum 

femínisma. Samtökin töldu alla sem aðhylltust femíniska stefnu vera borgaralegar 

kvenrembur. Kvenrembur voru þær konur sem höfðu karlmannin að höfuðóvin 
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kvennabaráttu sinnar. Þetta töldu EIKarar að væri bókstaflega skaðlegt fyrir 

kvennabaráttuna. Takmarkaður ávinningur yrði af því að berjast gegn karlmanninum 

þar sem auðvaldið var höfuðóvinur kvennabaráttu að þeirra mati. 

 EIK m-l og KSML töldu að auðvaldið skapaði aðstæðurnar sem ollu kúgun 

kvenna og að það stjórnaði tólunum sem þurfti til að beygja konur eftir sínum vilja. Í 

þeim anda var fullyrt að íslenska auðvaldið notaði dagvistarheimilin til að stýra 

konum inn og út af vinnumarkaðinum með því að auka eða draga úr fjármagni til 

dagvistarstofnanna. Ef þörf var á vinnuafli kvenna var fjármagnið aukið og fleiri 

konur fengu dagvistarpláss fyrir börnin sín og áttu því greiðari aðgang að 

vinnumarkaðinum. Ef þörf var á að losna við vinnuafl voru dregið úr fjármagninu og 

konurnar neyddust til að draga sig úr vinnu til að sinna börnunum heima við. Þá fóru 

áróðursvélar auðvaldsins á fullt að sannfæra konur um að það að vera heimavinnandi 

húsmóðir væri dyggð og mikil ábyrgð sem konum einum væri treystandi fyrir. Því 

töldu samtökin að nauðsynlegt væri að berjast fyrir dagvist fyrir þá sem á því þurftu 

svo konur ættu greiðari aðgang að vinnumarkaðinum. Þetta væri bæði nauðsynlegt 

fyrir fjárhagslegt frelsi kvenna sem og að á áttunda áratugnum hafði myndast þörf 

fyrir tvær fyrirvinnur á hverju heimili.  

 8. mars hreyfingin var svar villta vinstrisins við Rauðsokkahreyfingunni en 

hugmyndafræðilegur grundvöllur hreyfangarinnar var mótaður af EIK m-l. 

Baráttumál 8. mars hreyfingarinnar voru þau sömu og Rauðsokkahreyfingarinnar 

nema að ofan á þau lagðist að 8. mars hreyfingin átti einnig að berjast gegn 

heimsvaldastefnu. Fátt bendir þó til þess að það hafi verið gert. Því er hægt að álykta 

að því hafi verið skotið inn til þess að gefa hreyfingunni maóískan blæ. Með stofnun 

8. mars hreyfingarinnar virðist sem svo að EIK m-l hafi reynt að sópa til sín róttækum 

konum sem ekki töldu sig eiga samleið með Rauðsokkahreyfingunni eða voru á barmi 

þess að ganga út úr hreyfingunni. Þegar upp komst að hreyfingin var byggð á 

forsendum EIK m-l sem meðal annars innihéldu rangar fullyrðingar um starf 

Rauðsokkahreyfingarinnar skapaðist órói innan hreyfingarinnar. Þetta var á sama tíma 

og EIK m-l og KSML voru að ganga í gegnum uppgjör og endurskoðun á eigin stefnu 

sem eflaust hafði svipuð áhrif á 8. mars hreyfinguna, en í kjölfar uppgjörsins var 

hreyfingin lögð niður og margir meðlimir gengu inn í Rauðsokkahreyfinguna.  
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 Uppgjörið og stofnun Kommúnistasamtakanna varð einnig þess valdandi að 

EIK m-l þurfti að horfa gagnrýnum augum á sína eigin kvennabaráttu og gagnrýni á 

Rauðsokkahreyfinguna. Uppgjörið kom í kjölfar þess að mikil óánægja hafði verið 

meðal meðlima samtakanna, líkt og í 8. mars hreyfingunni, ekki bara varðandi 

kvennabaráttuna heldur starfið allt. Samtökin gengust við því sem þau töldi vera sín 

mistök í kvennabaráttunni á síðum Verkalýðsblaðsins. Ákall meðlima á nýja 

starfshætti, m.a. í kvennabaráttunni, virðist hafa skilað sér í meira umburðarlyndi 

gagnvart öðrum hreyfingum. Samtökin sýndu stuðning við Kvennaframboðið stuttu 

seinna þrátt fyrir að framboðið hafi lagt áherslu á stéttasamvinnu frekar en 

stéttabaráttu. Eitthvað sem villta vinstrið hefði aldrei tekið í mál að styðja fyrir 1980. 

Ákall meðlima á meira aðhald og minni andstöðu hafði heyrst. Áhugavert er þó að 

Fylkingin virðist hafa farið öfuga leið við Kommúnistasamtökin og tileinkað sér meiri 

einangrunarstefnu eftir 1980. Breytingarnar gátu þó ekki bjargað samtökunum frá 

þeim hæga dauðdaga sem lá í loftinu frá því fyrir 1980.  

 Kvennabarátta samtakanna tók fornar hugmyndir marxismans og heimfærði 

yfir á vandamál áttunda áratugarins. Stefna samtakanna í baráttunni litaðist af 

bókstafstrú og kreddufestu sem samtökin höfðu tileinkað sér og tóku þau ekki í mál 

að stíga út fyrir þægindaramma marxískar hugmyndafræði. Stefnan skilaði sér bæði 

til frægðar og falls. Þrátt fyrir að Kommúnistasamtökin hafi á endanum séð villu síns 

vegar og breytt stefnu sinni í kvennabaráttunni var það of seint í rassinn gripið. 

Framsækið fólk í kvennabaráttunni hafði í auknum mæli fært sig frá vinstri hlið 

pólitíkurinnar og samtökin höfðu misst fjölda meðlima. Níundi áratugurinn reyndist 

ekki vera jafn gjöfull og sá áttundi fyrir villta vinstrið en áratugurinn markaði bæði 

hraða niðursveiflu og endalok samtakanna.   
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