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Ágrip 

Við lok 7. áratugarins varð hin svokallaða „68-bylting“ og ný femínísk hreyfing dreifðist 

um hinn vestræna heim með margvíslegum áhrifum á samfélag, menningu og pólitík. 

Þessi hreyfing náði til Íslands og hafði töluverð áhrif á meðvitund landsmanna um stöðu 

kvenna og minnihlutahópa í þjóðfélaginu. Umhverfi stjórnmála var karllægt og lítill áhugi 

á að skapa rými fyrir konur. Í kjölfar 68-byltingarinnar sóttu fleiri konur inn á 

stjórnmálasviðið og t.a.m. var stofnuð ný stjórnmálahreyfing í byrjun 9. áratugarins undir 

heitinu Samtök um kvennalista. Undir lok 8. áratugarins hafði það gerst í fyrsta sinn að 

kona settist á þing fyrir Alþýðuflokkinn. Þótt flokkurinn hafi skilgreint sig sem 

frjálslyndan jafnréttisflokk sem barðist fyrir jöfnuði og velferðarkerfi fyrir alla landsmenn 

var Alþýðuflokkurinn síðastur hinna rótgrónu íslensku stjórnmálaflokka til að fá konu 

kjörna á þing. Þingmaðurinn var Jóhanna Sigurðardóttir og hún settist á þing árið 1978. 

Stjórnmálaferill hennar fram til ársins 1994 er til skoðunar í þessari ritgerð.   

 Staða Jóhönnu innan flokksins var sterk og hún varð vinsæl meðal almennings en 

þó umdeild meðal andstæðinga innan þingsins. Hún var í nokkur ár eina þingkona 

Alþýðuflokksins, varð síðar félagsmálaráðherra og eina konan í ríkisstjórnum frá 1987 til 

1994. Á seinni hluta þingferils hennar komu upp deilur í Alþýðuflokknum sem á endanum 

ollu því að hún yfirgaf flokkinn. Helstu stefnumál hennar frá byrjun til enda tímabils innan 

Alþýðuflokksins voru mannréttindi, umbætur og styrking velferðarkerfisins. 
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Inngangur 

„Ósigur er ekki endalok alls. Því í sigri geta rætur ósigurs leynst en í ósigri rætur 

velgengni. Minn tími mun koma.“1 Svo hljóðaði lokaræða frambjóðanda á landsfundi 

Alþýðuflokksins 1994. Þetta var Jóhanna Sigurðardóttir, þingmaður, ráðherra og síðar 

fyrsta íslenska konan til að gegna forsætisráðherraembætti.2  

 Jóhanna Sigurðardóttir var þingkona Alþýðuflokksins frá 1978 til 1994 og fyrsta 

þingkona flokksins. Flokkurinn, sem var stofnaður árið 1916, var fyrsti vinstriflokkur 

landsins með jafnaðarstefnu eða stefnu sósíaldemókrata að leiðarljósi.3 Þrátt fyrir að 

Alþýðuflokkurinn hafi aldrei verið stærsti flokkurinn, má segja að hann hafi haft 

umtalsverð áhrif á mótun íslensks samfélags.4 Fyrir hans tilstilli voru samþykktar 

umbætur í félagsmálum sem einkum gögnuðust verkafólki og öðrum efnalitlum 

einstaklingum í íslensku samfélagi.5  

 Eitt af því sem gerði stöðu Jóhönnu áhugaverða var að Alþýðuflokkurinn var 

síðastur hinna rótgrónu íslensku stjórnmálaflokka til að fá konu kjörna á þing. Jóhanna 

hafði tengsl við flokkinn gegnum fjölskyldu sína þar sem faðir hennar, Sigurður 

Ingimundarson, var þingmaður Alþýðuflokksins 1959–1971 og amma hennar, Jóhanna 

Egilsdóttir, sem var ákafur jafnréttissinni á fyrri hluta 20. aldar, var varaþingkona 

flokksins 1957.6 Þegar Jóhanna settist á þing árið 1978 varð hún fljótlega vinsæl hjá 

almenningi en einnig óvinsæl sem „pólitísk ógn“ annarra flokka. Stefna hennar í 

stjórnmálum var gagnrýnd af andstæðingum af ýmsum ástæðum, t.a.m. fyrir að leggja 

mikla áherslu á jafnrétti og stöðu láglaunafólks sem sumir töldu vera einhvers konar 

sýndarmennsku.7  

 Í þessari ritgerð er stjórnmálaferill Jóhönnu Sigurðardóttur til skoðunar, allt frá 

því að hún gekk til liðs við flokkinn og til þess að hún sagði skilið við hann árið 1994. 

Markmiðið er að skoða hvað leiddi til þess að hún hóf afskipti af stjórnmálum og hvað 

einkenndi hennar pólitísku hugsun og stefnu sem þingmanns og síðan félagsmálaráðherra. 

 
1 Eintak 6. júní 1994, bls. 1–2. 
2 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 84. 
3 Í ritgerðinni verður hugtakið „jafnaðarstefna“ notað í þeim skilningi sem „lýðræðisjafnaðarstefna“ eða 

sósíaldemókratismi, sjá t.d. lýsingu í Gylfi Þ. Gíslason,  Jafnaðarstefnan.  
4 Markmið Alþýðuflokksins var að styðja verkamenn og verkalýðsstéttir landsins. Sjá t.a.m. stefnuskrá 

Alþýðuflokksins frá fyrstu árunum í Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 34–36.   
5 Til dæmis vökulögin svokölluðu, baráttan fyrir almannatryggingum og afnámi fátækralaga. Sjá Guðjón 

Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 64–67.    
6 Sjá Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár; Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 77. 
7 Páll Valsson notar lýsinguna „popúlismi“ í ævisögunni við að lýsa gagnrýni einstaklinga á Jóhönnu sem 

þóttu hana vera tækifærissinni. Sjá Páll Valsson, Minn tími, bls. 79–80.   
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Leitað verður svara við því hvaða grunngildi Jóhanna hafði að leiðarljósi í stjórnmálum, 

hvers vegna hún varð fyrsta þingkona Alþýðuflokksins og hver voru hennar helstu 

baráttumál á þingi og síðar sem ráðherra. Þá verður sjónum beint að stöðu hennar á 

stjórnmálasviðinu, meðal almennings og samstarfsfólks, bæði innan flokks og meðal 

pólitískra andstæðinga.   

 Heimildirnar sem byggt er á í ritgerðinni og sem fjalla sérstaklega um Jóhönnu, 

eru fyrst og fremst ævisaga hennar Minn tími og grein hennar „Örlögin ætluðu mér annað“ 

sem birtust í bókinni Frú ráðherra. Þá er notast við fréttir og greinar í dagblöðum, einkum 

Alþýðublaðinu, Morgunblaðinu og Þjóðviljanum. Auk þess er stuðst við bókina Við 

Jóhanna eftir Jónínu Leósdóttur (eiginkonu Jóhönnu Sigurðardóttur) eftir því sem við á, 

þótt þar sé meiri áhersla lögð á líf og samband þeirra Jónínu og Jóhönnu heldur en 

stjórnmálin. Saga Alþýðuflokksins, Úr fjötrum eftir Guðjón Friðriksson, er einnig 

mikilvæg heimild, þótt þar sé raunar lítið fjallað um Jóhönnu eða þingkonur yfirhöfuð.8 

Af öðrum heimildum um stjórnmál tímabilsins sem fjalla að einhverju leyti um 

stjórnmálamanninn Jóhönnu má nefna Löglegt en siðlaust. Stjórnmálasaga Vilmundar 

Gylfasonar eftir Jón Orm Halldórsson, Steingrímur Hermannsson Ævisaga eftir Dag B. 

Eggertsson, Hreint út sagt. Sjálfsævisaga eftir Svavar Gestsson sem og bókina Hreinar 

línur. Lífssaga Guðmundar Árna Stefánssonar eftir Kristján Þorvaldsson. Á meðal rita 

um stöðu kvenna sem hér hefur verið byggt á má nefna Konur – hvað nú? í ritstjórn Jónínu 

Margrétar Guðnadóttur, Konur og stjórnmál eftir Esther Guðmundsdóttur og Veröld sem 

ég vil. Saga Kvenréttindafélags Íslands eftir Sigríði Th. Erlendsdóttur.   

 Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um fræðilegt og sögulegt 

samhengi stjórnmálaferils Jóhönnu Sigurðardóttur. Skoðuð verður hin sögulega þróun um 

kosningarétt kvenna og kjörgengi þeirra til Alþingis, seinni bylgju femínismans á 7. 

áratugnum verða sögð skil auk stöðu og stefnu Alþýðuflokksins. Í öðrum kafla er farið 

yfir tímabilið þegar Jóhanna gekk í flokkinn, þ.e. uppruna hennar og bakgrunn, og 

alþingiskosningarnar 1978. Þriðji kafli snýst um þingstörf Jóhönnu, samstarf hennar við 

flokksfélag sína og samvinnu Jóhönnu og annarra þingkvenna. Í fjórða og síðasta kafla er 

sjónum beint að tímabilinu þegar Jóhanna var félagsmálaráðherra, verkunum sem hún 

vann sem ráðherra, stöðu hennar innan þeirra þriggja ríkisstjórna sem hún sat í og 

aðdragandanum að því að hún sagði skilið við Alþýðuflokkinn.   

 
8 Bent hefur verið á að í Úr fjötrum sé Alþýðuflokkskonum ekki sýnd mikil athygli, sjá t.d. ritdóm eftir 

Ragnheiði Kristjánsdóttur í Saga 55:2 (2017), einkum bls. 242–245.  
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1. Fræðilegt og sögulegt samhengi  

1.1 Konur og Alþingi: Staða og þróun til 1985 

Mikil breyting varð á stöðu kvenna á tuttugustu öld. Uppspretta fyrstu bylgju 

femínismans varð til þess að konur sóttu í áhrifaríkari stöður og hlutverk innan 

þjóðfélagsins, þ. á m. inngöngu í sveitarstjórnir og inn á þing. Þegar konur á Íslandi fengu 

kosningarétt árið 1915 hófst tímabil þar sem þær gátu loksins freistað þess að komast inn 

á Alþingi en þó rættist sá draumur ekki strax. Það tók Íslendinga sjö ár að fá fyrstu 

þingkonuna inn á Alþingi en það var Ingibjörg H. Bjarnason árið 1922.9 Á þessum 

tímamótum fengu konur loksins tækifæri til að fá orðið innan hins karllæga umhverfis 

Alþingis. Þegar horft var til nágrannaríkja Íslands annars staðar á Norðurlöndum mátti sjá 

aðra þróun á kjörgengi kvenna innan stjórnsýslunnar. Til dæmis var Finnland fyrst allra 

Norðurlanda til að lögleiða kosningarétt kvenna árið 1906 og ári síðar,  í kosningum 1907, 

voru 11 konur kosnar inn á þing eða í um 9,5% sæta þingsins.10 Ári eftir að þær fengu 

kosningarétt tókst þeim að koma nokkrum konum inn á þing sem er talsvert frábrugðið 

þróuninni á Íslandi, þar sem ein kona var kjörin á þing eins og fyrr segir sjö árum eftir að 

íslenskar konur fengu kosningarétt.   

 Kosningaaldur kvenna gæti hafa skipt máli því að reglurnar í Finnlandi þróuðust 

ekki á sama hátt og hérlendis. Á Íslandi var kosningaréttur kvenna fyrst eingöngu fyrir 40 

ára og eldri. Það gerði það að verkum að atkvæðafjöldi kvenna var takmarkaður í 

samanburði við atkvæðafjölda karla en árið 1920, þegar ný stjórnarskrá tók gildi, var 

gamla fyrirkomulagið fellt niður og jókst þá hlutfall kvenna sem höfðu atkvæðisrétt til 

muna.11 Þróunin í Finnlandi var allt önnur en eftir að kosningalögin 1906 voru sett þar 

fengu konur sama rétt og karlar til að kjósa. Var lágmarksaldur beggja kynja 24 ár.12 

Aldurstakmörkin á Íslandi höfðu ef til vill áhrif á kosningarnar 1916 en þá bauð Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir sig fram sem eina konan á lista Heimastjórnarflokksins en náði ekki 

kjöri. Ef til vill hefur það einnig haft áhrif að kosningaþátttaka kvenna var lítil (30,2%).13 

Bríet tók aldrei sæti á Alþingi og faldi ekki vonbrigði sín í eftirfarandi lýsingu: „Mínum 

 
9 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 138–140. 
10 Vallance, Women In The House, bls. 23. 
11 Esther Guðmundsdóttir, Konur og stjórnmál, bls. 20 og 23. 
12 Einiö, „Political Exclusions Attributable to Poor Relief in Early Twentieth-Century Finland“, bls. 131–
133.  
13 Esther Guðmundsdóttir, Konur og stjórnmál, bls. 23. 
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eftirmönnum í forystu kvenna verður ekki létt né of gott verk að koma konum að. Því við 

þetta allt bætist vantrú kvenna á sjálfar konurnar, öfund, sundurlyndi og margt fleira 

fallegt.“14 Árið 1922 buðu konur fram sérlista í landskjörskosningum og fengu 22,4% 

atkvæða, einhverju minna en Heimastjórnarflokkurinn eða Framsóknarflokkurinn, og þar 

með settist Ingibjörg H. Bjarnason á þing.15  

 Á næstu áratugum voru konur enn sjaldséðar á þingi og á árunum 1938–1946 og 

1953–1956 sátu engar konur á þingi. Stórt stökk varð á svokölluðum kvennaáratug 

Sameinuðu þjóðanna (1975–1985) þegar hlutfall kvenna á Alþingi hækkaði úr 5% í 15%. 

Milli áranna 1916 og 1983 var kosningaþátttaka kvenna lægst árið 1916 með 30,2% 

þátttöku (69,1% karla) en hæst árið 1974 með 90,2% þátttöku (92,7% karla). Næstu 

þrennar kosningar eftir 1974 hélst hlutfall kynjanna svipað með 2,3% mismun.16   

 Rétt fyrir 1940 varð til hið svokallaða „fjórflokkakerfi“ í íslenskum stjórnmálum: 

Alþýðuflokkurinn, Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og Sósíalistaflokkurinn 

(síðar Alþýðubandalagið). Aðrir flokkar birtust inn á milli en flestir sameinuðust gjarnan 

inn í einn af fjórflokkunum eða „leystust upp“ eftir ákveðinn tíma.17 Fram til ársins 1978 

höfðu tíu konur komist inn á þing en sex þeirra voru í Sjálfstæðisflokknum. Þetta hlutfall 

var einnig ávísun á að tvær konur sem fengu sæti í ríkisstjórn voru báðar í 

Sjálfstæðisflokknum, þær Auður Auðuns sem dóms- og kirkjumálaráðherra (1970–1971) 

og Ragnhildur Helgadóttir sem menntamálaráðherra (1983–1985).18   

 Á þessum árum tíðkaðist það fyrirkomulag að rótgrónu íslensku 

stjórnmálaflokkarnir höfðu alltaf karla fyrir ofan konur á framboðslista fyrir 

alþingiskosningar. Ef kona bauð sig fram á lista fyrir stjórnmálaflokk þá var hún alltaf 

fyrir neðan ákveðna karlmenn á framboðslista.19 Frá 1974 til 1983 hækkaði hlutfall 

kvenna á framboðslistum úr 18% í 35% en samt fengu þær eingöngu 15% sæta á öllu 

þinginu. Konum fjölgaði nokkuð á framboðslistum Alþýðuflokksins, mikið í 

Framsóknarflokknum, minnst í Sjálfstæðisflokknum en í Alþýðubandalaginu fjölgaði 

konum mikið og var hæsta hlutfall kvenna á framboðslistum á þessum árum alltaf hjá 

Alþýðubandalaginu. Til að bera saman flokkanna þá er hægt að skoða hvernig flestar 

 
14 Bríet Héðinsdóttir, Strá í hreiðrið, bls. 284–285. 
15 Gísli Jónsson, Konur og kosningar, bls. 128. 
16 Esther Guðmundsdóttir,  „Konur og forysta“, bls. 149; Esther Guðmundsdóttir, Konur og stjórnmál, 

bls. 23. 
17 Guðrún Agða Hallgrímsdóttir, „Fimmti flokkurinn“ í íslenskum stjórnmálum, bls. 11. 
18 Vef. Konur og stjórnmál. Stjórnmálakonur.  
19 Esther Guðmundsdóttir, „Konur og forysta“, bls. 149–151. 
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konur á framboðslistum voru settar í svokölluð uppfyllingarsæti, þ.e. sæti sem hvorki 

veittu rétt til setu á Alþingi né í varaþingmannssæti. Á þessum níu árum hækkaði hlutfall 

kvenna í uppfyllingarsætum en á móti fjölgaði þeim líka í aðal- og varamannasætum (í 

flestum flokkum). Mesta breytingin var hjá Alþýðubandalaginu sem bætti við fleiri 

konum í varamannasæti, en minnst hjá Sjálfstæðisflokknum sem fækkaði konum í 

varamannasætum. Vinstriflokkarnir tveir (Alþýðuflokkurinn og Alþýðubandalagið) voru 

að einhverju leyti líklegastir til að fela konum stærra hlutverk innan flokksins á þessum 

árum. Árið 1972 hafði Alþýðuflokkurinn t.d. á að skipa flestum konum í 

framkvæmdastjórn af flokkunum fjórum og árið 1985 voru flestar konur í 

ábyrgðarstöðum í Alþýðubandalaginu.20   

 Að öðru leyti má einnig hafa í huga að stærð flokkanna skipti miklu máli fyrir 

frambjóðendur meðal kvenna til að ná kjöri. Hvorki Alþýðuflokkurinn né 

Alþýðubandalagið náðu til dæmis meira fylgi en Sjálfstæðisflokkurinn á 20. öldinni. Ef 

gert var ráð fyrir að karlar væru alltaf fyrir ofan konur á framboðslistum þá voru litlar 

líkur á því að konur, t.d. í Alþýðuflokknum, næðu kjöri í alþingskosningum, sérstaklega 

þar sem Alþýðuflokkurinn var yfirleitt minnsti flokkurinn í fjórflokkakerfinu. Þetta 

breyttist hins vegar árið 1978 þegar Alþýðuflokkurinn náði stærsta sigri í sinni sögu og 

fyrstu þingkonu inn á Alþingi.21  

1.2. Önnur bylgja femínismans 

Á áttunda áratugnum varð mikill uppgangur í jafnréttisbaráttu kynjanna á Vesturlöndum 

á nánast öllum sviðum þjóðfélagsins en upphaf hans má rekja til „annarrar bylgju 

femínismans“. Ýmsar uppsprettur mynduðust á sjöunda áratugnum sem baráttan fyrir 

umbótum og réttindum ákveðinna hópa gátu sótt sér næringu í. Sem dæmi um slíka hópa 

má nefna háskólanema Vesturlanda eftir stúdentaóeirðirnar 1964, fólk af afrískum 

uppruna og svokallaðir „hippar“.22 Mismunandi skoðanir eru á hvar nákvæmlega önnur 

bylgja femínismans hóf sinn feril en margir vilja tengja upphaf hennar til bandaríska 

rithöfundarins og aðgerðasinnans Betty Friedan og bókar hennar The Feminine Mystique 

sem var gefin út árið 1963. Þetta tímamótaverk fól í sér greiningu á bandaríska 

þjóðfélaginu frá árunum 1957 til 1963 og birti niðurstöður um stöðu kvenna þjóðfélagsins 

 
20 Esther Guðmundsdóttir, „Konur og forysta“, bls. 155–157 og 162–163. 
21 Af fjórflokkunum fékk Sjálfstæðisflokkurinn alltaf flest atkvæði í öllum alþingiskosningum. Sjá 

Hagskinna, bls. 878–879. 
22 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 343. 
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og þeirra „kynbundna vítahring“ sem byggðist á kúgun og forréttindum karla, t.d. lakari 

aðgangi að menntun og réttindum auk þess sem konur væru fastar í kynbundnu hlutverki 

o.s.frv.23 Neistinn frá Friedan kveikti bál sem dreifðist um Vesturlönd og markaði öflugar 

hreyfingar í þjóðfélögum sem börðust fyrir betri kjörum, jafnrétti kvenna og nauðsyn þess 

að komast undan staðalímynd giftra húsmæðra. Á Íslandi komst bókin í kastljósið árið 

1967 þegar Aðalbjörg Sigurðardóttir fjallaði um bókina á afmælisfundi 

Kvenréttindafélags Íslands (KRFÍ). Eftir það (ásamt öðrum atburðum í kjölfarið) sáu 

ungar konur úr KRFÍ um útvarpsdagskrá í september 1968 og ræddu um hlutverk 

kynjanna í nútímaþjóðfélaginu. Var það í fyrsta sinn í sögu Íslands sem mál af þessu tagi 

voru rædd á þeim vettvangi.24 Á sama ári stofnuðu nokkrar ungar konur hópinn „Úur“ en 

markmið hópsins var að hrista upp í samfélaginu og vekja ungar konur til umhugsunar 

um málefni þeirra t.d. á atvinnumarkaði og í pólitík.25  

 Árið 1975 var mikilvægt ár í kvennahreyfingunni. Kvennasögusafnið var stofnað 

1. janúar, Kvennafrídagurinn varð að veruleika 24. október og upphaf alþjóðlega 

kvennaárs Sameinuðu þjóðanna hóf göngu sína.26 Á sama ári var rætt og skoðað um stöðu 

kvenna í stjórnmálum um allt land og var niðurstaðan mjög dapurleg. Eingöngu 4% 

sveitastjórnarmanna voru konur og aðeins 5% alþingismanna inni á Alþingi voru konur.27 

 Eflaust spyrja margir sig hvers vegna þetta þróaðist á þann veg og hvers vegna 

fleiri konur tóku ekki þátt í pólitík en raun bar vitni. Fræðimenn Vesturlanda hafa áður 

skoðað svokallað „hlutverk kvenna“ innan samfélagsins og það sem hefur þróast eftir 

stöðum, þ. á m. í stjórnmálum.28 Staða kvenna í stjórnmálum hafði alltaf verið slæm, bæði 

að því leyti að erfitt var fyrir þær að komast að og vegna þess að karlar voru óvanir 

samstarfi við konur. Eins og annars staðar í heiminum höfðu karlar forréttindastöðu á 

Íslandi og þar með á Alþingi og annars staðar í stjórnsýslunni, andrúmsloftið var 

karllægt.29 Þá var það meginmarkmið nýju kvennahreyfingarinnar að breyta þessu 

viðhorfi og skapa meiri víðsýni. Í Bretlandi á fyrstu árum þingkvenna voru margir gjarnan 

gagnrýnir á kjörgengi kvenna og mörgum fannst konum varla treystandi til að sinna sinni 

slíkri stöðu. Þetta var nýr vettvangur og margir mótfallnir þeirri þróun, sem var í 

 
23 Friedan, The Feminine Mystique, bls. 13–29. 
24 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 347. 
25 Sama heimild, bls. 347–348. 
26 Jónína Margrét Guðnadóttir, „Kvennaár og kvennaáratugur 1975–1985“, bls. 17–19. 
27 Sama heimild bls. 25. 
28 Sjá rannsóknir fræðimanna t.d. á kjörgengi þingkvenna í Bretlandi í Vallance, Women In The House; 

einnig á kjörgengi kvenna á Norðurlöndum í Danielsen, Norsk likestillingshistorie. 
29 Sjá t.d. Kristín Ásgeirsdóttir, „Fyrst kvenna á Alþingi“. 
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uppsiglingu, eða vissu ekki hvert hlutverk kvenna átti að vera inni á þingi. Einnig voru 

ákveðnar konur og femínistar þess tíma í ógöngum vegna þeirra kröfu að þær ættu annað 

hvort að leggja áherslu á að styðja allar konur óháð pólitískum skoðunum og flokkum eða 

styðja eingöngu þær sem voru talsmenn femínismans. Það leiddi til þess að margar þeirra 

enduðu í stjórnmálaflokki sem lagði ekki áherslu á kvenréttindi og þær fetuðu sig því inn 

í „karllægt hlutverk“ stjórnmálamannsins þar sem þær fylgdu sömu stefnu og aðrir karlar 

viðkomandi flokks. Þær litu svo á að þær væru færar um að vinna sig upp í stigveldinu 

með því að vinna með hægriflokkum þess tíma. Á sama tíma voru vinstriflokkarnir ekki 

eins líklegir til að hleypa þeim að þingsætum en þær voru líklegar til að enda í 

uppfyllingarsæti og fyrir neðan karlana á listum.30 Á Íslandi kom upp svipað dæmi þegar 

fyrsta þingkonan endaði í Íhaldsflokknum og síðar Sjálfstæðisflokknum.31 Með tímanum 

fikraði kvenréttindabaráttufólk sig áfram sem leiddi til annarrar bylgju femínismans.  

 Bylgjan í Danmörku var fyrirmynd þeirrar sem myndaðist á Íslandi, ekki hvað síst 

Rauðsokkahreyfingarinnar kringum 1970 sem stóð fyrir kröfugöngu með slagorðinu 

„NEI“ sem neitun við kúgun kvenna af hálfu feðraveldisins í Danmörku.32 Svava 

Jakobsdóttir, rithöfundur og þingkona Alþýðubandalagsins, skrifaði verk á sjöunda 

áratugnum sem var þýðingarmikið fyrir hreyfinguna en hún var þegar sprottin upp á 

Norðurlöndum. Hún skrifaði m.a. tvær bækur; Tólf konur (1965) og Veisla undir 

grjótvegg (1965) en báðar bækurnar eru smásagnasöfn sem vöktu athygli á tómlegu lífi 

kvenna sem búa sér til gerviþarfir og reyna út frá því að koma sér upp ákveðnum gildum. 

Þegar hinar nýju hugmyndir kvenréttindabaráttunnar voru komnar til Íslands þá leið ekki 

langur tíma þangað til fyrstu kröfugöngur kvenréttindahreyfingarinnar litu dagsins ljós.33 

Eins og í Danmörku fól hreyfingin á Íslandi í sér allsherjarbaráttu fyrir stöðu kvenna í 

þjóðfélaginu. Drifkraftur hennar var samstaða og samstarf kvennahreyfinga en frá 1975 

stóðu m.a. saman KRFÍ og Rauðsokkahreyfingin.34   

 Hvatar fyrir þátttöku kvenna í pólitík á þessum árum voru ýmsir en kjarninn í 

hugmyndinni var „að konur eigi sameiginlegan reynsluheim, þrátt fyrir ólík lífskjör, er 

hafi mótað sjálfsímynd þeirra og menningu“.35 Kosningasigur Vigdísar Finnbogadóttur 

 
30 Harrison, „Women in a Men‘s House“, bls. 623–625. 
31 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 140. 
32 Sama heimild, bls. 343–344. 
33 Sama heimild, bls. 345. 
34 Jónína Margrét Guðnadóttir, „Kvennaár og Kvennaáratugur 1975–1985“, bls. 16–17. 
35 Sama heimild, bls. 26–27. 
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árið 1980, sem fyrsti þjóðkjörni forsetinn í nútímalegu lýðræðisríki, var tímamót fyrir 

réttindabaráttu kvenna um allan heim. Kjör hennar breytti ímynd kvenna til muna og 

loksins sáu þær konu sem þjóðhöfðingja ríkis.36 Einnig í fyrsta skipti í sögu Íslands mættu 

fleiri konur á kjörstað en karlar, því að margar sáu mikilvægi þess að kjósa Vigdísi og 

voru það „stór skref í rétta átt“.37 Afleiðing af kosningasigri Vigdísar varð neisti sem ýtti 

af stað frekari aðgerðum kvenna í pólitík, því að enn fundu þær fyrir óréttlæti og 

mismunun sem þurfti að enda. Þrátt fyrir að hlutfall kvenna á þessum tíu árum 

Kvennaáratugarins (1975–1985) á Alþingi hefði hækkuð úr 5% í 15%, þá var Ísland 

mikill eftirbátur Norðurlanda, t.a.m. var hlutfallið í Finnlandi 31%, Svíþjóð 28%, Noregi 

26% og Danmörku 24%.38 En eftir 1980 varð sókn íslenska kvenna mikil, bækur voru 

ritaðar um stöðu kvenna, t.d. Konur – hvað nú?39, og nýr flokkur kom fram sem fékk 

heitið Samtök um kvennalista (Kvennalistinn) og bauð fram í kosningum 1983.40 

1.3 Kratar, jafnaðarstefnan og Alþýðuflokkurinn 

Árið 1916 má marka upphaf félagshyggjunnar í íslenskum stjórnmálum þegar 

Alþýðuflokkurinn var stofnaður í Reykjavík þann 12. mars sama ár. Fyrirmynd flokksins 

var danski Sósíaldemókrataflokkurinn en Alþýðuflokkurinn átti einnig að vera 

stjórnmálaarmur Alþýðusambands Íslands (ASÍ). Ólafur Friðriksson var lykilmaður 

flokksins en ásamt honum voru í framlínunni Jón Baldvinsson og Ottó N. Þorláksson.41 

Kjarni jafnaðarstefnunnar og stefna sósíaldemókrata var fyrst og fremst frelsi og jafnrétti 

einstaklingsins, skilyrði og skylda ríkisvalds til að tryggja stöðu alþýðunnar, þ.e. rétt til 

vinnu, öruggrar afkomu og að samfélagið ætti að efla heilbrigði, hjálpa sjúkum og tryggja 

menntun.42 Meginmarkmið Alþýðuflokksins á Íslandi var að auka jöfnuð í þjóðfélaginu 

og byggja upp velferðarríki eins og aðrir jafnaðarflokkar. Þrátt fyrir velgengi 

systurflokkanna á Norðurlöndum átti Alþýðuflokkurinn undir högg að sækja. Jón 

Baldvinsson var t.d. eini þingmaður flokksins í fimm ár eftir að hann var kjörinn í 

 
36 Esther Guðnadóttir, „Konur og forysta“, bls. 149. 
37 Jónína Margrét Guðnadóttir, „Kvennaár og Kvennaáratugur 1975–1985“, bls. 26; Esther Guðnadóttir, 

„Konur og forysta“, bls. 151–152. 
38 Esther Guðnadóttir, „Konur og forysta“,  bls. 152–153. 
39 Ritverk frá 1985 með uppsafnaðar upplýsingar um stöðu íslenskra kvenna í kjölfar kvennaárs og 

kvennaáratugar Sameinuðu þjóðanna 1975–1985. Nokkrir höfundar skrifuðu um hvert svið þjóðfélagsins 

en Jónína Margrét Guðnadóttir var ritstjóri. 
40 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 526–527. 
41 Sama heimild, bls. 15–19, 24–25 og 36–38. 
42 Gylfi Þ. Gíslason, Jafnaðarstefnan, bls. 6–7. 
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alþingiskosningum 1921.43 Burtséð frá því, þá náði flokkurinn nokkrum árangri á sínum 

fyrstu áratugum. Sem dæmi má nefna svokölluð vökulög 1922 og þingsályktunartillögur 

um almannatryggingar frá sama áratug.44   

 Í Alþýðuflokknum og öðrum vinstriflokkum á fyrri hluta 20. aldar var staða 

kvenna ekki í forgangi og þetta á við vinstriflokkanna báða, Alþýðuflokkinn og 

Kommúnista-/Sósíalistaflokkinn. Báðir flokkarnir töluðu um jöfnuð í samfélaginu en 

virtust ekki vera hliðhollari konum en aðrir stjórnmálaflokkar með hliðsjón af því hve 

„seinir“ þeir voru að hleypa konum að þingsætum miðað við flokka á hægri vængnum. 

Það vekur upp spurningar, að minnsta kosti hvað Alþýðuflokkinn varðar, hvort konur 

voru eingöngu notaðar sem „verkfæri“ í verkalýðsbaráttunni fyrir hagsmuni í þágu 

verkalýðskarla.45 Sú hegðun er merkileg mótsögn við jafnaðarstefnuna og stefnu 

Alþýðuflokksins en jafnaðarstefnan og sósíalisminn áttu sömu rætur að rekja til 

marxisma. Með félagshyggju að leiðarljósi lögðu þessir flokkar áherslu á að stéttabaráttan 

og almennur jöfnuður væri hin rétta leið til að knésetja kapítalismann.46 Frá byrjun 20. 

aldar var litið svo á að kvennahreyfingin í Evrópu væri eingöngu þáttur í heildarstefnu 

félagshyggjunnar og í raun ekki þess virði að vera í brennidepli þar að kynjabaráttan hefði 

náð sínum markmiðum sem hluti af stéttabaráttunni. Þrátt fyrir að stefnuskrá og 

kosningabarátta vinstriflokka lofuðu góðu í þágu kvennabaráttunnar, t.d. baráttan fyrir 

sömu vinnu og rétt til atvinnu eins og karlar, óttuðust forsvarsmenn þessara flokka 

samkeppni milli kynjanna á atvinnumarkaði og þá sérstaklega á tíma kreppu. 

Kosningaþátttaka kvenna var ekki heldur mikil á fyrstu áratugum 20. aldar sem olli 

óánægju vinstrimanna sem töldu á skorta stuðning kvenna.47 Varð þá kvennabaráttan ekki 

í forgangi vinstriflokka og átti undir högg að sækja.   

 Ekki var mikil samstaða á vinstri væng íslenskra stjórnmála þegar ósætti og 

klofningur myndaðist í hópum jafnaðarmanna og kommúnista/sósíalista. Klofningur 

Alþýðuflokksins 1938, þegar Héðinn Valdimarsson gekk til liðs við Kommúnistaflokkinn 

og stofnaði Sósíalistaflokkinn, markaði alvarlegan klofning á vinstri væng stjórnmála á 

Ísland.48 Ekki bætti úr skák þegar Hannibal Valdimarsson, sem var áður formaður 

 
43 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 63–64. 
44 Sama heimild, bls. 64–65 og 176–179. 
45 Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Nýr söguþráður“, bls. 24–28. 
46 Gylfi Þ. Gíslason, Jafnaðarstefnan, bls. 5–10. 
47 Ída Logadóttir, Sigurstál í viljans vigri, bls. 10–11.  
48 Óskar Guðmundsson, Alþýðubandalagið, bls. 24; Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 202–203.  
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Alþýðuflokksins (1952–1954) gekk í liðs við Sósíalistaflokkinn og myndaði svokallað 

Alþýðubandalag 1956.49 Jafnréttismál voru ekki mikið í umræðunni á Alþingi á þessum 

árum þótt undantekningar væru þar á. Hannibal bar t.d. fram frumvarp um réttindi kvenna 

árið 1948,50 Rannveig Þorsteinsdóttir (úr Framsóknarflokknum) flutti 

þingsályktunartillögu um undirbúning löggjafar um vinnuhjálp húsmæðra,51 og Svava 

Jakobsdóttir (úr Alþýðubandalaginu) bar fram frumvarp um svokallaðan Jafnlaunadóm 

(1971).52 Þrátt fyrir að það ríkti ósætti milli vinstriflokkanna (og jafnvel annarra flokka), 

þá hindraði það ekki samvinnu þeirra og annars baráttufólks í jafnréttismálum kvenna. 

  

 
49 Óskar Guðmundsson, Alþýðubandalagið, bls. 61; Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 292–294. 
50 Frv. til laga um réttindi kvenna, þskj. 422. Alþingistíðindi 1948–1949, 68. lögþ. A: 759–763. 
51 Frv. tillaga til þingsályktunar um undirbúning löggjafar um vinnuhjálp húsmæðra, þskj. 32. 

Alþingistíðindi 1949–1950, 68. lögþ. A: 105–106; Tíminn 12. jan. 1950, bls. 1. 
52 Frv. til laga um Jafnlaunadóm, þskj. 54. Alþingistíðindi 1971–1972, 68. lögþ. A: 375–377. 
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2. Til liðs við Alþýðuflokkinn og Alþingiskosningarnar 1978 

2.1 Uppruni og bakgrunnur 

Jóhanna Sigurðardóttir fæddist þann 4. október 1942 í Reykjavík.53 Frá blautu barnsbeini 

ólst hún upp í umhverfi sem var hliðhollt jafnaðarstefnunni. Var Alþýðuflokkurinn í raun 

hennar „fjölskylduflokkur“ en faðir hennar, Sigurður Ingimundarson, var þingmaður 

Alþýðuflokksins á Viðreisnarárunum 1959–1971. Tenging Jóhönnu við flokkinn náði þó 

enn lengra aftur í tímann en föðuramma hennar var Jóhanna Egilsdóttir, ein af helstu 

brautryðjendum kvenna innan flokksins, sem tók sæti sem varaþingkona í tvo mánuði 

árið 1957 og var á meðal áhrifamestu jafnréttisbaráttukonum fyrri aldar.54  

 Jóhanna eldri sá hvernig sveitaflutningar við lok 19. aldar fóru með fátækt fólk 

sem leiddi til þess að hún var í fararbroddi verkalýðshreyfingarinnar sem tók að rísa á 20. 

öldinni. Hún gekk í Kvenréttindafélag Íslands og Verkakvennafélagið Framsókn.55 Hún 

hafði gott samband við aðrar þekktar baráttukonur á borð við Bríeti Bjarnhéðinsdóttur en 

frá henni heyrði hún í fyrsta skipti „kröfur um sömu laun fyrir sömu vinnu“. Ásamt Bríeti 

var Jóhanna eldri í góðu sambandi við verkalýðskonuna Jónínu Jónatansdóttur.56 Jónína 

og Jóhanna eldri unnu mikið saman fyrir Alþýðuflokkinn á fyrri hluta 20. aldar,57 t.d. voru 

þær einu konurnar sem tóku þátt í stofnun Alþýðuhúss Reykjavíkur árið 1934.58   

 Jóhanna Egilsdóttir og sonur hennar, Sigurður Ingimundarson, höfðu því mikil 

áhrif á afstöðu Jóhönnu Sigurðardóttur til Alþýðuflokksins og á inngöngu hennar í hann. 

Sigurður var kennari við Verzlunarskóla Íslands 1953–1970 og formaður Bandalags 

starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) 1956–1960. Hann þótti alla tíð agaður, vinnusamur og 

lítill hávaðamaður, bæði fyrir þingmennsku og meðan á þingstörfum stóð.59 Hans 

þingmannsferill endaði þegar hin svokallaða Viðreisnarstjórn (ríkisstjórn Sjálfstæðis- og 

Alþýðuflokks frá 1959) féll í kosningum 1971 og þingmönnum Alþýðuflokksins fækkaði 

úr níu í sex.60  

 
53 19. Júní 19. júní 2009, bls. 6. 
54 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 77–78. 
55 Gylfi Gröndal, Níutíu og níu ár, bls. 18–19.  
56 Sama heimild, bls. 60–61. 
57 Jónína Jónatansdóttir tók þátt í stofnun Alþýðuflokksins árið 1916 og varð fyrsti formaður Kvenfélags 

Alþýðuflokksins á stofnunarárinu 1937. Sjá Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 51; Sigríður Th. 

Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 123. 
58 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 146. 
59 Sama heimild, bls. 322–323. 
60 Sama heimild, bls. 368–369. 
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 Jóhanna sagði sjálf að hún hafði verið mikil „pabbastelpa“ og litið mikið upp til 

föður síns. Sjálf hugsaði hún sem barn að „allir væru sósíaldemókratar“ eins og pabbi 

hennar og fannst henni sjálfsagt að öllum fyndist að jafnaðarstefnan væri hin eina rétta. 

Sigurður gætti þess vel að Jóhanna og systkini hennar tileinkuðu sér m.a. sparsemi, 

dugnað í námi og almenna vinnusemi enda var Sigurður virtur stærðfræðikennari í 

Verzlunarskólanum og hvatti Jóhönnu til að sækja þann skóla á menntaskólaárum. Á 

námsárunum var henni lýst sem dugnaðarforki og alltaf með „bein í nefinu“ þegar kom 

til þess að hún þurfti að svara fyrir sig. Jóhanna sóttist ekki mikið í félagslíf á sínum 

unglingsárum en hún lýsti uppeldi sín sem „hvorki of ströngu né frjálsu“. Ólíkt 

tvíburasystur sinni (Önnu Maríu), sem gekk í átt að lífsstíl húsmæðra, eins og talað var 

um á þessum árum, þá sýndi Jóhanna meiri áhuga á að feta í fótspor föður síns.61  

 Í ævisögu Jóhönnu segir að á yngri árum hafði henni gjarnan verið lýst sem 

sjálfstæðri manneskju sem fannst gott að vinna ein. Hún var vön að vinna með námi og 

vera sjálfstæð. Til dæmis tókst henni einni að safna fyrir bíl þegar hún var á 17 ára.62 Hún 

kláraði verslunarprófið árið 1960 og gekk síðan eftir það í húsmæðraskóla á Jótlandi í 

Danmörku og var þar nokkra mánuði.63 Á þessum árum var menntun kvenna ekki í 

brennidepli samfélagsins og oft var litið svo á að konur gegndu sérstöku hlutverki í 

þjóðfélaginu óháð hefðbundinni menntun sem var að fá í framhaldsskólum. Ef einhver 

menntun kom til umræðu fyrir konur þá voru þær gjarnan hvattar til þess að mennta sig á 

ákveðnum sviðum sem „sérhæfði“ þær í sérstökum hlutverkum sem voru gjarnan 

kynbundin. Annars var stúdents- eða verslunarskólapróf talið vera nóg fyrir konur.64 

Þegar Jóhanna kom heim frá Danmörku árið 1963 fékk hún starf hjá Vélsmiðjunni Héðni 

ásamt hlutastarf við ræðuritun á Alþingi en þá hafði faðir hennar setið á þingi í nokkur ár. 

Ef til vill voru þetta fyrstu „bragðbitarnir“ sem Jóhanna fékk af Alþingi en eins og hún 

lýsti þessu sjálf var starfið fremur einhæft og ópersónulegt, enda sat hún og vélritaði ræður 

þingmanna eftir segulböndum. Engu að síður fannst henni skemmtilegt að vélrita og renna 

yfir ræður þingmanna þótt það væri stundum misskemmtilegt, þegar á þessum tíma voru 

nær allir þingmenn karlar og sumir töluðu heldur tæpitungulaust.65   

 
61 Páll Valsson, Minn tími, bls. 26–32. 
62 Sama heimild, bls. 32–33. 
63 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 77–78. 
64 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 311; 19. júní, júní 1964, bls. 40.   
65 Páll Valsson, Minn tími, bls. 32–36. 
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2.2 Formaður Flugfreyjufélags Íslands 

Eftir að Sigríður Gunnlaugsdóttir varð fyrsta flugfreyja Íslands árið 1946 varð gífurleg 

aðsókn í flugfreyjustarf meðal ungra kvenna. Íslenskar flugfreyjur stofnuðu 

Flugfreyjufélag Íslands árið 1954 og eftir það jókst aðsóknin að flugfreyjustarfinu og 

flugfreyjum fjölgaði til muna milli áratuga.66 Draumastaðan hentaði ekki öllum þegar 

flugfélögin gerðu ákveðnar kröfur til flugfreyja. Þær áttu að vera „ungar, háar, grannar 

og sætar“ en Jóhanna Sigurðardóttir ákvað –  á meðan hún dvaldi í Danmörku – að taka 

flugfreyjupróf árið 1963. Henni þótti þá starfið spennandi og skemmtilegt en með 

tímanum gerðu hún sér grein fyrir hve slæm kjör flugfreyja voru í samanburði við álag 

og erfiðleika sem fylgdu vinnunni. Litið var svo á að flugfreyjur ættu að telja sig vera 

heppnar að fá þessa vinnu og ættu ekki að gera miklar kröfur um betri kjör.67 Mikið 

misrétti átti sér stað í flugfélögum þegar litið var á kaup og vinnutíma flugfreyja í 

samanburði við flugmenn. Til dæmis voru kröfur flugfélaga þær að vaktir flugfreyja ættu 

að vera 22 tímar meðan þær áttu að vera 17 tímar fyrir flugmenn. Þetta misbauð Jóhönnu 

gífurlega sem leiddi til þess að hún tók höndum saman við aðrar flugfreyjur og kröfðust 

breytinga á málefnum flugfreyja. Á aðalfundi Flugfreyjufélagins 1966 ákváðu 

félagskonur að setja fram kröfur um bætt kaup og breytingar á vaktavinnunni niður í 17 

tíma. Kosið var um fyrrnefndar kröfur á fundinum og þær samþykktar með miklum 

meirihluta atkvæða.68 Á þeim fundi varð Jóhanna áttundi formaður félagins frá því félagið 

var stofnað en þá hafði enginn formaður tekið eins róttæka afstöðu til breytinga eins og 

þeirra sem samþykktar voru á aðalfundinum 1966. Fyrir þann tíma var virkni félagsins 

fremur slöpp og á fyrstu árum var fundarsókn lítil sökum takmarkaðs frítíma sem 

flugfreyjur höfðu úr að moða. Jóhanna var sögð vera fyrsti formaðurinn sem eitthvað 

kvað að og sú fyrsta sem boðaði til verkfallsaðgerða sem staðið var við.69   

 Þegar verkfallið skall á árið 1969 var það Jóhanna sem stýrði því úr 

Alþingishúsinu og að hennar sögn voru allar flugfreyjur óreyndar í kjarabaráttu, sbr. 

eftirfarandi lýsingu í viðtali frá 1987: „Samningarnir fóru fram í þingflokksherbergi 

Framsóknar [...] ég stóð bæði í því að semja og stýra verkfallinu úr símaklefanum í 

Framsóknarherberginu ásamt öðrum flugfreyjum úr samninganefndinni.“70 Ekki var 

 
66 Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, Á flugi, bls. 38. 
67 Páll Valsson, Minn tími, bls. 36. 
68 Sama heimild, bls. 38. 
69 Jónína Þórunn Jónsdóttir, Áhugi félagsmanna á Flugfreyjufélagi Íslands, bls. 25–27. 
70 Ingólfur Margeirsson, „Óréttlætið rekur mig áfram“, Alþýðublaðið 28. mars 1987, bls. 4. 
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nánar útskýrt hvers vegna samningarnir fóru fram í Framsóknarherberginu en ýmsar 

kröfur voru settar af flugfreyjum og margt af því sem samþykkt var á aðalfundi 1966, t.d. 

stytting á vinnutímum svo eitthvað sé nefnt. Verkfallið sem stóð í hálftíma var ekki 

auðvelt fyrir Jóhönnu sem þurfti að stoppa og tefja flugferðir ásamt því að tryggja hollustu 

flugfreyja og fylgja verkfallinu eftir þegar margar þeirra voru hræddar um starfsöryggi 

sitt. Viðbrögð við verkfallinu komu Jóhönnu á óvart. Viðbrögð flugmanna voru t.d. mun 

jákvæðari en hún bjóst við. Það sem kom líklega ekki á óvart voru viðbrögð ákveðinna 

yfirmanna sem voru mjög ósáttir við gjörð Jóhönnu og höfðu jafnvel samband við föður 

hennar og báðu hann að „stoppa þessa vitleysu“ sem dóttir hans var að stýra. Þrátt fyrir 

að verkfallið hefði varað stutt þá skilaði það miklum kjarabótum, bæði í launakjörum og 

aðbúnaði. Margar flugfreyjur voru ánægðar með verkfallið. Það þurfti kjark til að fylgja 

verkfallinu eftir og var Jóhanna mjög þakklát kynsystrum sínum fyrir þeirra stuðning.71   

 Verkfallið var ekki eina baráttan sem Jóhanna háði fyrir hönd flugfreyja. Á 

þessum árum var það algengt að flugfreyjur væru kallaðar út á sínum frítíma, sendar til 

blaðafulltrúa til að fara í myndatökur sem módel í auglýsingum án þess að fá greitt fyrir 

það. Þessu mótmælti Jóhanna sem gekk upp að skrifstofu blaðafulltrúanna og krafðist 

breytinga. Þessar kröfur fóru öfugt í fulltrúana og sögðu þeir að kröfur Jóhönnu vera 

fráleitar, hún ætti að þakka fyrir að hafa þetta starf og að fá að vera flugfreyja.72 Áratugum 

seinna, meðan Jóhanna sat á þingi, hafði hún enn afskipti af kjaramálum flugfreyja, t.d. 

þegar leggja átti verkfallsbann á flugfreyjur árið 1985. Þá var Jóhanna meðal þeirra sem 

talaði háværast gegn því.73   

2.3 Prófkjör í sveitarstjórnarkosningum 1966 

Eftir að Jóhanna hafði starfað sem formaður Flugfreyjufélags Íslands og staðið í 

framlínunni í verkalýðsbaráttunni var hennar tími kominn til að feta í fótspor föður síns. 

Á sama ári og hún hafði setið sem formaður flugfreyjufélagsins steig hún sín fyrstu skref 

í pólitík en á þessu ári var hún á lista Alþýðuflokksins í bæjarstjórnarkosningum 1966 og 

bauð sig fram í fimmta sæti. Þann 14. maí 1966 var í fyrsta skipti tekið viðtal við Jóhönnu 

í Alþýðublaðinu með eftirfarandi fyrirsögn: „Konur munu fylkja sér um Alþýðuflokkinn 

vegna baráttu hans fyrir launajafnrétti.“ Spyrjandinn spurði Jóhönnu um stöðu flokksins 

og stefnumál hans sem hún vildi koma á framfæri. Hún lýsti flugfreyjustarfinu sem 

 
71 Páll Valsson, Minn tími, bls. 38–39. 
72 Sama heimild, bls. 39–40. 
73 Morgunblaðið 24. okt. 1985, bls. 2. 
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skemmtilegu og spennandi en gagnrýndi kjör og aðstöðu. Skýringin á því hvers vegna 

margar konur sóttust í flugfreyjustörf var að hennar mati að „stúlkur eiga ennþá færri 

kosta völ um störf en piltar“. Einblíndi hún þá á forréttindi karla í þjóðfélaginu og hvernig 

þeir áttu mun auðveldara með að fá fjölbreyttari störf, ólíkt konum sem voru gjarnan fastar 

við hefðbundin skrifstofustörf. Hún gagnrýndi forréttindastöðu karla og aðgengi þeirra að 

menntun. Almennt gagnrýndi hún kerfið með eftirfarandi orðum: „Við eigum bara við 

úreltan hugsunarhátt og íhaldsmennsku að etja. Einhvern veginn er því svo fyrir komið 

ennþá, að piltar eiga greiðari aðgang að hinum betur launuðu störfum en stúlkur, jafnvel 

þó að þeir hafi lakari undirbúningsmenntun.“74   

 Í viðtalinu sagði Jóhanna að Alþýðuflokkurinn væri flokkur unga fólksins og taldi 

að flokkurinn hefði leikið stórt hlutverk í baráttu fyrir alls kyns réttindamálum fyrri ára. 

Má þar nefna lög um launjafnarétti karla og kvenna. Hún rakti sögu flokksins og tilgreindi 

þau mál sem flokkurinn hafði beitt sér fyrir í gegnum tíðina, t.a.m. menntamál, 

atvinnuöryggi og jafnrétti, nálgun sem væri fyrirmynd jafnaðarmanna í 

velferðarþjóðfélagi. Hún stiklaði þó einnig á ýmsum öðrum málefnum í viðtalinu, m.a. 

ræddi hún húsnæðisvandamálin í Reykjavík og skort á dagheimilum. Fyrrnefnd vandamál 

taldi hún vera á ábyrgð fyrrverandi borgaryfirvalda en hún gagnrýndi þau fyrir að hunsa 

eftirspurn unga fólksins, eins og eftir aðgangi að húsnæði sem var mikið hagsmunamál 

þeirra.75 Húsnæðismálin voru svo síðar eitt af aðalbaráttumálum Jóhönnu meðan hún sat 

á Alþingi á seinni árum. Má þar nefna húsbréfakerfið svokallaða sem hún talaði mikið 

fyrir en á því stóð hún föst meðan hún var félagsmálaráðherra.76   

 Sveitarstjórnarkosningar 1966 enduðu sem kosningasigur vinstriflokkanna í 

Reykjavík. Sjálfstæðisflokkurinn var áður með níu fulltrúa en fékk átta, 

Alþýðubandalagið hélt þremur, Framsóknarflokkurinn hélt tveimur en Alþýðuflokkurinn 

bætti við einum fulltrúa og náði þar með tveimur.77 Alþýðuflokknum gekk vel í nágrenni 

Reykjavíkur en sigurinn í borginni var mikill þegar flokkurinn var yfirleitt fastur með 

einn fulltrúa. Jóhanna var hins vegar ekki meðal þeirra sem voru kjörnir í borgarstjórn þar 

sem hún sat þá í fimmta sæti á lista.78  

 Jóhanna taldi að Alþýðuflokkurinn hefði leitað til hennar eftir að flokksforystan 

 
74 Alþýðublaðið 14. maí. 1966, bls. 8.  
75 Sama heimild, bls. 8–9. 
76 Þjóðviljinn 24. feb. 1989, bls. 5. 
77 Þjóðviljinn 24. maí. 1966, bls. 1. 
78 Alþýðublaðið 24. maí 1966, bls. 1. 
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ræddi við föður hennar sem sat á þingi, fyrst og fremst til að fá konu og „fulltrúa unga 

fólksins“ á lista.79 Staða Jóhönnu virkaði hins vegar eins og dæmigert „uppfyllingarsæti“ 

af hálfu Alþýðuflokksins eins og það tíðkaðist á þessum árum. Það er áhugavert að á 

þessum árum var flokkurinn enn ekki tilbúinn til að tryggja konum kjöri, en forystumenn 

flokksins voru tilbúnir til að „nota konur“ sem einhvers konar „verkfæri“ og ná fleiri 

atkvæðum ákveðinna hópa. Jóhanna virtist áhugasöm varðandi framboð sitt, sína stefnu 

til breytinga og ekki síst hafði hún trú á flokknum. Eftir að hún hætti sem flugfreyja árið 

1971 liðu sjö ár þangað til hún gerði aðra tilraun í pólitík og bauð sig fram í 

alþingiskosningum 1978.80 

2.4 „Nýr“ Alþýðuflokkur 

Á árunum 1959 til 1971 var við völd samsteypustjórn Sjálfstæðis- og 

Alþýðuflokksins, sem kölluð var Viðreisnarstjórnin.81 Hún var afar umdeild, ekki 

síst hjá öðrum stjórnmálaflokkum og verkalýðsfélögum, sem fannst 

Viðreisnarstjórnin t.a.m. ekki styðja baráttu verkalýðsins.82 Eftir að stjórnin féll í 

alþingiskosningunum 1971 með 10,5% atkvæða, fékk Alþýðuflokkurinn ennþá 

stærri skell í kosningunum 1974 þegar hann fékk 9,1% atkvæða á landsvísu og 

upplifði verstu kosningu í sögu flokksins, allt frá árinu 1919.83 Niðurstöður 

þingkosninganna 1971 og 1974 þóttu slæmar og niðurlægjandi fyrir Alþýðuflokkinn 

eftir meira en áratuga setu í ríkisstjórn. Gagnrýni á flokkinn kom úr ýmsum áttum 

en á þessum tíma fór unga fólkið, t.d. 68-kynslóðin svokallaða, að láta í sér heyra 

og andmæla rótgróinni stjórnmálamenningu.84 Að mörgu leyti fannst unga fólkinu 

Alþýðuflokkurinn of „gamaldags“ og hafa haldið í of miklum mæli verndarhendi 

yfir gömlu „viðreisnarkrötunum“ sem komnir voru til ára sinna. Stjórnendur og 

meðlimir Ungra jafnaðarmanna (sem var ungliðahreyfing Alþýðuflokksins) voru 

ósáttir við flokkinn og stefnu hans. Að þeirra mati var efnahagsstefna 

Viðreisnarstjórnarinnar í beinni andstöðu við jafnaðarstefnuna og þvert gegn því 

 
79 Páll Valsson, Minn tími, bls. 41. 
80 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 78–79. 
81 Viðreisnarstjórnin breytti áherslum í þjóðfélaginu frá því sem var áður, t.a.m. í efnahagsmálum, jók 

frjálsræði í viðskipta- og atvinnumálum og sótti um inngöngu í EFTA. Sjá Gísli Gunnarsson, 

„Viðreisnarstjórnin“, bls. 96–97. 
82 Þjóðviljinn, 23. júní 1974, bls. 11; Þjóðviljinn, 11. nóv. 1963, bls. 1–2. 
83 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 382–383.  
84 Sama heimild, bls. 363–364. 

 



 

 19 

 

 

sem Alþýðuflokkurinn stóð fyrir.85   

 Eftir annan niðurlægjandi ósigur í kosningunum 1974 var orðið ljóst að 

flokkurinn þyrfti að taka sig á. Flokkurinn ætlaði sér að feta nýja leið og breyta 

stefnu sinni í því augnamiði að raddir kvenna og yngra fólks fengju að heyrast. Lægð 

flokksins stóð þó ekki til lengdar þar sem fylgið fór aftur að aukast með nýjum 

áherslum sem veitti flokknum sigur í alþingiskosningunum 1978. Margir telja að 

hin nýja „vonarstjarna“ flokksins og sonur Gylfa Þ. Gíslasonar,86 Vilmundur 

Gylfason, hafi átt þar mikinn heiður að því.87 Vilmundur var einn umdeildasti 

þingmaður Alþýðuflokksins en hann lýsti t.d. verkalýðshreyfingunni sem spilltum 

hagsmunasamtökum, sem hugnaðist ekki ákveðnum krötum.88 Tekist var á um 

stefnu Alþýðuflokksins en eldri kynslóðin var ekki reiðubúin til að ganga eins langt 

og Vilmundur vildi. Aðferðir Vilmundar og framganga hans í stjórnmálum fylgdi 

ekki „normi“ þess tíma og mátti túlka sem andóf gegn íhaldssömum og pólitískum 

hefðum. Hann talaði tæpitungulaust, kom með beina gagnrýni á þáverandi 

þingmenn og kerfi sem rak stjórnsýsluna en hann vildi að stjórnmálin væru 

gagnsærri.89   

 Staða kvenna innan Alþýðuflokksins styrktist einnig á þessum árum en árið 

1972 var Samband Alþýðuflokkskvenna stofnað sem markaði tímamót fyrir konur í 

Alþýðuflokknum. Alþýðuflokkurinn hafði alltaf verið mikill karlaflokkur sem leiddi 

til að kvenfélög flokksins í Reykjavík og Hafnafirði blésu til sóknar með landsfundi 

Sambands Alþýðuflokkskvenna árið 1972. Ætlun sambandsins var að bæta stöðu 

kvenna innan flokksins og gera þær meira gildandi. Kristín Guðmundsdóttir var 

kjörin formaður sambandsins fyrstu 13 árin en á fáum árum tókst sambandinu víða 

um land að koma konum í sveitarstjórnir ásamt því að koma allskyns 

jafnréttismálum á framfæri.90 Rannveig Guðmundsdóttir (sem síðar varð þingkona 

flokksins og ráðherra) orðaði það svo að karlarnir í þingflokki Alþýðuflokksins hafi 

ekki alltaf verið vakandi fyrir verkefnum sem sambandið var að berjast fyrir. 

 
85 Örlygur Geirsson, „Tími breytinga“, bls. 19. 
86 Gylfi sat í ráðherrastól á öllum Viðreisnarárunum og var formaður Alþýðuflokksins 1968–1974. Hann 

var talinn helsti frumkvöðull „nútímajafnaðarstefnunnar“ á  Íslandi, með áherslu á blandað hagkerfi í takti 

við stefnu fleiri jafnaðarflokka í Evrópu. Sjá Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 327–328. 
87 Jón Ormur Halldórsson, Löglegt en siðlaust, bls. 61–65. 
88 Vilmundur var einnig á móti því að tengja Alþýðuflokkinn við sósíalisma og hann leit jafnvel á „vinstri 

og hægri“ í stjórnmálum sem úrelt hugtök. Sjá Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 389. 
89 Páll Valsson, Minn tími, bls. 50–51 og 54–55. 
90 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 391. 
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Karlarnir á þingi gátu verið óprúttnir en það breyttist eftir því sem konum fjölgaði. 

Sambandið og stuðningur þess hjálpaði þingkonum eins og Rannveigu og Jóhönnu 

gegnum þingmennskuna.91   

 Meðan lægð Alþýðuflokksins stóð yfir urðu miklar breytingar í lífi Jóhönnu. 

Árið 1971, sama ár sem Alþýðuflokkurinn missti mikið fylgi, lagði Jóhanna niður 

störf sín sem flugfreyja eftir feril sem spannaði tæpan áratug.92 Árið 1974 stofnaði 

hún ásamt nokkrum þáverandi og fyrrverandi flugfreyjum samtökin Svölurnar. 

Guðrún Norberg varð formaður félagsins en Jóhanna varaformaður. Markmið 

samtakanna var fyrst og fremst að safna og afla styrkja til góðgerðarmála en 

samtökin vildu m.a styrkja starfsemi fæðingar- og kvensjúkdómadeildar 

Landspítalans.93 Virkni Jóhönnu á þessum árum og fyrir þann tíma leiddi til þess að 

hún vildi gera meira. Hún hélt fyrstu opinberu pólitísku ræðuna á útifundi 1. maí 

1977 og móttökurnar sem hún fékk tendruðu neista, einn af mörgum, sem kveiktu 

áhuga hennar á að fikra sig lengra inn í pólitík. Fyrir ræðuna hafði Bjarni Jónsson 

(forseti ASÍ) samband við Jóhönnu en hann hafði fylgst með baráttu hennar á 

vettvangi verkalýðshreyfingarinnar. Hann spurði Jóhönnu oftar en einu sinni hvort 

hún væri tilbúin til að taka þátt í verkalýðsdeginum 1. maí en hún neitaði sökum 

þess að hún hefði nýlega eignast barn og sá sér ekki fært að mæta. Honum tókst þó 

að lokum að sannfæra hana og úr varð að hún skyldi ekki taka þátt í kröfugöngunni 

heldur flytja ræðu á Lækjartorgi.94   

 Ræðan var að mörgu leyti bein gagnrýni á ástandið í landinu og stefnu 

ríkisstjórnar Sjálfstæðis- og Framsóknarflokksins, með Geir Hallgrímsson sem 

forsætisráðherra.95 Orðræðan var að ákveðnu leyti frekar lík viðtalinu við hana í 

Alþýðublaðinu árið 1966 en áherslan var lögð á efnahagskerfið og stefnu 

ríkisstjórnarinnar. Hún lýsti því hvernig þessi svokallaða „varnarbarátta“ 

verkamanna væri þreytandi í ljósi þess hvernig verðbólgan var sífellt að hækka og 

kjaramál verkamanna í slæmri stöðu. Hún vildi breyta baráttu verkamanna og 

verkakvenna landsins úr vörn í sókn. Krafðist hún t.d. alveg sérstakra 

 
91 Rannveig Guðmundsdóttir, „Fjölskyldustefna er leiðin að jafnrétti“, bls. 195; Guðjón Friðriksson, Úr 

fjötrum, bls. 391. 
92 Páll Valsson, Minn tími, bls. 46.  
93 Morgunblaðið 31. okt. 1974, bls. 15. 
94 Páll Valsson, Minn tími, bls. 48–49. 
95 Tíminn 28. ágúst 1974, bls. 1. 
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forgangshækkana á lægstu launin og sérstakra aðgerða í húsnæðis-, skatta- og 

dagvistunarmálum sem ætti að meta að verðleikum í stað beinna kauphækkana.96

 Að lokum skal þess getið að auðvitað höfðu fjölskyldutengsl Jóhönnu við 

flokkinn töluverð áhrif á hennar skref í átt að pólitík. Í bókinni Löglegt en siðlaust, 

eftir Jón Orm Halldórsson um stjórnmálasögu Vilmundar Gylfasonar, nefnir 

höfundur hvernig Jóhanna var studd af verkalýðs- og stjórnmálabaráttu flokksins.97  

 Eftir ræðuna á verkalýðsdeginum var ekki aftur snúið, enda var hún þá 

komin með stjórnmálabakteríuna og taldi hún sig geta vakið athygli og haft áhrif á 

málefni fatlaðra, þroskaheftra og öryrkja. Launamál, staða kvenna og húsnæðismál 

voru henni engu að síður einnig mjög mikilvæg. Jóhanna fékk þó ekki mikla 

hvatningu frá fjölskyldu sinni þegar hún ákvað að fara út í pólitík. Sagði faðir hennar 

hvorki já né nei, en honum fannst að dóttir sín ætti að taka sínar ákvarðanir á eigin 

forsendum. Amma hennar, Jóhanna eldri, var hins vegar mjög ánægð með að 

barnabarnið ætlaði að feta í fótspor ömmu sinnar.98  

 Í aðdraganda prófkjörsins hafði Vilmundur Gylfason krafist breytinga innan 

flokksins. Hans krafa var að gera prófkjörin „opin“, þ.e.a.s. að þau ættu að vera opin 

fyrir alla þá sem teldu sig styðja flokkinn, með ákveðnum skilyrðum um aldur og 

búsetu í viðkomandi kjördæmum, jafnvel þótt prófkjörsþátttakandinn væri ekki 

skráður í flokki. Að hans mati myndi þessi aðgerð þrengja að hinu lokaða 

flokksvaldi og stuðla þar með að nauðsynlegum breytingum á starfsemi flokksins.99 

Jóhanna átti undir högg að sækja í prófkjörunum, þegar hún bauð sig fram, þá í 

þriðja sæti á prófkjörslista í Reykjavík, en þá mætti hún m.a. Sigurði Guðmundssyni 

sem var einn af „eldri kynslóð“ Alþýðuflokksins.100 Kosningarnar voru viðamiklar 

en u.þ.b. 14.000 manns kusu í prófkjörum um allt land og um 5.500 í Reykjavík. Í 

þessum kosningum fékk Jóhanna 3.000 atkvæði sem var um 1.000 atkvæðum fleiri 

en Sigurður fékk.101    

 Jóhanna nefndi í ævisögunni að henni hefði fundist það skiljanlegt að hún 

skyldi ekki fá fullan stuðning frá Sambandi Alþýðuflokkskvenna, í ljósi þess að hún 

 
96 Alþýðublaðið 3. maí 1977, bls. 4 og 10. 
97 Jón Ormur Halldórsson, Löglegt en siðlaust, bls. 146. 
98 Páll Valsson, Minn tími, bls. 51. 
99 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 389–390. 
100 Jón Ormur Halldórsson, Löglegt en siðlaust, bls. 146. 
101 Alþýðublaðið 20. júní 1978, bls. 1; Páll Valsson, Minn tími, bls. 52. 
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hafði fyrir þann tíma ekki verið virk í sambandinu. Hins vegar urðu konurnar í 

Alþýðuflokknum hennar helsti stuðningur á seinni árum í þingstörfunum. Um það 

segir hún í ævisögu sinni: „Þarna voru margar öflugar konur [...] [þær] voru ekki 

bara öflugar og þrælpólitískar, heldur sögðu líka körlunum reglulega til syndanna 

og veittu þeim aðhald.“102 

2.5 Alþingiskosningarnar 1978 

Fylgi Alþýðuflokksins var á mikilli uppleið í skoðanakönnunum þegar líða fór að 

alþingskosningunum 1978. Flokkurinn reyndi að höfða til nýrra kjósenda og til hópsins 

sem var hluti af vinstri sveiflunni á þessum árum. Þá reyndi flokkurinn einnig að höfða 

til fólks sem var óvisst um hvað ætti að kjósa og fólks sem líklegra þótti „skipta um 

flokk“.103 Höfuðáhersla flokksins var að ná verðbólgunni niður með „skynsamlegri 

efnahagsstefnu“ sem hann kynnti í tíu liðum en þar stóð upp úr samstarf ríkisvalds og 

aðila vinnumarkaðarins. Auk þess lagði flokkurinn áherslu á að auka jafnrétti og lýðræði 

í þjóðfélaginu og að ný stjórnarskrá yrði fylgt eftir sem stuðla ætti m.a. að réttlátara 

stjórnkerfi.104 Flokkurinn ætlaði að sannfæra fólkið í landinu um að Alþýðuflokkurinn 

væri ekki sá sami og áður heldur „nýr flokkur á gömlum grunni“.105 Flokkurinn náði að 

sannfæra marga og vinna aftur traust sem hann hafði áður misst, sérstaklega hjá 

verkalýðnum en margir úr þeim hópi voru æfir yfir þáverandi ríkisstjórn Geir 

Hallgrímssonar.106 Þessa reiði nýttu Alþýðuflokkurinn og Alþýðubandalagið í 

kosningabaráttunni til að ná atkvæði verkafólks og var slagorðið „samninga í gildi“ notað 

í herferðum.107  

 Allir flokkar lögðu sitt af mörkum í kosningabaráttunni 1978 en Jóhanna hélt 

ræður og fór í ýmis viðtöl til að vekja athygli á sínum málstað og stefnu flokksins. Að 

auki skrifaði hún blaðagreinar, t.a.m. grein sem birtist í janúar árið 1978, þar sem hún 

lagði höfuðáherslu á verðbólguvandann sem þjóðin glímdi við og hvernig væri hægt að 

breyta til og finna lausnir á þeim vanda. Í raun réðst Jóhanna þarna á skattkerfið og taldi 

 
102 Páll Valsson, Minn tími, bls. 53–54.  
103 Vísir 20. júní 1978, bls. 16–18. 
104 Alþýðublaðið 16. júní 1978, bls. 1. 
105 Benedikt Gröndal, „Nýr flokkur á gömlum grunni“, Alþýðublaðið 27. maí 1978, bls. 1.  
106 Aukið fylgi Alþýðuflokksins má einnig rekja til reiði almennings gagnvart þáverandi ríkisstjórn 

(Sjálfstæðis- og Framsóknarflokksins) eftir að ríkisstjórnin lagði fram svokallaða „sólstöðusamninga“ 

sem grófu undan kjarasamningum stéttarfélaga. Sjá Ólafur Emilsson, „Kjarasamningar skertir“, 

Prentarinn 1. maí 1978, bls. 1. 
107 Morgunblaðið 15. júní 1978, bls. 24; Íslendingur 19. ágúst 1978, bls. 4. 
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það vera meingallað að mörgu leyti. Hún ræddi hvernig sumir einstaklingar í þjóðfélaginu 

kæmust undan því að borga skatta án frekara afskipta. Hún hvatti fólk til þess að átta sig 

á raunveruleikanum og sagði að endurskipuleggja þyrfti skattkerfið alveg frá grunni.108   

 Þegar kosningaherferðin var komin á skrið var tekið viðtal við Jóhönnu í 

Alþýðublaðinu þar sem hún beindi spjótum að þáverandi ríkisstjórn og aðferðum hennar 

við lausn vandamála, t.d. verðbólguvandans. Þar sagði hún að ríkisstjórnin hefði tekið allt 

of margar „bráðabirgðaráðstafanir“ og ekki skoðað rót vandans. Hún lagði til félagslegar 

umbætur og sameiningu lífeyrissjóða til að styrkja stöðu launþega. Með öðrum orðum 

lagði hún fram öfluga velferðarstefnu. Auk þess lagði hún áherslu á „vandamál 

þroskaheftra“ sem þyrftu meiri athygli: „Það er löngu orðið tímabært að málefni þeirra 

hafi meiri forgang í þjóðfélaginu.“109 Skömmu fyrir kosningar hélt Jóhanna „þrumandi 

ræðu“ í Háskólabíói sem hafði hrist upp í mörgum og mönnum var brugðið yfir því hversu 

alvarleg Jóhanna var. Vala Thoroddsen (kona Gunnars Thoroddsen forsætisráðherra 

1980–1983) kom að Jóhönnu og hvíslaði að henni þeim ráðum að hún mætti ekki vera 

svona grimm þegar hún flytti ræður en að sögn Jóhönnu var það í hennar eðli: „Það sem 

mér lá yfirleitt á hjarta var þess eðlis að blóðið sauð í æðum mér“.110   

 Niðurstaða kosninganna 1978 var í samræmi við skoðanakannanir sem spáðu 

fylgisaukningu Alþýðuflokks en flokkurinn var sagður sigurvegari kosninganna, fékk 

22% atkvæða og 14 þingmenn. Alþýðubandalaginu gekk einnig vel og fékk 22,9% 

atkvæða og 14 þingmenn en ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar féll þar sem báðir 

ríkisstjórnarflokkarnir (Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkurinn) misstu töluvert fylgi og 

Framsóknarflokkurinn upplifði sína verstu kosningu í sögunni. Í þessum kosningum urðu 

þau tímabót í sögu Alþýðuflokksins að hann fékk fyrstu þingkonuna.111   

  

 
108 Jóhanna Sigurðardóttir, „Drengskaparheit þjóðfélagsþegnsins“, Dagblaðið 28. jan. 1978, bls. 10–11.  
109 Alþýðublaðið 16. júní 1978, bls. 4. 
110 Páll Valsson, Minn tími, bls. 56. 
111 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 393; Alþingiskosningar árið 1978, bls. 28–32. 
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3. Þingstörf 1978–1987 

3.1 Fyrstu þingárin 

Sigur Alþýðuflokksins í alþingiskosningunum 1978 þótti brjóta blað í sögu flokksins. 

Fyrir utan að ná sínu mesta fylgi í sögunni, þá tókst þeim jafnframt að tryggja fyrstu 

konunni þingsæti. A-flokkarnir (Alþýðuflokkurinn og Alþýðubandalagið) fengu samtals 

44,9% atkvæða það ár og náðu 28 þingsætum sem var 12,2% meira fylgi en 

Sjálfstæðisflokkurinn.112 Eftir kosningar gekk stjórnarmyndun fremur brösuglega, A-

flokkarnir höfðu ekki nægilegan þingstyrk til að mynda meirihlutastjórn. Á sama tíma 

mátti ennþá greina ákveðna tortryggni milli flokkanna sem rekja mátti aftur til 

viðreisnaráranna og raunar lengra aftur. Jóhanna sagði í endurminningum sínum að hún 

og aðrir Alþýðuflokksmenn hefðu verið tortryggnir gagnvart Alþýðubandalaginu, t.d. 

þegar kom að stefnu í efnahagsmálum.113 Myndun nýrrar ríkisstjórnar gekk fremur illa og 

stjórnarmyndunarumboðið hafði svo flakkað milli flokka í tæpa tvo mánuði þegar 

samkomulag náðist á milli Framsóknarflokksins, Alþýðuflokksins og 

Alþýðubandalagsins og ný vinstristjórn varð að veruleika með Ólaf Jóhannesson 

(formann Framsóknarflokksins) sem forsætisráðherra. Við fyrrnefnda stjórnarmyndun 

var þó síðar talið að Alþýðubandalagið og Framsóknarflokkurinn hefðu nýtt sér nýja 

þingmenn Alþýðuflokksins, sem voru að mestu óreyndir og ungir (12 af 14 þingmönnum 

flokksins voru nýir), sem leiddi til þess að Framsóknarflokkurinn hafði haft yfirhöndina 

í stjórnarmyndunarviðræðunum.114  

 Mikill órói myndaðist í Alþýðuflokknum við fæðingu vinstristjórnarinnar, ekki 

síst af hálfu Vilmundar Gylfasonar sem fór ekki í launkofa með sína óánægju um samstarf 

við Framsóknarflokkinn. Alþýðuflokkurinn samþykkti stjórnarmyndunina með 30 

atkvæðum gegn tólf en Jóhanna var t.d. með fyrirvara um að Alþýðubandalagið hefði 

ekki formennsku í utanríkismálanefndinni. Alþýðuflokkurinn treysti ekki 

Alþýðubandalaginu fyrir utanríkismálaráðuneytinu sem var m.a. á móti byggingu 

flugstöðvarbyggingar í tengslum við varnaliðið, en Alþýðuflokkurinn studdi þær 

fyrirætlanir.115 Eitt af nokkrum skilyrðum sem Framsóknarflokkurinn setti var að 

 
112 Björn Bjarnason, „Úrslit án niðurstöðu“, Morgunblaðið 26. apríl 1983, bls. 14–15.  
113 Páll Valsson, Minn tími, bls. 60. 
114 Dagur B. Eggertsson, Steingrímur Hermannsson, bls. 182; Páll Valsson, Minn tími, bls. 59–60. 
115 Morgunblaðið 1. sep. 1978, bls. 32. 
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Vilmundur tæki ekki að sér dómsmálaráðherraembættið,116 sem Jóhanna orðaði síðar að 

hefðu verið stór mistök.117 Vilmundur lagði mikla áherslu á að bæta siðferði í kerfinu og 

sóttist hann helst eftir stöðu dómsmálaráðherra. Þegar honum var boðið að skipa frekar 

embætti menntamálaráðherra tók hann því ekki vel og lét eftirfarandi orð falla: „Ég var 

kosinn til þess að gera breytingar í þjóðfélaginu, ekki til að verða kontóristi við 

Hverfisgötu.“118   

 Að lokum tók Alþingi til starfa eftir mikla og erfiða stjórnarmyndun. Fyrsti dagur 

Alþingis var einnig fyrsti þingdagur Jóhönnu Sigurðardóttur. Þessi merki dagur var hins 

vegar afar erfiður fyrir Jóhönnu en tveimur dögum áður hafði faðir hennar, Sigurður 

Ingimundarson, látist: „Ég hafði dáðst að baráttu hans og ömmu Jóhönnu fyrir framgengi 

jafnaðarstefnunnar. Nú var ég komin í hans spor og stóð upp á mig að halda baráttunni 

áfram.“119 Þessi stund markaði í raun upphaf á hennar rúmlegar 30 ára þingferli sem ekki 

þótti tíðindalítill. Fyrsta áratug hennar á þingi lagði hún áherslu á að koma baráttumálum 

sínum á framfæri sem hún hafði lofaði í aðdraganda kosninganna. Hún flutti fjölda 

þingmála, einkum þó varðandi húsnæðis- og velferðarmál, um jöfnun tekjuskiptingar og 

lífeyrismál. Þarna taldi hún sig loksins hafa rödd og geta rækt það hlutverk sem hún hafði 

verið kosin til, þ.e. að hafa áhrif á samfélagið til góðs: „Óréttlætið var svo mikið í 

samfélaginu og svo mörg verk óunnin að ég sökkti mér á bólakaf í starfið.“120  

 Alfyrstu þingræðuna flutti Jóhanna tiltölulega snemma á þingferlinum eða 

mánudaginn 30. október 1978, 20 dögum eftir að Kristján Eldjárn forseti hafði sett 

þingið.121 Ræðan snerist um kjaramál og hennar afstöðu gagnvart frumvarpi um tekju- og 

eignaskattsaukningu, enda voru kjaramál og skattkerfið eitt af mörgum málum í hennar 

kosningabaráttu. Í þessari ræðu hoppaði hún beint í „djúpu laugina“ en þar ræddi hún og 

gagnrýndi þáverandi skattkerfi með eftirfarandi lýsingu: „Eitt stærsta dæmið um óréttlæti 

og misrétti í þjóðfélaginu er það meingallaða skattkerfi sem við búum við.“ Hún 

gagnrýndi tillögu nokkurra þingmanna Sjálfstæðisflokksins um afnám eignaskatts á fólk 

sem var komið á þann aldur að fá ellilífeyri; taldi hún tillöguna ganga of langt þar sem 

 
116 Vilmundur gagnrýndi Framsóknarflokkinn og ásakaði hann fyrir spillingu. Sjá Vilmundur Gylfason, 

„Framsókn – Spilling – Glæpir“, Dagblaðið 1. okt. 1976, bls. 10–11. 
117 Páll Valsson, Minn tími, bls. 54–55. 
118 Jón Ormur Halldórsson, Löglegt en siðlaust, bls. 217. 
119 Páll Valsson, Minn tími, bls. 61. 
120 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 79. 
121 Dagblaðið 11. okt. 1978, bls. 8. 
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sumir einstaklingar, sem voru komnir á aldur, væru enn í fullri vinnu.122 Næsta dag kom 

hún með breytingartillögu þar sem áhersla var lögð á að meta tekjustöðu einstaklinga 

varðandi eignaskatt, þ.e. hvort einstaklingar væru í hjónabandi eða sambúð, og 

eignaskattsaukningu á tekjuhærra fólk.123   

 Jóhanna stóð þó ekki ein á fyrstu árum þingmennskunnar og fékk ágætan stuðning 

frá flokksbræðrum sínum. Hún og Vilmundur náðu vel saman og unnu að ýmsum 

frumvörpum, t.a.m. breytingum á lögum um Seðlabanka Íslands og mál sem tengdust 

pólitísku braski með almannafé.124 Jóhanna taldi hann meðal merkustu stjórnmálmanna 

sem hún hafði unnið með og sá eftirminnilegasti. Vilmundur gat hins vegar verið 

óþolinmóður og hvatvís og það bakaði honum óvinsældir ákveðinna aðila innan flokksins. 

Í ævisögunni segir Jóhanna: „Hann kunni lítið á svona karlabandalög sem stundum 

myndast, gekk illa að læra á það. Við áttum það líka sameiginlegt. Þess vegna var 

stundum komið aftan að honum og honum algjörlega að óvörum. Það fór illa með 

hann.“125   

 Í maímánuði 1979 varð sérstakur atburður í lífi Jóhönnu en þá var „hennar“ fyrsta 

frumvarp samþykkt, þ.e. um svokallaðan „Framkvæmdasjóð öryrkja“. Í október 1978 

flutti hún frumvarpið og var eini flutningsmaður þess. Frumvarpið, sem var í 16 greinum, 

fólst í stofnun sjóðs sem ætlað var það hlutverk að „greiða fyrir fjármögnun þeirra 

framkvæmda, sem gert var ráð fyrir í lögum, reglugerðum og áætlunum um sérkennslu 

og endurhæfingu.“126 Jóhönnu þótti afskaplega vænt um frumvarpið og sjóðinn sem það 

leiddi af sér. Fyrir henni höfðu velferðarmál setið á hakanum síðustu ár og þar þyrfti 

heldur betur að taka til hendinni. Síðar þegar hún uppgötvaði að þingmaður getur ekki 

haft áhrif á allt og alla þá ákvað hún að taka þá stefnu að sérhæfa sig í velferðarmálum. Í 

sjálfsævisögunni lýsir hún ástandinu á þessum tíma og kynbundnum hlutverkum kvenna 

sem tíðkuðust í stjórnmálum: „Ég komst fljótlega að því að geysilega margt var ógert í 

velferðarmálum. [...] Ég rak mig á að velferðarmálunum sem hafði ekki verið sinnt sem 

skyldi, þau voru afskipt, kannski vegna kynjahallans, karlarnir voru flestir ekkert sérlega 

áhugasamir um þessi „mjúku“ mál sem svo voru kölluð.127   

 Þrátt fyrir að Jóhanna hefði upplifað meðbyr varðandi ýmis stefnumál á þessum 

 
122 Alþingistíðindi 1978–1979, 100. lögþ. B, d. 230–232. 
123 Frv. til laga um kjaramál, þskj. 57. Alþingistíðindi 1978–1979, 100. lögþ. A: 138–139. 
124 Jón Ormur Halldórsson, Löglegt en siðlaust, bls. 232–233. 
125 Páll Valsson, Minn tími, bls. 55. 
126 Frv. til laga um Framkvæmdasjóð öryrkja, þskj. 502. Alþingistíðindi 1978–1979, 100. lögþ. A: 1753–

1755.  
127 Páll Valsson, Minn tími, bls. 64. 
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árum þá reyndist tímabilið ríkisstjórninni erfitt. Samvinna flokkanna gekk illa og var 

samstarf ríkisstjórnarinnar í raun teflt á tæpasta vaðið. Jóhanna lét einnig óánægjurödd 

sína heyrast á þessum árum. Birti hún m.a. pistil í Alþýðublaðinu þann 20. september 

1979 með fyrirsögnina: „Er von um árangur?“. Í pistlinum fór Jóhanna yfir málamiðlanir, 

sem flokkurinn hafði gert, sem m.a. stönguðust á við kosningaloforð flokksins, t.a.m. í 

efnahagsmálum.128 Greina mátti í pistlinum að hún hefði ekki verið bjartsýn á langlífi 

ríkisstjórnarinnar og þeirri skoðun deildu flokksbræður hennar.129 Stuttu síðar sprakk 

ríkisstjórnin þegar Alþýðuflokkurinn sleit sig frá stjórninni og krafðist nýrra kosninga. 

Aðal ástæðan var sú að flokkurinn taldi sig ómögulega geta fylgt hinum 

ríkisstjórnarflokkunum í efnahagsmálum.130 

3.2 Úr minnihlutastjórn í stjórnarandstöðu 

Jóhanna var meðal þeirra sem studdu stjórnarslitin og taldi það heiðarlegt af hálfu 

Alþýðuflokksins. Flokksmönnum fannst mikilvægt að standa við kosningaloforð og slíkri 

pólitík vildi hún fylgja.131 Eftir að ríkisstjórnin féll eftir aðeins tæpt ár var mynduð 

minnihlutastjórn Alþýðuflokks sem studd var af Sjálfstæðisflokki. Þessi minnihlutastjórn 

átti að starfa aðeins í skamman tíma, þ.e.a.s. fram að fyrirhuguðum kosningum tveimur 

mánuðum síðar, nánar tiltekið í desember 1979. Við skipun nýrra ráðherra kom upp sú 

hugmynd að „verkalýðsarmur“ flokksins skyldi fá sæti, þ. á m. kom Jóhanna til greina en 

hún virtist ekki sýna ráðherrastöðu áhuga á þeim tíma.132  

 Jóhanna var mjög virk í kosningabaráttunni í desember 1979. Fyrir prófkjör 

flokksins mynduðu hún, Benedikt Gröndal (formaður flokksins), Vilmundur Gylfason og 

Jón Baldvin Hannibalsson óformlegt bandalag fyrir Reykjarvíkurkjördæmið þar sem 

Jóhanna var aftur kosin í þriðja sæti.133 Í kosningabaráttunni mætti Jóhanna á viðburði til 

að vekja athygli á málefnum Alþýðuflokksins, t.d. mætti hún á fund Mæðrafélagsins til 

að ræða um konur og stjórnmál.134 Á þessum tíma tók áhugi almennings á störfum 

Jóhönnu einnig að aukast og t.d. var skrifuð blaðagrein um stefnu Alþýðuflokksins í 

 
128 Jóhanna Sigurðardóttir, „Er von um árangur?“, Alþýðublaðið 20. sep. 1979, bls. 1–2. 
129 Benedikt Gröndal, „Ágreining sem getur sprengt stjórnarsamstarf“, Alþýðublaðið 15. sep. 1979, bls. 1 

og 3. 
130 Alþýðublaðið 9. okt. 1979, bls. 1. 
131 Páll Valsson, Minn tími, bls. 63. 
132 Morgunblaðið, 18. okt. 1979, bls. 18–19. 
133 Jón Ormur Halldórsson, Löglegt en siðlaust, bls. 274–275. 
134 Vísir 19. nóv. 1979, bls. 37. 
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mikilvægum baráttumálum fatlaðra, aldraðra og öryrkja og m.a. um áhrif Jóhönnu á 

fyrrnefnda málaflokka.135   

 Niðurstöður kosninganna 1979 urðu hins vegar töluvert áfall fyrir A-flokkana; 

Alþýðuflokkurinn missti fjóra þingmenn og Alþýðubandalagið missti þrjá. Á móti bætti 

Sjálfstæðisflokkurinn við sig einum þingmanni og Framsóknarflokkurinn bætti við sig 

fimm þingmönnum. Jóhanna var eina konan sem var endurkjörin í kosningunum. Hins 

vegar komust tvær nýjar konur inn á þing þetta árið en það voru Guðrún Helgadóttir fyrir 

Alþýðubandalagið og Salóme Þorkelsdóttir fyrir Sjálfstæðisflokkinn.136  

 Eftir kosningarnar varð enn og aftur stjórnarkreppa og ekkert virtist ætla að ganga 

upp í stjórnarmyndunarviðræðum. Kristján Eldjárn var byrjaður að leggja drög að 

utanþingsstjórn þegar leið á janúarmánuði 1980 sem varð til þess að varaformaður 

Sjálfstæðisflokksins, Gunnar Thoroddsen, greip inn í og myndaði ríkisstjórn með 

Alþýðubandalaginu og Framsóknarflokknum en eingöngu hluti þingmanna 

Sjálfstæðisflokksins studdi stjórnina.137   

 Nú sat Jóhanna á þingi í stjórnarandstöðu og þrátt fyrir að hafa verið í 

stjórnarandstöðuflokki þá lét hún verkin tala. Í apríl 1980 birti Jóhanna blaðagrein í 

Morgunblaðinu til að leiðrétta ákveðnar staðreyndavillur sem hún taldi að þingmaður 

Alþýðubandalagsins, Helgi Seljan, hefði farið með í Þjóðviljanum fyrr í sama mánuði um 

Framkvæmdasjóð öryrkja en hún hafði lagt grunn að stofnun hans. Að mati Jóhönnu 

þyrfti að leiðrétta reikning sjóðsins sem skorti um tugi milljóna en án þess fjármagns 

myndi sjóðurinn ekki ná markmiði sínu á réttum tíma. Hún var áköf að sýna fram á 

mikilvægi leiðréttingarinnar og kalla markmið sjóðsins „mannréttindi“ sem mikilvæg 

væru fyrir réttindamál öryrkja og þroskahefta.138   

 Mannréttindi voru í raun almennt það sem Jóhanna brann fyrir á þessum árum og 

sér í lagi þegar kom að jafnrétti kynjanna. Um vorið 1981 héldu Kvenréttindafélag Íslands 

(KRFÍ) og Rauðsokkur sinn síðasta sameiginlegan fund í Norræna húsinu um 

„tímabundin forréttindi“. Þar mætti Jóhanna með framsögu en umræðan snerist um hvort 

forréttindi ættu yfirleitt rétt á sér og hvort lögbinding þeirra væri hin rétta leið til að auka 

jafnrétti, þ.e. „jákvæð mismunun“. Skiptar skoðanir voru á þessu og engin ein niðurstaða 

 
135 Guðrún Helga Jónsdóttir, „Af verkunum skuluð þið þekkja þá“, Dagblaðið 16. nóv. 1979, bls. 10–11. 
136 Alþingiskosningar árið 1979, bls. 27–31. 
137 Dagblaðið 8. feb. 1980, bls. 1 og 27. 
138 Þjóðviljinn 3. apríl 1980, bls. 9; Jóhanna Sigurðardóttir, „Hafa það sem sannara reynist“. 

Morgunblaðið 15. apríl 1980, bls. 15. 
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varð ofan á en umræðan vakti þó athygli á nýjum viðhorfum í jafnréttisbaráttunni.139 Í 

aðdraganda fundarins í Norræna húsinu stóð Jóhanna í deilum við nokkra þingmenn um 

jafnréttismál en hún gagnrýndi Svavar Gestsson, þáverandi formann Alþýðubandalagsins 

og heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, fyrir að sniðganga hæfasta umsækjandann um 

embætti lyfsala á Dalvík en sá sem var talinn hæfastur var kona.140 Þann 5. febrúar 1981 

flutti Jóhanna ræðu um málið og færði rök fyrir því að Svavar hefði ekki farið eftir 

jafnréttislögum og að sú sem var talin hæfust hefði haft miklu meiri reynslu en sá sem var 

valinn. Á sama tíma las hún upp bréf frá KRFÍ sem lýsti óánægju félagsins með ákvörðun 

ráðherrans.141   

 Nokkru síðar lagði Jóhanna fram frumvarp um jafnrétti kvenna og karla. 

Frumvarpið átti að lögbinda tímabundin forréttindi kvenna við stöðuveitingar en slíku 

lýstu konur í KRFÍ sem nauðsyn.142 Í frumvarpinu stóð m.a.: „Þegar um er að ræða starf, 

sem frekar hafa valist til karlar en konur, skal konunni að öðru jöfnu veitt starfið.“143 

Frumvarpinu var ekki tekið vel alls staðar en Ólafur Þ. Þórðarson (þingmaður 

Framsóknarflokksins) taldi málið ekki mikilvægt og sagði: „Það var kosinn forseti á 

seinasta ári og það var kona sem var kosinn forseti.“ Þessu svaraði Jóhanna: „Það er ekki 

komið á jafnrétti þó að svo vilji til að kona sé forseti á Íslandi.“144 Fleiri lýstu sig andvíga 

frumvarpinu sem á endanum náði ekki í gegn. Hins vegar hleypti það nýju lífi í umræður 

um jafnrétti kynjanna en við endurskoðun jafnréttislaga árið 1985 kom inn ákvæði um 

heimild til tímabundinna forréttinda kvenna til að flýta þróun í átt til jafnréttis.145

 Jóhanna stóð þó ekki ein að þessu frumvarpi og ekki deildu allir karlar sömu 

skoðun og Ólafur Þ. Þórðarson. Flokksbróðir hennar, Árni Gunnarsson, var meðal þeirra 

sem studdi frumvarpið. Jóhanna lýsti því sérstaklega í ævisögunni að hann hefði verið 

þingmaður sem hún mat mjög mikils gegnum tíðina: „Eftir framsöguræðuna kom hann 

að máli við mig og sagði að röksemdafærslan mín hefði verið svo sterk að ég hefði 

gjörsamlega snúið sér.“146 Viðbrögð almennings við frumvarpinu voru ekki ósvipuð og 

viðbrögð Alþingis. Dæmi um viðbrögðin má finna í Morgunblaðinu 25. mars 1981, en 

 
139 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 351–352. 
140 Morgunblaðið 6. feb. 1981, bls. 16–17. 
141 Alþingistíðindi 1980–1981, 103. lögþ. B, d. 2161–2163. 
142 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 378–379. 
143 Frv. til laga um breytingu á lögum um jafnrétti kvenna og karla, nr. 78/1976, þskj. 516. Alþingistíðindi 

1980–1981, 103. lögþ. A: 1777–1780. 
144 Alþingistíðindi 1980–1981, 103. lögþ. B, d. 3309–3310. 
145 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 378. 
146 Páll Valsson, Minn tími, bls. 70. 
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þar var frumvarpinu lýst sem broti á jafnréttisslögum og fráleitt væri að lögfesta misrétti 

kynjanna.147   

 Jóhanna svaraði þessari gagnrýni í blaðagrein Dagblaðsins þann 2. apríl 1981 með 

eftirfarandi fyrirsögn: „Gustur aftan úr öldum“. Í greininni nefndi hún að það væri 

langsótt að kalla þetta brot á stjórnarskránni eins og sumir teldu og færði rök fyrir því að 

um „jákvæða mismunun“ væri að ræða. Hún nefndi forréttindi karla í þjóðfélaginu sem 

birtist m.a. í greiðari aðgengi að menntun; einnig benti hún á að svipuð lög hefðu verið 

samþykkt annars staðar á Norðurlöndum sem hefðu skilað árangri í jafnréttismálum. 

Jóhanna sagði: „Stundum virðist þurfa að grípa til harðra og jafnvel umdeildra aðgerða 

til að réttlætið nái fram að ganga. Konum hefur aldrei verið fært neitt á silfurdiski til þess 

að ná fram þeim grundvallarmannréttindum.“148  

 Kvenréttindafélög sýndu Jóhönnu stuðning í baráttunni. Í 19. júní (ársriti KRFÍ) 

var t.d. tekið viðtal við Jóhönnu um málið þar sem blaðamaður sagði Jóhönnu hafa vakið 

jafnréttisumræðuna af dvala. Þar minntist Jóhanna viðbragða ákveðinna karla og þeirra 

þversögn varðandi túlkun forréttinda. Að hennar sögn var ætlun frumvarpsins ekki að 

veita konum „meira“ en það sem karlar hafa, eins og sumir teldu, heldur finna nýja leið í 

átt að jöfnun kynjanna.149   

  Kvennabaráttan var ekki eina málefnið sem Jóhönnu var hugleikið á þessum árum 

í stjórnarandstöðu heldur beindi hún einnig spjótum sínum að ríkisstjórninni, reyndi að 

takast á við spillingarmál og bruðl á almannafé. Slíkt tók hún til umræðu þegar hún lagði 

fram fyrirspurn til fjármálaráðuneytis um yfirvinnu og risnu hjá opinberum stofnunum. 

Svörin vöktu hins vegar fleiri spurningar. Til dæmis kom fram að meirihluti 

heildarstarfsemi Orkustofnunar færi fram í yfirvinnu og risnukostnaður banka væri einn 

og hálfur milljarður króna.150 Jóhanna fór í hálfgerða herferð í þessum málum á árunum 

1981 og 1982 þar sem hún lagði fram nokkur frumvörp tengd þessu máli. Dæmi má nefna 

frumvarp í lok ársins 1981 um „ríkisbókhald“ sem hún flutti ein en það átti að auka virkni 

í aðhaldi og eftirliti með fjármunum ríkisins.151 Árið 1982 tók hún fyrir bankana, m.a. 

Seðlabanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, og þar leiddi hún frumvörpin með 

flokksbræðrum sínum. Bæði frumvörpin kröfðust þess að árskýrslur bankanna með 

 
147 Morgunblaðið 25. mars 1981, bls. 3. 
148 Jóhanna Sigurðardóttir, „Gustur aftan úr öldum“, Dagblaðið 2. apríl 1981, bls. 12–13. 
149 Ásta Benediktsdóttir, „Þversögn að tala um forréttindi“, 19. júní 19. júní 1981, bls. 44–46. 
150 Alþýðublaðið 21. maí 1981, bls. 1. 
151 Frv. til laga um breytingu á lögum um ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og fjárlaga, nr. 52/1966, þskj, 

190. Alþingistíðindi 1981–1982, 104. lögþ. A: 1025–1028. 

 



 

 31 

 

 

sundurliðun á launum og kostnaði yrðu birtar.152    

 Á þingi þótti sumum Jóhanna vera frekar öflugur en einnig óvenjulegur 

stjórnarandstæðingur. Mikið af hennar frumvörpum og þingsályktunum voru samþykkt 

sem þótti óvenjulegt fyrir þingmann í stjórnarandstöðu.153 Auk þess má hér nefna að staða 

Vilmundar Gylfasonar hafði breyst vegna deilna innan Alþýðuflokks sem urðu til þess að 

hann yfirgaf flokkinn.154 Eftir það stofnaði hann „Bandalag jafnaðarmanna“, sem bauð 

fram í kosningunum 1983.155 Jóhanna var ekki sátt við þá leið sem Vilmundur hafði farið, 

svo sem gagnrýnisherferð hans á verkalýðsfélög og ásakanir hans á hendur félögunum 

fyrir spillingu.156 Eins vel og þau gátu unnið saman þá voru þau mjög ólík. Jóhanna var 

án efa dyggur fylgjandi verkalýðsins og skipaði sér á „vinstri væng“ Alþýðuflokksins 

meðan Vilmundur lýsti sér frekar sem „hægri- og viðreisnarkrata“.157 

3.3 Farvegur að ráðherrastól 

Miklar „hræringar“ voru í Alþýðuflokknum þegar alþingiskosningarnar 1983 nálguðust. 

Prófkjörið í Reykjavíkurkjördæmi var í þetta sinn öðruvísi en þá stóðu fyrstu sætin auð 

þar sem Vilmundur hafði yfirgefið flokkinn og Benedikt Gröndal hafði látið af 

þingmennsku og verið skipaður sendiherra í Svíþjóð. Kjartan Jóhannsson tók þá við sem 

formaður flokksins.158 Jóhanna ákvað því að bjóða sig fram í fyrsta og annað sæti listans. 

Hún var þó ekki ein um að sækjast eftir fyrsta sætinu en Jón Baldvin Hannibalsson bauð 

sig einnig fram í fyrsta sætið og sigraði með 867 atkvæðum gegn 579 atkvæðum Jóhönnu. 

Hún fór þó alls ekki tómhent heim en hún endaði í öðru sæti.159  

 Alþingiskosningarnar 1983 voru sérstakar af því leyti að tveir nýir flokkar, 

Bandalag jafnaðarmanna og Samtök um kvennalista (Kvennalistinn), buðu sig fram það 

ár. Kvennalistinn átti eftir að starfa sem „fimmti flokkurinn“ það sem eftir lifði af 20. 

öldinni og því má þar með segja að „fjórflokkakerfið“ hafi verið úr sögunni. Bandalag 

 
152 Frv. til laga um breytingu á lögum um Búnaðarbanka íslands, nr. 28/1976, þskj. 6. Alþingistíðindi 

1982–1983, 105. lögþ. A: 279–281; Frv. um breytingu á lögum um Seðlabanka íslands, nr. 10/1961, þskj. 

7. Alþingistíðindi 1982–1983, 105. lögþ. A: 281–282.   
153 Páll Valsson, Minn tími, bls. 68 og 72. 
154 Svokallaða „Alþýðublaðsdeila“ var partur af því. Vilmundur tók við ritstjórn blaðsins sumarið 1981 og  

voru störf hans heldur umdeild en m.a. hóf hann að beina spjótum sínum að starfsemi verkalýðsfélaga. Sjá 

Alþýðublaðið 22. ágúst 1981, bls. 3. 
155 Morgunblaðið, 12. nóv. 1982, bls. 2. 
156 Tíminn 25. júní 1981, bls. 3. 
157 Jón Ormur Halldórsson, Löglegt en siðlaust, bls. 295. 
158 Alþýðublaðið 7. júní 1984, bls. 1. 
159 Alþýðublaðið 30. nóv. 1982, bls. 1. 
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jafnaðarmanna náði fjórum fulltrúum inn á þing og Kvennalistinn þremur þingkonum. 

Framsóknarflokkurinn missti þrjá fulltrúa, Alþýðubandalagið einn, Sjálfstæðisflokkurinn 

bætti við sig tveimur en Alþýðuflokkurinn missti fjóra fulltrúa og litlu munaði að Jóhanna 

næði ekki kjöri.160 Með því upplifði enginn af fjórflokkunum sig í raun sem sigurvegara 

kosninganna.161 Fylgi Alþýðuflokksins hrundi í kosningunum og flokkurinn var aftur 

kominn í svipaða stöðu og tíu árum fyrr.162 Niðurstöður kosninganna voru hins vegar 

stórmerkileg tímamót og mikil breyting frá hinu fyrra karllæga andrúmslofti á Alþingi. 

Skyndilega breyttist kynjahlutfallið og aldrei höfðu sést jafn margar konur á Alþingi sem 

nú voru orðnar níu en áður voru þær þrjár. Átti þar mestan þátt að nú sat í fyrsta skipti á 

þingi þingflokkur sem kenndi sig við jafnréttisbaráttu kvenna og hugmyndafræði 

femínismans.163   

 Upphaf þriðja kjörtímabils Jóhönnu á þingi var þó litað af sorg en hún syrgði 

góðan vin og fyrrverandi flokksbróður, Vilmund Gylfason. Vilmundur hafði þá gengið í 

gegnum mikið þunglyndi sem leiddi til þess að hann að lokum svipti sig lífi eftir að 

niðurstöður kosninganna lágu fyrir.164 Andlát Vilmundar var Jóhönnu afar erfitt og sá hún 

eftir góðum félaga.165  

 Nýja ríkisstjórnin, sem tók við á þessu kjörtímabili, var samstjórn Framsóknar- og 

Sjálfstæðisflokksins með Steingrím Hermannson (formann Framsóknarflokksins) sem 

forsætisráðherra.166 Alþýðuflokkurinn þurfti aftur að taka sig á og líða fór að landsþingi 

flokksins árið 1984. Upp komu miklar „spekúlasjónir“ um hverjir ætluðu að bjóða sig 

fram í formannsstöðuna. Kjartan Jóhannsson var enn formaður og sóttist hann eftir 

endurkjöri en hans helsti mótherji og keppinautur um stöðuna var Jón Baldvin 

Hannibalsson. Jóhanna nefnir að á þessum tímapunkti gat hún ekki hugsað sér að bjóða 

sig fram sem formaður flokksins, þrátt fyrir hvatningu frá sumum, en gaf kost á sér sem 

varaformaður eftir mikla hvatningu frá Kjartani.167 Jóhanna fékk að upplifa stuðning 

flokksins þegar hún vann kosninguna með 97% atkvæðum og um leið varð Jón Baldvin 

 
160 Alþingiskosningar árið 1983, bls. 27–32; Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 427. 
161 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann, bls. 12. 
162 Dagblaðið Vísir – DV 16. feb. 1983, bls. 2. 
163 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 379–380. 
164 Hann hafði búist við meira fylgi og upplifði því höfnun frá þjóðfélaginu. Sjá Jón Ormur Halldórsson, 

Löglegt en siðlaust, bls. 387 og 395–396. 
165 Páll Valsson, Minn tími, bls. 74–75. 
166 Morgunblaðið 26. maí 1983, bls. 1. 
167 Jóhanna lýsir í raun hversu náin þau voru og að hann hefði verið viðkvæm lund sem ekki allir á 

Alþingi vissu. Sjá Páll Valsson, Minn tími, bls. 86–87. 
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nýr formaður flokksins.168  

 Á þessum tímamótum hófst tíu ára samstarf Jóhönnu sem varaformanns og Jóns 

Baldvins sem formanns flokksins. Í fyrstu var samband þeirra gott og þau nefnd 

„draumapar“ stjórnmálanna, Jón Baldvin með sannfærandi mælsku og leiðtogahæfileika 

og Jóhanna með ímynd um traust og heiðarleika.169 Stefnumál flokksins voru í kjölfarið 

endurskoðuð á forsendum Jóns Baldvins en þar lýsti hann hvert flokkurinn ætti að stefna 

í nokkrum atriðum, t.a.m. að Alþýðuflokkurinn ætti að hasla sér völl „vinstra megin við 

miðju“ og ekki vera gamaldags „kerfisflokkur“ heldur róttækur umbótaflokkur.170 

Alþýðuflokkur sem umbótaflokkur vinstra megin við miðju var Jóhönnu mjög að skapi.171 

Ljóst var að umbreytingin virkaði því árið 1986 reis Alþýðuflokkurinn í 

sveitarstjórnarkosningum og varð næststærsti flokkurinn á landsbyggðinni, var t.d. með 

hreinan meirihluta í Keflavík.172   

 Þessi mikla aukning á fylgi Alþýðuflokksins leit vitaskuld ekki vel út fyrir 

Framsóknarflokkinn sem þá leiddi ríkisstjórnina. Stjórnin hafði þurft á þessum tíma að 

standa fyrir miklum efnahagsaðgerðum, m.a. til að kljást við hækkandi verðbólgu en um 

tíma var spáð að hún færi í 130%.173 Efnahagsaðgerðirnar höfðu víðtæk áhrif á 

þjóðfélagið, m.a. leiddu þær til kjararýrnunar, launalækkunar og hækkunar lána sem hafði 

mikil áhrif á stóran hóp landsmanna. Bág kjör almennings í kjölfar efnahagsaðgerða voru 

Jóhönnu reiðiefni en hún varð einn harðasti andstæðingur ríkisstjórnarinnar.174  

 Á þessum árum flutti Jóhanna mörg frumvörp sem tengdust velferðarmálum sem 

einnig var ætlað að vera mótsvar við bágum kjörum landsmanna vegna aðgerða 

ríkisstjórnarinnar. Skrifaði hún gjarnan greinar í blöðin og flutti ræður sem beindust að 

ríkisstjórninni. Í ágústmánuði 1984 skrifaði hún blaðagrein um skattsvik í landinu undir 

fyrirsögninni: „Að lifa í lúxus en samt á opinberu framfæri.“ Þar vakti hún athygli á 

skattsvikum í landinu og mikilvægi þess að herða eftirlitið.175 Í októbermánuði sama ár 

flutti Jóhanna þingsályktunartillögu sem fyrsti ræðumaður um lækkun á gjaldtöku fyrir 

lyfja- og læknisþjónustu. Tillagan miðaði að því að vernda velferð og hagsmuni sjúkra, 

 
168 Alþýðublaðið 20. nóv. 1984, bls. 1.  
169 Páll Valsson, Minn tími, bls. 87. 
170 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 432. 
171 Páll Valsson, Minn tími, bls. 87. 
172 Alþýðublaðið 3. júní 1986, bls. 1–2. 
173 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann, bls. 10; Morgunblaðið 20. sep. 1983, bls. 34. 
174 Páll Valsson, Minn tími, bls. 76–77. 
175 Jóhanna Sigurðardóttir, „Að lifa í lúxus en samt á opinberu framfæri“, Dagblaðið Vísir – DV 9. ágúst 

1984, bls. 12. 
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aldraðra og öryrkja en fyrr á árinu höfðu nýjar reglugerðir ríkisstjórnarinnar leitt til 

hækkunar á lyfja- og lækniskostnaði sjúklinga.176   

 Í blaðagrein í marsmánuði 1985 skrifaði Jóhanna greinina „Dýrkeypt pólitísk 

mistök“. Þar gagnrýndi hún ríkisstjórnina fyrir að taka ekki undir frumvarp 

Alþýðuflokksins um að tryggja árlega greiðslubyrði lántakenda, sem Jóhanna hafði reynt 

að fá samþykkt í þrjú ár. Kjaraskerðingarnar á þeim tíma gerðu það að verkum að launin 

héldu ekki í við þróun verðtryggingarákvæða og vegna misgengis hækkuðu lánin sem 

margir réðu ekki við. Hún gagnrýndi fyrrverandi og þáverandi ríkisstjórn fyrir að „salta“ 

málið ár eftir ár en á þessum tíma var málið orðið stórt vandamál.177  

 Gagnrýnisherferðir Jóhönnu höfðu sínar afleiðingar. Kringum 1985 hóf 

Morgunblaðið t.d. gagnrýni á Jóhönnu og hennar þingstörf þegar blaðið byrjaði að kalla 

hana „heilaga Jóhönnu“.178 Lýsingin „heilög Jóhanna“ festist við hana en þetta uppnefni 

var mikið notað þegar hún stóð í hálfgerðu stríði við tannlækna landsins. Þá baráttu mátti 

rekja til frumvarps hennar frá 1981 þar sem lagt var til að Tryggingastofnun ríkisins skyldi 

borga 25% af tannlæknakostnaði og tannlæknar skyldu settir undir verðlagseftirlit.179 

Tannlækninum Sverri Einarssyni mislíkaði herferð Jóhönnu sem leiddi til þess að hann 

ritaði grein í Morgunblaðið. Í skrifum sínum ásakaði hann Jóhönnu um „fjölmiðlafyllerí“ 

þar sem hann hélt því fram að hún misnotaði aðstöðu sína í fjölmiðlum til að vekja athygli 

og „mála“ mynd af sér sem „góðri manneskju“ en þegar upp væri staðið væri hún aðeins 

að ófrægja og níða tannlæknisstéttina.180   

 Jóhanna stóð ekki eingöngu í deilum við ríkisstjórnina eða tannlækna heldur var 

einnig tekist á innan Alþýðuflokksins. Í febrúarmánuði 1985 urðu þau tíðindi að Kristínu 

Guðmundsdóttur (framkvæmdastjóra flokksins) var sagt upp störfum og embætti hennar 

lagt niður. Að sögn Kristínar var þetta persónulegt af hálfu formannsins sem beindist 

einnig að kvennasamtökum flokksins. Í kjölfar uppsagnar hennar var Birgir Dýrfjörð 

ráðinn erindreki flokksins og Ásmundur Ásmundsson útbreiðslustjóri en þeir voru báðir 

vel tengdir formanninum.181 Þjóðviljinn fjallaði um þetta mál og tók viðtal við Jóhönnu 

til að fá skoðun varaformanns flokksins en þar sýndi hún merki um ósætti við sinn 

 
176 Alþingistíðindi 1984–1985, 107. lögþ. B, d: 609–615. 
177 Jóhanna Sigurðardóttir, „Dýrkeypt pólitísk mistök“, Dagblaðið Vísir – DV 26. mars 1985, bls. 13. 
178 Eiríkur Eiríksson, „Þrjú pólitísk gamankvæði“, Morgunblaðið 12. mars 1985, bls. 11. 
179 Frv. til laga breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, þskj, 17. Alþingistíðindi 1981–1982, 

104. lögþ. A: 345–348. 
180 Sverrir Einarsson, „Heilög Jóhanna á fjölmiðlafylleríi“, Morgunblaðið 6. des. 1986, bls. 32–33. 
181 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 439. 
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formann. Í viðtalinu tók Jóhanna t.d. fram að hún væri sammála Jóni Baldvin um að gera 

þyrfti breytingar í flokknum en hún lýsti andstöðu gegn ákvörðun hans að reka Kristínu. 

Að hennar mati hafði Kristín staðið sig vel og taldi Jóhanna að Alþýðuflokkurinn væri 

flokkur sem styddi stöðu kvenna í þjóðfélaginu.182   

 Þrátt fyrir ýmis innri átök innan flokka höfðu aldrei eins margar konur setið á þingi 

og skapaðist allt í einu vettvangur fyrir samvinnu þingkvenna. Jóhönnu tókst t.d. að smala 

kynsystrum sínum á Alþingi saman haustið 1983 til þess að stofna Framkvæmdanefnd 

um launamál kvenna. Nefndin átti að fela í sér þverpólitískt samstarf um launamál kvenna 

á vinnumarkaðinum, upplýsa um misrétti kvenna og hvernig væri best að vinna úr því. Á 

sama tíma átti þetta starf að auka hlutverk kvenna m.a. í verkalýðsfélögum og á 

vinnustöðum.183   

 Samvinna kvenna á þingi sýndi sig einnig þegar Jóhanna vann að frumvarpi með 

þingkonum úr Kvennalistanum og Alþýðubandalaginu í nóvembermánuði 1985 um 

endurmat á störfum láglaunahópa. Ætlunin með frumvarpinu var að skipuleggja hlutlausa 

rannsókn og endurmat á störfum þessara hópa, kjörum þeirra og ekki síst 

kvennastörfum.184 Þingkonurnar voru ósáttar við þingið sem sýndi ekki stuðning en í 

næsta mánuði fluttu Jóhanna og Guðrún Agnarsdóttir (þingkona Kvennalistans) ræður 

um frumvarpið og þær lýstu yfir mikilli óánægju sinni með áhugaleysi þingmanna á 

frekari rannsóknum á misrétti sem viðgekkst á vinnustöðum.185   

 Jóhanna hélt áfram á þessum árum að taka þátt í viðburðum og stofnunum í 

kvennabaráttunni. Nefna má svokallaða „’85-nefnd“, sem stofnuð var um haustið 1984, 

en þar var Jóhanna ásamt fjórum öðrum konum skipuð í framkvæmdanefnd. Markmið 

nefndarinnar var að hefja aðgerðir og koma á breytingum fyrir 1985, sem var lokaár 

kvennaáratugar Sameinuðu þjóðanna. Verkefnin, sem nefndin átti að vinna að var til 

dæmis að stofna til baráttufunda um launamál kvenna. Hápunkturinn í starfi nefndarinnar 

er talin vera útgáfudagur bókarinnar Konur – hvað nú?, þann 24. október 1985, tíu árum 

eftir fyrsta kvennafrídaginn 1975. Skiptar skoðanir voru á hvernig halda ætti upp á 

kvennafrídaginn það ár en niðurstaðan varð sú að stofnað var til mótmæla niðri í bæ gegn 

lélegum launum kvenna en þangað flykktust þúsundir kvenna og mótmæltu lélegum 

 
182 Þjóðviljinn 17. feb. 1985, bls. 4. 
183 Björg Einarsdóttir, „Framkvæmdanefnd um launamál kvenna“, 19. júní 19. júní 1984, bls. 68–71.  
184 Frv. til laga um endurmat á störfum láglaunahópa, þskj. 125. Alþingistíðindi 1985–1986, 108. lögþ. A: 

897–901. 
185 Alþingistíðindi 1985–1986, 108. lögþ. B, d. 1064–1070. 
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launum, sem átti að endurtaka á tíu ára fresti.186   

 Alþingi logaði hins vegar á kvennafrídeginum þegar verkfallsbann var samþykkt 

á flugfreyjur Flugleiða aðfaranótt kvennafrídagsins. Í aðdraganda atburðarins höfðu 

kjaradeilur flugfreyja ekki skilað árangri en kröfur Flugfreyjufélagsins voru m.a. þær að 

hækka laun og lækka vaktavinnuálag til samræmis við aðrar stéttir þjóðfélagsins.187 

Jóhanna sem fyrrverandi flugfreyja og formaður flugfreyjufélagsins, var tvímælalaust 

ósátt við hegðun Alþingis en það lét hún í ljós með langri ræðu sem hún hélt á Alþingi 

þann dag sem bannið var samþykkt. Þar nefndi hún launamál kvenna og vitnaði í ákveðin 

atriði úr bókinni Konur – hvað nú? sem fjallar m.a. um umhverfi og launkjör kvenna í 

þjóðfélaginu.188   

 Jóhanna var eini þingmaður Alþýðuflokksins sem neitaði að styðja 

verkfallsbannið en þingkonurnar í stjórnarandstöðunni gerðu hið sama.189 

Verkfallsbannið var síðan samþykkt og fór síðan í hendur Vigdísar Finnbogadóttur 

forseta. Það reyndist Vigdísi afar erfitt að skrifa undir en hún hafði kosið að bíða með 

undirskrift, allavega þangað til að kvennafrídegi væri lokið. Þrýstingur kom hins vegar 

frá þingmönnum, m.a. frá þáverandi samgönguráðherra, Matthíasi Bjarnasyni úr 

Sjálfstæðisflokki, sem hótaði afsögn ef ekki yrði skrifað undir samdægurs.190 Bannið var 

stutt þeim rökum að verkfallið myndi hafa gífurlega slæmar efnahagslegar afleiðingar en 

Jóhanna taldi að töluvert hefði vantað af upplýsingum í umræðuna sem gæfi skýra mynd 

af stöðu flugfreyja.191 Hún taldi að áróður Flugleiða með villandi mynd af launum og 

vinnutíma flugfreyja en kröfur flugfreyja hefðu verið margfalt lægri en samþykkt 

launahækkun flugmanna fyrr á árinu.192  

 Jóhanna sýndi að hún var ekki tilbúin til að hörfa þegar „ranglæti“ blasti við í 

hennar huga. Hún stóð við það sem hún ætlaði að berjast fyrir og var jafnvel tilbúin til að 

ganga í það ein. En fylgi flokksins jókst á næstu árum, þegar leið að alþingiskosningum 

1987, sem varð svo til þess að Alþýðuflokkurinn komst í ríkisstjórn. Þar með varð 

Jóhanna fyrst kvenna í Alþýðuflokki til að verða ráðherra.193  

 
186 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 449–452; Jónína Margrét Guðnadóttir, „Konur geta 

staðið saman og unnið stórverk“, 19. júní 19. júní 1986, bls. 60–65. 
187 Morgunblaðið 22. okt. 1985, bls. 2. 
188 Alþingistíðindi 1985–1986, 108. lögþ. B, d: 172–173. 
189 Morgunblaðið 24. okt. 1985, bls. 2. 
190 Páll Valsson, Vigdís, bls. 351–352. 
191 Morgunblaðið 24. okt. 1985, bls. 2. 
192 Jóhanna Sigurðardóttir, „Af gefnu tilefni um kjaradeilu flugfreyja“, Morgunblaðið 7. nóv. 1985, bls. 

22–23. 
193 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 80. 
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4. Félagsmálaráðherra 1987–1994 

4.1 Fyrsta ráðuneytið 

Í aðdraganda alþingiskosninga 1987 hafði Alþýðuflokkurinn enn á ný reynt að „taka sig 

á“ og vinna aftur fylgi sem glatast hafði í kosningum 1983. Í millitíðinni hafði flokknum 

gengið vel í sveitarstjórnarkosningum sem gaf vonir fyrir næstu alþingiskosningar. Árið 

1986 fjölgaði loks þingkonum flokksins þegar Bandalag jafnaðarmanna leystist upp og 

þrír þingmenn þess, Guðmundur Einarsson, Kolbrún Jónsdóttir og Stefán Benediktsson, 

gengu í Alþýðuflokkinn.194 Á flokksþingi Alþýðuflokksins 1986, sem jafnframt var 70 

ára afmæli flokksins, flutti Jóhanna ávarp þar sem hún fagnaði inngöngu Bandalags 

jafnaðarmanna í Alþýðuflokkinn og árangri flokksins síðustu ár. Áherslan hjá henni í 

ávarpinu var einnig lögð á „baráttu launafólks“, að hlutverk Alþýðuflokksins fyrir næstu 

kosningar væri að styðja lágtekjufólk landsins og stuðla að jöfnun í þjóðfélaginu.195   

Helstu kosningamál Jóhönnu árið 1987 tengdust húsnæðismálum, þ.m.t. þróun á 

kaupleiguíbúðum, en sú hugmynd átti að binda enda á þáverandi húsnæðiskreppu á 

Íslandi.196 Tæplega mánuði fyrir kosningar fór Jóhanna í gagnrýnisherferð en þá 

gagnrýndi hún þáverandi húsnæðiskerfi sem Framsóknarflokkurinn setti upp og sem 

nýlega hafði tekið gildi. Hún lýsti því hvernig forgangslisti og biðtími lántakenda væru 

fráleit, þ.e. að fólk sem var í mikilli neyð skyldi ekki vera sett á forgangslista heldur biði 

mánuðum saman.197 Alþýðublaðið tók þátt í herferðinni og birti kosningaumfjöllun um 

Jóhönnu með fyrirsögninni „Óréttlætið rekur mig áfram“, en skilaboð Jóhönnu voru þau 

að „heiðarleiki í pólitík“ skilaði árangri. Fyrir utan kaupleiguíbúðir þá var stefna Jóhönnu 

fyrir næsta kjörtímabil m.a. að koma með einn lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn og miklar 

endurbætur á skattkerfinu.198  

 Alþingiskosningarnar 1987 voru örlagarmiklar varðandi íslenska flokkakerfið. 

Fyrir kosningar hafði Albert Guðmundsson, fyrrverandi þingmaður og ráðherra 

 
194 Dagblaðið Vísir – DV 1. okt. 1986, bls. 4–5; Kolbrún Jónsdóttir, „Stefnumál þau sömu“, Dagblaðið 

Vísir – DV 24. okt. 1986, bls. 15. 
195 Alþýðublaðið 18. okt. 1986, bls. 10–11 og 14–15; Jóhanna Sigurðardóttir, „Alþýðuflokkurinn og 

jafnaðarstefnan“, Alþýðublaðið 18. okt. 1986, bls. 19. 
196 Hugmyndin um kaupleiguíbúðir snerist um það að ríkisvaldið og sveitarstjórnir ynnu saman að 

fjármögnun til næstu ára og byggðu árlega íbúðir á ódýru leiguverði svo fólk ætti kost á öruggu húsnæði 

sem gæfi leigjendum kost á að eignast íbúðina. Sjá Jóhanna Sigurðardóttir, „Ný lausn sem markar 

tímamót í húsnæðismálum“, Alþýðublaðið 15. maí 1986, bls. 1 og 22. 
197 Jóhanna Sigurðardóttir, „Húsnæðiskerfið riðar til falls“, Morgunblaðið 10. feb. 1987, bls. 18–19. 
198 Ingólfur Margeirsson, „Óréttlætið rekur mig áfram“, Alþýðublaðið 28. mars 1987, bls. 3–6.  
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Sjálfstæðisflokksins, klofið sig frá flokknum og stofnað „Borgaraflokkinn“. Talið var að 

flokkurinn drægi sér fylgi frá öllum þáverandi flokkum, vitaskuld ekki síst af 

Sjálfstæðisflokki.199 Kjördæmakerfinu hafði verið breytt og þingmönnum fjölgað úr 60 í 

63. Borgaraflokkurinn fékk sjö fulltrúa og Sjálfstæðisflokkurinn missti fimm og stóð eftir 

með 18 þingmenn, Framsóknarflokkurinn missti einn og stóð með 13 þingmenn en 

Alþýðubandalagið missti tvo og hélt átta þingmönnum. Alþýðuflokknum tókst að hrista 

af sér slenið og bætti við fjórum þingmönnum sem voru núna tíu en auk þess vann 

Kvennalistinn stórsigur, bætti við sig þremur fulltrúum og hafði þá sex. Í heildina voru í 

þetta sinn 13 þingkonur sem náðu kjöri úr öllum flokkum en Jóhanna var enn og aftur 

eina þingkona Alþýðuflokksins.200   

 Þegar kom svo að ríkisstjórnarviðræðum var staða Alþýðuflokksins flókin. 

Jóhanna sýndi lítinn áhuga á að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðiflokknum en Jón 

Baldvin Hannibalsson vildi mynda nýja Viðreisnarstjórn. Taldi hann Framsóknarflokkinn 

og Alþýðubandalagið vera ábyrga fyrir slæmri efnahagsstöðu landsins.201 Ósk Jóns 

Baldvins rættist þegar hann og Þorsteinn Pálsson (formaður Sjálfstæðisflokksins) 

mynduðu nýja ríkisstjórn en til að ná góðum meirihluta flaut Framsóknarflokkurinn með 

um borð. Þorsteinn varð nýi forsætisráðherrann, Jón Baldvin fjármálaráðherra og 

Steingrímur Hermannsson var skipaður utanríkisráðherra.202 Talið var óumdeilt að 

Jóhanna fengi sæti í ríkisstjórninni sem félagsmálaráðherra, en þegar kom að 

málamiðlunum í samstarfinu þá var Jóhanna kröfuhörð um að málefnið um 

kaupleiguíbúðir yrði samþykkt. Sjálfstæðismenn voru t.d. almennt mótfallnir því 

(hugmyndafræðilega) og Framsóknarmenn voru langt frá því hlynntir þessu máli því það 

myndi stangast á við húsnæðiskerfi þeirra sem sett var á fót árið 1986. Það varð svo til að 

formenn ríkisstjórnarflokkanna þriggja þurftu að undirrita sérstakt skjal um 

samkomulagið.203   

 Stífar málamiðlanir þurfti til þess að stjórnin yrði að veruleika og þar var Jóhanna 

eina konan í karlahjörð. Þriðji Alþýðuflokksmaðurinn í ríkisstjórninni, sem varð dóms- 

og kirkjumála- og viðskiptaráðherra, var æskuvinur Jóns Baldvins, Jón Sigurðsson en 

 
199 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 445.  
200 Alþingiskosningar 25. apríl 1987, bls. 9–10 og 68–71. 
201 Ingólfur Margeirsson, „Óréttlætið rekur mig áfram“, Alþýðublaðið 28. mars 1987, bls. 6; Alþýðublaðið 

28. apríl 1987, bls. 8.  
202 Dagblaðið Vísir – DV 8. júlí 1987, bls. 4–5. 
203 Páll Valsson, Minn tími, bls. 102–103. 
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hann var virtur hagfræðingur sem Alþýðuflokkurinn hafði í fjölda ára reynt að fá til að 

bjóða sig fram. Fyrir prófkjörin 1987 hafði Jón Baldvin lagt hart að nafna sínum að gefa 

kost á sér og láta til skarar skríða.204 Jóhanna sem eina konan í ríkisstjórninni bætti upp 

kynjahlutfallið í sínu umhverfi þegar hún t.d. réði Láru V. Júlíusdóttur sem aðstoðarkonu 

sína. Lára var á þessum tíma formaður Kvenréttindafélags Íslands (1986–1989) en sem 

formaður félagsins lagði hún áherslu á stjórnmálaþátttöku kvenna fyrir alþingiskosningar 

1987.205   

 Jóhanna hafði áður lýst því yfir að hennar helsta markið sem ráðherra væri fyrst 

og fremst að ná fram róttækum breytingum í þjóðfélaginu, ekki síst á 

húsnæðislöggjöfinni. Hún lagði fram frumvörp m.a. um kaupleiguíbúðir og húsbréf, 

aðstoð við fólk á leigumarkaðinum, almenn ákvæði varðandi húsnæði í tengslum við 

láglaunafólk og til að auka jafnrétti.206 Stefna hennar var m.a. eitt af því sem olli 

vandræðum í stjórnarsamstarfinu og ósætti byrjaði að myndast milli flokkanna, ekki síst 

milli Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks. Deilurnar byrjuðu í raun örfáum mánuðum eftir 

að stjórnin var mynduð en tengdust m.a. húsnæðisfrumvarpi sem Jóhanna hafði unnið við 

og tillögum hennar á breytingum á lögum um húsnæðislán.207 Breytingin sem Jóhanna 

vildi koma með var t.a.m. að forgangsraða ætti þeim sem voru í neyð eða þeim sem voru 

að kaupa sína fyrstu íbúð. Þingflokkur Sjálfstæðismanna mótmælti því harðlega, taldi að 

breytingin væri ekki partur af samkomulagi og það væri fráleitt að skerða ætti lán hjá 

öllum öðrum sem áttu þegar eignir.208   

 Jóhanna hélt fast við sinn keip en í desembermánuði 1987 hótaði hún að segja af 

sér sem ráðherra ef frumvarpið yrði ekki samþykkt.209 Með því að hóta afsögn setti hún í 

raun samstarf ríkisstjórnarinnar á sama tíma í erfiða stöðu.210 Þessa hegðun og vinnubrögð 

Jóhönnu gagnrýndu Sjálfstæðisflokksmenn, t.d. Geir H. Haarde, sem sagði að Jóhanna 

þyrfti að átta sig á því að hún væri ekki ein á ferð. Hann sagði: „Þessi ráðherra virðist 

ekki þurfa að fylgja sömu samskiptareglum og aðrir og temja sér eðlileg vinnubrögð.“211 

 
204 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 443 og 445–446. 
205 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 385. 
206 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 80. 
207 Frv. til laga um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 60/1984, þskj. 605. 

Alþingistíðindi 1987–1988, 110. lögþ. A: 2669–2698. 
208 Kristján Þorvaldsson, „Brestir í stjórnarsamstarfi?“, Alþýðublaðið 22. okt. 1987, bls. 8; Morgunblaðið 

22. okt. 1987, bls. 39.  
209 Alþýðublaðið 12. des. 1987, bls. 5.   
210 Bjarni Þórarinn Hallfreðsson, Stjórnin sem sprakk í beinni?, bls. 40. 
211 Þjóðviljinn 2. mars 1988, bls. 1. 
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Þingmenn í stjórnarandstöðu, einkum Kristín Einarsdóttir (í Kvennalistanum) og 

Steingrímur J. Sigfússon (í Alþýðubandalaginu), sögðu það nöturlegt fyrir 

félagsmálaráðherra að mæla með þessu frumvarpi í ljósi þess að fjármálaráðherrann (Jón 

Baldvin) hafði nýlega skorið niður framlög byggingarsjóða um 100 milljónir sem Jóhanna 

lýsti sig einnig andvíga.212 Á þessum tímapunkti virtist Jóhanna kljást við þingmenn á 

öllum vígstöðum, þ.m.t. í Alþýðuflokki, en á þessum tíma fór að bera á ágreiningi milli 

Jóhönnu og Jóns Baldvins. Frumvarp Jóhönnu fékk þó að ganga í gegn eftir mikið 

erfiði.213   

 Ríkisstjórnarsamstarfið reyndist Jóhönnu erfitt. Andrúmsloftið á Alþingi með 

fleiri þingkonur mat hún þó mikils og taldi þær hafa meiri heildaryfirsýn yfir ákveðin mál 

heldur en karlarnir, t.d. yfir afleiðingar ákveðinna aðgerða eða niðurskurðar sem gæti haft 

áhrif á aðra útgjaldaliði hins opinbera eða sveitarfélaga.214 Jóhanna sagðist hafa í raun 

fagnað því þegar Kvennalistinn fékk meðbyr í skoðunarkönnunum en í þessa veru tjáði 

hún sig í einni grein sem hún skrifaði með fyrirsögninni „Jafnaðarmenn Kvennalistans“. 

Að hennar mati sýndu skoðanakannanir að félagshyggjan stóð sterk og afstaða kvenna 

með jafnaðarstefnunni væri eitthvað sem ætti að einblína á, að heiðarleiki í pólitík væri 

eitt það mikilvægasta og rifjaði upp hversu mikilvægt var að víkja frá fyrrverandi 

ríkisstjórn. Í raun gaf hún þannig í skyn að þáverandi stjórnarsamstarf væri ekki bjart og 

að hún væri tilbúin til að fórna stöðu sinni til að fylgja samviskunni: „Málstaður 

jafnaðarstefnunnar og mín eigin samviska er mér miklu meira virði en ráðherrastóllinn. 

Þar væri ekki spurning í mínum huga hvað ætti þar að hafa forgang.“215   

 Það varð hins vegar mikil deila milli leiðtoga ríkisstjórnarinnar um hina 

svokölluðu og umdeildu „matarskatta“ sem varð stjórninni að falli. Þar voru lagðir 

sérstakir skattar á matvöru sem leið til að draga úr verðbólgunni.216 Hugmyndin varð til í 

samráði Jóns Baldvins og Þorsteins en þegar Þorsteinn kom með tillögu um að afnema þá 

án þess að tala við Jón Baldvin fór andrúmsloftið að hitna. Það var sameiginlegt mat Jóns 

Baldvins og Steingríms að Þorsteinn væri ekki tilbúinn til að halda samstöðu 

stjórnarinnar.217 Þann 17. september 1988 sátu formennirnir þrír í beinni útsendingu á 

 
212 Þjóðviljinn 2. mars 1988, bls. 1.  
213 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 454. 
214 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 80. 
215 Jóhanna Sigurðardóttir, „Jafnaðarmenn Kvennalistans“, Alþýðublaðið 25. mars 1988, bls. 14 og 20. 
216 Hugmyndin um mataskatta var rekin af Jóni Baldvin. Sjá Ingólfur Margeirsson, „Er stjórnin að 

springa?“, Alþýðublaðið 31. okt. 1987, bls. 9.  
217 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann, bls. 235–237. 
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Stöð 2 þar sem var rætt um stjórnarsamstarfið. Umræðan fór á þann veg að trúnaðurinn 

milli Jóns Baldvins og Þorsteins rofnaði og ríkisstjórnarsamstarfinu var þar með lokið.218 

Rétt rúmlega mánuði fyrir stjórnaslitin vakti Jóhanna mikla athygli fjölmiðla á 

Norðurlöndum þegar hún kom með tillögu um Jafnréttisstofnun Sameinuðu þjóðanna í 

Ósló. Tillagan snerist fyrst og fremst um að þjóðfélögin þyrftu „kvennabyltingu“ og setja 

ætti á laggirnar sérstaka stofnun þar sem fylgst yrði með stöðu kvenna á öllum sviðum, 

leita orsaka kynjamismunar og styðja jafnrétti kynjanna.219 

4.2. Samstarf í vinstristjórn 

Þegar ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar sprakk voru Framsóknarflokkurinn og 

Alþýðuflokkurinn þegar búnir að ákveða að halda áfram samstarfi. Í viðræðum við 

formann Alþýðubandalagsins, Ólaf Ragnar Grímsson, var tekin ákvörðun um að mynda 

nýja vinstristjórn eftir að ákveðin skilyrði Alþýðubandalagsins höfðu verið sett fram, t.d. 

að lækka umdeilda matarskatta. Meirihluti stjórnarinnar var tæpur og vildu 

stjórnarflokkarnir fá aðra til að styðja hana. Til dæmis fékk stjórnin stuðning Stefáns 

Valgeirssonar, eina þingmann Samtaka um jafnrétti og félagshyggju. Ekki tókst að fá 

stuðning Kvennalistans en síðar á kjörtímabilinu bættist Borgaraflokkurinn við.220    

 Þegar flokkarnir þrír (A-flokkarnir og Framsókn) settust niður til þess að semja þá 

var það Jón Sigurðsson sem fór með Jóni Baldvin, en ekki Jóhanna, sem var enn 

varaformaður flokksins. Guðjón Friðriksson nefnir í Úr fjötrum að innkoma Jóns 

Sigurðssonar í flokkinn hefði aðallega verið fyrir tilstilli Jóns Baldvins til að styrkja stöðu 

flokksins.221 Ljóst var að sterkt samstarf var milli nafnanna beggja sem Jón Baldvin ætlaði 

greinilega að halda utan um. En í ævisögu Jóhönnu er gefið í skyn að Jón Baldvin hafi 

verið svo ákafur í að fá nafna sinn í stjórn flokksins að Jóhanna endaði sem þriðja hjólið 

hjá þríeykinu og varð síðan útundan í samstarfinu. Eftir því sem leið á stjórnarsamstarfið 

dró úr samskiptum milli Jóns Baldvins og Jóhönnu og deilurnar mögnuðust.222   

 Jóhanna var enn félagsmálaráðherra og eina kona innan ríkisstjórnarinnar. 

Steingrímur Hermannsson varð forsætisráðherra, Jón Baldvin Hannibalsson 

 
218 Fyrir útsendinguna hafði tillaga Þorsteins lekið til fjölmiðla og þegar hún komst til tals í útsendingunni 

gaf Þorsteinn til kynna að hún yrði ekki afturkölluð sem varð dropinn sem fyllti mælinn fyrir Jón Baldvin 

og Steingrím. Sjá Bjarni Þórarinn Hallfreðsson, Stjórnin sem sprakk í beinni?, bls. 51–53.  
219 Alþýðublaðið 9. ágúst 1988, bls. 8. 
220 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 459 og 467. 
221 Sama heimild, bls. 443 og 459. 
222 Páll Valsson, Minn tími, bls. 128–129. 

 



 

 42 

 

 

utanríkisráðherra, Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráðherra og Jón Sigurðsson iðnaðar- 

og viðskiptaráðherra. Steingrímur Hermannson nefnir í ævisögu sinni hversu ólíkir 

þremenningarnir í Alþýðuflokknum voru. Lýsti hann Jóhönnu sem „skandínavískum 

velferðarkrata“, Jóni Sigurðssyni sem „tæknikrata“ og Jóni Baldvin sem „aristókrata“.223 

En honum stóð ekki á sama um hvernig samband formannsins og varaformannsins 

versnaði eftir því sem á leið. Til dæmis sagði Steingrímur að Jóhanna hefði oft leitað til 

hans þegar á reyndi í samskiptum milli hennar og Jóns Baldvins og hefði oft þurft að 

ganga á milli þeirra sem sáttargerðarmaður. Honum fannst t.a.m. ekki fallegt hvernig 

„Jónarnir“ baktöluðu Jóhönnu, t.d. með því að hæðast að henni fyrir að neita sér um 

ráðherrabíl því að henni fannst það bruðl.224 Svavar Gestsson, sem var þá 

menntamálaráðherra Alþýðubandalagsins, tók í sama streng en hann nefndi stöðu hennar 

í karlarými ríkisstjórnarinnar, benti til samanburðar á aðrar konur sem setið höfðu í 

ráðherrastól á fyrri árum og jafnframt þingkonurnar sem voru einar í sínum flokki, t.d. 

Svava Jakobsdóttir í Alþýðubandalaginu. Þetta nefndi hann í sjálfsævisögu sinni en bætti 

við að staða Jóhönnu sem eina konan hefði ekki bara verið erfið heldur áttu Jónarnir það 

til að vera „vondir við hana“, sem leiddi til þess að hún fjarlægðist Alþýðuflokkinn.225   

 Jóhanna taldi að það hafi verið allt of algengt að karlar í pólitík mynduðu einhvers 

konar „bandalög“ og ýttu konum til hliðar þar sem þær voru einangraðar. Að hennar sögn 

reyndi hún, eftir að hún varð félagsmálaráðherra, að vinna að sínum málum en það hefði 

verið erfitt þegar karlarnir tóku ákvarðanir í hennar málaflokkum á lokuðum fundum. Hún 

sagði: „Karlar í pólitíkinni hafa ávallt reynt að koma á þeirri mýtu að konur, sem ekki láta 

bjóða sér yfirgang þeirra, séu frekar en karlarnir aftur á móti ákveðnir þegar deilt er um 

leiðir og aðferðir.“226 Það sem ef til vill ýtti undir þetta var einnig hvernig „karakter“ 

Jóhanna var sem pólitíkus. Henni var lýst af mörgum sem einfara sem tók lítinn þátt í 

verknaði á bak við tjöldin, með öðrum orðum, hún var ekki mikill „plottari“. Þetta má í 

raun rekja frá upphafstíma Jóhönnu í stjórnmálum þegar hún var einbeitt með sín verkefni 

og fékk ekki „að vera með“ þegar karlarnir tóku ákvarðanir, eins og Páll Valsson lýsir 

þessu: „Þetta var hreinræktaður karlaheimur og testósterón alltumlykjandi. Kona var 

hvergi í augsýn þar sem stóru ráðin voru ráðin.“227  

 
223 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann, bls. 283. 
224 Steingrímur nefnir að þeir hafi oft verið mjög ósammála henni í ýmsum málefnum en þorðu aldrei að 

ganga það langt að ýta henni alveg frá sér því að það væri ekki þess virði fyrir hættuna á að 

Alþýðuflokkurinn missti fylgi. Sjá Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann, bls. 282. 
225 Svavar Gestsson, Hreint út sagt, bls. 271. 
226 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 81. 
227 Páll Valsson, Minn tími, bls. 64–65. 
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 Steingrímur og Svavar hafa sagt að þó að Jóhanna hafi gert margt gott, þá hafi hún 

ekki alltaf verið auðveld í samstarfi. Svavar lýsir Jóhönnu sem einsýnni í sínum málum 

og segir að hún hafi ekki verið dugleg að bjóða hjálparhönd. Í sjálfsævisögu sinni kemur 

hann með dæmisögu af því þegar hann hjálpaði Ólafi Ragnari að finna málamiðlun með 

Jóhönnu þegar hún bað um aukamilljónir í húsnæðismál. Þeir töldu að fjármagn væri ekki 

til en fundu lausn með því að skera 300 milljónir út úr Lánasjóði íslenskra námsmanna 

og aldrei þakkaði Jóhanna fyrir það.228 Steingrímur nefnir að það hafi stundum farið í 

taugarnar á honum og öðrum þegar Jóhanna „rauk út“ og skellti hurðum þegar hún var 

ósátt og nefnir einnig hvernig öðrum ráðherrum í öllum flokkum hafi stundum fundist 

erfitt að vinna með henni. Á móti hrósar hann Jóhönnu mikið. Hafði hann aldrei þekkt 

ráðherra sem aldrei yfirgaf verkefni sín. Hún var kjarkmikil og svaraði fyrir sig þegar 

henni var misboðið og vann vel að verkefnum sínum sem gerði hana vinsæla hjá 

almenningi. Í ríkisstjórninni fann hún sig í betri stöðu fjarri flokksbræðrum sínum, en 

Steingrímur nefnir að ráðherrarnir í Alþýðubandalaginu (einkum Svavar Gestsson og 

Steingrímur J. Sigfússon, landbúnaðar- og samgönguráðherra) höfðu talið Jóhönnu vera 

sinn „bandamann“ í ríkisstjórninni gegn „hægri mönnunum“ Jónunum og Halldóri 

Ásgrímssyni (sjávarútvegsráðherra Framsóknarflokksins).229   

 Lýsingar Steingríms og Svavars benda til þess að þeir hafi metið vinnuna sem 

Jóhanna innti af hendi en oft þótti þeim erfitt að vinna með henni og misbauð þeim 

stundum vinnubrögð hennar. Sjálfstæðismennirnir höfðu svipaða upplifun af Jóhönnu frá 

fyrra kjörtímabili en sem dæmi má nefna gagnrýni Geir H. Haarde en hann taldi sýn 

Jóhönnu vera einstefnuleg og vinnubrögð hennar ófagleg.230 Þessu neitar Jóhanna í 

ævisögunni. Hún hafi stöðugt reynt að finna málamiðlanir með öðrum ráðherrum og ekki 

eingöngu skoðað mál sem voru á hennar vegum. Það að vera kölluð t.d. „frekja“ í 

ríkisstjórninni, eins og sumir gerðu, var sárt fyrir hana.231 Ef til vill var kynbundið viðhorf 

á bak við þessa gagnrýni á Jóhönnu. Þetta viðhorf beindist bæði að því hvernig hún brást 

við öðrum og hvernig aðrir litu á hennar hlutverk í ríkisstjórninni. Hörð viðbrögð Jóhönnu 

má jafnvel túlka sem varnarhátt af hennar hálfu þegar henni var misboðið yfir einhverju 

sem aðrar ráðherrar gerðu. Dæmi um slíkt má nefna þegar hún og Ólafur Ragnar tókust 

 
228 Svavar Gestsson, Hreint út sagt, bls. 271–272. 
229 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann, bls. 282 og 295. 
230 Þjóðviljinn 2. mars 1988, bls. 1. 
231 Páll Valsson, Minn tími, bls. 115–118. 
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á. Þá fór Ólafur Ragnar til Jóns Baldvins en ekki beint til hennar til að ræða um málin. 

Við þessu brást Jóhanna illa og þurfti jafnvel Steingrím Hermannsson til að stíga á milli 

Jóhönnu og Ólafs Ragnars sem sáttargerðarmaður.232   

 Þegar Jóhanna varð félagsmálaráðherra setti hún sér það markmið að vinna verkin 

eins vel og eins fljótt og auðið væri, sökum þess að hún vissi aldrei hversu lengi hún yrði 

félagsmálaráðherra og var alltaf í kappi við tímann.233 Pressan og spennan hjá henni hefur 

líklega verið það yfirþyrmandi á ráðherratímabilinu að það fauk í hana þegar hlutirnir 

gengu ekki upp. Einnig má taka með í reikninginn að á þessum tíma hafði hún verið í 

leynilegu sambandi við Jónínu Leósdóttur í nokkur ár. Á ráðherratímabilinu reyndi það 

mikið á Jóhönnu.234 Hún var því að glíma við sitthvað annað en vinnuna sín.   

 Í kappi við tímann flutti Jóhanna mörg frumvörp á þessum ráðherratíma og mörg 

þeirra tengdust húsnæðismálum. Hún lagði einnig til jafnréttismála, t.a.m. lagði hún fram 

frumvarp um endurskoðum jafnréttislaga sem átti að stuðla að jafnrétti á öllum sviðum.235 

Hún reyndi að auka hlut kvenna í valdastöðum, þegar tækifæri gafst, og ráða konur í 

stöður sem eingöngu karlar höfðu gengt til þessa. Til dæmis réði hún Berglindi 

Ásgeirsdóttur sem fyrstu konu til að verða ráðuneytisstjóri á Íslandi. Að sama skapi var 

hún mjög þakklát gagnvart aðstoðarmönnum sínum sem hjálpuðu henni iðulega á erfiðum 

tímum.236 Viðtalstímarnir voru fyrir henni mjög erfiðir þegar hún settist niður og hlustaði 

á fólk sem leitaði ráða hjá henni. Að hennar sögn voru þessir viðtalstímar eftirminnilegir 

því að þeir gátu bæði verið átakanlegir og sorglegir. Oft var þetta fátækt fólk sem hafði 

ekkert milli handanna, var að missa húsnæði og jafnvel vissi ekki hvar rétt sinn væri að 

finna í „frumskógi“ stjórnkerfisins.237   

 Þáttur í baráttu Jóhönnu til að tryggja sem flestum húsnæði var hið svokallaða 

„húsbréfafrumvarp“. Í hnotskurn átti húsbréfakerfið að virka sem skuldabréf og einfalda 

kaupendum sem stóðu í basli vegna fasteignakaupa.238 Framsóknarmennirnir í 

ríkisstjórninni töluðu mikið gegn því enda var það andsvar við þeirra kerfi sem komið var 

 
232 Páll Valsson, Minn tími, bls. 132–133. 
233 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 82–83. 
234 Jónína Leósdóttir, Við Jóhanna, bls. 77–82. 
235 Frv. til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, þskj. 71. Alþingistíðindi 1990–1991, 113. 

lögþ. A: 900–913. 
236 Páll Valsson, Minn tími, bls. 121–122. 
237 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 82. 
238 Frv. til laga um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 86/1988, sbr. lög nr. 76/1989 og 

70/1990, þskj. 154. Alþingistíðindi 1990–1991, 113. lögþ. A: 1755–1760. 
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á fót árið 1986. Eins mikið og Steingrímur og aðrir Framsóknarmenn mótmæltu þessu 

frumvarpi og pirruðu sig yfir „þrjósku“ Jóhönnu þá viðurkenndi Steingrímur síðar að 

húsbréfakerfið hefði sannað sig á endanum.239  

 Árangurinn sem náðist í ríkisstjórninni og jafnvel í Alþýðuflokknum bætti ekki 

samband Jóhönnu og Jóns Baldvins. Á flokksþingi Alþýðuflokksins 1990 voru þau aftur 

endurkjörin í sínar stöður en þegar að því kom að halda ræður létu þau allt flakka. Í ræðu 

sinni nefndi Jón Baldvin velgengnina og árangurinn sem flokkurinn hefði náð á 

yfirstandandi kjörtímabili en þegar Jóhanna tók við nefndi hún hins vegar óunnin verk og 

kosningaloforðin sem flokkurinn hafði enn ekki staðið við. Jóhanna fullyrti að meira 

þyrfti að leggja í velferðarmál sem fól í sér þá gagnrýni að formaðurinn hefði ekki gert 

nóg. Úr því þróaðist hörð skothríð á milli þeirra en Jón Baldvin taldi Jóhönnu vera 

ósanngjarna og að ekki væri hægt að krefjast „alls eða einskis“, slík vinnubrögð vildi 

Alþýðuflokkurinn ekki. Jón Baldvin rakti helstu umbótamál Alþýðuflokksins á 20. 

öldinni og sagði að slík mál hefðu tekið þann tíma sem þurfti, að hlutirnir ættu ekki að 

ganga eingöngu á forsendum Jóhönnu.240 Deila þeirra á þessum árum hafði víðtæk áhrif 

á andrúmsloft Alþýðuflokksins. Að sögn Guðmundar Árna Stefánssonar (fyrrverandi 

bæjarstjóri Hafnafjarðar og ráðherra Alþýðuflokksins)241 voru nánast allir í uppnámi.242 

Jóhanna nefnir í ævisögu sinni að þessi ræðuskot milli þeirra hafi verið „tómt rugl“ en 

særandi. Þótt þau hafi „sæst“ eftir á fyrir kurteisis sakir þá sagði hún við Jón Baldvin að 

þetta var nánast aftaka á henni sem varaformanni og hún íhugaði alvarlega á þessu 

tímabili að gefa ekki kost á því að bjóða sig aftur fram.243  

4.3 Úr Viðey til Þjóðvaka 

Á flokksþinginu 1990 var tekin sú ákvörðun að breyta nafni flokksins í Alþýðuflokkurinn 

– Jafnaðarmannaflokkur Íslands. Þar með var lögð áhersla á að flokkurinn ætti að vera 

sameiningarafl íslenskra jafnaðarmanna um komandi tíð. Fyrir alþingiskosningarnar 1991 

kom flokkurinn með nýjar áherslur í stefnumálum, að Ísland yrði aðili að 

Evrópubandalaginu (EB), róttækar breytingar skyldu gerðar í landbúnaði með kjörorðinu 

„Ísland í A-flokk“ og slagorðið „verkin tala“ notað. Slagorðið benti á verkin sem 

 
239 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann, bls. 281. 
240 Alþýðublaðið 16. okt. 1990, bls. 1–2 og 4. 
241 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 438–440 og 512. 
242 Kristján Þorvaldsson, Hreinar línur, bls. 102. 
243 Páll Valsson, Minn tími, bls. 132. 
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flokkurinn hafði náð að vinna í ríkisstjórninni en verðbólgan var loksins orðin lág og svo 

kölluð „þjóðarsátt“ hafði náðst sem markaði endalok á löngum og erfiðum kjaraviðræðum 

verkalýðshreyfingarinnar.244   

 Eins og í síðustu prófkjörum varð aftur breyting fyrir prófkjörið 1991 en að þessu 

sinni færði Jón Sigurðsson sig í Reykjaneskjördæmi og bauð sig þar fram með m.a. 

Guðmundi Árna Stefánssyni og Rannveigu Guðmundsdóttur. Rannveig hafði sest á þing 

árið 1989 eftir að Kjartan Jóhannsson var skipaður sendiherra hjá EFTA, en fyrir þann 

tíma hafðu hún verið virk í bæjarráði Kópavogs, var m.a. fyrst kvenna til að gegna 

formennsku í bæjarráði en einnig hafði hún verið aðstoðarkona Jóhönnu þegar hún varð 

félagsmálaráðherra.245 Jón Baldvin bauð sig nú aftur fram í fyrsta sæti eftir að nafni hans 

flutti í annað kjördæmi og Jóhanna hélt sig enn við annað sæti. Bæði náðu öruggri 

kosningu en hins vegar fékk flokkurinn nýja liðsmenn fyrir prófkjörin og jafnvel úr öðrum 

flokkum. Össur Skarphéðinsson lenti t.d. í þriðja sæti í Reykjarvíkurkjördæmi en áður var 

hann í Alþýðubandalaginu.246   

 Alþingiskosningarnar 1991 fóru svo að Sjálfstæðisflokkurinn með nýjan formann, 

Davíð Oddsson, endaði sem sigurvegari. Aldrei hafði flokkurinn fengið fleiri fulltrúa á 

Alþingi en honum tókst að bæta upp fylgið sem Borgaraflokkurinn (sem var þá úr 

sögunni) hafði tekið til sín í síðustu kosningum. Flokkurinn bætti við fimm fulltrúum og 

fékk 26 þingmenn. Hjá Framsóknarflokknum og Alþýðuflokknum var fjöldi þingmanna 

óbreyttur. Alþýðubandalagið hins vegar bætti við einum fulltrúa og náði níu þingmönnum 

en Kvennalistinn missti eina þingkonu og hafði nú fimm. Kynjahlutfallið á Alþingi 

breyttist og þingkonum fjölgaði en í öllum flokkum voru þær samtals 15 talsins.247 Fyrir 

Alþýðuflokkinn voru þetta tímamót þegar Rannveig var í fyrsta skipti kosin inn á þing og 

í fyrsta skipti í sögu flokksins sem tvær þingkonur náðu kjöri fyrir flokkinn.248  

 Þrátt fyrir að ríkisstjórnarflokkarnir hefðu nógu marga fulltrúa til að halda velli þá 

lýsti Jón Baldvin því fljótlega yfir að ríkisstjórnin væri óstarfhæf vegna mismunandi 

stefnumála og ákveðins ágreinings, t.a.m. varðandi áform um Evrópska efnahagssvæðið 

 
244 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 487–488; Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öldinni, bls. 475–
476. 
245 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 488; Rannveig Guðmundsdóttir, „Fjölskyldustefna er leiðin að 

jafnrétti“, bls. 193. 
246 Morgunblaðið 7. feb. 1991, bls. 20. 
247 Alþingiskosningar 1991, bls. 64–66. 
248 Alþýðublaðið 23. apríl 1991, bls. 7. 
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(EES) sem hinir flokkarnir vildu ekki styðja.249 Hin svokallaða „Viðeyjarstjórn“ varð að 

veruleika þegar Jón Baldvin og Davíð Oddsson hittust í Viðey til að ræða um myndun 

nýrrar ríkisstjórnar. Ráðherrastöðunum var skipt jafnt á milli flokkanna en Davíð varð 

forsætisráðherra og ráðherrar Alþýðuflokksins héldu sinni stöðu, þ. á m. Jóhanna sem 

félagsmálaráðherra, en við bættust Sighvatur Björgvinsson sem heilbrigðismálaráðherra 

og Eiður Guðnason sem umhverfismálaráðherra.250 Margir í Alþýðuflokknum voru 

tortryggnir gagnvart ríkisstjórninni, sérstaklega vegna þess hvernig Sjálfstæðisflokkurinn 

hafði gagnrýnt Alþýðuflokkinn í fyrri stjórn. Í raun voru tvær fylkingar í Alþýðuflokknum 

sem skiptust á skoðunum um hvers konar stjórn þær vildu hafa; annars vegar voru 

Jóhanna, Össur og Rannveig á móti hinni væntanlegu ríkisstjórn og vildu 

félagshyggjustjórn og hins vegar voru það Jónarnir sem voru með ríkisstjórninni og vildu 

nýja Viðreisnarstjórn.251  

 Ólafur Ragnar, sem var formaður Alþýðubandalagsins, var ósáttur við hvert þetta 

var að stefna og að ný „Viðreisnarstjórn“ væri í burðarliðnum, sem endurspeglaði 

eingöngu valdakerfi Sjálfstæðisflokksins. Sökum þessa hefði Jóni Baldvin tekist að 

útiloka möguleikann á að koma með sterka og stöðuga jafnaðarstefnu til landsins.252 

Jóhanna tók í svipaðan streng en í ævisögunni lýsti hún að henni hefði ekki liðið eins vel 

í Viðeyjarstjórninni. Móttökurnar voru henni ekki vinveittar, t.d. var hún aftur eina konan 

og Sjálfstæðismennirnir sýndu henni oft mótspyrnu auk þess sem Jón Baldvin tók stórar 

ákvarðanir án þess að ræða við hana. Að hennar mati var of mikill „frjálshyggjubragur“ 

af stjórninni og hennar formaður færðist of mikið til hægri. Það fór í taugarnar á henni 

hvernig „karlarnir“ í ríkisstjórninni afgreiddu tillögur og mál fyrir hennar hönd og 

ætluðust til þess að hún kvittaði undir. Hún segir svo í ævisögu sinni: „Það var engin leið 

fyrir mig að fallast á slík vinnubrögð. Þá gat ég alveg eins hætt í pólitík.“253  

 Að mörgu leyti var staða Jóhönnu í Viðeyjarstjórninni erfiðari en í fyrri 

ríkisstjórnum. Samband hennar við Jón Baldvin var erfiðara en nokkru sinni fyrr og ekki 

náðu hún og Davíð saman eins og þau Steingrímur gerðu.254 Jóhanna hélt þó áfram að 

einbeita sér að verkefnum sínum sem hún hafði barist fyrir síðustu ár. Til dæmis lagði 

 
249 Alþýðublaðið 23. apríl 1991, bls. 1. 
250 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 494–495.  
251 Páll Valsson, Minn tími, bls. 135–137. 
252 Þjóðviljinn 27. apríl 1991, bls. 4. 
253 Páll Valsson, Minn tími, bls. 137–139. 
254 Sama heimild. 
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hún fram frumvarp til að styrkja stöðu og jafnrétti fatlaðra sem var samþykkt.255 Auk þess 

lagði hún fram frumvarp um húsaleigubætur, sem einnig var samþykkt og þótti mikil 

nýjung.256 Markmið frumvarpsins var m.a. samvinna ríkis og sveitarfélaga um að lækka 

húsnæðiskostnað tekjulágra leigjenda.257 Jóhanna taldi að hún hefði náð að gera mikið á 

þessum árum sem félagsmálaráðherra og breytt ýmsu verklagi. Lögð var áhersla á málefni 

fatlaðra og framlög til þeirra voru hækkuð, málefni barna fengu aukinn þunga og 

jafnréttismál fengu aukið vægi. Í raun fékk félagsmálaráðuneytið stærra hlutverk, með 

aukinni áherslu á velferðar- og fjölskyldumál; félagsmálaráðuneytinu varð síðar breytt í 

velferðarráðuneyti.258 Steingrímur Hermannsson hrósaði t.d. Jóhönnu í ævisögu sinni 

fyrir hvernig hún afmarkaði verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga á þessum árum.259 

Álit almennings á Jóhönnu á þessum árum var lýst m.a. í Pressunni í maímánuði 1992 

þegar blaðið gerði skoðanakönnun um ráðherra ríkisstjórnarinnar. En þar fékk Jóhanna 

hæstu einkunn sem ráðherra hafði fengið og fannst hún heiðarleg og samkvæm sjálfri 

sér.260   

 Fjölmiðlar á þessum tíma fjölluðu töluvert um ágreininginn og óróann sem var í 

flokknum, t.d. um flokksþing Alþýðuflokksins 1992 þegar þau Jóhanna og Jón Baldvin 

tókust aftur á. Helsta deilumálið voru gjöld sem ríkisstjórnin hafði í hyggju að leggja á 

sem og kæmi niður á velferðarmálum ásamt miklum niðurskurði. Jóhönnu fannst það fullt 

langt gengið en Jón Baldvin taldi það vera nauðsyn fyrir stefnu stjórnarinnar.261 Að sögn 

Jóhönnu var eins og landsfundurinn 1990 væri að endurtaka sig, en hún sá mikið eftir að 

hafa ekki boðið sig fram gegn Jóni Baldvin þegar hún var hvött til þess, sérstaklega þegar 

hann hótaði henni að segja af sér sem formaður á þeim tímapunkti og samband þeirra 

versnaði til muna.262   

 Samband þeirra var eins og púðurtunna sem beið eftir því að fá að springa. 

Jóhanna sagði að dropinn sem fyllti mælinn fyrir sig sem varaformaður flokksins hafi 

verið þegar ráðherraskipti urðu í flokknum sumarið 1993. Eiður Guðnason ætlaði að láta 

af þingmennsku og í staðinn fyrir að formaður flokksins kæmi með tillögu um nýjan 

 
255 Frv. til laga um málefni fatlaðra, þskj. 354. Alþingistíðindi 1991–1992, 115. lögþ. A: 2429–2477. 
256 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 497. 
257 Frv. til laga um húsaleigubætur, þskj. 869. Alþingistíðindi 1993–1994, 117. lögþ. A: 4086–4107. 
258 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 80–83. 
259 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann, bls. 282. 
260 Pressan 28. maí 1992, bls. 14. 
261 Morgunblaðið 16. júní 1992, bls. 20. 
262 Pál Valsson, Minn tími, bls. 145 og 177. 
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ráðherra (eins og venjan var áður), ætlaði hann að leyfa þingmönnum Alþýðuflokksins að 

kjósa á milli Össurar Skarphéðinssonar og Rannveigar Guðmundsdóttur. Kosning fór svo 

að Össur sigraði með sjö atkvæðum gegn fimm en áskilið var að sá sem yrði undir yrði 

nýr formaður þingflokksins. Rannveig ætlaði hins vegar að taka sér umhugsunarfrest.263 

 Áður en kosningarhugmyndin var lögð fram þá hafði Jón Baldvin fengið ýmsar 

áskoranir úr öllum áttum um að velja Össur eða Rannveigu. Til dæmis sendi stjórn 

Alþýðuflokkskvenna áskorun til hans um að velja Rannveigu. Jóhanna hótaði afsögn ef 

Rannveig yrði ekki fyrir valinu og stuðningsmenn Össurar beittu þrýstingi.264 Jóhanna 

nefnir í ævisögunni að þetta hafi verið hrein svik af hálfu Jóns Baldvins og eitt það sárasta 

sem hún varð fyrir á sínum pólitíska ferli. Að hennar sögn gerði hún og Jón Baldvin 

samkomulag um að Rannveig yrði fyrir valinu; þess vegna var Jóhanna tilbúin til að færa 

sig um ráðuneyti og gera Rannveigu að félagsmálaráðherra, ef þess væri þörf. Síðan hafði 

Jón Baldvin notað þá afsökun að Jóhanna hefði verið of sein til að taka ákvörðun um 

hvort hún ætlaði að skipta um ráðuneyti.265 Jón Baldvin nefndi hins vegar að 

kringumstæðurnar hefðu verið orðnar þannig að besta leiðin til að leysa ágreininginn um 

ráðherraskipanina væri að halda leynilega atkvæðagreiðslu um þau tvö sem ágreiningur 

stóð um. Þannig væri ekki hægt að segja að hann sýndi ofríki við val á ráðherra.266   

 Þann 25. júní 1993 tilkynnti Jóhanna að hún segði af sér varaformennskunni. 

Næsta dag nefndi hún að helstu ástæðurnar væru samband hennar við Jón Baldvin og 

ráðherraskipan. Hún kvaðst þó vilja halda áfram sem félagsmálaráðherra og klára sín 

verkefni út kjörtímabilið.267 Fjölmiðlar sögðu að forystumenn Alþýðuflokksins hefðu 

ekki tekist svona á síðan Vilmundur Gylfason yfirgaf flokkinn ellefu árum áður. Á næsta 

flokksstjórnarfundi þann 18. júlí flutti Jóhanna ræðu um Jón Baldvin, m.a. um að hann 

hefði aldrei hlustað á skoðanir hennar í ríkisstjórninni, reynt að útiloka hana frá 

ákvörðunartöku og að ráðherraskipanin hefði fyllt mælinn. Hún ásakaði hann fyrir 

„leikfléttu“ í skipaninni, að Jón Baldvin hefði vitað fyrir fram hver yrði næsti ráðherra. 

Einnig lýsti hún óánægju með aðgerðir ríkisstjórnarinnar, t.d. með einkavæðingu 

ríkisbanka, niðurskurði á velferðarmálum og ákvörðun um alls konar gjöld á 

 
263 Alþýðublaðið 8. júní 1993, bls. 1. 
264 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 507–508. 
265 Páll Valsson, Minn tími, bls. 151–153. 
266 Morgunblaðið 27. júní 1993, bls. 6. 
267 Morgunblaðið 26. júní 1993, bls. 16. 
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velferðarþjónustu.268 Þessum ásökunum um leikfléttu neitaði Jón Baldvin og taldi hann 

að hann gæti alltaf valið nýjan ráðherra eins og formaður flokksins hefði gert í 77 ár. En 

uppsagnarhótun Jóhönnu var m.a. ein af ástæðum þess að hann valdi að hafa 

atkvæðagreiðslu.269 Rannveig hins vegar tók ekki upp hanskann fyrir Jóhönnu og var 

óhress með að Jóhanna notaði hana sem átyllu til að segja af sér.270 Hún sagði að þetta 

hefði að öllu leyti verið einhliða ákvörðun Jóhönnu einnar: „Ég kannast ekki við að það 

séu nein átök einhverra fylkinga innan flokksins. Þetta er hennar val.“271 Það vekur samt 

sem áður undrun að DV lýsti ráðherraskipaninni þann 7. júní, áður en fundurinn átti sig 

stað.272   

 Meðan þessar deilur gengu yfir fór samstarf ríkisstjórnarflokkanna að versna. Þeir 

tókust á um ýmis málefni, t.d. „skinkumálið“ svokallaða þegar Halldór Blöndal 

landbúnaðarráðherra stoppaði innflutning á skinku sem Jón Baldvin var æfur yfir en 

Davíð gaf Halldóri grænt ljós til að fylgja banninu eftir.273 Þá virtist fylgi við ríkisstjórnina 

fara dvínandi, t.d. mældist stuðningur hennar um haustið 1993 vera 25,5%.274 Jóhanna 

mældist aftur á móti sem vinsælasti stjórnmálamaðurinn og Davíð næstur á eftir henni en 

Jón Baldvin mældist sem sá óvinsælasti.275 Tekið skal fram að við upphaf ársins, eða þann 

13. janúar, var EES-samningurinn endanlega staðfestur (eftir mikla deilu) og Jón Baldvin 

var einn aðal talsmaður samningsins sem margir landsmenn voru mikið á móti.276

 Síðar kom ný uppákoma í Alþýðuflokknum þegar Rannveig Guðmundsdóttir tók 

við sem nýr varaformaður flokksins. Í aðdraganda þess hafði Jón Baldvin hvatt hana til 

þess að bjóða sig fram sem varaformann og með því urðu átök meðal 

Alþýðuflokkskvenna um hvort hún ætti að gefa kost á sér en á annað hundrað konur í 

Sambandi alþýðuflokkskvenna vildu að hún byði sig fram. Rannveig taldi að það ætti að 

vera meginregla að konur höfnuðu ekki stórum embættum þrátt fyrir andstöðu Jóhönnu, 

sem taldi að samstaða birtist í því að konur sætu hjá við kjörið.277 Konur innan flokksins, 

þ. á m. Lára V. Júlíusdóttir, studdi sjónarmið Jóhönnu í þessu máli en að lokum var 

 
268 Karl Th. Birgisson, „Uppgjör Jóhönnu Sigurðardóttur við Jón Baldvin Hannibalsson“, Pressan 22. júlí 

1993, bls. 10–12. 
269 Morgunblaðið 27. júní 1993, bls. 6. 
270 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 508. 
271 Morgunblaðið 27. júní 1993, bls. 6. 
272 Dagblaðið Vísir – DV 7. júní 1993, bls. 2. 
273 Dagblaðið Vísir – DV 10. sep. 1993, bls. 40. 
274 Dagblaðið Vísir – DV 16. sep. 1993, bls. 4. 
275 Dagblaðið Vísir – DV 17. sep. 1993, bls. 4. 
276 Dagur 27. ágúst 1992, bls. 6; Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 502–505.  
277 Dagblaðið Vísir – DV 16. júlí 1993, bls. 40. 
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Rannveig kosin með 66 atkvæðum af 86. Talið var að með kjöri Rannveigar sem 

varaformanns hefði Jón Baldvin styrkt stöðu sína innan flokksins. Rannveig kvaðst hafa 

tekið ákvörðunina um að bjóða sig fram eftir að fjöldi Alþýðuflokkskvenna hefðu hvatt 

hana til þess og væri hið besta mál til að halda samstöðu innan flokksins.278 Jóhanna nefnir 

í ævisögunni að henni hafi fundist það skiljanlegt að Rannveig hafi boðið sig fram í 

varaformannsembættið þegar ýmist gott fólk hafi hvatt hana til þess, en hana sárnaði að 

þær hefðu aldrei náð að hreinsa andrúmsloftið milli sín.279 Vikublaðið kom með lýsingu 

frá Ólafi Ragnari að Jóhanna hefði verið í þeirri stöðu að ógna Jóni Baldvin og hafði haft 

það á valdi sínu að leiða þessa deilu til enda en ekki Jón Baldvin. Í sama blaði nefndi 

ritstjórinn að Jóhanna hafði haft góða möguleika á að gera eitthvað í stöðunni um stefnu 

flokksins.280   

 Í ljósi aðstæðna kom Jóhanna fram 2. júní 1994 og bauð sig fram sem næsta 

formann Alþýðuflokksins. Hennar helsta ástæða var fyrst og fremst að fylgi flokksins 

væri að dala og formennska hennar gæti styrkt stöðuna. Eins og áður, þegar hún bauð sig 

fram sem varaformaður, þá fékk hún ákveðna hvatningu úr ýmsum áttum. Ein slík var 

nýlegur sigur R-listans í borgarstjórnarkosningunum, sameiginlegur framboðslisti 

félagshyggjuflokkanna í Reykjavík, sem sýndi að félagsleg stefna var enn möguleiki fyrir 

Alþýðuflokkinn.281 Sigur R-listans taldi hún sem ákall fólksins um breyttar áherslur í 

íslenskum stjórnmálum: „Stjórnmálin hér, alveg eins og í Evrópu, hafa verið eins konar 

tæknihyggja þar sem mælistika reiknistokksins er lögð á alla skapaða hluti en mannúðleg 

sjónarmið eru látin víkja.“282 Skoðanir Jóhönnu og Jóns Baldvins sem formaður voru 

skiptar. Jón Baldvin var ekki hrifinn af framboði Jóhönnu í ljósi þess að hann hafði á 

ráðherratímabilinu unnið að umdeildum málum, t.d. Evrópumálunum, sem höfðu kostað 

hann mikinn stuðning og samstöðu. Á meðan hefði Jóhanna í raun verið stikkfrí frá slíkum 

málum, einbeitt sér eingöngu að sínum hugðarefnum og sýnt tillitsleysi og yfirgang í 

samstarfi.283   

 Þann 9. júní 1994 var hið örlagaríka flokksþing Alþýðuflokksins haldið. Jón 

Baldvin var fyrstur til að flytja ræðu þar sem hann byrjaði á að hrósa Jóhönnu sem einum 

 
278 Morgunblaðið 16. júlí 1993, bls. 2; Dagblaðið Vísir – DV 19. júlí 1993, bls. 2. 
279 Páll Valsson, Minn tími, bls. 161–163. 
280 Hildur Jónsdóttir, „Endurreisn atvinnulífsins“, Vikublaðið 30. júlí 1993, bls. 8–9; Hildur Jónsdóttir, 

„Jóhanna – stærri en Alþýðuflokkurinn“, Vikublaðið 30. júlí 1993, bls. 2. 
281 Alþýðublaðið 2. júní 1994, bls. 1. 
282 Dagblaðið Vísir – DV 7. júní 1994, bls. 10. 
283 Páll Valsson, Minn tími, bls. 180–181.  
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færasta félagsmálaráðherra sem Ísland hefði haft en síðan beindi hann spjótunum að 

henni. Hann gagnrýndi hana fyrir „hentistefnu“ í stjórnmálum og slæmt væri fyrir stöðu 

flokksins að ganga „til liðs“ við „andstæðingana“ og gagnrýna sinn eigin formann. Þegar 

komið var að Jóhönnu flutti hún ræðu þar sem hún sagði að flokkurinn væri í mikilli lægð 

en fólkið í flokknum hefði tækifæri til að breyta stefnunni og benti á sigur R-listans í 

Reykjavík. Hún sagði það að ef ósigur hennar yrði mikill þá sæi hún sér ekki fært að halda 

áfram sem ráðherra. Jafnframt sagði hún að færi hún úr flokknum þá ætlaði hún ekki að 

kljúfa hann.284 Niðurstaðan varð sú að Jón Baldvin sigraði með 60% atkvæða. Eftir að 

stuðningsmenn hans höfðu fagnað flutti Jóhanna aðra ræðu þar sem hún þakkaði sínum 

vinum stuðninginn sem hún fékk sem hún kvaðst aldrei mundu gleyma. Síðan lét hún hin 

fleygu orð falla: „Ósigur er ekki endalok alls. Því í sigri geta rætur ósigurs leynst en í 

ósigri rætur velgengni. Minn tími mun koma.“285   

 Við tók nýtt og erfitt tímabil hjá Jóhönnu þegar hún byrjaði að fjarlægast 

Alþýðuflokkinn. Tímabilið var ekki eingöngu erfitt í pólitíkinni, heldur lá samband 

hennar við Jónínu tímabundið niðri og Jóhanna upplifði sig mjög eina á báti.286 

Lokaákvörðun hennar um að segja af sér ráðherraembættinu var eftir „þriggja tíma 

fundinn“ svokallaða sem hún hélt með Jóni Baldvin eftir flokksþingið. Í ævisögunni lýsir 

hún því að hann hefði í raun „veifað“ sínum sigri framan í hana og að hún þyrfti að sætta 

sig við það. Hún gat eftir það ómögulega hugsað sér að starfa á sama stað og hann.287 

Þann 21. júní tilkynnti Jóhanna Davíð forsætisráðherra uppsögn sína og baðst lausnar sem 

félagsmálaráðherra en tiltók að hún væri ekki hætt í pólitík.288 Fyrir marga var það mikill 

missir að sjá hana fara úr ríkisstjórninni, jafnvel Davíð nefndi að það myndi veikja 

ríkisstjórnina.289 Margt benti til þess að Jóhanna væri á leiðinni úr flokknum en 

Guðmundur Árni nefndi í ævisögu sinni að hann hefði lýst stuðningi við Jóhönnu sem 

formann, þrátt fyrir vinskap þeirra Jóns Baldvins, og hvatti hana til að yfirgefa ekki 

flokkinn.290 Svavar Gestsson segir í sinni sjálfsævisögu að Jóhanna hafi einfaldlega verið 

hrakin úr Alþýðuflokknum.291  

 
284 Morgunblaðið 11. júní 1994, bls. 9. 
285 Eintak 6. júní 1994, bls. 1–2. 
286 Jónína Leósdóttir, Við Jóhanna, bls. 97. 
287 Páll Valsson, Minn tími, bls. 185. 
288 Alþýðublaðið 22. júní 1994, bls. 1. 
289 Morgunblaðið 22. júní 1994, bls. 22–23. 
290 Kristján Þorvaldsson, Hreinar línur, bls. 136–138. 
291 Svavar Gestsson, Hreint út sagt, bls. 307. 
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 Að lokum kom frá Jóhönnu formleg úrsögn úr Alþýðuflokknum þann 16. 

september 1994. Þrátt fyrir óvissuna um hvað ætti að koma næst þá sýndi sérframboð 

Jóhönnu í skoðanakönnunum að hún fékk 6,6% fylgi, einkum frá fyrrum kjósendum 

Alþýðuflokksins og Kvennalistans, en einnig frá fólki úr öllum öðrum flokkum.292 Þó svo 

að þetta hafi verið lokakafli í hennar þingmennsku í Alþýðuflokknum þá var nýr kafli að 

hefjast. Eftir að hún sá stuðninginn við sig um allt land gaf hún kost á sér til þess að stofna 

nýjan jafnaðarmannaflokk sem bar heitið „Þjóðvaki – hreyfing fólksins“ og var stofnaður 

þann 27. nóvember 1994.293 Meðal þeirra sem gengu til liðs við Jóhönnu voru Ágúst 

Einarsson (sem var meðstofnandi flokksins) og Ásta R. Jóhannesdóttir sem áður var 

varaþingkona Framsóknarflokksins. Atkvæðin sem Þjóðvaka var spáð að mundi taka af 

Alþýðuflokknum skapaði óróa í Alþýðuflokknum sem mældist með 4% fylgi. Ólafur 

Ragnar var t.d. mjög ósáttur við að ákveðnir flokksmenn Alþýðubandalagsins hugðust 

ganga til liðs við Jóhönnu.294  

 Þjóðvaki bauð sig fram í alþingiskosningum 1995 og náði fjórum fulltrúum á þing 

en Alþýðuflokkurinn, sem líklegast missti fylgi vegna Þjóðvaka, missti þrjá fulltrúa og 

náði að halda sjö.295 Ríkisstjórnarseta Alþýðuflokksins var hins vegar á enda runnin þrátt 

fyrir að stjórnin hefði getað haldið velli því að Sjálfstæðisflokkurinn myndaði nýja stjórn 

með Framsóknarflokknum.296 Örlög Jóhönnu, sem upplifði ósigur á flokksþingi 

Alþýðuflokksins, rötuðu í þann farveg að yfirgefa flokkinn og stofna nýjan 

stjórnmálaflokk sem síðar sameinaðist öðrum flokkum í Samfylkingunni árið 1999.297 

Hún var þingkona flokksins næstu árin og síðan forsætisráðherra árið 2009, fyrst íslenskra 

kvenna.298 

  

 
292 Dagblaðið Vísir – DV 8. ágúst 1994, bls. 2 og 40. 
293 Helgarpósturinn 28. nóv. 1994, bls. 6–7; Páll Valsson, Minn tími, bls. 205. 
294 Alþýðublaðið 29. nóv. 1994, bls. 1–3 og 6; Páll Valsson, Minn tími, bls. 200. 
295 Alþýðublaðið 11. apríl 1995, bls. 1. 
296 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum, bls. 518–519. 
297 Jóhanna Sigurðardóttir, „Samfylking um vinstristefnu“, Dagblaðið Vísir – DV 16. júlí 1998; 

Morgunblaðið 16. feb. 1999, bls. 2. 
298 19. júní 19. júní 2009, bls. 6–10. 
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Niðurstöður 

Á seinni hluta 8. áratugar síðustu aldar var Alþýðuflokkurinn að jafna sig eftir mikla lægð 

eftir kosningarnar 1971 og 1974. Hið lága fylgi flokksins gerði það að verkum að margir 

landsmenn misstu trú á flokkinn. Um þetta leyti gekk Jóhanna Sigurðardóttir í 

Alþýðuflokkinn, nánar tiltekið árið 1978. Þegar Jóhanna náði kjöri árið 1978 hafði 

flokkurinn tekið upp nútímalegri stjórnmálastefnu sem fékk meira fylgi en áður og vann 

sinn stærsta sigur í sögu flokksins. Að auki fékk flokkurinn sína fyrstu þingkonu en fyrir 

þann tíma var engin kona í nógu öruggu sæti til að ná kjöri. Vegna þess hefði Jóhanna að 

öllum líkindum ekki náð kjöri ef hún hefði boðið sig fram í fyrri alþingiskosningum því 

að þessi tímasetning skipti höfuðmáli. Hvað varðaði stöðu kvenna í Alþýðuflokknum þá 

virtust þær hafa ákveðið hlutverk en aldrei nógu öruggt sæti til þess að komast á þing. Til 

fjölda ára var Jóhanna eina þingkona flokksins en síðan á árunum 1978–1991 voru 

eingöngu tvær Alþýðuflokkskonur kosnar inn á þing. Í millitíðinni voru einu nýju 

þingkonurnar annaðhvort úr öðrum flokki, sem sameinaðist Alþýðuflokknum (t.d. 

Bandalag jafnaðarmanna), eða tók við af öðrum þingmanni sem var að hætta 

þingmennsku. Jóhanna var því eina konan á þessum árum með nógu örugga stöðu til að 

vera kosin inn á þing. Hins vegar hafði flokkurinn yfirleitt minna fylgi en hinir þrír 

flokkarnir og líkurnar á að konur í Alþýðuflokknum næðu kjöri þar af leiðandi minni.  

 Jóhanna var án efa meðal aðaltalsmanna kynjajafnréttis á Alþingi fyrir hönd 

Alþýðuflokksins. Á fyrsta kjörtímabili sínu þegar þingkonurnar voru mjög fáar fékk hún 

ákveðinn stuðning frá flokksbræðrum sínum, sem t.a.m. hjálpuðu henni með fyrstu 

frumvörpin sín, en á sama tíma virðist hún hafa verið mjög sjálfstæð. Hún einbeitti sér að 

því að standa við það sem hún hafði lofað fyrir kosningar og var tilbúin að berjast fyrir 

þeim málum ein, ef þess var þörf. Þegar þingkonum fjölgaði eftir alþingiskosningar 1983 

fór hún í sérstakan baráttuham þegar hún náði ákveðinni samvinnu við aðrar þingkonur 

sem var áður ekki í boði. Þessi samvinna birtist bæði í nýju frumvarpi um jafnrétti 

kynjanna og í ákveðinni samstöðu gegn ríkisstjórninni, þegar hún ásamt öðrum 

þingkonum í stjórnarandstöðunni unnu saman að frumvörpum. Að sama skapi kom 

samstaða kvenna í ljós þegar Jóhanna og aðrar konur í stjórnarandstöðunni neituðu að 

samþykkja verkfallsbann á flugfreyjur á kvennafrídaginn 1985. Sá atburður sýndi að 

Jóhanna fylgdi ekki flokksbræðrum sínum í blindni þar sem hún var eini þingmaður 

Alþýðuflokksins sem studdi ekki bannið og kaus frekar að fylgja sinni réttlætiskennd.  

 Jóhanna lagði áherslu á að standa við það sem hún sagðist ætla að berjast fyrir. 
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Það sýndi hún þau fyrstu skipti sem hún bauð sig fram í kosningum. Hennar barátta var 

fyrst og fremst fólgin í að styðja lágtekjufólk, minnihlutahópa, bæta jafnréttislög og 

styrkja velferðarkerfið. Þessi baráttumál komu alltaf upp í öll þau skipti sem hún bauð sig 

fram í kosningum. Flest þau mál sem hún talaði fyrir á Alþingi og beitti sér fyrir sem 

ráðherra tengdust velferðar- eða jafnréttismálum og jafnframt lagði hún fram alls kyns 

breytingar á lögum um opinberar stofnanir sem gjarnan miðuðu að því að minnka óþarfa 

bruðl.   

 Helsta gagnrýnin sem beindist að Jóhönnu frá fyrrum samstarfsmönnum var sú að 

hún hefði verið of upptekin af sínum verkefnum, verið ósveigjanleg og gengið aðeins of 

langt í framflutningi á verkefnum sínum sem leiddi til þess að hún bakaði sér óvinsældir 

meðal ákveðinna aðila. Gegnum árin í þingmennskunni lagði hún sig alla fram við að 

framkvæma og vera fylgin stefnu sinni. Í ríkisstjórninni var hún á hálfgerðu hraðspóli, 

vildi gera allt eins fljótt og auðið var sem reyndi meira á samvinnu hennar við aðra 

þingmenn en nokkru sinni fyrr. Á móti kemur var staða hennar engan veginn auðveld þar 

sem hún hafði setið sem eina konan í þremur ríkisstjórnum. Sem eina þingkona flokksins 

gegnum árum hafði að líkindum áhrif á hvernig hún brást við þegar einhver stóð í vegi 

fyrir henni eða henni fannst sér misboðið. Þetta endurspeglast í lýsingum hennar á hvernig 

karlar þingsins komu fram við hana og aðrar þingkonur á þessum árum.  

 Hörð viðbrögð Jóhönnu, þegar hún var ósammála öðrum þingmönnum og reiddist 

(sýndi það t.d. með því að rjúka út og skella hurðum), urðu til þess að aðrir ráðherrar í 

ríkistjórninni lýstu henni sem erfiðum samstarfsmanni. Þessi ýktu viðbrögð hennar virka 

eftir á eins og einhvers konar varnarháttur. Hann var ef til vill það eina sem dugði henni 

til að koma hugðarefnum sínum á framfæri sem m.a fólst í því að bregðast við mótlæti 

með róttækum leiðum, t.d. að hóta uppsögn en annars hefði viðkomandi málefni kannski 

verið „saltað“. Sem eina konan í karlarými í fjölda ára hefur hún væntanlega neyðst til að 

fara aðra leiðir en karlarnir til að koma málum áfram. Jóhanna átti sitthvað sameiginlegt 

með þingkonum fyrri tíma, sem voru einar meðal karla í þingflokki, t.a.m. Katrín 

Thoroddsen og Svava Jakobsdóttur. Katrínu hefur verið lýst sem harðorðri og hvassri en 

Svövu sem rólegri og feiminni í stjórnmálum.299 Þessi framkoma einkennd Jóhönnu. Hún 

var ákveðin og gat verið hvöss þegar á reyndi en inni á milli og á sinn hátt var hún róleg 

og feimin, þ.e. hún sóttist ekki mikið í samneyti við aðra og þorði í litlum mæli að fara 

yfir þröskuldinn innan flokksins. Hún hefði þurft að fá ákveðna hvatningu frá öðrum í 

 
299 Ída Logadóttir, Sigurstál í viljans vinstri, bls. 51. 
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flokknum, t.d. þegar Kjartan Jóhannsson hvatti hana til þess að bjóða sig fram sem 

varaformann flokksins.  

 Samvinna hennar við Jón Baldvin Hannibalsson var án efa tímasprengja sem varð 

æ ógnvænlegri eftir því sem leið á þeirra samstarf. Bæði voru þau ákveðin og sýndu mikla 

ástríðu gagnvart því hvert flokkurinn átti að stefna og bæði töldu sig vita betur hvað væri 

best fyrir flokkinn. Þau höfðu augljóslega ólíkar skoðanir sem kom æ betur í ljós eftir því 

sem leið á samvinnu þeirra. Á sama tíma virtist spennan á milli þeirra magnast í allar áttir. 

Ef ósættið tengdist ekki stefnu flokksins, þá beindist það að ríkisstjórnarsamstarfi eða að 

þeirra almennu samvinnu og samskiptum. Stríðið á milli þeirra hafði áhrif á stöðu 

flokksins, bæði varðandi afstöðu fylgismanna í þeirra deilum og í klofningnum sem varð 

á endanum. Jón Baldvin lýsti gjarnan Jóhönnu sem „ósanngjarnri“ og „erfiðri“ í samstarfi, 

að hún væri alltaf of upptekin af sínu og sæi ekki út fyrir rammann en slíkar lýsingar 

komu einnig frá öðrum. Þetta viðhorf kom í bakið á henni þegar samband hennar við 

Rannveigu Guðmundsdóttur versnaði, þegar Rannveig varð ósátt við að Jóhanna m.a. 

notaði hana sem ástæðu fyrir að segja af sér sem varaformaður flokksins. Rannveig var 

ekki á sama máli og Jóhanna en Jóhanna hélt að hún væri að gera hið rétta. Þetta viðhorf, 

að Jóhanna væri erfið og einstrengingsleg, var einnig ríkjandi í ríkisstjórninni meðan hún 

sat sem félagsmálaráðherra. Frá öðrum sjónarhornum virtust ríkisstjórnartímabilin henni 

erfið og var henni að lokum hálfpartinn ýtt til hliðar og hún hrakin burt. Meðan hún stóð 

í þessum deilum átti hún mjög erfitt í sínu leynilega sambandi við Jónínu Leósdóttur sem 

án efa hafði mikil áhrif á hennar líðan á síðustu árunum innan flokksins.   

 Ákveðni og vilji skilaði samt sem áður árangri. Á árunum sem þingmaður og síðar 

ráðherra tókst henni að gera margt og mikið og standa við það sem hún hafði sagst ætla 

að berjast fyrir frá fyrstu árum sínum í stjórnmálum. Þetta átti jafnvel við málefni, sem 

höfðu ekki komið fram í dagsbirtuna að neinu marki sem hún leiddi ein ef þess þurfti og 

lét verkin tala. Hún lagði mikla áherslu á að sýna heiðarleika í stjórnmálum og það gerði 

hana vinsæla hjá almenningi. Þegar Jóhanna leit til baka þá var hún mjög stolt af þeim 

verkefnum sem hún náði að framkvæma, sérstaklega er varðaði stöðu öryrkja og fatlaðra, 

húsnæðismálin, jafnréttislögin og að takast að gera félagsmálaráðuneytið að öflugra 

ráðuneyti til frambúðar.300 Meðal helstu áhersluatriða hennar var að standa við 

kosningaloforðin og það gerði hún.   

 
300 Jóhanna Sigurðardóttir, „Örlögin ætluðu mér annað“, bls. 80–83.  
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