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Femínistar og kvennalistakjaftæði  

Orðræður um kyn, femínisma og pólitík 

Þórdís Sveinsdóttir 
Helga Björnsdóttir 

„Nú er tækifæri til að stokka spilin upp og vinna markvisst að því að það sem gert 
verði héðan í frá hafi jákvæð áhrif, ekki bara fyrir karla heldur líka fyrir konur“ (Auður 
Alfífa Ketilsdóttir, 2008). Þessi orð eru höfð eftir Lilju Mósesdóttur þáverandi 
prófessor og núverandi alþingiskonu í blaðaviðtali sem átt var við hana skömmu eftir 
‘hrun’ íslenska efnahagskerfisins árið 2008. Orð Lilju endurspegla þær væntingar og 
bjartsýni sem þá skapaðist og spratt meðal annars upp úr umræðum um kynjað eðli 
‘hrunsins’ og útrásarinnar svokölluðu - bjartsýni í þá veru að þetta skipbrot myndi að 
einhverju leyti leiða til breyttra félags- og siðferðislegra áherslna og þá einkum með 
tilliti til jafnrar stöðu kynjanna á hinu opinbera sviði.  

Í þessari grein er sjónum beint að umræðu um tengsl femínisma, kyns og 
stjórnmála eins og hún birtist í umfjöllun tveggja vefmiðla í aðdraganda bæjar- og 
sveitarstjórnarkosninganna vorið 2010 - þeim fyrstu sem fram fóru eftir ‘hrunið’. Fyrir 
okkur vakir að skoða hvort og þá hvernig áðurnefnd bjartsýni og væntingar um 
breytingar endurspegluðust í málefnum og umræðum í aðdraganda kosninganna 
síðastliðið vor. Í því skyni beinum við sjónum að afmörkuðum hluta þeirrar daglegu 
umræðu sem fram fór á tveimur vefmiðlum á ákveðnu tímabili 

Við staðsetjum umfjöllun okkar innan kenninga og umfjallana um orðræður 
(Foucault, 1978; Gill, 2000; Macdonald, 2003; sjá einnig Ingólfur Á Jóhannesson, 2006, 
2010) og femínisma (Behar og Gordon, 1995; Duncan, 1996; Gardiner, 2002; Mascia-
Lees og Black, 2000; Moore, 1988/2000; Puwar, 2004). Við undirstrikum að hér er 
ekki um viðamikla rannsókn að ræða og því er ekki við hæfi að draga af henni of 
víðtækar ályktanir. Engu að síður teljum við að hún veiti innsýn í hluta íslenskrar 
orðræðu um kyn, femínisma og stöðu kynjanna sem kannski er alla jafna ekki eins 
sýnileg og margir aðrir orðræðuþræðir um sama efni.1

Greinin hefst á umfjöllun um samhengi og sjónarhorn en því næst eru gögn og 
orðræðuþræðir ræddir með vísunum í ummæli radda á tveimur vefmiðlum.  

 

Nýtt land – ný viðmið 

Í kjölfar þess sem kallað hefur verið ‘Hrunið’ 2

                                                 

1  Til dæmis má benda á að Ísland vermir nú efsta sæti lista The Global Gender Gap Report frá 2009 
hvað jafnrétti kynjanna varðar (Haussmann, Tyson og Zahidi, 2010). 

 haustið 2008 sköpuðust ákveðnar 
væntingar um ný samfélags- og siðferðisleg gildi og viðmið. Umræðan um þetta fann 
sér meðal annars farveg í hugmyndum um ‘Nýtt Ísland’ sem rísa myndi úr öskustónni 
og þar sem rík áhersla yrði lögð á að hugtök á borð við ‘gagnsæi’ og ‘jafnræði’. Bent 
var á margs konar misrétti og ójöfnuð sem þá yrði leitast við að leiðrétta og meðal 
annars var í því sambandi stundum vísað til ójafnrar stöðu kynjanna í valdalegu og 

2  Sjá til dæmis bók Guðna Th. Jóhannessonar Hrunið: Ísland á barmi gjaldþrots og upplausnar (2009). 
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pólitísku tilliti sem endurspeglast í fæð kvenna í háum stjórnunarstöðum og á vett-
vangi stjórnmálanna.  

Frá því á sjöunda áratug síðust aldar hafa femínistar verið óþreytandi að benda á 
ójafna stöðu kynjanna og til þess notað raunveruleg dæmi studd greiningum byggðum 
á eigin sem og annarra rannsóknum (sjá til dæmis Lampher, 1974; Moore, 1988/2000; 
Ortner, 1974; Reiter, 1975) og dvöl á vettvangi. Hugmyndir og umfjöllun Fredrich 
Engels (1884/1978) um tengsl mismunandi staðsetningar kynjanna innan samfélags og 
menningar við tilurð, þróun og vöxt ríkisins (state) (sjá einnig umfjöllun í Pateman, 
1998) liggja að nokkru leyti til grundvallar þeirri skiptingu sem oft er stuðst við í þessu 
samhengi og notið hefur töuverðrar hylli, en í henni er hinu félags- og menningarlega 
rými skipt í einka (private) og opinbert (public). Slík huglæg skipting þykir endurspegla 
vel ‘eðli’ þessara rýma sem aftur hefur áhrif á og skilgreinir kyngervi og kynhlutverk 
þeirra sem staðsettir eru innan þeirra. Jafnframt dregur hún fram valdamismun 
kynjanna og sýnir hvernig félags- og menningarleg gildi og viðmið eiga þátt í að skapa 
og endurgera staðlaðar kynímyndir þar sem konur og karlar eru í raun eðlisgerð og 
bundin ákveðnum félagslegum rýmum (sjá meðal annars umræðu í Moore, 1988/2000; 
Pateman, 1998; Puwar, 2004).  

Í umræðunni um hið ‘Nýja Ísland’ bentu sumir á að eins og oft áður hefðu konur 
átt lítinn þátt í þeim ákvörðunum og aðgerðum sem síðar leiddu til ‘hrunsins’ 2008. 
Inntak ljóðsins Kona eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur var stundum notað í þessu 
samhengi og það talið bæði orða og myndbirta vel hlutskipti kvenna sem ætíð virðist 
vera það að taka til og þrífa hin reykfylltu bakherbergi þar sem karlar hafa setið að 
ráðabruggi. Önnur birtingarmynd þessarar umræðu líkamnaðist svo í ýmsum gjörning-
um Búsáhaldabyltingarinnar eins og til dæmis þeim þegar kyngervi sjálfrar frelsishetju 
þjóðarinnar Jóns Sigurðssonar var á táknrænan hátt ruglað með því að klæða styttuna 
af honum í bleikan kjól. Þannig mátti lesa úr umræðunni að nú væri tími kvenna 
runninn upp hvað varðar aukin samfélagsleg völd þeim til handa og þátttöku stjórn-
málum. Tækifærið til að hrinda því ferli af stað sem leitt gæti til slíkra breytinga kom 
svo með kosningunum til bæjar- og sveitastjórna í maí 2010.  

Efniviður 

Umfjöllun okkar byggir á skoðun og greiningu á fréttum og fréttatengdum umræðum 
sem á einhvern hátt fjölluðu um bæjar- og sveitastjórnakosningarnar og birtust á 
vefmiðlunum eyjan.is og mbl.is á tímabilinu 1. apríl og fram á kosningadaginn 29. maí 
2010. Athygli okkar beindist einkum að umfjöllunum þar sem jafnréttismál og 
femínismi voru til umræðu. Bæði vefsvæðin mbl.is og eyjan.is birta fréttir og blogg þó 
hvort með sínum hætti. Eins og segir á mbl.is er vefsvæðið „netútgáfa 
Morgunblaðsins“ (e.d) en þar gefst þeim sem blogga á vefsvæði Morgunblaðsins 
kostur á að tengja blogg sitt ákveðinni frétt. Vefmiðillinn eyjan.is skilgreinir sig sem 
sjálfstæðan „fjölmiðil[l] á netinu sem hvorki er tengdur útgáfu blaða né rekstri 
ljósvakamiðla.“ Þar segir jafnframt að það sé markmið vefmiðilsins að vera leiðandi í 
„pólitískum skrifum, öðruvísi fréttum og fjölbreyttum skoðanaskiptum ásamt 
slúðurfréttum“ og þjóna þannig „breiðum hópi fólks“ (e.d).   

Til að nálgast viðfangsefni okkar beittum við orðræðugreiningu. Orðræður eru 
áhrifaríkt og skapandi samfélags- og menningarlegt ferli sem verður til í ákveðnu 
félagslegu, menningarlegu og pólitísku samhengi og ávalt innan ákveðinna aðstæðna. 
Þær eru hvorki einsleitar né óbreytanlegar og á milli þeirra og innan ríkir ákveðið 
stigveldi. Sem dæmi um slíkt má benda á að orðræður sem byggja á tiltekinni þekkingu 
(discourses of knowledge) og fela í sér hugmyndir og stefnu tiltekinna stofnanna eða 
yfirvalda, hafa oftast mun meira gildi en orðræður einstaklinga um sama efni 
(Macdonnell, 1986, bls. 2). Með því að skoða og greina þann huglæga og hlutlæga 
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veruleika sem orðræður birta má öðlast skilning á því á hvern hátt veruleikinn er 
skapaður og endurgerður með „meðvituðum og ómeðvituðum athöfnum og 
yrðingum. (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006, bls. 179). Eins og Ingólfur A. Jóhannesson 
(2010, bls. 251) bendir á að orðræðugreining sé ákveðin rannsóknarleg nálgun en ekki 
aðferð í sjálfu sér. Með því að finna þrástef umræðunnar sem mynda undirliggjandi 
mynstur í töluðum, myndrænum og rituðum textum má draga fram norm og viðmið í 
samfélaginu sem oft og tíðum eru hulin sökum þess hversu viðtekin þau eru og þar af 
leiðandi sjaldan eða aldrei sett spurningamerki við tilurð þeirra. Markmið 
orðræðugreiningar er þannig ætíð að benda á mikilvægi orðræðna í mótun félags- og 
menningarlegs raunveruleika (Gill, 2000). 

Við söfnun á fréttum og tengdum ummælum á bloggum kom í ljós að nokkrum 
bloggsvæðum á mbl.is hafði verið lokað frá því að tiltekin frétt birtist og þar af leiðandi 
var ekki hægt að sjá hver viðbrögð viðkomandi höfðu verið við fréttinni. Misjafnt var 
hversu margir brugðust við fréttum af kosningarbaráttunni og málefnum tengdum 
henni og í mörgum tilvikum var það sama bloggsíðan sem oftast brást við. Sé mark 
takandi á upplýsingum sem bloggarar gefa um sjálfa sig á heimasíðum sínum er ljóst að 
yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem svöruðu fréttum á mbl.is á þessu tiltekna tímabili 
voru karlmenn – af 63 virkum bloggurum voru einungis sex konur. Á eyjan.is er 
svarendakerfið með öðru sniði en þar gefst fólki tækifæriá að skrifa ummæli við fréttir 
hvort á eftir öðru líkt og á spjallborðum og mynda þannig umræðuþræði. Svarendur 
þar nota auk þess að jafnaði gervinöfn sem fela höfundinn og kyngervi hans.  

Athyglisvert er að á því tímabili sem greining okkar náði yfir voru jafnréttismál 
örsjaldan í brennidepli umræðunnar í fréttum. Svo virðist sem að fréttafólk á báðum 
vefsvæðunum noti sjaldan orðið femínismi í skrifum sínum. Þessu var þó öfugt farið í 
athugasemdum og fréttatengdum bloggum því og umfjallanir um/eða vísanir í kynja-
jafnrétti og femínisma var nær eingöngu að finna þar. 

Í rannsóknum þar sem eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt er mikilvægt að 
gæta trúnaðar og í því skyni eru ætíð reynt að ‘fela’ þátttakendur (Esterberg, 2002; 
Taylor og Bogdan, 1998). Eðli internetsins er þó á þann veg að slíkt getur reynst erfitt 
en eins og Christine Hine (2000, bls. 24) bendir á þá eiga sömu reglur að gilda um það 
og aðrar rannsóknir í hvívetna. Í samræmi við það og til að vernda þá einstaklinga sem 
eiga athugasemdirnar sem vitnað er til í greininni höfum við gefið þeim gervinöfn sem 
og þeim sem skrifa féttatengd blogg.  

Kvennalista kjaftæði og alvöru femínismi 

Mannfræðingurinn Nancy C. Lutkehaus (1995) bendir á að eitt af einkennum 
póstmódernískrar mannfræði sem hún kallar svo séu ‘samræður’ (dialogism) en það 
felur í sér að viðkomandi texti er borinn uppi af mörgum röddum sem aftur þýðir að 
mismunandi og oft og tíðum andstæð sjónarhorn og viðhorf fá öll vægi innan 
umræðunnar. Í raun og veru minnir þetta um margt á umhverfi margra vefmiðla og 
bloggsíðna dagsins í dag þar sem allir eða velflestir geta tjáð sig um nánast hvað sem er. 
Hér ber að hafa í huga að í orðræðum er alltaf stuðst við ákveðna birtingarmynd 
veruleikans sem þannig verður til fyrir atbeina fólks. Sem félagslegir gerendur á fólk 
þátt í að skapa og viðhalda því ferli sem orðræðan/ur eru og hið sama gildir um hinar 
ýmsu stofnanir samfélagsins. Fjölmiðlar eru þar engin undantekning og völd þeirra og 
áhrif eru umtalsverð. Má í því samhengi benda á að hér á landi er oft og tíðum vísað til 
þeirra sem fjórða valds samfélagsins (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2005; 
sjá til dæmis skýrslu Nefndar um konur og fjölmiðla, 2001). Myra Macdonald (2003) 
undirstrikar þó að þrátt fyrir óyggjandi þátt fjölmiðla í að skapa orðræður þá þurfi slíkt 
ekki að þýða að þar að baki liggi meðvitaður ásetningur um blekkingu eða getu til að 
stjórna hugsunargangi fólks. Mun frekar sé þar um að ræða mikilvægt samspil raun-
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verulegs atbeina fólks og þáttar fjölmiðla í að draga upp og birta mynd af lifuðum 
veruleika og reynslu fólks.  

Í umræðum á eyjan.is og mbl.is voru það einkum þrír orðræðuþræðir sem voru hvað 
mest áberandi í tengslum við umræður um konur, femínisma og stjórnmál. Í fyrsta lagi 
var það þráður sem kalla má ‘feminismi er óþarfi’, í öðru lagi var það ‘konur og innra rýmið’ 
og í þriðja lagi ‘konur taka vald frá körlum’. Þessir þræðir sem allir skarast á einn eða 
annan hátt, vísa sterkt til þess viðhorfs að konur og kvenréttindi teljist ekki hluti af 
nútíma stjórnmálum.  

Óþarfi 

Á báðum vefsvæðunum var umræða um femínisma sem pólitíska stefnu oftast á nei-
kvæðum nótum - það er gjarnan var vísað til hans sem stefnu sem ekkert erindi ætti 
við hinn almenna borgara. Þetta birtist einkum í þremur meginstefjum þar sem 
femínismi var settur í samhengi við tilteknar stjórnmálakonur sem með kyni sínu einu 
saman virtust gera hann gagnslausan sem stjórnmálastefnu sem nýst gæti almenningi:  
 

Femínismi Sóleyjar (Tómasdóttur) er einfaldlega fáránlegt uppátæki, sem á 
ekkert erindi við samborgarana, nema kannski í einum eða tveimur 
saumaklúbbum í borginni. 

 (Jón Bóndi, maí 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 

Ummælin hér að ofan endurspegla þetta vel en helst má skilja þau sem svo að 
femínismi Sóleyjar sé ekki ‘réttur’ heldur sé um eitthvert ‘einkaframtak’ og ‘uppátæki’ 
að ræða sem gagnast örfáum einstaklingum; augljóslega konum eins og tilvísunin í hið 
kvenlega rými saumaklúbba gefur til kynna. Hér er heldur ekki um að ræða ‘alvöru’ 
stjórnmál og því er engin þörf á að ræða málefni kynjanna innan ramma hans og helst 
má skilja á höfundi að einhvers staðar þarna úti sé hins vegar að finna hinn ‘rétta’ og 
sanna femínisma – en hvar tiltekur höfundur ekki né er þess getið hvert eðli hans sé. 
Annar bloggari hafði þetta að segja um femínisma og enn og aftur er það femínismi 
Sóleyjar Tómasdóttur sem er til umræðu en þess má geta að af bloggsvörum og um-
ræðum að dæma virðist sem áðurnefnd Sóley sé í hugum magra sem brugðust við 
fréttum nokkurs konar birtingarmynd erkitýpu femínismans:  

 
Sóley Tómasdóttir oddviti kommanna í borgarstjórnarkosningunum sem eru 
framundan segir kosningarnar snúast um hugmyndafræði. Regin firra hjá frúnni. 
Kosningarnar snúast um jafnrétti kynjanna komist hún í borgarstjórn [...] Við 
höfum síst af öllu þörf á femínista af þessu kaliberi í borgarstjórn.  
 

(Sigurður Aðalsteinsson, maí 2010. Blogg á mbl.is) 
 
Í einu bloggsvarinu var femínismi afgreiddur sem ‘kjaftæði’ sem tekur tíma og 

vinnu frá öðrum alvörumálum; „Öll alvörumál sett í bið. Kvennalista kjaftæðið hefur hertekið 
VG.”(Ormur, maí 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) Hér er femínismi útmálaður 
sem stefna sem leggur undir sig og þaggar niðri í öðrum og mun nytsamlegri stefnum. 
Þetta orðræðustef um femínisma sem óþarfa öfgastefnu fárra útvaldra mátti sjá 
endurtekið sí og æ í ummælum á eyjan.is.  

Auk þess að vera lýst sem herskárri öfgastefnu sem ekkert erindi ætti við 
almenning í landinu var talað um hann sem stefnu fárra útvalinna og vísað til ‘háskóla-
elítunnnar’ í því samhengi. Sú elíta var sögð vera slitin úr öllum tengslum við fólkið í 
landinu og sökum firringar sinnar ætti hún enga samleið með almenningi. Ummælin 
hér að neðan endurspegla þetta ágætlega:  
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Hin öfgasinnaði feminista- armur, kynjuðu fræðingarnir úr Háskólanum er 
bæuin (sic) að leggja undir sig Vg, í það minnsta í Reykjavík. Og þær hafa enga 
tengingu við almenning  
 

(Jóhann, maí 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 

Hér má einnig sjá áhugaverða skiptingu fólks í tvo hópa, menntafólk annars vegar 
og almenning hins vegar sem er stillt upp sem andstæðupari í þeim tilgangi að undir-
strika enn frekar femínisma sem hugmyndafræði hinna fáu og menntuðu. Það er 
einnig athyglivert að hugmyndin um femíniska karlmenn virðist vera afar fjarlæg 
mörgum sem blogga og svara fréttum vefmiðlanna. Þannig er femínismi gjarnan talinn 
vera hugmyndafræði og lífsviðhorf sem tengt er konum, oftast menntuðum (‘þær hafa 
enga tengingu við almenning’), en karlar, menntaðir sem ómenntaðir virðast teljast til hins 
réttsýna almennings. 

Völd, eðli og staðsetning 

Á umræðuþráðum og bloggum glitti oft og tíðum í staðlaðar hugmyndir um ‘eðlislæga’ 
staðsetningu kynjanna hvað völd og áhrif varðar þegar umræðuefnið var femínismi. 
Innreið kvenna á hið opinbera svið með þátttöku í stjórnmálum stangast greinilega á 
við viðtekin viðhorf margra sem tjá sig í bloggi og svara fréttum. Eftirfarandi ummæli 
eins bloggara endurspegla þetta:  

 

Margrét Kristín Blöndal, 8 (sic) manneskja Besta flokksins væri tilvalin til að sjá 
um dagvistarmál í Reykjavík og reyndar alveg allskonar.  
 

(Björn, maí 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 

Burtséð frá persónulegum eiginleikum og getu þeirrar konu sem hér er vísað til þá 
eru þessi ummmæli hluti af því viðtekna viðhorf að hin ‘mjúku’ mál heimilis og 
fjölskyldu séu það sem hentar best konum sökum eðlislægra eiginleika þeirra. Konur 
sem vilja skipta sér af stjórnmálum eigi því að halda sig við þau en helst af öllu eigi þær 
þó að vera heima og sinna störfum tengdum heimili og fjölskyldu eins og einn 
þáttakandi í umræðum á eyjan.is. benti á með þessum annars tvíræðu skilaboðum til 
Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur, fyrrverandi borgarstjóra: 

 
Þarftu ekkert að skjótast í borgarnes og versla í matinn? Það er jú bónus verslun 
þar? Gætir tekið eina borgarnesræðu á þetta í leiðinni!!! Það er nú komin hefð 
fyrir svoleiðis uppákomum í Samfylkingunni er það ekki? 
 

(jon, apríl 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 
Pólitískur undirtónn þessara ummæla dylst engum; vísunin í svokallað 

Borgarnesræðu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur fyrrverandi formanns Samfylkingar-
innar frá því í febrúar 2003 og meint tengsl Samfylkingarinnar og Baugs eru nokkuð 
augljós. Hins vegar má líka lesa úr þeim ákveðna endurspeglun á viðteknu viðhorfi til 
staðsetningar kvenna í samfélaginu. Í þessu tilviki hefur kona haslað sér völl á 
vettvangi stjórnmálanna og um leið og tækifæri gefst er henni bent á hver sé hennar 
rétti staður hlutverk í tilverunni (‘fara og versla í matinn’).  

Í sumum umræðuþráðum var á það bent að stjórnmálakonur hefðu í raun þrengt 
sér inn á valdsvið karla og svo gott sem ‘stolið’ valdi frá þeim. Þeim var oft lýst sem 
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frekum og valdagráðugum en vísað var til karlkyns stjórnmálamanna sem náttúrulegra 
foringja: 

 
Steinunn Valdís. (...) Þú og Ingibjörg Sólrún stóðuð gegn Stefáni Jóni Hafstein 
af eigingjörnum ástæðum einum og með karlfyrirlitningu. Og þarmeð rákuð þið 
burt efnilegasta og glæsilegasta foringja Samfylkingar. 
 

(Helgi Sigurðsson, apríl 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 

Í ummælunum hér að neðan er notast við orð eins og fórnarlamb, kosningasvindl 
og öfgafemínismi til áherslu og undirstrikunar á framagirni femíniskra kvenna í stjórn-
málum. Þar er vísað í ákveðinn atburð sem átti sér stað í forvali eins flokksins fyrir 
borgarstjórnarkosningarnar þar sem karlmaður beið lægri hlut fyrir konu í samkeppni 
um efsta sæti listans:  

 
Þorleifur getur ekki nefnt opinberlega að hann er fyrst og fremst fórnarlamb 
kosningasvindls og öfgafemínisma. 
 

(Kjartan, maí 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 

Hér ríkir það viðhorf að völd karla séu nánast náttúrulegt fyrirbæri og hjá einum 
þátttakenda í umræðunni kom það fram að það lýðræðistæki sem kosningar eru sé 
jafnvel engan veginn óhult fyrir femíniskum stjórnmálakonum sem einskis svífast með 
svindli og yfirgangi.  

Benda má á að þó svo að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hafi ekki verið í eldlínu 
kosninganna þetta skiptið þá var eins og í huga sumra þátttakenda í umræðunni væri 
hún holdgervingur þessa yfirgangs og ‘frekju’ sem gjarnan voru tengd stjórnmálakon-
um eins og sést á eftirfarandi ummælum en benda má sérstaklega á notkun sagnarinnar 
‘að taka yfir’ í þessu sambandi:  

 
 Og svo tók hún (Ingibjörg Sólrún) yfir bankamálin á Íslandi og misvirti 
Björgvin, sem fékk ekki einu sinni að vita af mikilvægum fundum. 
 

(Helgi Sigurðsson, apríl 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 

Að lokum 

„What a depressing week it has been to be female“ Þannig hefur Mary Ann Sieghart 
grein sína „Women on top? You’ve got to be joking“ sem birtist í dagblaðinu The Inde-
pendent þann 19. júlí síðastliðinn. Sieghart reifar þar nokkrar fréttir vikunnar 12. – 19. 
júlí sem birtust í fjölmiðlum í Bretlandi og sem hún segir hafa verið frekar ‘dapurlegar’ 
og allt að því niðurdrepandi fyrir konur og réttindabaráttu þeirra. Sem dæmi tekur hún 
ummæli eins af biskupum bresku biskupakirkjunnar sem ofbauð fjöldi kvenpresta sem 
þátt tók í árlegri prestastefnu kirkjunnar – nokkuð sem að hans mati var til marks um 
að breska biskupakirkjan væri hreinlega að ‘drukkna’ í kvenprestum sem væru að 
yfirtaka klerkastéttina.  

Þó svo að hér sé um breskan veruleika að ræða má sjá ákveðna hliðstæðu með 
honum og hinum íslenska hvað varðar umræður og viðhorf til staðsetningar kvenna í 
hinu opinbera rými. Þannig virðist sem bjartsýn umræða um breytingar á stöðu 
kynjanna í hinu ‘Nýja Íslandi’ hafi ekki haft áhrif á viðhorf margra sem kjósa að tjá sig 
á vefmiðlum eins og umræða sú sem hér hefur verið reifuð er gott dæmi um. Benda 
má á að ef marka má fréttaflutning þessara tveggja fjölmiðla í aðdraganda kosninganna, 
virðist sem áherslan á að ‘stokka upp spilin’ með það fyrir augum að koma á auknu 
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jafnrétti kynjanna hafi ekki verið sérstaklega á dagskrá í kosningabaráttunni til bæjar- 
og sveitarstjórna. Úrslit þeirra gefa heldur ekki tilefni til mikillar bjartsýni og styðja í 
raun við þann veruleika sem birtist í mörgum ummælum hér að framan. Kristín 
Ástgeirsdóttir framkvæmdastýra Jafnréttissofu benti enda á að þessi úrslit, það er að 
hlutur kvenna var 37,5 prósent og jókst eingöngu um 1,5 prósentustig frá kosningum 
2006, hafi verið ekkert nema vonbrigði („Lítil fjölgun“, 2010). Að því leyti er hægt að 
segja í anda Mary Ann Sieghart að sú orðræða sem hér hefur verið fjallað um og birtist 
á vefmiðlunum tveimur mánuðinn fyrir kosningar hafi verið ‘dapurleg’ fyrir 
jafnréttishugsjónina 3

   

 og að væntingarnar sem endurspegluðust í orðum Lilju 
Mósesdóttur í upphafi greinarinnar um bjartari framtíð jafnræðis kynjanna hafi verið 
tálsýn. Erfitt er að verjast þeirri hugsun eftir úrslit kosninganna í vor að femínisk 
sjónarmið eigi enn langt í land áður en þau eiga samleið með íslenskri 
stjórnmálaumræðu. 

                                                 
3  Hér má benda á í uppstokkun á ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðerra í ágúst 2010 

fækkaði þeim konum sem gengdu embættum ráðherra.  
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