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Útdráttur 

Íslensk þjóðfélagsumræða hefur opnast á síðustu áratugum meðal annars í krafti örrar 

tækniþróunar. Stór hluti landsmanna nýtir sér internetið daglega, þar sem auðvelt er að tjá 

skoðanir á óheflaðan máta. Í ljósi sífellt mikilvægara hlutverks internetsins er forvitnilegt 

að velta því fyrir sér hvers konar umræðuvettvangur það er. 

 

Hallað hefur á konur svo lengi sem saga mannkyns nær til, þær hafa verið settar á lægri 

skör af körlum og ekki fengið tækifæri til þess að taka þátt í uppbyggingu samfélaga til 

jafns á við þá. Femínistahreyfingar hafa barist fyrir jafnri stöðu kynjanna og auknum 

réttindum kvenna í heimi, sem var byggður upp af körlum. Á síðustu áratugum hafa 

konur sóst eftir auknum áhrifum innan svæða sem til fortíðar hafa verið „svæði karla.“ 

Samhliða auknum völdum kvenna  hafa viðhorf til kynlífs- og klámiðnaðarins breyst og 

iðnaðurinn hefur skotið rótum víða í nútímamenningu.  

 

Haustið 2009 komst upp að fjármálastjóri Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) heimsótti 

nektardansstað í Sviss en háum fjárhæðum af korti KSÍ var eytt inni staðnum. Í kjölfar 

þess fór fram umræða í íslensku samfélagi. Í ritgerðinni verður gerð tilraun til þess að 

varpa ljósi á þá umræðu í krafti fræðilegra kenninga. Sérstöku ljósi verður beint að 

umræðu sem fram fór á internetinu. 
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Inngangur 

Íslensk þjóðfélagsumræða hefur opnast og breyst á síðustu áratugum. Ör tækniþróun 

hefur haft sitt að segja og skýrasta dæmið er ef til vill að stór hluti þjóðarinnar nýtir sér 

internetið daglega, þar sem auðvelt er að tjá skoðanir á óheflaðan máta. Því hefur verið 

haldið fram að „internetið sé framtíðin.“ En ef internetið leikur í raun sífellt stærra 

hlutverk í lífi fólks, hvernig umhverfi býður það upp á til samfélagsumræðu og 

skoðanaskipta? Hvernig ríma skoðanir íslenskra netverja við fræðilegar kenningar um 

valdajafnvægi kynjanna, femínisma og klámvæðingu? 

 

Í mörg hundruð ár hefur fólk og fræðimenn velt fyrir sér stöðumun karla og kvenna. 

Grunnstef þeirra athugana er að karlar hafi byggt upp ríkjandi kerfi og haft afgerandi 

áhrif á það frá örófi alda. Konur hafi á móti verið settar á lægri skör af körlum og ekki 

haft aðgang að öllum gæðum sem standa þeim til boða. Karlar hafa lengst framan af 

gegnt stjórnunarstöðum á vinnumarkaði, setið í dómarasætum og mótað löggjöf 

samfélaga. Femínistahreyfingar hafa í gegnum tíðina ítrekað vakið máls á ójafnri stöðu 

kynjanna. Samhliða lagasetningu til þess að jafna stöðu kynjanna á Íslandi og í öðrum 

Norrænum samfélögum, hefur á heimsvísu orðið bylting í viðhorfi fólks til kláms og 

kynlífsiðnaðar, en klám þykir sjálfsagðari neysluvara í dag en á síðustu öld.  

 

Haustið 2009 varð fjármálastjóri Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) uppvís að því að 

hafa eytt tíma inni á svissneskum nektardansstað sem og háum fjárhæðum af 

greiðslukorti sambandsins. Í kjölfar þess að upp komst um atvikið varð talsverð umræða 

meðal Íslendinga um nektardansstaði, hlutverk KSÍ og aðkomu femínista að málinu.  

 

Meginspurning ritgerðarinnar er: Standast kenningar og hugmyndir um staðalmyndir 

kynjanna, femínistahreyfingar og klámvæðingu þankagang nútímans? „Þankagangur 

nútímans“ er greindur út frá skoðunum sem Íslendingar viðruðu haustið 2009 um ferð 

fjármálastjórans á nektardansstaðinn. Markmið höfundar eru nokkur. Að kanna hvaða 

sjónarmið, fræðikenningar og/ eða hugmyndir skinu í gegnum umræðuna og hvort 

kenningaramminn yfir höfuð stæðist með hliðsjón af nútímaumræðu. Einnig að komast 

að því hvort karlar og konur hefðu ólíkar skoðanir á ferðinni á nektardansstaðinn sem og 

að rýna í umræðu á internetinu og leggja mat á hana. Ekki skal farið leynt með þá 
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staðreynd að leiðbeinandinn, Silja Bára Ómarsdóttir, kom hugmynd að ritgerðinni á 

framfæri við höfund, sem óx og dafnaði sjálfstætt hjá síðarnefndum.  

 

Ljóst er að sú aðferð, að rýna í hvað valdir Íslendingar skrifuðu, hefur takmarkanir. Ekki 

er hægt að alhæfa um umræðuhefð Íslendinga á internetinu eða „skoðun þjóðarinnar“ á 

málinu með hliðsjón af völdum skrifum. Sérstaklega í ljósi þess hve auðvelt er að villa á 

sér heimildir á internetinu, þar sem ekki er farið fram á að fólk skrifi undir auðkenni. Þó 

veitir aðferðin vísbendingar um hugsunarhátt, hugmyndir og gildi Íslendinga. 

 

Heimildum má gróflega skipta í tvennt. Annars vegar bækur, greinar og kenningar sem 

byggja upp fræðilega hluta ritgerðarinnar, fyrri hlutann. Hins vegar „nútímaheimildir,“ 

þ.e. heimildir sem voru skrifaðar haustið 2009, þegar upp komst um ferð fjármálastjórans. 

Í þeim hluta var rýnt í íslenska fjölmiðla og umræðu Íslendinga. Fyrri hluti ritgerðarinnar 

er fræðilegur grunnur að seinni hlutanum. Flestar heimildanna eru fundnar og fengnar að 

láni á Þjóðarbókhlöðunni, allt í senn bækur, dagblöð eða efni á rafrænu gagnasafni. 

Einnig lánaði leiðbeinandi höfundi nokkrar bækur. Fjölda heimilda, sérstaklega í kafla 

um umræðu Íslendinga, má finna á internetinu. 
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Klassískar kenningar, hugmyndir og stefnur 

1. 1. Staðalmyndir kynjanna 

Ákveðnar hugmyndir í hugum fólks, staðalmyndir, tengjast ómeðvitað bæði körlum og 

konum, þó ekki sé hægt að alhæfa um kynin. Karlar „eiga að vera“ sterkir og ráðandi afl í 

aðstæðum. Þeir eiga að vera kappsamir, árásargjarnir og það að vera „alvöru karlmaður“ 

er í hugum margra að berjast og taka það sem hann vill. Þeir sem haga lífi sínu ekki í takt 

við hugmyndir um „alvöru karla“ eru vælukjóar, aumingjar, hommar eða stelpur. Einhver 

versta móðgun við karla er að kalla þá „kellingar“ eða „homma.“
1
 Að spila eins og 

„kelling“ er til dæmis notað á neikvæðan hátt í fótbolta.
2
 Konur eru í meira mæli sagðar 

tilfinninganæmar, viðkvæmar og skilningsríkar. Þær halda sig í meira mæli til hlés og eru 

líkamlega veikbyggðari og með veikari raddblæ en hitt kynið.
3
 Það telst „kvenlegt“ að 

vera undirgefin, efast um sjálfa sig, vera nægjusöm, auðmjúk og fórna sér fyrir aðra. Í 

öllum samfélögum, með misjöfnum hætti, er ljóst hvernig stelpur og konur „eiga að 

hegða sér“
4
 og er sú hegðun oft tengd þeirri staðalmynd sem lýst er að ofan. Þau hlutverk 

sem kynin eru sett í, eru mótuð frá unga aldri. Foreldrar senda ungabörnum skilaboð frá 

fæðingu.
5
 Talað er blíðlegar og barnalegar til stelpna en hörkulegar til stráka.

6
 

Femínistinn og franska kvenfrelsiskonan, Simone de Beauvoir, útskýrði málið þannig: 

„Konur fæðast ekki konur, þær verða konur.“ Jafnframt skrifaði Beauvoir um að það sem 

teldist „karlmannlegt“ eða „kvenlegt“ mótaðist ekki af líffræði heldur í krafti menningar.
7
 

Menningarlegar venjur hvetja konur til að halda sig til hlés og treysta á karla. Konum er 

iðulega kennt að tæla karla og körlum er kennt að eltast við konur. Það sama er uppi á 

                                                 
1
 Robert Jensen. Getting off: Pornography and the End of Masculinity (Cambridge, MA: South End Press, 

2007): 5, 26 og Linda Norrman Skugge, Belinda Olsson og Brita Zilg. Píkutorfan (Reykjavík: Forlagið, 

2000): 147. 
2
 Fótbolti.net, „Sigursteinn: Þegar á hólminn er komið byrjum við sem kellingar,“ fotbolti.net, 18. júní 

2010. http://fotbolti.net/fullStory.php?action=viewStory&id=92999 (sótt 25. ágúst 2010).  
3
 Mary E. Kite, Kay Deux og Elizabeth L. Haines, „Gender Stereotypes,“ í Psychology of Women: A 

Handbook of Issues and Theories, ritstj.: Florence L. Denmark og Michele A. Paludi (Westport, Conn.: 

Praeger, 2008): 207-208.  
4
 Pamela Trotman Reid, Shauna M. Cooper og Kira Hudson Banks, „Girls to Women: Development 

Theory, Research, and Issues,“ í Psychology of Women: A Handbook of Issues and Theories, ritstj.: 

Florence L. Denmark og Michele A. Paludi, (Westport, Conn.: Praeger, 2008): 240 og Linda Norrman 

Skugge, Belinda Olsson og Brita Zilg. Píkutorfan (Reykjavík: Forlagið, 2000): 147.  
5
 Mary E. Kite, Kay Deux og Elizabeth L. Haines, „Gender Stereotypes,“ í Psychology of Women: A 

Handbook of Issues and Theories, ritstj.: Florence L. Denmark og Michele A. Paludi (Westport, Conn.: 

Praeger, 2008): 217, 241.  
6
 Linda Norrman Skugge, Belinda Olsson og Brita Zilg. Píkutorfan (Reykjavík: Forlagið, 2000): 25. 

7
 Simone de Beauvoir, La deuxième sexe (1949) í Auður Eir Vilhjálmsdóttir. Vinátta Guðs Kvennaguðfræði 

(Reykjavík: Kvennakirkjan, 1994): 82.  

http://fotbolti.net/fullStory.php?action=viewStory&id=92999
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teningnum í klám- og kynlífstengdu efni, þar sem konur birtast oft sem kynverur og eru 

kynferðislega hlutgerðar fyrir karla. Þannig birtingarmyndir kvenna koma þeim 

hugmyndum á framfæri að þær séu hæfileika- og valdaminni innan samfélags heldur en 

karlar.
8
  

 

Klassískar hugmyndir um staðalmyndir karla og kvenna sem lýst er að framan eru ekki 

nýjar af nálinni, hægt er að rekja þær langt aftur til fortíðar. Aftur um margar aldir hefur 

verið fjallað um feðraveldi og yfirráð karla, sem bæði kynin hafa mótað og viðhaldið. 

Grunnhugmynd feðraveldisins er sú að karlar séu konum æðri og sjálfsmynd þeirra 

styrkist í sífellu við það að þeir séu „æðra kynið.“ Konur eiga aftur á móti að þjónusta 

karla, vinna fyrir þá og sýna undirgefni. Hugmyndir feðraveldisins eru ekki 

náttúrulögmál en þær hafa lengi mótað hluta mannfólks og heiminn. Sem dæmi um 

aldagamlar heimildir um feðraveldi, er miklum meirihluta kvenpersóna úr Gamla 

Testamentinu lýst sem auðmjúkum, undirgefnum og á lægri skör en karlarnir, ekki 

ólíkum staðalmynd kvenna nær nútímanum, sem rædd er að framan.
9
 Í gegnum 

mannkynssöguna hafa karlar verið gerendur út á við, þeir hafa haldið utan um og mótað 

lagasetningu, uppbyggingu stofnana og setið í dómarasætum og stjórnunarstöðum. Konur 

hafa beitt sér meira inn á við, haldið utan um heimili og barnauppeldi, sem eru síst 

ómerkilegri verkefni.  

 

Á síðustu áratugum hafa konur knúið dyra á stöðum, þar sem karlar hafa allt til fornaldar 

ráðið ríkjum: á vinnumarkaði, í stjórnunarstöðum og forystu út á við. Útrás kvenna inn á 

þessi svið hefur skapað núning milli kynjanna. Við sókn kvenna hafa þær tekið upp gildi, 

sem eru nefnd sem auðkennandi fyrir staðalmynd karla, „vald,“ „ráðandi afl,“ „styrkur,“ 

sem eru öll jákvæð. Á hinn bóginn er athyglisvert að velta því fyrir sér hvers vegna það 

teljist niðrandi fyrir karla að taka upp einhver af hefðbundnum gildum staðalmyndar 

kvenna, til dæmis eru þeir lélegu uppnefndir „kellingar.”  

 

                                                 
8
 Courtney E. Ahrens, Karol Dean, Patricia D. Rozee og Michelle McKenzie, „Understanding and 

Preventing Rape,“ í Psychology of Women: A Handbook of Issues and Theories, ritstj.: Florence L. 

Denmark og Michele A. Paludi (Westport, Conn.: Praeger, 2008): 514, 516. 
9
 Auður Eir Vilhjálmsdóttir. Vinátta Guðs Kvennaguðfræði (Reykjavík: Kvennakirkjan, 1994): 10-11 og 

Gerda Lerner. The Creation of Patriarchy (New York: Oxford University Press, 1986): 37, 176, 212. 
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Það er óhjákvæmilegt að fjalla um staðalmyndir og baráttu kynjanna í gegnum aldirnar án 

þess að skerpa á tveimur grundvallar hugmyndakerfum: femínisma og feðraveldi. Eins og 

komið hefur fram ganga feðraveldishugmyndir út á það að karlar eigi að ráða, í krafti 

sögu og líkamlegs styrkleika. Hugmyndir femínisma ganga á móti út á það að kynin 

standi ójafnt og eitthvað þurfi að gera í því. Barátta karla og kvenna um völd, stöður og 

gæði er því ekki nýtilkomin, enda eru hugmyndakerfin tvö vottur þess að lengi hefur 

verið barist.  

 

1. 2. Femínistahreyfingar 

Femínistahreyfingar hafa allt frá 17. öld barist gegn karla- og feðraveldi. Hugtakið 

„femínisti“ hefur verið skilgreint sem manneskja sem veit að jafnrétti kynjanna hefur ekki 

náðst að fullu og vill gera eitthvað í því. Femínismi gengur ekki út á forréttindi fyrir 

konur, þrátt fyrir að karlkynið í heild þurfi að láta eitthvað eftir af sínum gæðum, til þess 

að kynin standi jafnt. Femínistum er gróflega hægt að skipta í tvennt: Þá róttæku, sem 

vilja umbylta núverandi kerfi, því það byggist á hugmyndum feðraveldisins, og 

umbreytingarsinna, sem starfa innan ríkjandi kerfis og vilja breyta því innan frá.
10

 

Frjálshyggjufemínistar, sósíalískir femínistar, menningarfemínismar og róttækir 

femínistar eru fleiri dæmi um tegundir femínista. Menningarfemínismi byggir á því að 

konur hafi réttindi á sínum eigin forsendum og að þær þurfi ekki að taka upp hætti karla 

til þess að standa jafnfætis þeim. Í frjálshyggju- og sósíalískum femínisma er ekki að 

finna þær hugmyndir menningarfemínisma.
11

 Femínismi er dyggast studdur af konum, 

enda eiga þær mest undir honum komið.
12

 Þó hefur borið á því að konur séu hræddar við 

að kalla sig femínista vegna þess að fastmótuð staðalmynd tengd hugtakinu er oft mjög 

neikvæð. „Margt fólk heldur að femínistar séu loðnar, mussuklæddar lesbíur sem brenna 

brjóstahaldara og hata karla. Auðvitað eru til femínistar sem passa við þessa lýsingu, því 

það eru til femínistar af öllum stærðum, gerðum, litum, úr öllum stigum þjóðfélagsins og 

af báðum kynjum. Femínismi felur í sér það eitt að koma auga á að staða kvenna er ekki 

                                                 
10

 Joyce Gelb, Feminism and Politics A Comparative Perspective (London: University of Californian Press, 

1989): 4-6, 31. 
11

 Hilaire Barnerr. Introduction to Feminism Jurisprudence (London: Cavendish, 1998): 121-173 í Þorbjörg 

Sigríður Gunnlaugsdóttir, „Nauðgun frá sjónarhorni kvenna,“ (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2005): 41-

42. 
12

 Auður Eir Vilhjálmsdóttir. Vinátta Guðs Kvennaguðfræði (Reykjavík: Kvennakirkjan, 1994):11.  
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viðunandi og vilja gera eitthvað í því.“
13

 

 

Femínistahreyfingar hafa bent á að trú, lög, siðir og stofnanir eru stofnaðar og þeim 

viðhaldið með það fyrir augum að konur hafi verið skapaðar fyrir karlmenn, sem á móti 

væru þeir sem stjórnuðu.
14

 Karllæg sjónarmið eru þau almennu og hafa löngum verið 

slík, meðan sjónarmið kvenna eru sérviðmið.
15

 Til þess að heimfæra ástandið á Ísland 

nægir að líta til löggjafans, Alþingis. Fyrsta konan til þess að taka sæti þar var Ingibjörg 

H. Bjarnason, árið 1922, en engin kona hafði setið á þinginu frá stofnun þess, árið 930. 

Hlutfall íslenskra kvenna á Alþingi var undir 5% frá 1916 – 1983. Hæst fór það eftir 

kosningar 2009, þar sem þingkonur voru 42,9% löggjafans.
16

 Það er beinlínis gengið út 

frá því að mannleg upplifun og reynsluheimur kynjanna skili sér við setningu og túlkun 

laga.
17

 Niðurstaða dómstóla getur til dæmis mótast að einhverju leyti með hliðsjón af 

lífsviðhorfum dómara. Þannig getur kyn dómara haft áhrif á niðurstöðu hans.“
18

 Á þeim 

grundvelli er hægt að ganga út frá því að íslensk löggjöf, allt til ársins 2009, hafi að 

megninu til verið mótuð eftir reynslu- og hugmyndaheimi karla. 

 

Á 7. og 8. áratug 20. aldar var femínismi endurvakinn sem félagslegt afl í nánast öllum 

vestrænum þjóðfélögum. Ástæða þess er sú að konur töldu sig enn vera undir og vildu 

komast til frekari áhrifa, aðgangs og efnahags- og pólitískra valda.
19

 Konur vildu taka 

þátt í mótun samfélaga, lagasetninga og uppbyggingu stofnana. Ýmis lykilrit í 

kvennabaráttunni sem voru gefin út á 5., 6. og 7. áratugnum áttu þátt í miklum 

sprengikrafti
20

 og sigrun sem hreyfingarnar skiluðu. Sigrum kvennabaráttunnar fylgdu 

ófyrirsjáanleg viðbrögð samfélagsins eins og komið verður að í næsta kafla. 

 

                                                 
13

 Linda Norrman Skugge, Belinda Olsson og Brita Zilg. Píkutorfan (Reykjavík: Forlagið, 2000): 11. 
14

 Sally Alexander. „Women, class and sexual differences in the 1830s and 1840s: some reflections on the 

writings of a feminist history,“ History Workshop Journal 17;1 (1984).  
15

 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, „Nauðgun frá sjónarhorni kvenna,“ (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 

2005): 45. 
16

 Alþingi, „Konur á Alþingi,“ Alþingi. http://www.althingi.is/vefur/konur.html (sótt 26. júlí 2010).  
17

 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, „Nauðgun frá sjónarhorni kvenna,“ (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 

2005): 41-42. 
18

 Sama heimild: 46. 
19

 Joyce Gelb, Feminism and Politics A Comparative Perspective (London: University of Californian Press, 

1989): 1. 
20

 Auður Eir Vilhjálmsdóttir. Vinátta Guðs Kvennaguðfræði (Reykjavík: Kvennakirkjan, 1994): 31-32. 

http://www.althingi.is/vefur/konur.html
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1. 3. Bakslag kvennabaráttunnar  

Hátindi kvennabaráttunnar fylgdi margþætt bakslag. Í Bandaríkjunum var alið á ótta við 

þær breytingar á samfélagsgerð sem óhjákvæmilega fylgdu auknum réttindum og áhrifum 

kvenna.
21

 Snemma á 8. áratugnum var jafnréttisbaráttunni kennt um að hafa ruglað konur 

í ríminu, gert þær óvissar með stöðu sína og skapað togstreitu á milli heimilisstarfa og 

faglegs frama þeirra.
22

 Undir lok 9. áratugarins gætti þeirra viðhorfa hjá bandarískum 

karlmönnum að kvennabaráttan hefði gert stöðu karla innan heimilanna erfiðari. Krafist 

væri meira vinnuframlags af þeim þar og að mögulega hefði of miklu verið fórnað fyrir 

réttindi kvenna sem höfðu áunnist. Í kjölfarið var ítrekað fjallað um að femínismi væri 

„dauður.
23

“  

 

Undir lok 20. aldar tók að gæta annars konar áróðurs, sem miðaði að útliti kvenna. Konur 

voru hvattar, í krafti stórra framleiðslufyrirtækja, að vera „kven- og stelpulegar“ í 

merkingunni „sætar og kynþokkafullar“ en jafnframt að efast um sjálfa sig fyrir það að 

falla ekki inn í ákveðið form staðalmyndar.
24

 „Fullkomin staðalmynd“ kvenna, sem 

fæstar féllu undir, sást víða. Á sjónvarpsskjám var sterkum, sjálfstæðum konum skipt út 

fyrir glansmyndir af „fullkomnum eiginkonum.“ Einnig hóf tískuiðnaðurinn framleiðslu á 

staðalmynd kvenna í formi gína
25

 sem voru leiðarvísar kvenna, sýndu hvernig þær ættu 

að klæða sig (og í hvaða fatastærðir). Tísku- og snyrtivöruiðnaðurinn hefur lengi alið á 

óöryggi og miklum þrýstingi á konur að líta óaðfinnanlega út. Í kjölfar þrýstings á útlit 

kvenna fjölgaði þeim sem undirgengust lýtaaðgerðir.
26

  

 

Bakslag kvennabaráttunnar má einnig merkja innan kvikmyndaiðnaðarins í Hollywood. Í 

kvikmyndum voru konur skapaðar eftir höfði karla sem réðu ferðinni í iðnaðinum. Flestir 

þeirra kusu að hafa „kvenlegar“ konur á skjánum,
27

 ekki „sterkar og sjálfstæðar.“
28

  

                                                 
21

 Susan Faldi. Backlash: The Undeclared War Against American Women (New York: Crown Publishers, 

Inc., 1994): xix-xx.  
22

 Sama heimild: ix-x. 
23

 Sama heimild: 57, 61, 76-77, 89. 
24

 Sama heimild. 
25

 Sama heimild: 148, 171, 173. 
26

 Sama heimild: 201-203, 217.  
27

 Susan Faldi. Backlash: The Undeclared War Against American Women (New York: Crown Publishers, 

Inc., 1994): 113-114. 
28

 Sama heimild: 115. 
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Rætt hefur verið um að kynslóðir á eftir þeirri, sem barðist ötulast fyrir réttindum kvenna, 

séu öðruvísi. Þær kynslóðir, sem á eftir komu, samsama sig hvorki með né þekkja 

boðskap hreyfinganna. Ljóst er að sú mótalda, sem femínismi mætti, eftir mikla baráttu, 

allt í senn í fjölmiðlum, meðal karla og í krafti áróðursherferða stórfyrirtækja, hefur haft 

sitt að segja. Þrýstingurinn gekk í grunninn út á að konur yrðu áfram á „sínum stað“ og 

færðu sig ekki yfir á „svæði karlanna.“ Ariel Levy, virt blaðakona fædd árið 1974, hefur 

lýst því að konur af hennar kynslóð hafi unnið sig upp í hæstu stöður á vinnumarkaði og í 

heimi íþróttanna. Þó segir hún að undirliggjandi blundi sú tilfinning, að margar þessara 

kvenna séu fyrst og fremst kynverur og falli vel inn í mikið framboð af konum í 

kynþokkafullum stellingum í nútímamenningu.
29

 Levy segir að með því að gera sjálfar 

sig að kynverum, falli konur inn í heim, sem búinn er til af körlum og þóknist sjónarhorni 

þeirra.
30

  

 

„Sjónarhorn karla“ (e. male gaze) er hugtak sem rekið er til skrifa Lauru Mulvey, 

kvikmynda- og fjölmiðlafræðiprófessors. Grunnhugmynd Mulvey fjallar um sjónarhorn í 

kvikmyndum, en hana má heimfæra víðar. Mulvey skrifaði að í heimi þar sem ríkti 

ójafnvægi milli kynja, hafi því „að horfa“ verið skipt á milli karla og kvenna. Karlmenn 

væru gerendur, eða þeir sem stýrðu því hvað væri til sýnis. Konur væru á móti þær sem 

horft er á. Sjónarhorn karla ákvarðaði því form kvenna og kröfur um kynþokka, sem þær 

reyndu að uppfylla. Með þessu sjáist enn ein birtingarmynd yfirráða karla.
31

 Kenning 

Mulvey passar ágætlega við staðalmyndir kynjanna sem lýst er að framan (sjá kafla 1. 1.). 

Athyglisvert er að hún setti kenningu sína fram árið 1975, áður en snyrti- og 

tískuiðnaðurinn hóf að herja á konur með sömu skilaboðum, þeim að konur eigi fyrst og 

fremst að vera kynverur og kvenlegar. Snyrti- og tískuiðnaðurinn útskýrir að með því að 

fara eftir skilaboðunum öðlist konur „frelsi“ en Mulvey útskýrir að með því að fara eftir 

skilaboðunum þóknist konurnar sjónarhorni karla, sem stjórni því hvað sé æskilegt að 

sjáist.
32

 Deilt er um það hvort konur sem „kvenlegar kynverur“ séu enn ein birtingarmynd 

yfirráða karla eða afrakstur kvennabaráttunnar, að konur ákvarði hvað þær vilji vera. 

                                                 
29

 Ariel Levy. Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture (New York: Free Press, 

2005): 33-34. 
30

 Sama heimild: 92. 
31

 Laura Mulvey, „Visual Pleasure and Narrative Cinema,“ Screen 16.3 (1975): 6-18. 
32

 Sama heimild. 
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Sífellt aukinn þrýstingur á útlit kvenna hefur verið tengt við hnignun kvennabaráttunnar, 

þar sem skilaboðin miða að því að halda konur innan „kvenlegs ramma“ með vísun í 

klassískar hugmyndir um staðalmynd kvenna. Ekki fer á milli mála að Mulvey álítur 

kyngervingu kvenna til þess að þóknast hinu kyninu. Þó að á undan hafi aðallega verið 

fjallað um árin eftir öflugustu kvennabaráttuna í Bandaríkjunum, er auðvelt að tengja 

þróun þar við þróun í öðrum Vesturlöndum, í ljósi áhrifa og stærðar Bandaríkjanna. Í 

næsta kafla verður sjónum beint að klámvæðingu nútímans og sífellt fleiri og grófari 

tilvísunum í kyngervingu kvenna.  

 

Klámvæðing og kynlífsiðnaður 

2. 1. Frá pukri til milljarðamaskínu 

Á síðustu áratugum 20. aldar fór að gæta meira umburðarlyndis meðal almennings 

gagnvart frjálsri skipan kynferðismála.
33

 Upptökin má að finna í „kynlífsbyltingu“ sem 

hippar í Bandaríkjunum áttu mikinn þátt í kringum árið 1970 en klámefni varð í kjölfar 

hennar táknmynd kynfrelsis. Á 9. og 10. áratug síðustu aldar var kynlífsiðnaðinum leyft 

að þenjast út í krafti aðgerðarleysisstefnu stjórnvalda og frelsi markaðarins. Ofan í þá 

hugmyndafræði tvinnaðist aukin tækniþekking sem gerði framleiðslu, dreifingu og 

notkun á klámi auðveldari.
34

 Valdir fræðimenn halda því fram að í grunninn byggi 

klámframleiðsla á kynferðislegri notkun á stúlkum og ungum konum, en skuggahliðar 

iðnaðarins eru oft faldar.
35

 Fjölmargar klámmyndir snúast um þjáningu kvenna og í 

mörgum þeirra er ofbeldi gert að kynlífi. Flestar klámmyndir eru gerðar af körlum til þess 

að æsa aðra karla kynferðislega.
36

 Framleiðsla kláms hefur á síðustu árum orðið grófari 

og meira niðurlægjandi, sérstaklega fyrir konur. Þrátt fyrir það má finna skírskotanir í 

iðnaðinn sem og kynlíf í tískuiðnaði, íþróttum, skemmtanaiðnaði, stjórnmálum, sjónvarpi, 

blaða- og tímaritaútgáfum.
37

 Í dag telst klám eðlileg neysluvara í hugum margra og er 

                                                 
33

 Sheila Jeffreys. The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade (London: 

Routledge, 2009): 1. 
34

 Sama heimild: 68-69. 
35

 Robert Jensen. Getting off: Pornography and the End of Masculinity (Cambridge, MA: South End Press, 

2007): 16 og Sheila Jeffreys. The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade 

(London: Routledge, 2009): 2. 
36

 Sheila Jeffreys. The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade (London: 

Routledge, 2009): 63-64. 
37

 Ariel Levy. Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture (New York: Free Press, 

2005): 26. 
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ekki lengur eitthvað sem fólk þarf að pukrast með, eins og á fyrir síðustu aldamót.
38

 

Ákveðnar erlendar klámleikkonur, sem hafa lengi starfað í iðnaðinum, tala opinskátt um 

að þegar þær hófu feril sinn, hafi vinnan farið fram í baksundum og ekki verið þess eðlis 

að hreykja sig af. Sömu klámleikkonur segja að eftir aldamótin síðustu hafi klám- og 

kynlífsiðnaðurinn teygt anga sína miklu víðar og starfið notið meiri virðingar.
39

 Samhliða 

aukinni framleiðslu og dreifingu kláms breytist kynlífsmenning í heiminum og veldur 

lakari stöðu kvenna og stúlkna.
40

 Fyrrnefnd Ariel Levy lýsir þeirri menningu sem 

„subbulegri“, þar sem konur birtast í sífellu sem kyntákn með vísun í bert hold, klám- og 

kynlífsiðnaðinn. Levy segir menninguna ekki hliðstæðu frelsisbaráttu kvenna.
41

  

 

Femínistar hafa gagnrýnt útþenslu klám- og kynlífsiðnaðarins, telja meðal annars að í 

iðnaðinum séu faldar leiðbeiningar fyrir karla um hvernig eigi að koma fram við konur, 

nota þær og niðurlægja.
42

 Þegar femínistar hafa sýnt tilburði til þess að hefta framleiðslu 

eða dreifingu klámefnis, hafa karlar og konur oft verið á gagnstæðri skoðun og haldið því 

fram að femínistar vilji skerða frelsi til tjáningar og athafna.
43

  

 

Meira umburðarlyndi almennings og frjálsleg umræða birtist ekki einungis í viðhorfum til 

kláms og kynlífsiðnaðarins. Í dag eru mál rædd á opinskáan hátt, sem voru þögguð niður 

eða ekki rædd fyrir fáeinum árum. Í því samhengi má nefna mál Ólafs Skúlasonar, 

heitins, fyrrum biskups. Hann var árið 1996 sakaður um ofbeldi gagnvart konum, 

nauðgunartilraunir og kynferðislega áreitni. Það var ekki fyrr en sumarið 2010 að 

konurnar sem ásökuðu hann fengu uppreisn æru og þeim var trúað. Ein þeirra, Sigrún 

Pálína Ingvarsdóttir, ræddi sérstaklega að íslenskt samfélag hefði breyst mjög mikið. Árið 

1996 hefði orðið „barnaníðingur“ ekki verið til og mál því tengd, meðal annars 

                                                 
38

 Sheila Jeffreys. The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade (London: 

Routledge, 2009): 65, 68-69.  
39

 Ariel Levy. Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture (New York: Free Press, 

2005): 5. 
40

 Sheila Jeffreys. The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade (London: 

Routledge, 2009): 85. 
41

 Ariel Levy. Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture (New York: Free Press, 

2005): 31. 
42

 Michèle Barrett, „Feminism and the Definition of Cultural Politics,“ í Feminism, Culture & Politics, 

ritstj. Rosalind Brunt og Caroline Rowan (London: Lawrence and Wishart Limited, 1982): 39.  
43

 Linda Norrman Skugge, Belinda Olsson og Brita Zilg. Píkutorfan (Reykjavík: Forlagið, 2000): 18-19. 
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kynferðisafbrot, ekki rædd með sama hætti og í dag.
44

 Freistandi er að tengja þær 

breytingar sem Sigrún Pálína nefndi, við opnari og frjálslegri umræðu, meðal annars með 

tilkomu og útbreiðslu internetsins. Opnari umræðuhefð og fleiri tjáningarleiðir gætu 

þannig haft afgerandi áhrif á það hvort einstaklingar, sem búa yfir erfiðri reynslu, tjá sig 

opinberlega um hana. 

 

Opnari umræðuhefð og jafnvel opnara samfélag, hefur það líka í för með sér að aukinn 

sóðaskapur kemst upp á yfirborðið, þegar jöðrum samfélagsins er ýtt lengra til hliðanna. 

Ítrekaðar klám- og kynlífsvísanir finnast mörgum sóðalegar. Eftirfarandi atriði gætu verið 

dæmi um slíkt: Lögulegur afturendi kvenmanns „auglýsti“ kort á íslenskri 

líkamsræktarstöð árið 2010, kvenkyns bloggari á íslenskri fréttasíðu stærði sig af því að 

hafa fengið sér sílíkonbrjóst fjórum dögum eftir 18 ára afmæli sitt
45

 og veiðivöruverslun 

auglýsti útsölu á heilsíðu í fylgiriti mest lesna dagblaðs landsins með ljóshærðri stúlku úti 

í vatni, í vaðstígvélum, með mikinn farða, í hvítu, efnislitlu bíkini, sem snýr baki í 

lesendur.
46

 Veiðiauglýsingin er augljóslega miðuð að körlum, en gera má ráð fyrir því að 

færri konur hafi unun af því að horfa á hálfnakta kynsystur sína, sem lítur út eins og 

Barbie-dúkka, í hvítu bíkini úti í á. Með veiðiauglýsingunni eru send skilaboð. Bæði til 

kvenna, hvernig karlar „vilji sjá þær,“ en einnig til karla, að þeim „eigi að finnast“ þessi 

gerð af konu flott. Hvað varðar auglýsinguna á líkamsræktarkortinu eru skilaboð í henni 

um það hvernig afturendi kvenna „ætti að líta út.“ Hvað varðar brjóstastækkunina, er 

viðkomandi væntanlega að falast eftir útliti, sem á margt skylt við bæði staðalmynd 

kvenna um hina „kvenlegu kynveru“ en eins staðalmynd tengda klám- og kynlífsiðnaði, 

þar sem stór brjóst eru ákjósanleg (sjá kafla 2. 2.). Þessi þrjú dæmi eru aðeins örfá dæmi 

um innrás kláms- og kynlífsvísana í nútímamenningu Íslands. Levy segir að tilvísanirnar 

birtist í formi síendurtekinna, einfaldra fyrirmynda
47

 og hægt er að segja að íslensku 

dæmin falli undir þau en alltaf er keyrt á sömu „týpunni“ af kvenmanni sem er mjó, 

kvenleg, brjóstgóð, máluð og (oft) hálfnakin. 

 

                                                 
44

 Kastljós, RÚV, 26. ágúst 2010. 
45

 Bryndís Gyða Grímsdóttir. „Sílíkon hvað?,” Pressan, 18. júní 2010. 
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47
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2. 2. Nektardansstaðir og kynlífsstörf 

Nektardansstaðir eru hluti af klám- og kynlífsiðnaði en í krafti fyrrnefndrar útþenslu 

geirans teljast staðirnir nú hluti af eðlilegum skemmtanaiðnaði
48

 en sprenging hefur orðið 

í fjölda þeirra í heiminum. Þeir sem styðja iðnaðinn segja að í súludansi séu fólgnar 

tjáningarleiðir kvenna og líkamsrækt, en konur eru í meirihluta starfsliðs. Því verður þó 

ekki breytt að nektardansstaður í sinni hefðbundnu mynd er staður þar sem konur dansa 

til þess að örva karla kynferðislega. Súludans hefur þróast og breyst á síðustu árum, 

þróunin felur í sér færri og efnisminni föt súludansmeyja og meiri snertingu á milli 

viðskiptavina og dansmeyja. Tengingar skipulagðrar glæpastarfsemi við nektardansstaði 

hafa ítrekað komið í ljós og óvenjuhá glæpa- og morðtíðni tengd lykilstarfsfólki og 

eigendum staðanna er kunn. Mansal er þekkt leið til þess að „manna“ nektardansstaði. Í 

Evrópu og Bandaríkjunum eru fjölmörg dæmi um að súludansmeyjar á nektardansstöðum 

hafi verið fengnar í störfin með svikum eða valdi. Margar eru sviptar vegabréfi sínu við 

komu á áfangstað eða haldið í stöðugri fjárhagslegri skuld við vinnuveitendur til þess að 

þær geti ekki hætt.
49

 Stór hluti kvenna hefur störf í klám- eða kynlífsiðnaði vegna 

peningaleysis. Miklar líkur eru á því að þær glími áfram við peningaleysi, samhliða vinnu 

í geiranum, vegna þess að peningarnir sem flæða um iðnaðinn skila sér venjulega ekki til 

óbreyttra dansmeyja.
50

 Þegar í störfin er komið þurfa súludansmeyjar að starfa eftir 

ströngum reglum. Þær gætu þurft að raka af sér öll líkamshár, viðhalda brúnku á 

líkamanum árið um kring og verið hvattar til þess að undirgangast brjóstastækkun. Starfið 

er sérstakt fyrir þær sakir að um er að ræða eitt af fáum störfum þar sem konur geta 

fengið sæði karlmanna yfir nakta eða hálfnakta líkama sína,
51

 með eða gegn vilja þeirra. 

Margir viðskiptavina telja sig geta gengið eins og þeim sýnist um líkama dansmeyjanna 

og snert þær hvar og hvernig sem er. Súludansmeyjar geta orðið fyrir andlegu og 

líkamlegu ofbeldi af hálfu viðskiptavina eða vinnuveitenda. Þær eru afhjúpaðar við vinnu 

sína, naktar og eiga erfitt með að bregðast við áreitni eða illum ásetningi. Einnig eru 
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mörg dæmi þess að viðskiptavinir haf elt dansmeyjar heim.
52

 Þekkt er að karlar ljúgi til 

um ferðir sínar á staðina og konur gruni eiginmenn eða maka sína um ferðir þangað. 

Tengsl klámiðnaðarins og viðskiptalífs eru orðin bæði sjálfsögð og samofin, þannig 

þekkist að viðskiptafundir fari fram á nektardansstöðum.
53

 

 

Fleiri störf en störf súludansmeyja eru kynlífstengd. Vændiskonur, klámleikarar, 

fylgdardömur- og sveinar eru dæmi um slík. Þeim sem starfa innan greinanna má 

gróflega skipta í tvennt. Annars vegar börn eða fullorðnir sem eru neydd til starfanna,
54

 

en stærstur hluti þeirra sem lenda í viðjum mansals eru konur sem eru þvingaðar í 

vændi.
55

 Hins vegar er um að ræða fólk sem starfar sjálfviljugt í kynlífstengdum iðnaði. 

Einstaklingar í síðarnefnda hópnum hafa lýst því yfir að þeir vilji ekki hlusta á 

siðferðislegar ákúrur eða fordæmingu annarra vegna starfa sinna. Einhvers konar 

kynlífsiðja er á mörgum stöðum ólögleg meðal annars vegna þess að störf innan hennar 

sýna konur í undirgefnum stöðum og innan geirans er framið ofbeldi gegn þeim.
56

 

Verulega hefur verið hert á löggjöf á Íslandi, bæði hvað viðkemur rekstri nektardansstaða 

en einnig eru vændiskaup nú refsiverð.
57

  

 

Því hefur verið haldið fram að kynlífstengd störf séu störf, rétt eins og hver önnur. Þau 

eru þó ekki hefðbundin. Einstaklingar læra ekki störfin með hefðbundinni starfsþjálfun 

eða menntun, enda stór hluti neyddur til þátttöku. Í kynlífsiðnaðinum gætu þeir þurft að 

selja aðgang að persónulegum eiginleikum. Verðleggja líkamsgerð, líkamsstærð, aldur, 

kyn, húðlit, brjóstastærð og samskiptahæfni.
58

 Enn ein dökk hlið iðnaðarins felst í 

kenningu sálfræðingsins Mellissu Farley, sem hefur haldið því fram að meirihluti kvenna 
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(áætlað: 65-90%) sem starfar í kynlífsiðnaði hafi orðið fyrir kynferðislegri misnotkun.
59

  

 

Þau sem styðja klámvæðingu og útbreiðslu nektardansstaða í nafni frelsis kjósa að horfa 

framhjá þeim dökku hliðum, sem óhjákvæmilega fylgja greinunum. Vissulega er hluti 

sem starfar í iðnaðinum frjálsum vilja. En er yfir höfuð til frjáls vilji í heimi, þar sem 

manneskjur þróast ekki eins og þeim sýnist og ólíkum kynjum er kennt að hegða sér á 

tiltekinn máta? Það er „ætlast til“ ákveðinna hluta bæði af körlum og konum og menning 

ýtir undir ákveðna hegðun (sjá kafla 1. 1.). Það hlýtur þess vegna að vera ástæða fyrir því 

að konur vilja vinna við að æsa karlmenn kynferðislega og láta horfa á sig fyrst og fremst 

sem kynverur í vinnunni. Eins og fram hefur komið hafa störfin fengið „hærri“ stall í 

nútímamenningu, eins og klámleikkonur lýsa,
60

 sem gæti dregið að fleira starfsfólk. 

Konur hafa frá örófi alda verið það kyn sem er stjórnað
61

 og horft á
62

 af körlum. Karlar 

eru stærsti hluti framleiðenda klámefnis, stærsti hópur neytenda og karlar á 

nektardansstöðum vilja dást að súludansmeyjum. Það að vinna við að æsa karla 

kynferðislega upp er að bjóða körlum vöru eða þjónustu, sem þeir vilja kaupa, þóknast 

þeim, vera í stellingum sem þeir vilja að konur séu í og viðhalda því ástandi að vera þær 

sem horft er á. Það er auðvelt að sjá að konur sem „kvenleg kyntákn“ í heimi, sem karlar 

hafa stjórnað lengst framan af, falli þar inn eins og flís við rass.  

 

Það að vera kvenkyns, æsandi kynvera, með skírskotun í klám- og kynlífsiðnað má alls 

ekki rugla saman við gott útlit, hreysti og góða umhirðu á líkama og sál. En þegar að því 

kemur að meta hvað er „klámvædd fegurð“ og hvað er „náttúruleg fegurð“ vandast málin. 

Línan þar á milli getur verið þunn auk þess sem matið fer verulega eftir því hver horfir og 

dæmir. 

 

Einhverjir líta á það sem frelsi og aukið sjálfstraust fyrir konur að fá tækifæri til þess að 

strippa, leika í klámmynd eða sitja fyrir á síðum klámfenginna tímarita. Ef það er rétt, af 
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hverju þarfnast konur frelsis og öryggis á þann máta? Hver sagði þeim að sjálfstraust yxi 

við það að vera kvenleg kynvera í augum karla? Í krafti ótal og óraunverulegra 

fyrirmynda, skilaboða og þrýstings á konur að vera „fullkomnar“ gæti verið að þær telji 

sig raunverulega vera að „leysa verkefnið“ og öðlast frelsi með því að vera það sem þeim 

hefur ítrekað verið sagt að bera sig eftir að vera. Það gæti verið frelsandi og til þess að 

auka sjálfstraust einhverra að ná þeim stalli „að vera kyntákn“ og rímar við fyrirfram 

gefnar „fullkomnar“ fyrirmyndir. Þeim sömu getur fundist mikilvægara að „vera 

kyntákn“ en að „vera ekki söluvara.“ Það er ekki hægt að þvinga þessar konur til að 

endurskoða gildismat sitt, en það er hægt að leita svara við því hvers vegna gildismat 

þeirra er eins og raun ber vitni.  

 

Hinir, sem berjast gegn útbreiðslu nektardansstaða sem og klámvæðingar hafa fyrir því 

ýmsar ástæður, eins og tæpt hefur verið á að framan í umfjöllun um dökkar hliðar 

iðnaðarins. Erfitt hefur reynst að staðfesta kenningu Farley, að verulega stór hluti 

kvenkyns starfsliðs iðnaðarins hafi orðið fyrir kynferðislegri misnotkun.
63

 Ef Farley hefur 

rétt fyrir sér þá eru þær konur, sem eru kynferðislegar fyrirmyndir nútímamanna, konur 

sem hafa upplifað kynlíf þannig að ofbeldi, niðurlæging, misnotkun eða óeðlileg 

valdbeiting séu „eðlilegar“ hliðar þess. Í krafti dökkra hliða klám- og kynlífsiðnaðarins 

hljómar það sem þversögn að fólk sætti sig sífellt við fleiri og grófari vísanir í klám og 

kynlíf í daglegu lífi.  

 

2. 3. Af hverju fara karlar á nektardansstaði? 

Karlar eru í miklum meirihluta þeirra sem sækja nektardansstaði og konur í miklum 

meirihluta dansara staðanna. Bandaríkjamaðurinn Katherine Frank, prófessor í 

menningarlegri mannfræði, starfaði sem strippari og súludansmey í nokkur ár og nýtti 

sambönd sín í iðnaðinum til þess að rannsaka hvers vegna karlar heimsækja 

nektardansstaði. Í niðurstöðum Frank, sem innihalda svör hundruða karla, kemur fram að 

í fæstum tilfellum liggur löngun til kynferðislegrar útrásar að baki ferðanna. Þvert á móti 

nefndu karlarnir ástæður eins og „til þess að slaka á“ og/ eða „heimsækja stað þar sem 

þeir gætu „verið karlmenn“.“ Karlarnir lýstu því að á stöðunum væri skapað andrúmsloft 
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þar sem þeir gætu tekið þátt í hefðbundnum „karla-athöfnum“; reykt og drukkið, verið 

ólátasamir, dónalegir og herskáir. Nokkrir karlanna nefndu að hefðbundin og dagleg 

samskipti við konur væru stressandi. Þannig nýttu þeir nektardansstaði til þess að slaka á 

en jafnframt til þess að komast í tæri við kvenfólk sem væri ekki „femínistar.“ Karlarnir 

sögðust vilja komast í skjól, á stað þar sem þeir ættu það ekki sífellt á hættu að segja 

eitthvað sem konum þætti niðrandi fyrir kyn þeirra. Einnig sögðust þeir fá uppreisn æru 

fyrir sjálfstraust sitt, á nektardansstöðum er engin hætta á höfnun frá kvenfólki.
64

 Með 

hliðsjón af merkingu hugtaksins „femínisti“ sögðu karlarnir beinlínis við Frank að þeir 

vildu komast á nektardansstaði meðal annars til þess að eiga ekki á hættu að hitta 

manneskju sem vill koma á jafnrétti kynjanna.  

 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir mismunandi kenningum og hugmyndum um 

staðalmyndir kynjanna, femínisma og klámvæðingu. Fjallað hefur verið um ólíkar 

staðalmyndir karla og kvenna og hvernig þær hafa lengi verið við lýði og hafa á síðustu 

árum teygt anga sína inn í klámvæðingu nútímans. Einnig hefur verið tæpt á baráttu karla 

og kvenna í gegnum hugmyndafræði feðraveldis og femínisma, baráttu kvenna gegn 

yfirráðum karla, bakslagi sem gætti í kvennabaráttunni eftir mikla sigra á seinni hluta 20. 

aldar og sífellt frjálslegri viðhorfum gagnvart skírskotunum í klám og kynlífi. Næst 

verður sjónum beint að íslensku samfélagi. Að neðan verður fjallað um heimsókn 

fjármálastjóra KSÍ á svissneska nektardansstaðinn Moulin Rouge og sérstaklega umræðu 

Íslendinga um þá heimsókn.  

 

Notkun greiðslukorts KSÍ á nektardansstað og umræða í íslensku 

samfélagi  

3. 1. Frásögn íslenskra fjölmiðla á korta(mis)notkun 

Þann 5. nóvember 2009 greindi vefsíðan dv.is frá því að Pálmi Jónsson, fjármálastjóri 

KSÍ hefði árið 2005 eytt 3,5 milljónum íslenskra króna á þáverandi gengi af korti 

sambandsins á næturklúbbarölti í Zürich í Sviss. Hér er gripið niður í fréttina: 
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Hann notaði meðal annars kreditkort KSÍ til að greiða fyrir hundrað þúsund króna 

kampavínsflöskur segir í svissneskum fjölmiðlum í dag. KSÍ segir að Pálmi Jónsson, fjármálastjóri 

KSÍ hafi orðið fórnarlamb skipulagðrar glæpastarfsemi þar ytra, en hann beri allan skaðann 

sjálfur af tapinu og hafi verið gert að endurgreiða þann hlut sem féll á kort KSÍ. Sambandið beri 

því ekki fjárhagslegan skaða af málinu. Pálmi höfðaði mál gegn forsvarsmanni Moulin Rouge 

kabarettsins í Zürich þar sem hann taldi að okrað hefði verið á sér en hafði ekki árangur sem 

erfiði fyrir dómstól þar ytra í dag að því er greint er frá í svissneskum fjölmiðlum í dag. Bótakröfu 

hans var vísað frá.
65

 

Bótakröfunni var vísað frá vegna þess að Pálmi kvittaði á alla reikninga umrætt kvöld og 

því haldið fram að ábyrgðin væri hans. Svissneskur miðill dró upp skrautlega mynd af 

atburðinum í Zürich, nafngreindi meðal annars þrjár stúlkur sem áttu að hafa verið með 

Pálma á staðnum.
66

 „Við rannsókn á málinu komst hins vegar upp um stórfellda 

svikamyllu og fjársvik á staðnum í Zürich sem rekstraraðili staðarins var dæmdur fyrir. 

Samkvæmt frétt 20 Minuten hjálpaði það Íslendingnum ekkert í sínum málarekstri.“
67

  

 

Dómararnir höfnuðu því með öllu, að fulltrúi íslenska knattspyrnusambandsins - eins og 

svissneskir fjölmiðlar nefna hann - hefði verið fórnarlamb svika. Menn yrðu að reikna með því, að 

í kjölfar kampavínsgleði á næturrölti í Zürich sigldi digur reikningur.
68

  

 

Fréttablaðið staðfesti að ríflega ein milljón íslenskra króna, á gengi dagsins þegar blaðið 

var prentað, hafi verið tekin út af greiðslukorti KSÍ, áður en komið var á 

nektardansstaðinn. Þannig dreifðist heildarupphæðin á fleiri staði en Moulin Rouge en 

helmingur hennar var tekinn út af kortinu á ríflega tveggja klukkustunda tímabili.
69

 

Formaður KSÍ, Geir Þorsteinsson, stóð með fjármálastjóra sambandsins: „Það er ljóst að 

okkar ágæti starfsmaður sýndi dómgreindarleysi með því að vera þarna með kortið en 

hann var náttúrulega ekki að versla fyrir kortið heldur var það bara straujað.“
70
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Geir neitaði því að önnur sambærileg atvik hafi áður komið upp hjá sambandinu.
71

 Þann 

7. nóvember sendi Femínistafélag Íslands frá sér yfirlýsingu þar sem framferði 

fjármálastjórans og viðbrögð sambandsins við næturheimsókn hans á nektarstaðinn voru 

fordæmd. Félagið krafðist afsagnar stjórnarinnar og fjármálastjórans og sagði félagið hafa 

brugðist hlutverki sínu. Hér er gripið niður í yfirlýsinguna: 

 

… enda fáheyrt að menn sem gegni trúnaðarstörfum fyrir samtök sem kenna sig við forvarnir og 

heilbrigt líferni verði uppvísir að iðju sem tengist skipulagðri glæpastarfsemi, misnotkun á bágri 

stöðu kvenna og það með kreditkort vinnuveitandans upp á vasann.
72

 

 

Pálmi sagðist ekki vita hvað fram færi á umræddum stað, bar af sér allar sakir og hélt því 

fram að hann „drykki ekki einu sinni kampavín.“ Pálmi sagði að honum fyndist umræðan 

asnaleg, ósanngjörn og hörð í sinn garð: „Sennilega hefði ég bara átt að sætta mig við allt 

tapið strax, þá hefði þetta aldrei komist í fjölmiðlana.“ Um yfirlýsingu Femínistafélagsins 

sagði Geir: „Ég er mjög sár yfir þessari yfirlýsingu femínistanna en finnst hún í raun 

dæma sig sjálf. Þess vegna vil ég sem minnst um þessar fullyrðingar segja, það er best að 

segja ekkert.“ Og Pálmi: „Ég hef engan áhuga á því að röfla við femínistana, þær starfa 

bara svona og nýta greinilega hvert tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri.“
73

 

 

Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra og yfirmaður íþrótta- og æskulýðsmála sendi 

Íþróttasambandi Íslands og Knattspyrnusambandi Íslands bréf vegna málsins: „Við 

óskum eftir skýringum í ljósi þess að þetta eru samtök sem við erum að styrkja með 

opinberu fé og hafa mikið uppeldis- og fyrirmyndargildi.“
74

  

 

Geir varði gjörðir Pálma opinberlega í sjónvarpsþættinum Kastljósi. Þar ítrekaði hann að 

allt benti til þess að fjármálastjórinn hefði verið fórnarlamb skipulagðrar glæpastarfsemi, 

sem hafi tekið háa fjármuni af korti hans og skilað því aftur í vasa Pálma. „Engu að síður 

er Knattspyrnusambandið sjálft ekki að réttlæta hans gerðir með því að hafa farið inn á 

þennan stað. Þar sýndi hann dómgreindarleysi, en hann var sennilega bara í þannig 
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ástandi, ölvaður...,“ sagði Geir sem ítrekaði að heimsóknir á staði sem Moulin Rouge 

væru andstæðar þeim gildum sem KSÍ stæði fyrir. Í sama þætti ræddi Geir um ímynd 

sambandsins, sem hann taldi hafa skaðast.
75

 

 

Nokkrum dögum eftir að upp komst um atvikið sagði Ingibjörg Hinriksdóttir, þáverandi 

stjórnarmaður í KSÍ, að hún hefði viljað að málið hefði verið tæklað öðruvísi af 

sambandinu. Athygli vekur að hún var stjórnarmaður þegar umrætt kortaatvik átti sér 

stað, en heyrði ekki af því þegar það gerðist. Yfirlýsing Ingibjargar gaf til kynna, að 

þegar Pálmi sagði að málið væru löngu leyst innan KSÍ og að hann fengi eindreginn 

stuðning þaðan, hafi hann einungis vísað í afgreiðslu milli sín og formannsins. Fleiri 

stjórnarmenn fréttu af málinu í gegnum fjölmiðla. Ingibjörg sagði málið ömurlegt og að 

henni hafi verið brugðið að heyra um það í fjölmiðlum. Jafnframt ræddi hún um setningu 

siðareglna fyrir sambandið: „Það hefði mátt vera ákvörðun fyrrum framkvæmdastjóra og 

núverandi formanns að setja slíkar siðareglur. Það tækifæri nýtti hann því miður ekki. Ég 

held að það sé rangt að fara í felur með svona mál.“
76

 

 

Stjórn KSÍ fundaði um málið og ákvað eftir það að fjármálastjórinn sæti áfram. 

Femínistafélag Íslands, Samtök um Kvennaathvarf og Stígamót fordæmdu þá niðurstöðu. 

Eftirfarandi kemur fram í yfirlýsingu félaganna um stjórnarfundinn: 

 

Íþróttahreyfingin á Íslandi gefur sig út fyrir að vera fyrirmynd fyrir æsku landsins og halda uppi 

kröftugu forvarnarstarfi.  

 

Æska Íslands á betra skilið. Unga fólkið okkar sem erfir skuldir forfeðra sinna á ekki að þurfa að 

líða siðblindu og dómgreindarskort forsvarsmanna KSÍ.
77

 

 

Forsvarsmenn Íþrótta- og ólympíusambandsins báðu menntamálaráðherra afsökunar, 

ráðherra tók því en sagði að málið yrði ævarandi blettur á starfsemi KSÍ.
78
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Eingöngu hafa hér verið dregnar upp meginlínur í frásögn íslenskra fjölmiðla af 

kortamálinu. Fleiri fregnir voru fluttar en að framan hafa aðalatriði komið fram. 

 

3. 2. Hver sagði hvað og hvað ekki? 

Formaður KSÍ, Geir Þorsteinsson, sagði að sambærileg mál hefðu ekki áður komið upp 

hjá sambandinu. Fjármálastjórinn, Pálmi Jónsson, sagði að málið hefði aldrei komist upp, 

ef hann hefði ekki farið með það fyrir dómstól. Í ljósi þess er auðvelt að álykta að vel 

hefði verið hægt að þagga niður sambærileg mál í fortíðinni, ef viðkomandi starfsmaður 

hefði ekki ákveðið að fara með þau lengra. Málflutningur fyrrum stjórnarmanns KSÍ, 

Ingibjargar Hinriksdóttur, styður þá tilgátu að mál af sama tagi hefðu ekki verið rædd í 

stjórninni, heldur afgreidd milli viðkomandi aðila og formanns. Pálmi sagði málið löngu 

afgreitt innan KSÍ, en ljóst er að stjórnin stóð ekki öll á bakvið þá ákvörðun. Við 

meðferðina kom í ljós að heildarupphæðin var tekin út á fleiri stöðum en Moulin Rouge. 

Þannig er óljóst hvar því fé KSÍ var eytt. Eftir stendur sú staðreynd að Pálmi neitaði því 

aldrei né baðst afsökunar á því að hafa heimsótt nektardansstaðinn. Þó sagði Geir að með 

heimsókninni „sýndi hann dómgreindarleysi, en hann var sennilega bara í þannig ástandi, 

ölvaður...“
79

 

 

Þeir þrýstihópar sem gagnrýndu Pálma og KSÍ opinberlega voru Femínistafélag Íslands, 

Samtök um kvennaathvarf og Stígamót. Að auki hafði menntamálaráðherra, úr röðum 

Vinstri grænna, afskipti af málinu. Femínistafélagið ályktaði um það að stjórn KSÍ og 

fjármálastjóri ættu að segja af sér. Jafnframt, að það fordæmi, sem sambandið gæfi með 

viðveru Pálma á nektardansstaðnum væri ekki samboðið félagi sem kennir sig við 

forvarnir og heilbrigt líferni. Formaður KSÍ svaraði yfirlýsingu Femínistafélagsins á þann 

veg að hann væri sár, en fannst yfirlýsingin að öðru leyti „dæma sig sjálf.“ Pálmi sagðist 

aftur á móti engan áhuga hafa á því að „röfla við femínistana,“ en tók ekki þátt í 

efnislegri umræðu um þá fyrirmynd sem hann setti með viðveru sinni á 

nektardansstaðnum. Hvort það beri þess merki að honum hafi fundist sjálfsagt að vera þar 

í ferð á vegum félagsins, verður ekki fullyrt um, en engar reglur á þeim tíma bönnuðu 

honum það. Athygli vekur að Pálmi notaði orðið „röfl,“ sem venjulega er notað í 
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neikvæðri merkingu. Mögulega var það gert til þess að lýsa andúð sinni á 

Femínistafélaginu eða til þess að rýra boðskap eða athugasemdir félagsins.   

 

Femínistafélag Íslands, Samtök um kvennaathvarf og Stígamót, samtökin sem gerðu 

athugasemdir við framferði KSÍ, eru að miklum meirihluta hreyfingar sem samanstanda 

af konum og berjast fyrir málstað kvenna. Femínistafélagið var stofnað vegna óánægju 

með þann farveg sem jafnréttismál voru í fyrir kosningar árið 2003
80

 og hafa barist fyrir 

jafnri stöðu kynjanna. Samtök um kvennaathvarf gefa sig út fyrir að vera virk í baráttu 

fyrir jafnrétti kynjanna
81

 og Stígamót eru grasrótarsamtök gegn kynferðisofbeldi.
82

 Fyrir 

utan það er menntamálaráðherra kona, Katrín Jakobsdóttir.  

 

Femínistafélagið reið á vaðið með yfirlýsingu til höfuðs KSÍ, sem forvígismenn þess 

svöruðu ýmist þannig að gagnrýnin væri ekki svara verð eða þá að ekki væri þess virði 

„að röfla við femínistana.“ Þannig fór umræða um forvarnargildi viðveru fjármálastjórans 

á nektardasstaðnum forgörðum og ekkert „samtal“ fór fram á milli femínista og 

forvígismanna KSÍ. Draga má þá ályktun að djúpstæður pirringur eða gremja sé 

undirliggjandi í samskiptum Femínistafélagsins og KSÍ miðað við það hversu fljótt 

félagið var að gagnrýna KSÍ og eins hversu illa og næstum því ruddalega forvígismenn 

KSÍ svöruðu, aldrei efnislega þó, einfaldri en harðri gagnrýni femínistanna.  

 

3. 3. Höfðu allir Íslendingar skoðun á korta-málinu? 

Viðbrögð frá almenningi við korta(mis)notkuninni létu ekki á sér standa. Bloggheimur 

„logaði“ og fjöldi Íslendinga skrifaði greinar í blöð og á vefsíður um þetta tiltekna 

málefni. Gróflega skiptust þeir sem tjáðu sig um málið í þrjá hópa: a) þau sem héldu uppi 

heiðri KSÍ gegn Femínistafélaginu, b) þau sem gagnrýndu framferði Pálma og KSÍ og c) 

þau sem ræddu um sóðalega umræðuhefð og dómhörku á Íslandi. Baráttan varð ósjálfrátt 

liðaskipt og snérist minnst um aðalatriði og að miklu leyti um femínistana og „helvítis 

femínistana.“ Það skal tekið fram að texti úr netheimum er tekinn nákvæmlega upp eins 

og hann birtist í völdum kommentakerfum, blogg- og netsíðum. Fornafn viðkomandi er 
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notað til þess að skilgreina eiganda efnis, sem tekið er af bloggsíðum. 

 

„Fótboltamenning er karlamenning upp á sitt versta“, setti ónafngreindur bloggari í 

fyrirsögn. Í stjörnumerktri viðbót greinarinnar skrifar höfundur: „Váááá, hvað 

Femínistafélagið á eftir að fá yfir sig skítkastið frá öllum fótboltaköllum landsins fyrir 

þetta.“
83

 Öfug sjónarmið birtust hjá Guðbirni sem fjallaði um málið undir fyrirsögninni 

„Ofsóknir femínista“. Í einni af 49 athugasemdum við skrif hans er ein frá Óðni þannig: 

„Mín skoðun er þessi – EKKI taka mark á neinu sem kemur frá femínistum 

PUNKTUR.“
84

 Linda skrifaði: 

 

Eru kvennsurnar að ofsækja karlhrokann? Eru þær að kvarta ENN OG AFTUR yfir því að það sé 

hugsað um konur eins og varning og að þær vilji ekki láta koma fram við sig eins og hórur. Eru 

þær að stíga á „rétt“ þinn til að góna á alsberar innflutta unglinga í neyð? Óþolandi hvernig þær 

láta!
85

 

 

Fleiri tjáðu sig. Pálmi [ekki fjármálastjórinn] skrifaði undir fyrirsögninni: „Svokölluðu 

"femínistar" F.Í. ættu að......................“
86

 og er til marks um að Pálmi styðji ekki málstað 

Femínistafélagsins. Baldur skrifaði við færslu hans: „Það ætti með réttu að banna þesi 

samtök frekar en súlustaði. Mun hættulegra, öfgafyllra.  Hatur þeirra er óendanlega 

sjúkt.“
87

 Við færsluna skrifuðu fimm manneskjur, þar með talinn höfundurinn og tveir 

aðrir karlar. Þeir vörðu allir framferði fjármálastjórans. Tvær konur sem rituðu við 

færsluna héldu uppi sjónarmiðum Femínistafélagsins.
88

 

 

Haraldur skrifaði um vanþóknun sína í garð femínista. Jóhann spurði Harald hvaða 

embættismaður færi ekki á gott fyllerí erlendis en jafnframt að femínistar væru að reyna 
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að búa til mál „úr engu.“
89

 Björn skrifaði færsluna: „Fá báða félaga femínista fram í 

dagsljósið!“
90

 Og Kolbeins fjallaði um „hvernig femínur, með fyrirlitningu sína, reyna 

endalaust að troða þessu mannsals ógeði yfir á allt sem heitir strippbúlla.“
91

 Notandinn 

Hlynur sagði Kolbeins að koma aftur og tjá sig þegar hann sé orðinn stór og þroskaðari. 

Á móti skrifar Kolbeins að „það þurfi ekki mikinn snilling til að sjá að Hlynur sé 

greinilega kerlingabelja að baula út í loftið“. Og ennfremur: 

Það sem þið karlakerlingar (karlmenn sem vilja sleikja upp konur) þeas karlmenn sem standa ekki 

undir því að vera karlmenn og svo konur eins og þessi sem þóttist heita Hlynur verðið að fá að 

vita um sannleikann í þessu öllu saman er að..... Konur eru æðislegar og svo skemmtilegar, þó svo 

að þær séu ekki einu sinni fallegar að þá eru þær það samt þegar þær eru skemmtilegar, 

tilfinningaríkar, hlýjar og svo góðar eins og þær mest geta verið en það eru FEM'INISTAR EKKI 

því þær hafa ekkert af þessu að bera, þær eru baulandi beljur, upp fullar af karlfyrirlitningu, 

frekju, stjórnsemi og valdaofstæki sem berjast fyrir réttindum kvenna en ekki réttindum fólks í 

heild sinni litið.
92

 

Ragnheiður skrifar undir fyrirsögninni „Bla Bla Bla…..“
93

 og segist „ekki þola þetta 

helvítis femínista kjaftæði!!!“ Baldur skrifar við færsluna: 

 

Heyr,heyr. Þetta feministafélag Íslands er hópur af úrkynjuðum konum sem sjá ekki heiminn með 

réttum augum.  Súlustöðum fylgir oftast ekkert mannsal eða glæpir.  Það er staðreynd.  Þar sem 

þetta er ólöglegt (enins og er að gerast hér) þar aukast glæpir og vændi.   Lífið er bara þannig að 

súlustaðir munu alltaf njóta vinsælda, enda engin furða. Feministar skilja þetta ekki enda ekki 

kynverur og held ég í raun að flestar þeirra séu illa gefnar og illa innrættar. 

 

Linda skrifaði um færslu Ragnheiðar: „Þetta eru konurnar sem sáu til þess að þú, meðal 

annars, getur drullað yfir þær opinberlega. Hafa barist fyrir því að konur mættu hafa 

skoðanir. Sorglegt vanþakklæti hjá krakkaskratta sem finnst sjálfsagt að hafa þau réttindi 

sem þú hefur.“ Og Baldur skrifaði sína hlið á sama stað: 
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Linda: Venjulegar duglegar og heiðvirðar konur skammst sín fyrir feminista. Þessar rauðsokkur 

hafa með ógeðfelldri hegðun komið óorði á hina sönnu baráttu um jafnrétti.   Feministar eru í svo 

miklu "bulli" að það er óþefur af þeim.  Sbr Smáralindarbæklinga-málið og annað kjaftæði. 

 

Bjarni blandar sér í umræðuna og segir að ekki ríði við einteymi, gunguskapurinn og 

ræfildómurinn hjá þessu „feministahyski“. Baldur er sama sinnis og segir „að 

feministarnir séu hættulegra hyski en melludólgar og dópsalarnir, það sé málið“.
94

 Hulda 

ritaði færslu sem heitir „Stjórn KSÍ á að skammast sín“. Sigurjón skrifaði neðan við hana: 

„Ef femínistafélagið vill láta taka sig alvarlega, ætti það að leggja sjálft sig niður…“ 

Fleiri karlar láta til sín taka í umræðunni við þessa færslu og er meirihlutinn sammála um 

að spilling sé innan KSÍ.
95

 Studningsmadur skrifaði færslu undir heitinu „Handbendi 

Feminista“. Hér er gripið niður í greinina: 

 

Feministafélag Íslands er stórhættulegt félag og stórfellt þjóðfélagsmein. Félagasamtök, sem þarf 

að uppræta. Hryðjuverkasamtök, sem hafa leitt yfir íslenskt samfélag miklar hörmungar og 

margan góðan manninn deytt.
96

 

 

Um greinina spannst umræða sem var uppfull af skotum á báða bóga, femínistarnir skutu 

á Pálma og andstæðingar femínistanna skutu á þá síðarnefndu. Enn fleiri sjónarmið 

birtust. „Hann á alla mína samúð þessi fjármálastjóri“ skrifaði Jakob.
97

 „Ég tek heilshugar 

undir með Femínistafélagi Íslands í þessu máli“ skrifaði Andrea.
98

 Magnús skrifaði undir 

fyrirsögninni „Karlmenn eru heimskir, veiklyndir, vitlausir….Margir hverjir!“ Uppskar 

hann umræðu vegna skrifanna, meðal annars frá Stefáni sem sagði Magnúsi að hann yrði 

að breyta fyrirsögninni: „Eða: Karlmenn eru allir greindir, sterkir og gáfaðir ... nema 

örfáir.“
99
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Þorsteinn skrifaði færslu sem heitir „Ksí og strippið“, þar sem hann sagði að bloggheimur 

henti málinu upp sem stríði femínista við frjálslynda karlmenn.“
100

 Egill tók þveröfugan 

pól í hæðina og skrifaði: „Það er alveg magnað hvað feministar haga sér alltaf eins og 

hálfvitar.“ Og: Það er ekkert eðlilegra en að skella sér aðeins á strippbúllu.“
101

 

 

Katrín skrifaði: 

 

Er það þá þannig að sú staðreynd að í ferð á vegum Knattspyrnusambandsins hafi 

fjármálastjórinn óumdeilt farið með kort sambandsins á strippstað, sé algjört aukaatriði. Er það 

innan reglna KSÍ? Er líka í lagi að prókúruhafar þess noti peninga sambandsins, svo lengi sem 

þeir passa sig bara á því að borga það til baka? 

 

Neðan við grein hennar skrifa ungir, íslenskir karlmann. Þeir lýsa þar skoðununum sínum 

„að á Íslandi sé femíniskasta ríkisstjórn sem til er í veröldinni“ og að sá hinn sami „sé 

ekki að fíla það“. Jafnframt að nektardansstaðir „séu viðurkennd skemmtun fyrir unga 

drengi, allstaðar nema hjá VG og Samfylkingunni“.
102

 Bergþóra Njála Guðmundsdóttir 

skrifaði í Morgunblaðið: 

 

Mér finnst að enginn ætti að taka þátt í viðskiptum sem byggja á kvenfyrirlitningu og eru nátengd 

bæði mansali og vændi. Hvað þá menn sem eru í forsvari fyrir hreyfingu sem skreytir sig með 

slagorðum á borð við „heilbrigð sál í hraustum líkama.“
103

 

 

Sigurður Már Jónsson, þáverandi ritstjóri Viðskiptablaðsins, beindi sjónum sínum að 

umræðuhefð, siðferði og „aftökum.“ „Nakið siðferði“ hét grein hans en þar er fjallað um 

illkvittna þjóðfélagsumræðu. Gripið niður í skrif Sigurðar: „...píetíski hreintrúarstíll sem 

hefur einkennt skrif margra ágætra femínista undanfarið sem telja sig hafa náð hreðjataki 
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á umræðunni og breytt ógæfu eins manns í eina allsherjar krossferð.“
104

 Kolbrún 

Bergþórsdóttir, blaðamaður, tók einnig þátt í umræðunni: 

 

Auðvitað er allra best að karlmenn séu ekkert að flækjast inn á vafasama staði þar sem alls kyns 

viðbjóður getur grasserað. En fólk gerir ótalmarga heimskulega hluti á ævinni. 

Kvennasamtök fara offari í þessu máli þegar þau krefjast þess að öll stjórn KSÍ segi af sér vegna 

vanhugsaðrar skemmtistaðaferðar eins félagsmanns.
105

 

 

Eins og kom fram áðan virtist umræðan nokkuð „liðaskipt,“ fólk var ýmist á móti KSÍ, 

með Femínistafélaginu eða ræddi slaka umræðuhefð Íslendinga, líkti henni jafnvel við 

„aftökur“.
106

 Vert er að nefna eina umfjöllunartækni til, húmor. Höfundar 

áramótaskaupsins gerðu grín að málinu í innslagi í skaupinu 2009. Í því sést myndbrot 

með kúnstum kvennalandsliðsins í knattspyrnu undir hádramatískri tónlist þar sem 

eftirfarandi „tilkynning“ er lesið frá stjórn KSÍ: „Því miður getum við ekki greitt 

kvennalandsliðinu hærri dagpeninga. Við höfum þegar eytt allt of miklum peningum í 

„kellingar.““
107

 Myndbrotið er bæði skírskotun í ferð fjármálastjórans á 

nektardansstaðinn en einnig í umræðu um ójafnar dagpeningagreiðslur til karla- og 

kvennalandsliðanna, en karlaliðin fengu lengi hærri greiðslur dagpeninga en 

kvennaliðin.
108

 Mannréttindanefnd Reykjavíkurborgar boðaði þáverandi formann KSÍ 

ítrekað á fund, gerði athugasemd við mikinn mun á kjörum kvenna og karla og fór fram á 

að þeir sem þæðu styrk frá borginni létu fjármuni renna jafnt til beggja kynja.
109

 

Dagpeningagreiðslur kynjanna voru jafnaðar snemma árs 2007.
110

 

 

Hér að framan hefur einungis verið stiklað á stóru í umræðu um KSÍ-kortamálið en 

framboðið var miklu meira en það sem er tíundað að ofan, þar sem reynt var að draga upp 

smækkaða og sanngjarna mynd af umræðunni. „Að bloggheimur hendi málinu upp sem 
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stríði femínista við frjálslynda karlmenn sem eiga að fá að gera það sem þeir vilja,“
111

 

eins og einn skrifaði, lýsir umræðunni ágætlega. Umræðan verður greind nánar í næsta 

kafla.  

 

Umræða spegluð í kenningum  

4. 1. „Ekkert eðlilegra en að skella sér á strippbúllu“ 

Þeir sem vörðu framferði fjármálastjórans opinberlega voru hann sjálfur, formaður KSÍ 

og karlkyns eigandi nektardansstaðar. Þau sem gagnrýndu ferð Pálma voru samtök sem 

berjast fyrir málstað kvenna og eru að megninu til skipuð konum. Sama kynjaskipting 

birtist á mörgum vefþráðum í umræðunni. Fleiri karlar studdu kynbróður sinn hjá KSÍ en 

konurnar fylktust frekar í lið með Femínistafélaginu. Einnig er áberandi tenging hjá þeim, 

sem tjáðu sig jákvætt um framferði fjármálastjórans, við neikvæðar skoðanir á 

Femínistafélagi Íslands og öfugt. „Hann á alla mína samúð þessi fjármálastjóri“ skrifaði 

Jakob.
112

 „Ég tek heilshugar undir með Femínistafélagi Íslands í þessu máli“ skrifaði 

Andrea,
113

 en innlegg þeirra Jakobs og Andreu lýsir liðaskiptingunni ágætlega.  

 

Sjónarmið, sem komu fram hjá íslenskum körlum í umræðu um málið, ríma meðal annars 

við niðurstöður rannsóknar Katherine Frank, um ástæður þess að karlar sækja 

nektardansstaði (sjá kafla 2. 3.). Einn karlkyns sagði að það væri „ekkert eðlilegra en að 

skella sér aðeins á strippbúllu,“
114

 annar spurði „hvaða embættismaður færi ekki á gott 

fyllerí erlendis,“ en jafnframt að femínistar geri mál „úr engu“, einu mistökin hafi verið 

þau að nota kort KSÍ þarna
115

 og sá þriðji að nektardansstaðir „séu viðurkennd skemmtun 

fyrir unga drengi, alls staðar nema hjá VG og Samfylkingunni.“
116

 Úr skrifum þeirra allra 
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má álykta að þeir telji nektardansstaði góða og gilda skemmtun fyrir karlpeninginn. Þeir 

nefndu ekki að staðirnir væru skemmtun fyrir konur, en þær eru í miklum minnihluta 

viðskiptavina (sjá kafla 2. 2.). Eins og fram kemur að framan eru nektardansstaðir að 

sögn karla fyrir „alvöru karla“ og staður til þess „að fá að vera karlar“ á.
117

 Þannig telja 

íslenskir karlar, rétt eins og karlar sem Frank ræddi við, að snektardansstaðir séu staðir 

fyrir karla að skemmta sér á. Hægt er að tengja þau viðhorf, að staðirnir séu sjálfsögð 

skemmtun, beint við þær breytingar sem hafa átt sér stað í alþjóðlegu tilliti á viðhorfum 

til klámvæðingar, stórfjölgun nektardansstaða og „normalíseringu“ kláms. Klám- og 

kynlífsiðnaðurinn er farinn úr baksundum og upp á aðalsviðið, orðið sjálfsagður hluti 

menningar (sjá kafla 2. 1.). Þau viðhorf fundust sterklega hjá íslenskum körlum. 

 

4. 2. „Hættulegra hyski en melludólgar og dópsalarnir“? 

Þeir sem gengu hvað lengst í að verja Pálma fjármálastjóra gengu jafnframt lengst í 

gagnrýni sinni á Femínistafélagið. Eftirfarandi fúkyrði eru einungis brot af þeim sem 

Femínistafélag Íslands fékk yfir sig, en harkalegustu athugasemdirnar voru frá körlum:  

 

Stórhættulegt félag, stórfellt þjóðfélagsmein, félagasamtök sem þarf að uppræta, 

hryðjuverkasamtök,
118

 banna ætti Femínistafélagið frekar en súlustaði, hættulegt, öfgafullt, hatur 

femínista óendanlega sjúkt,
119

 hópur af úrkynjuðum konum, venjulegar og duglegar konur 

skammast sín fyrir femínista, femínistar eru í bulli, óþefur af þeim, hættulegra hyski en 

melludólgar og dópsalarnir.
120

  

 

Af þessum fullyrðingum að dæma um Femínistafélag Íslands, mætti halda að í afskiptum 

félagsins hafi falist lífshættuleg og skelfileg skilaboð, jafnvel dauðahótun. Þegar rýnt er í 

fyrri ályktun félagsins, er hún í sem stystu máli athugasemd við viðveru fjármálastjórans 

og úttekt á korti sambandsins á nektardansstaðnum. Ályktunin útskýrir á engan hátt 
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heiftina sem Íslendingar viðruðu í garð félagsins, sér í lagi karlar. Skilgreining á 

„femínista,“ að það sé manneskja sem vilji ná fram jafnrétti kynjanna, útskýrir heldur 

ekki óstjórnlegan pirringinn. Auðvelt er að álykta að hatrið eigi dýpri rætur en í korta-

málinu. Raunar nefndu valdir karlar ástæður fyrir því: 

 

Feministar eru í svo miklu "bulli" að það er óþefur af þeim.  Sbr Smáralindarbæklinga-málið og 

annað kjaftæði.
121

 

 

Og: 

 

Enda eru femínur endalaust að sína karl fyrirlitningu sína og troða þessu mannsals ógeði yfir á 

allt sem heitir strippbúlla, hóruhús og hvað þetta nú kallast allt saman.
122

 

 

Lesa má úr síðari athugasemdinni að femínistar séu að eyðileggja „góða skemmtun“ við 

nektardansstaðaheimsóknir með því að blanda „mansals ógeði“ yfir þær. Staðreyndir um 

ólöglega innfluttar súludansmeyjar og vændiskonur tala þó sínu máli í þeim efnum (sjá 

kafla 2. 2.). Úr fyrri athugasemdinni má lesa að atriði úr fortíðinni hafi áhrif á málflutning 

og trúverðugleika Femínistafélagsins í nútíð, hjá ákveðnum hópi. Í umræðunni kemur 

einnig fram að félagið þyki sýna frekju og yfirgang,
123

 þegar það reynir að hafa áhrif á 

gjörðir karla. Karlar hafa lengst af verið þeir sem stjórna, enda tengist það klassískri 

staðalmynd þeirra (sjá kafla 1. 1.). Mögulega finnst körlunum þrengt að sér með 

yfirlýsingu Femínistafélagsins og jafnframt þrengt að því frelsi sem þeir hafa löngum 

haft. Valdir karlar, samanber umræðu að ofan, vilja hafa frelsi til þess að fara á 

nektardansstaði þegar þeim sýnist, stjórna því sjálfir og telja ótækt að félagasamtök vilji 

stöðva þá. Þannig getur verið að þeir taki gremju sína vegna þeirrar „frelsisskerðingar“ 

sem Femínistafélag Íslands boðar, heiftarlega út á félaginu og liðsmönnum þess.  

 

Þrýstingur gegn kvennabaráttunni í Bandaríkjunum á síðustu áratugum 20. aldar, meðal 
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annars frá körlum gekk í grunninn út á það að konur ættu ekki að færa sig úr stað, af 

heimilunum sem voru talin „kvennasvæði“ og inn á vinnumarkað eða hefðbundnara 

„karlasvæði“ (sjá kafla 1. 3.). Íslenskir karlar sögðu femínista sýna „frekju“ og 

„yfirgang“ (hefðbundari lýsingarorð á staðalmynd karla) og að konur væru betri þegar 

þær væru „hlýjar“ og  „góðar“ (hefðbundnari lýsingarorð á staðalmynd kvenna). Í 

Bandaríkjunum snérist pirringur karla um að konurnar væru að fjölmenna inn á þeirra 

„svæði“ og á Íslandi snérist pirringurinn um að konurnar héldu sig ekki við hefðbundnari 

staðalmynd kvenna, „prúða,“ og „undirgefna.“ Bæði í Bandaríkjunum á síðari áratugum 

20. aldar og á Íslandi 2009 viðruðu karlarnir þá skoðun að þeir vildu hafa konurnar á 

„sínum stað,“ þ.e. innan þess ramma sem tengist nánar klassískri staðalmynd kvenna.  

 

Einhverjir karlanna sögðu við Frank að þeir færu á nektardansstaði (sjá kafla 2. 3.) til 

þess að komast frá femínistum og konum, sem þeir óttuðust að móðga í daglegu lífi.
124

 

Þeir sögðu að þeir þyrftu sífellt að tipla á tánum í kringum femínista og mættu ekki segja 

hvað sem er við þá. Ef til vill er pirringur íslenskra karla út í Femínistafélagið, afleiðing 

þess, að þeir hafi upplifað sömu hluti, þ.e. þurft að gæta sín meira þess að móðga ekki 

konur. Einhverjir sögðu Frank að þeir vildu „fá að vera karlar“, sem getur þýtt „ruddar“ 

eða þeir sem ráða. Augljóslega fer það í taugarnar á þeim að Femínistafélagið íslenska 

(sem og önnur í fortíðinni) hafi gert athugasemdir við hegðun þeirra og framkomu og 

boðað að þeir þurfi að gefa upp réttindi til þess að jafna stöðu kynjanna. Pirringur eða 

hræðsla í garð skilaboða félagsins er líkleg ástæða þess að félaginu var gert upp allt hið 

versta. Eða þá að fúkyrðin, sem notuð voru um Femínistafélagið, hafi verið til þess að 

rýra trúverðugleika þess og þagga gagnrýnisraddir femínista niður. Í ljósi viðbragða sem 

félagið fékk gæti það séð sér leik á borði og beitt öðruvísi aðferðum til þess að koma 

boðskap sínum á framfæri, svo hann verði ekki túlkaður á versta veg, eða þá að umræða í 

framhaldinu snúist alfarið um félagið. Áhugavert hefði verið að fylgjast með því hvort 

umræðan hefði þróast eins ef annað félag, til dæmis Frímúrarareglan, sem eingöngu er 

skipuð körlum, hefði sent fyrst frá sér ályktun um málið, sem hefði verið orðuð 

nákvæmlega eins og sú sem femínistarnir sendu frá sér. Enn fremur er hægt að velta því 
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fyrir sér, hvort framferði fjármálastjóra KSÍ hefði yfir höfuð verið gagnrýnt eða rætt, ef 

Femínistafélag Íslands hefði ekki riðið á vaðið og sent frá sér harðorða yfirlýsingu, sem 

fleiri tóku undir.  

 

4. 3. Viðskipti byggð á kvenfyrirlitningu 

Eins og áður segir tóku fleiri konur en karlar upp málstað Femínistafélagsins, rétt eins og 

það hefur alltaf verið í gegnum tíðina.
125

 Ein þeirra skrifaði að stjórn KSÍ ætti að 

skammast sín
126

 og önnur að enginn ætti að taka þátt í viðskiptum sem byggja á 

kvenfyrirlitningu og eru nátengd mansali og vændi.
127

 Ónefndur bloggari skrifaði að 

fótboltamenning væri karlamenning upp á sitt versta og spáði því jafnframt að 

Femínistafélagið fengi yfir sig skítkast frá fótboltakörlum landsins.
128

 Síðastnefndi 

Íslendingurinn tengdi stripp við karlkyns fóbolta og „karlamenningu“ en á hinn bóginn 

Femínistafélagið gegn fótboltakörlum og nektardansferðum. Þessar tengingar ríma við 

áralanga baráttu femínista gegn útbreiðslu nektardansstaða og klámvæðingu. Ein íslensku 

kvennanna hefur augljóslega kynnt sér tengsl viðskipta á nektardansstað við dökkar 

hliðar, bæði mansal og vændi (sjá kafla 2. 2.). Ein athyglisverð en kaldhæðin athugasemd 

frá kvenkyns notanda innihélt þá spurningu hvort konur væru „að kvarta enn og aftur yfir 

því að það sé hugsað um konur eins og varning og að þær vilji ekki láta koma fram við 

sig eins og hórur.“
129

 Þetta sjónarmið er athyglisvert í ljósi þess merkis sem margar konur 

í kynlífs- og klámiðnaði eru undir, að vera söluvara sem karlar geta keypt (sjá kafla 2. 2.). 

Af athugasemdum kvennanna að dæma virðist sem þær átti sig í meira mæli á dökkum 

hliðum klám- og kynlífsiðnaðarins, samsami sig frekar með reynsluheimi kvenna, sem 

neyddar eru til starfa í iðnaðinum og telji það þannig ekki sjálfsagða skemmtun karla að 

vera inni á nektardansstað. Frank komst að því að einhverjir karlar leyndu ferðum sínum 

á nektardansstaði fyrir konum sínum (sjá kafla 2. 2.) sem bendir til þess að konum þeirra, 

rétt eins og völdum íslenskum, finnist ferðirnar ekki sjálfsagðar.  
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4. 4. Konur eru æðislegar þegar þær eru „tilfinningaríkar, hlýjar og góðar“ 

Sömu staðalmyndir kynjanna og fjallað var um að framan (sjá kafla 1. 1.) birtust í 

umræðu Íslendinga um kortamálið. Meðal annars í innleggi þar sem fram kemur að konur 

séu „æðislegar“ og „skemmtilegar“ þegar þær eru „tilfinningaríkar, hlýjar og góðar.“ Eins 

og fram hefur komið tengjast þau lýsingarorð staðalmynd kvenna. Þegar konur eru hins 

vegar „hræðilegar,“ rétt eins og femínistar eru taldir af einhverjum, sýna þær „frekju, 

stjórnsemi og valdaofstæki.“ Síðari runa lýsingarorða á frekar við um hefðbundnari 

staðalmynd karla. Tilvísun í staðalmynd karla finnst einnig þar sem einn bloggarinn er 

„leiðréttur“ með athugasemd við færslu þar sem viðkomandi segir að karlmenn séu „allir 

greindir, sterkir og gáfaðir“.
130

 Eins birtist neikvæð staðalmynd femínista mjög sterkt. 

Einn karlkyns sagði: „Feministar skilja þetta ekki enda ekki kynverur og held ég í raun að 

flestar þeirra séu illa gefnar og illa innrættar.“
131

 Neikvæð staðalmynd femínista er síður 

en svo ný af nálinni (sjá kafla 1. 2.), rétt eins og skrifað er um í Píkutorfunni árið 2000: 

„Margt fólk heldur að femínistar séu loðnar, mussuklæddar lesbíur sem brenna 

brjóstahaldara og hata karla.“
132

  

 

Umræða á internetinu 

5. 1. Alhæfingar á netinu: „alltaf“, „er“ og „það er staðreynd“ 

Að framan hefur aðeins verið komið inn á umræðustíl Íslendinga í kringum umrætt korta-

mál. Áberandi og augljós munur er á umræðu í prentuðum miðlum (þeim útvöldu 

greinarbútum að ofan) og þeirri umræðu sem geisar á internetinu. Sú síðarnefnda er bæði 

frjálslegri og sóðalegri. Eins og fyrr segir gegnir internetið sífellt stærra hlutverki í lífi 

nútímanneskja. Í framhaldi af því er athyglisvert að skoða framsetningu skoðana þar, með 

hliðsjón af dæmum að ofan. Umræða á internetinu er á heildina óhefluð, þar er ekki 

starfandi prófarkalesari, eins og á dagblöðum. Á netinu lætur fólk hluti flakka og eru 

margir ófeimnir við það í skjóli „nafnleyndar.“ Umræður á internetinu eru líka opnari, 

hver sem er getur tekið þátt og kosið að ræða hvað sem er – sem er vissulega kostur, þó 
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ákveðnir gallar fylgi. Gallinn við umræðuhefð Íslendinga á internetinu, a.m.k. með 

hliðsjón af tilteknum skoðanaskiptum um kortamál KSÍ, er hversu „ljót“ hún er. Svo 

virðist sem Íslendingar skeyti minna um áreiðanleika og rétta stafsetningu þegar þeir 

„henda einhverju inn á netið,“ alvarlegar hótanir og ranghugmyndir eru látnar flakka, 

hvort sem það er raunverulega það sem býr í brjósti fólks eða sett fram í hálfkæringi eða 

stríðni, því fólk þarf ekki að standa við ummæli sín frekar en það vill. 

 

„Það er alveg magnað hvað feministar haga sér alltaf eins og hálfvitar,“
133

 alhæfir 

karlmaður um Femínistafélag Íslands. Hann fullyrðir að femínistar hagi sér alltaf eins og 

hálfvitar en getur raunverulega ekki vitað hvernig femínistar hegða sér alltaf, hann segir 

þetta samt. Annar segir: „Femínistafélag Íslands er hópur af úrkynjuðum konum sem sjá 

ekki heiminn með réttum augum. Súlustöðum fylgir oftast ekkert mansal eða glæpir. Það 

er staðreynd.“
134

 Þessi maður gæti ekki haldið því fram að félagið sé hópur af 

úrkynjuðum konum nema hann hafi kynnt sér hvern einn og einasta meðlim í 

Femínistafélaginu, en sá listi liggur ekki opinberlega fyrir. Hann fullyrðir jafnframt að 

það sé staðreynd að súlustöðum fylgi oftast ekkert mansal né glæpir. Það er ekki 

staðreynd. Staðreynd málsins er sú, að líklegast veit viðkomandi aðili ekkert um það, að 

minnsta kosti vitnar hann ekki til neinna heimilda máli sínu til stuðnings. Eins og fjallað 

hefur verið um að framan, tengist skipulögð glæpastarfsemi oft stöðunum, 

súludansmeyjar eru í sífellt meiri hættu við störf sín og það er staðreynd að flestar konur 

sem  lenda í viðjum mansals eru seldar í vændi (sjá kafla 2. 2.). Enn annar karl segir „að 

venjulegar, duglegar og heiðvirðar konur skammist sín fyrir femínista, sem hafi komið 

óorði á hina sönnu baráttu.“
135

 Enn á ný er um mjög sterkt orðaval að ræða og fullyrðingu 

sem höfundur getur ekki staðið við, nema að hafa talað við allar venjulegar, duglegar og 

heiðvirðar konur, skilgreint hvað það er að vera venjuleg, dugleg og heiðvirð og fengið 

staðfest frá þeim sem uppfylla kröfurnar að þær telji að femínistar hafi komið óorði á 

„hina sönnu baráttu.“ Sá fjórði segir að Femínistafélagið séu „Hryðjuverkasamtök, sem 
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hafa leitt yfir íslenskt samfélag miklar hörmungar og margan góðan manninn deytt.“
136

 

Það tekur því ekki að leiðrétta þessa síðustu „fullyrðingu“ því það er ekkert rétt við hana.  

 

Dæmin að ofan sýna vel að fólk getur og nýtir sér það, að nota sterkt orðbragð, 

fullyrðingar og tala um „staðreyndir“ sem þeir geta ekki staðið við í umræðu á 

internetinu. Fólk getur hagað málflutningi sínum svona af því að hvorki yfirmaður né 

prófarkalesari leiðréttir það sem sagt er, engar reglur eða lög banna þeim að halda 

röngum upplýsingum fram og það er raunverulega enginn sem sér til þess að ósannindi 

séu ekki í umferð á internetinu.   

 

5. 2. Baulandi beljur: „Aftökur“ og „offar“ í íslenskri umræðu 

Hluti Íslendinga gagnrýndi umræðuhefð þjóðarinnar í korta-málinu. Eitt dæmið eru skrif 

þáverandi ritstjóra Viðskiptablaðsins um „aftökur“ í íslenskri umræðu. Hvort um 

„aftökur“ var að ræða eða ekki er augljóst að umræðan var á köflum mjög harkaleg, 

tilfinningarík og ónærgætin
137

 eins og sést vel með hliðsjón af þeim skrifum sem tíunduð 

eru að ofan. En rétt eins og fjármálastjórinn braut engin lög né siðareglur, með viðveru 

sinni á nektardansstaðnum, brutu netverjar eða Íslendingar engar reglur eða lög með 

röngum fullyrðingum, orðbragði, dónaskap eða „aftökum“ með skoðunum sínum þar sem 

engar reglur eða eftirlit er með umræðunni. Kolbrún Bergþórsdóttir tók undir með 

ritstjóranum hvað varðar aftökur og offar og sagði þær óþarfi í tilfelli fjármálastjórans, 

þar sem fólk framkvæmdi ótal heimskulega hluti um ævina.
138

 Hvað viðkemur 

nektardans-ferð fjármálastjórans er erfitt að afgreiða hana sem heimskulegan hlut eða 

mistök. Eins og sýnt hefur verið fram á, í fyrri hluta ritgerðarinnar, er ekki tilviljun að 

nektardansstaðir eru orðnir jafn sjálfsögð skemmtun og raun ber vitni í hugum sumra og 

heldur ekki tilviljun að Femínistafélagið gagnrýndi fyrst ferðina – félag sem lengst 

framan af hefur barist gegn misnotkun og niðurlægingu kvenna sem tengjast óneitanlega 

geiranum. Málið og umræða í kringum það, teygir sig lengra en til haustsins 2009. 

Þeir sem tjáðu sig á internetinu voru fljótir í skotgrafir og á köflum virtist eins og innlegg 

væru einungis til þess gerð að afvegaleiða umræðuna. Hvaða gildi hefur það til dæmis 
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fyrir rökræðu að segja að „Femínistafélagið sé skipað baulandi beljum“? Við slíkan lestur 

er óhjákvæmilegt að hugsa hvort ummæli umrædds skrifara séu úthugsuð eða hvort 

viðkomandi treysti sér til þess að standa við þau á opinberum vettvangi og rökstyðja. 

Leiða má líkur að því að það sé ógerlegt, þar sem mörg svæsnustu innleggin eru annað 

hvort skrifuð nafnlaus eða undir algengu fornafni. Endalaust má deila um það hvort fólk 

láti raunverulegar og allar skoðanir flakka í umræðum á netinu, oft í krafti nafnleysis, eða 

þá að umræða þar sé eins konar gerviheimur, þar sem Íslendingar viðra skoðanir, sem 

þeir þora raunverulega ekki að viðra í daglegu lífi, eða skálda upp til þess eins að skapa 

styr. 

 

Þeirri spurningu er varpað fram að framan hvort gott samspil raka og mótraka sé í 

umræðu í netheimum um stöðu kynjanna. Með hliðsjón af kortaumræðu KSÍ er ekki hægt 

að svara því játandi á heildina litið, þar sem umræðan komst oftast ekki að neinum 

kjarna. Meginatriði máls voru síst rædd og staðlausar fullyrðingar, dónaskapur og fúkyrði 

voru mest áberandi, sérstaklega í „kommentakerfum“ neðan við greinar. Þó settu margir 

Íslendingar skoðun sína á málinu vel fram, með haldbærum rökum og mótrökum, 

sérstaklega þeir sem skrifuðu grein beint á bloggsíður sínar.  

 

Farið hefur verið yfir umræðu Íslendinga um korta-mál KSÍ og hún tengd og sett í 

samhengi við fræðilegar kenningar og hugmyndir sem fjallað var um í fyrri hluta 

ritgerðarinnar. Í næsta kafla er saga KSÍ tíunduð í örstuttu máli með hliðsjón af 

kynjaskiptingu innan sambandsins. 

 

Karlaheimur og kaflaskil KSÍ 

Karlar hafa nær alltaf leitt starf KSÍ, sem var stofnað árið 1947.
139

 Stjórnir sambandsins 

voru allt til 1985 skipaðar fimm til ellefu körlum.
140

 Anna Vignir settist í aðalstjórn 1998 

og tók við af Elísabetu Tómasdóttur sem sat í varastjórn frá 1993. Árið 2007 voru í fyrsta 

skipti tvær konur í aðalstjórn KSÍ.
141

 Aldrei hefur kona verið formaður KSÍ frá stofnun 
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sambandsins.
142

 Einu sinni hefur kona boðið sig fram til formanns, Halla 

Gunnarsdóttir,
143

 árið 2007 og hlaut hún 2,5% greiddra atkvæða.
144

 Ingibjörg 

Hinriksdóttir sagði af sér stjórnarsæti í janúar 2010, eftir átta ára setu. Kvaddi hún með 

ræðu, sem gripið er í hér að neðan. Ingibjörg byrjaði ung að æfa knattspyrnu og síðar 

varð hún knattspyrnudómari: 

Það var þá fyrst sem mér blöskraði aðstöðumunurinn milli karla og kvenna því oftar en ekki var 

ég sjanghæuð á línuna vegna þess að dómararnir sem skipaðir höfðu verið mættu ekki til leiks, og 

létu ekki einu sinni vita af fjarveru sinni.
145

 

Karlar hafa byggt upp og leitt félagið og betur hefur verið hlúð að karlalandsliðum, alveg 

í takt við fornar hugmyndir um feðraveldi (sjá kafla 1. 1.). En það er ástæða fyrir því. Í 

bókinni Knattspyrna í heila öld, kemur fram að „knattspyrna hefur lengst af verið 

strákaíþrótt. Það er ekki fyrr en 1970 að kvennaknattspyrna er iðkuð hér á landi á 

skipulagðan hátt.“
146

 Margir karlkyns brautryðjendur eiga hrós skilið fyrir óeigingjarnt 

starf, það véfengja fáir. En rétt eins og konurnar vildu komast til valda á síðari áratugum 

20. aldar, hafa konur í auknum mæli knúið dyra hjá KSÍ. 

 

Stefnubreyting varð hjá KSÍ eftir að kortamisnotkun fjármálastjórans komst upp, með 

setningu siðareglna. Í þeim segir meðal annars að KSÍ leitist stöðugt við „að vernda 

ímynd sína frá skaða sem hlotist getur af ósiðlegum eða siðferðilegum aðferðum og 

athæfi“
147

 sem á augljóslega að ná til að mynda misnotkun korts inni á nektardansstað. 

KSÍ hefur jafnframt útbúið jafnréttisáætlun samkvæmt landslögum en markmið hennar er 

að sjónarmið jafnréttis verði samofið allri knattspyrnuiðkun á Íslandi.
148

 Bæði siðareglur 

og jafnréttisáætlun KSÍ eru skref í ákveðna átt, þó lög eða reglur geri það ekki endilega 

að verkum að hlutirnir breytist. Lagalegt jafnrétti þýðir ekki endilega það sama og 
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efnislegt jafnrétti, það sem á sér stað inni í einkafyrirtækjum, stofnunum eða heimilum.
149

 

Lagalegt jafnrétti hefur verið bundið í íslensk lög frá því 1975 og núgildandi jafnréttislög 

tóku gildi 18. mars 2008. Markmið þeirra er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum 

tækifærum kvenna og karla og jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins.
150

 

Þrátt fyrir landslög er ekki fullkomið, efnislegt jafnrétti á Íslandi, eins og til að mynda 

launakannanir milli kynjanna sanna.  

 

Bæði á landsvísu og einnig innan vébanda KSÍ er viðurkennt að það halli á konur og 

eitthvað þurfi að gera í því. Sú viðurkenning er megininntak femínisma. Hvað með 

hugmyndafræðilega andstöðu femínisma, feðraveldið, fyrst opinber stefna íslenska 

ríkisins er gegn því? Feðraveldið lifir, eins og valin skrif Íslendinga sýna. En í dag lifir 

það nær jöðrum samfélagsins, ekki sem opinber stefna ríkis eins og áður.  
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Lokaorð 

Kenningar frá nokkur þúsund árum til nokkurra ára, um staðalmyndir kynjanna, 

femínistahreyfingar og klámvæðingu skinu vel í gegn á mörgum stöðum í íslensku 

umræðunni um ferð fjármálastjóra KSÍ á svissneska nektardansstaðinn. Niðurstaðan er 

því að kenningar, sem reifaðar voru í fyrri hluta ritgerðarinnar, standist að miklu leyti 

með hliðsjón af nútímaumræðu Íslendinga. Jafnframt sýna valin innlegg í umræðuna að 

bloggarar voru síður en svo að finna upp hjólið í skoðunum sínum á málinu, en margar 

þeirra eiga rætur að rekja langt aftur um aldir. Fjölmargar tengingar á milli fræðilegrar 

umfjöllunar og umræðu um korta-mál KSÍ í fjölmiðlum og meðal Íslendinga eru ítarlega 

útlistaðar í köflum 4. 1. – 5. 2. Með hliðsjón af þeim tengingum er hægt, að minnsta kosti 

að einhverju leyti, að setja umræðu og hugmyndir Íslendinga sem þeir viðruðu í samhengi 

við fræðilegar kenningar og greina þær í því ljósi.  

 

Sú staðreynd, að hugmyndir Íslendinga árið 2009 ríma að hluta til við alþjóðlegar 

kenningar gefur einnig vísbendingu um það hversu tengdar þjóðir heimsins eru. Þannig 

getur menning eða framsetning kenningar í einu landi átt við víða annars staðar, rétt eins 

og dæmi um sömu staðalmynd um kvenlega kynveru sannar, þar sem „keyrt er á“ sömu 

gerð af týpu á Íslandi, í Bandaríkjunum og víðar. Tölvur og tækni hafa vafalaust mikið að 

segja um alþjóðavæðingu nútímans, en í krafti þeirra er fólki um allan heim gert kleift að 

lesa og sjá sömu upplýsingar og myndir á nánast sama augnabliki. 

 

Hvað varðar rafræna umræðu um korta-mál KSÍ hlýtur það að teljast grátlegt að umræðan 

hafi ekki verið tekin í víðara samhengi en raun ber vitni. Umræðan, að minnsta kosti í 

bloggheimi, tók ekki á stóru spurningunum heldur snérist að megninu til um, eins og áður 

segir, fúkyrði í garð femínista sem er augljóst dæmi um það að fólk, sem tjáði sig, hafði í 

mörgum tilfellum ekki nægilegar upplýsingar eða bakgrunn til þess að svara og rökræða 

málið í heild. Umræðan snérist því aldrei um a) Af hverju ætti það að vera í lagi að fara 

inn á nektardansstað – af hverju ekki? b) Af hverju finnst sumum það sjálfsagt en öðrum 

ekki? c) Hvað hefur breyst í viðhorfum almennings til klám- og kynlífsiðnaðarins og 

hvers vegna? d) Af hverju má gróflega skipta þeim sem voru fylgjandi heimsókninni á 

nektardansstaðinn eftir kynjum? e) Hvaða skilaboð fylgdu viðveru fjármálastjórans á 

nektardansstaðnum í Sviss? f) Hvernig tengjast þau skilaboð starfi KSÍ til fortíðar?  
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Það er næstum því ótrúlegt að í umræðu, um jafn mikilvægt og víðfeðmt mál, hafi 

aðalatriði orðið að aukaatriði og aukaatriði að aðalatriði. Hvort rafræn umræða um korta-

málið er dæmigerð fyrir almennar, rafrænar, íslenskar umræður er mun stærri spurning 

sem gaman væri að spreyta sig á í framtíðinni. Ekki síst í ljósi sífellt stærra hlutverks sem 

internetið gegnir í lífi nútímafólks.  

 

Eins væri áhugavert að fylgja eftir spurningum tengdum klámvæðingu nútímans. Talað er 

um að tilvísanir í klám og kynlíf hafi orðið sífellt grófari og fleiri á síðustu árum. Þróunin 

er áhugaverð vegna þess að hún á sér stað í dag og samtímaheimildir fjalla um efnið. 

Einnig er þróunin áhugaverð í tengslum við þann alþjóðavædda heim sem Íslendingar eru 

hluti af. Hvert framtíðin leiðir okkur er erfitt að spá um, sérstaklega í ljósi þess sem kom 

fram í ritgerðinni, að Íslendingar eru alls ekki einir um það hvernig samfélagið þróast til 

framtíðar. Þvert á móti fer þróunin sífellt meira fram á því yfirþjóðlega svæði sem kallast 

internet en það verður að segjast eins og er að Íslendingar hafa, með hliðsjón af umræðu á 

netinu um kortamál-KSÍ, ekki náð tökum á því tækniundri sem siðmenntuð þjóð.  

 

En hvað þýðir sú þróun fyrir íslenskt samfélag, að almenningur sætti sig sífellt við fleiri 

og grófari tilvísanir í klám og kynlíf? Gæti jafnvel verið, að nú vaxi upp kynslóð, sem er 

enn ónæmari fyrir tilvísununum í daglegu lífi og tengi þær enn síður við grunniðnað 

kláms og kynlífs, sem á sér margar skuggalegar hliðar. Mun þessi þróun leiða til aukinnar 

virðingar gagnvart náunganum, aukinna lífsgæða eða hins gagnstæða? Jafnframt má velta 

upp þeirri spurningu hvort nútímafólk þekki raunverulega fortíðina, sem speglast meðal 

annars í kenningum í fyrri hluta ritgerðarinnar. Ef svarið er neikvætt, eins og valin 

innlegg Íslendinga gáfu til kynna að framan, er næstum því óhjákvæmilegt að sagan muni 

endurtaka sig. Fyrsta skrefið í átt til frekari þekkingar er að þekkja fortíðina og læra af 

henni þar sem við á. Jafnframt þarf að hafa réttar upplýsingar, viðhafa upplýsta umræðu 

og heilbrigð skoðanaskipti. Einnig er nauðsynlegt að hafa skýra framtíðarsýn um góða 

þróun og vilja til þess að innleiða hana. Mætti íslenskt samfélag bera gæfu til þess að 

vinna að því.  
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