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Útdráttur 
Þessi ritgerð fjallar um feminisma og er leitast við að skilgreina hugtakið 
feminismi. Í ritgerðinni er farið yfir sögu feminismans, tildrög hans og 
þróun og gerð skil á bylgjunum þremur sem feminisminn skiptist í. 
Einnig er fjallað um mýtur feminismans og staðalímindir kynjanna. 
Jafnréttisbaráttunni eru gerð skil, bæði erlendri baráttu sem og innlendri. Í 
ritgerðinni er fjallað um meint bakslag í jafnréttismálum á Íslandi og er 
miðilinn bleikt.is og bókin Dömusiðir í brennidepli í þeirri umræðu, 
jafnframt því sem þriðja bylgja feminismans er tengd inn í umræðuna.  
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Þakkir 

Mig langar til að byrja á að þakka foreldrum mínum og systur fyrir allan stuðninginn 

sem þau hafa sýnt mér í gengum lífið, þessi endalausa trú þeirra á að ég geti náð 

markmiðum mínum hefur bersýnilega haft áhrif. Mig langar að þakka Kristínu 

Loftsdóttur leiðbeinandanum mínum fyrir góð ráð, skilning á efninu og að halda mér 

niðri á jörðinni. Ég þakka Sverri fyrir að fara yfir stafsetningu og orðalag. Mig langar 

einnig að þakka samnemendum mínum í kynjafræðinni fyrir hjálpina, það er gaman 

að finna fyrir þeirri orku og baráttuvilja sem einkennir kynjafræðina við Háskóla 

Íslands. Við erum ekki í samkeppni heldur erum við að vinna saman og það skiptir 

miklu máli fyrir geðheilsuna að finna að maður er ekki einn á báti, takk fyrir það.  
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1. Inngangur 
Mamma mín gekk út af vinnustaðnum sínum þann 24. oktober 1975 ásamt 90% 

kvenna á landinu (Hildur Hákonardóttir, 2005). Mamma var þá 20 ára, nýgift og 

barnlaus og líf hennar sem fullorðinn einstaklingur var rétt að byrja. Þær lögðu niður 

vinnu til að krefjast sömu réttinda í launakjörum og karlar höfðu, þær voru að berjast 

fyrir jafnrétti kynjanna. Mamma og hinar konurnar sungu: ég þori, ég get, ég vil, 

þangað til þær voru orðnar hásar. Þær reyndu að hlusta á ávörpin en fólksfjöldinn var 

svo mikill að þær heyrðu ekki mikið en boðskapurinn komst til skila, boðskapurinn 

um breytta tíma fyrir konur. Mamma mín hefur talað um að þessi dagur hafi verið 

einn áhrifaríkasti dagur sem hún hafi upplifað, þarna var tími breytinganna 

áþreifanlegur og svo greinilegt að nú yrði öldin önnur, allavega fyrir komandi 

kynslóðir. Þær voru hluti af baráttu sem þær höfðu trú á að myndi vinnast með 

samstöðu og breyttu hugarfari og það gerðist að einhverju leiti. Ýmislegt hefur 

áunnist í jafnréttirbaráttunni og margt af því eru hlutir sem við tökum í dag sem 

sjálfgefnu eins og fóstureyðingar og hertari dómar í kynferðisafbrotamálum en engu 

að síður er söngurinn að fjara út og þrátt fyrir að kvennafrídagurinn hafi verið 

mikilvægur fyrir kvennabaráttuna og öll sú vinna sem vannst eftir hann þá hefur 

árangurinn ekki orðið sem skildi því enn í dag gætir ójafnrétti kynjanna víða í 

samfélaginu og þrátt fyrir miklar breytingarnar í átt að jafnrétti þá er baráttan ekki 

unnin og enn er langt í land.  

 

 Mig langar að byrja á því að staðsetja mig eins og mannfræðingurinn Sherry 

Ortner (1972) gerir, með því móti er verið að setja allt upp á borðið því þó að um 

fræðilega heimildaritgerð sé um að ræða þá er engu að síður alltaf einhver ástæða á 

bak við (Ortner, 1972) ástæður mínar eru persónulegar, það að hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi breytti hugsunarhætti mínum jafnframt því að ég er rétt að 

verða fullorðin og sé ekki fram á að upplifa jafnrétti kynjanna. Ég er sammála Ortner 

um mikilvægi þess að setja allt upp á borðið til að skilja betur viðfangsefnið. Mér 

finnst slagorð annarrar bylgju feminismans henta vel hér en hún er að hið persónulega 

er pólitískt (Þorgerður, 2004) það er erfitt að skilja þetta tvennt að.  

 Ég heiti Rósa Björk og er 24 ára hvít íslensk kona, ég stunda bæði nám og 

vinnu, ég er einhleyp og barnlaus og ég er feministi, hef verið það síðan ég stalst í að 

lesa Píkutorfuna, bók sem eldri systir mín fékk gefins. Ég hef orðið fyrir 
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kynferðislegu ofbeldi og ég hef fengið að kynnast mýtum samfélagsins gagnvart 

kynferðislegu ofbeldi, ég á yndislega foreldra og vini, ég er heilsuhraust og ég er 

pólitísk. Ég er alin upp af báðum foreldrum mínum og systur, mamma er 

tannfræðingur, pabbi er tæknifræðingur og okkur systrunum skorti aldrei neitt. Ég er 

vel upp alin og alla tíð hafa foreldrar mínir lagt ríka áherslu á að ég geti gert allt sem 

mig langar og að ég geti orðið það sem mig langar til að verða. Ég held að það sé 

eðlilegt að foreldrar hafi trú á börnunum sínum og gangi með þann draum að þau geti 

orðið það sem þau langar til. Lengi framan af var ég líka á þeirri skoðun en núna er ég 

aðeins farin að efast, ég efast ekki um mitt eigið ágæti en það sem lætur mig efast um 

að ég nái mínum markmiðum er fyrst og fremst sú staðreynd að ég er kona. Það að 

vera kona á ekki að aftra manni en það gerir það engu að síður, ég sit ekki við sama 

borð og karlarnir og mun með þessu áframhaldi ekki gera það.  

  Ég ætla í þessari ritgerð að notast við íslenskar heimildir þegar það á við en 

við Íslendingar eigum mikinn fjölda af faglærðum feministum sem hafa skrifað um 

þessi málefni og ætla ég að notast við greinar eftir þá en jafnframt ætla ég að reyna að 

tengja umræðuna við alþjólega umræðu til að sjá hlutina í stærra samhengi og nota ég 

þá mikið til bók Andersen Thinking about Women sem að mínum mati fer vel yfir 

erlenda umræðu en einng notast ég við erlendar greinar sem fjalla um bylgjurnar í 

feminismanum. Ég ætla að fara yfir þróun kenninga í feminismanum og fara yfir 

bylgjurnar þrjár sem kenningarnar og hugmyndafræðin skiptast í. 

 Þegar skoðuð eru jafnréttismál á heimsmælikvarða þá sjáum við glöggt hvað 

við sem alþjóðarsamfélag eigum langt í land og hvað Ísland stendur í raun vel miðað 

við önnur lönd í heiminum þar sem jafnrétti er komið skemur á veg. Á hverjum degi 

má lesa um það í netmiðlum landsins hvað konur heimsins eru beittar miklu ranglæti 

og ofbeldi. Það er greinilegt að konur eru beittar meira ójafnrétti og meira ofbeldi úti í 

hinum stóra heimi en hér á landi. Ég hef oft verið spurð að því hvers vegna ég vilji 

berjast fyrir jafnrétti á Íslandi þegar við höfum það svona gott hérlendis. Það er 

kannski ekki fullkomið ástandið hér en engu að síður er það mun verra úti í heimi 

(Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008). Það er von mín að einhvern tíma 

verði komið á jafnrétti kynjanna hérlendis og þá getum við verið fordæmi fyrir 

heiminn.  

 Hins vegar er jafnréttisbaráttan hérlendis á einhverjum villigötum (Andrea 

Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008). Í þessari ritgerð ætla ég að reyna að 

skilgreina feminisma og ég ætla að fjalla um vald og hvernig það tengist 
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feminismanum. Mig langar að fjalla um mýtur feminismans og koma inn á 

staðalímyndir kynjanna sem eru mjög sterkar og hafa áhrif víða. Ég ætla að fara yfir 

þróun kenninga innan feminismans og fjalla um bylgjurnar þrjár sem feminisminn 

skiptist í. Ég ætla svo að fjalla um gang mála hér á landi, ég mun fara yfir 

jafnréttisbaráttuna á Íslandi og ég ætla að sýna fram á ákveðið bakslag sem hefur átt 

sér stað í jafnréttismálum hér á landi. Mig langar að tengja miðilinn bleikt.is og 

bókina Dömusiðir við umræðuna og reyna að sýna fram á skaðsemi þessara miðla og 

reyna svo að svara því hvers vegna við horfum upp á bakslag í jafnréttismálum. Í 

lokin mun ég koma með mitt sjónarhorn og reyna að svara því hvað skuli gera næst í 

þessum málum.  

 

2. Hvað er feminismi ? 
 

2.1.Vald og feminismi 

Vald er hugtak sem mikið er í umræðunni og mér finnst það einnig eiga við í 

umræðunni um feminisma. Það verður að hugsa um hverjir fara með völdin til að 

reyna að skilja hvernig samfélagið okkar er byggt upp eins og Foucault bendir á 

(1986). Karlar hafa mun meiri völd í heiminum en konur eins og Simone de Beavore 

benti réttilega á í riti sínu Hitt kynið (1999) og ef jafnrétti kynjanna kæmist á þá 

myndi valdastrúktúrinn breytast eins og hann hefur að einhverju leiti gert síðustu árin 

eins og ég kem að seinna. Pierre Bourdie hélt því fram að samfélagsgerðin væri 

karllæg vegna þess að ákveðinn hópur, þá hvítir karlar, hefðu verið með valdið og  

skilgreint veruleikann út frá sínum forsendum sem varð til þess að samfélagið byggir 

á karllægu feðraveldi (2000). Bourdie hélt því fram að karlmenn hefðu verið í 

valdastólnum frá örófi alda og því sé samfélagið eins og það er í dag, miðað út frá 

karlmönnum og allar stofnanir samfélagsins eru karlægar (2000) og sjáum við það 

glöggt í okkar eigin samfélagi hversu karlægt það er á köflum. Bourdie bendir einnig 

á að þessi kerfisbundna valdaskipting hefði það í för með sér að konur flokkuðust í 

hóp þeirra valdaminni eða jafnvel hóp þeirra valdalausu (2000). 

 Michel Foucault skrifaði og rannsakaði vald og valdastrúktúra og hans skoðun 

er sú að allt verði að rannsaka út frá valdi til að sannleikurinn geti komið í ljós 

(Ortner, 2006). Foucault leit einnig á að þekking og vald væru mjög náin hugtök og 

hann hélt því fram að engin þekking væri hlutlaus því hún væri alltaf á einhvern hátt 
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tengd valdi (Foucault, 1986). Foucault leit svo á að til þess að skilja valdaleysi kvenna 

þyrfti að beina sjónum að öllum valdastrúktúrnum, þar lægi hundurinn grafinn. Fyrst 

þyrfti að skilja valdastrúktúrinn áður en hægt væri að leiðrétta valdamun kynjanna 

(Foucault, 1986). Bourdie fannst athyglisvert að fólk setti ekki spurningarmerki við 

valdastrúktúra samfélagsins og áleit að þegar fólk fæðist inn í ákveðin valdastrúktúr 

þá spyr fólk sig ekki að því hvort kerfið sé rétt eða ekki heldur sér það bara hlutina 

með sömu augum og þeir sem fara með valdið (2000). Þetta á vel við að mínum mati 

og finnst mér að það sé hægt að færa þetta yfir á jafnréttisumræðuna enda er fólk oft 

ekki tilbúið að horfast í augu við það að samfélagsbyggingin er kannski ekki eins góð 

fyrir alla og hún vegur að konum. Feminisminn kemur inn þarna í því hlutverk hans er 

að opna augu fólks fyrir ójafnréttinu í heiminum og reyna að berjast gegn því 

(Beasley, 1999). 

 

2.2.Feminismi 

 " Að vera kona er að ganga í of litlum skóm. Að vera femínisti er að skilja 

 ástæðuna fyrir því og fræða aðra um að það eru ekki fæturnir sem eru of 

 stórir heldur skórnir sem eru of litlir" (Píkutorfan, 2000:90).  

 

Feminismi er ismi, hann er ekki sá auðveldasti að skilja eins og Þorgerður bendir á í 

grein sinni, hann á sér ekki skýra og beina sögu heldur tengist hann öllu í samfélaginu 

og það er hægt að tengja hann við allt. Feminisminn er samt sem áður ekki bara tal og 

æstar aðgerðir heldur er þetta fræðigrein sem á sér kenningarlega hugmyndarfræði og 

stefnur (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Beasley bendir á í bók sinni að feminismi sé 

ekki einungis fræði heldur séu feministar að gagnrýna hið hefðbundana samfélag og 

pólitíkina því þeir sjá að kerfið er búið til af körlum og fyrir karla (1999: 4).  

 Feminismi er margbreytilegur og erfitt að setja puttann á það hvað hann er 

nákvæmlega enda eru fylgismenn hans margir og ólíkir og eru að berjast fyrir 

mismunandi hlutum hverju sinni eins og Sigríður Þorgeirsdóttir talar um í grein sinni 

(2002). Grundvallar hugmyndarfræði feminismans er samt sú að staða kynjanna er 

ekki sú sama á kostnað kvenna og er það hlutverk feminismans að benda á þennan 

mun og reyna að leiðrétta hann (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002). Simone de Beauvoir 

bendir á í riti sínu Hitt kynið, að konur gætu í raun túlkast sem minnihlutahópur en 

konur eiga lítinn hluta í auðæfum heimsins og eru í miklum minnihluta í æðstu 

valdastöðum heims en hins vegar þá eiga konur heimsins ekki sameiginlega menningu 



	   11	  

eða tungu eins og aðrir minnihlutahópar (1999). Simone de Beauvoir bendir einnig á 

að konur heimsins eiga það eitt sameiginlegt að hafa verið mismunað vegna kyn síns 

(1999). Beauvoir segir jafnframt að konur eigi í öðruvísi sambandi við kúgara sína 

heldur en aðrir minnihlutahópar enda eru kúgarar þeirra feður þeirra, bræður og 

eiginmenn (1999). Beauvoir bendir einnig á að allt samfélagið sé í raun miðað út frá 

karlmönnum, samfélagið sé karllægt feðraveldi og að karlinn sé alltaf viðmiðið, konur 

séu í raun metnar út frá karlmönnum og það sé rót vandans (1999). Feminisminn er 

tæki til að skilja mismuninn á kynjunum og opna augu samfélagsins fyrir þessum 

mismun og reyna svo að uppræta hann heldur Sigríður Þorgeirsdóttir fram ( 2002).  

 Þorgerður Einarsdóttir vill meina að hugtakið feminismi megi aðgreina annars 

vegar í hreyfingu eða aktivisma og hins vegar í kenningu eða fræði (2004). Til að 

einfalda málin mætti taka Feministafélag Íslands sem dæmi um aktivisma og 

kynjafræðinámið við Háskóla Íslands sem dæmi um fræði. Aktivisminn og 

fræðaheimurinn í þessu tilfelli móta hvort annað, skarast og vinna saman að jafnrétti 

kynjanna (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Þorgerður bendir einnig á að flestar greinar í 

akademíunni séu nú með feminískt sjónarhorn en jafnframt er feminismi að verða að 

sjálfstæðu fræðasviði (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Feminisminn stendur nú á 

ákveðnum krossgötum samkvæmt Þorgerði Þorvaldsdóttur því þótt samfélagið sé 

sammála um að allir ættu að eiga rétt á sömu lífsgæðum þá reynist framkvæmdin erfið 

og pólitíkin oft eitthvað sem aftrar framkvæmdinni (2007). Kynjamisrétti er gjarnan 

stillt upp á móti mannréttindabaráttu annara minnihlutahópa eins og markmiðinn séu 

ólík og með því móti þá næst lítil samstaða (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2007). 

Þorgerður Einarsdóttir talar um að feministar geta verið ólíkir með ólíkar stefnur og 

skoðanir en það er hreyfiaflið sem gerir feminisma að góðum feminsima, það er 

nauðsynlegt að fá meðbyr samfélagsins til að ná markmiðum sýnum og stundum þarf 

að vera róttækur til að ná fram jafnrétti (2002). Feminismi felur í sér hreyfiafl eða 

sprengikraft, erindi hans við samfélagið ögrar ríkjandi hefðum, gildismati og 

valdahlutföllum (Þorgerður Einarsdóttir, 2002:16). Feminismi er lífstíll að marga mati 

og ég er sammála því, þú hættir aldrei að vera feministi, þetta er stöðug barátta sem 

getur verið bæði erfið og ósanngjörn og oft tala feministar fyrir daufum eyrum.  

 Það eru margir hræddir við feminisma og vilja ekki tengja sig við þá stefnu 

heldur frekar við jafnréttishugtakið eins og Þorgerður Einarsdóttir kemur að í grein 

sinni (2002) enda er máluð frekar neikvæð mynd af feministum í samfélaginu 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2002) eins og ég kem að seinna. Það er kannski ekki svo 
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skrítið því ef öllu er á botninn hvolft þá er þetta spurning um völd og hverjir hafa 

völdin eins og ég kom að hér að framan. Hins vegar þá hefur þessi hræðsla í för með 

sér ákveðna fordóma eins og gerist þegar fólk er hrætt við eitthvað eða skilur það 

hreinlega ekki, þá verða til fordómar. Eitt af því sem mannfræðin gerir er að reyna að 

eyða fordómum og mýtum samfélagsins (Ortner, 2006). Fordómar í garð feminista 

hafa fylgt feministum alla tíð og hafa orðið af mýtum sem ég ætla að fara lauslega 

yfir.  

 

2.3.Mýtur feminismans 

  Þegar ég tala um mýtur feminismans á ég við þá fordóma sem feminisminn á í 

höggi við og finnst mér orðið mýtur eiga vel við. Rauðsokkurnar eru gott dæmi um 

mýtur feminismans, þær unnu mikið og þarft starf fyrir jafnréttisbaráttuna en það sem 

er í raun það merkilegasta sem þær gerðu var að opna jafnréttisumræðuna og færa 

hana upp á borðið (Herdís, 1996). Þrátt fyrir það góða starf sem þær gerðu fyrir 

samfélagið hafa þær ekki fengið það launað í sömu mynt heldur er það orðin rótgróin 

mýta að rauðsokkurnar séu kvenrembur sem hata karla, séu ljótar og hugsi lítið sem 

ekkert um útlitið eins og Þorgerður Einarsdóttir bendir á (2004).  

 Viðhorfið gagnvart kvennréttindakonum hefur lengi verið á þessa leið en í bók 

Gests og Kristínar kemur fram að kvennréttindarkonum var lýst sem ljótum og 

stórgerðum, þær hugsuðu ekki um útlitið og létu menn sína vaska upp og fullnægðu 

þeim einungis með frjógun í huga (1987). Það sama var uppi á tengingnum í 

Bandaríkjunum þegar feministar þar í landi mótmæltu fegurðarsamkeppnum til að 

opna augu fólks fyrir því að verið var að hlutgera konur og ýkja staðalímyndir 

kynjanna eins og Welenhan segir frá (1999:5-6) í gein hans kemur einnig fram að 

fjölmiðlar hafi gert sér mikinn mat úr þessum mótmælum og voru feministar 

gagnrýndir mjög harkalega, umræðan um að þetta væru ljótar og bitrar konur sem 

aldrei gætu keppt sjálfar í fegurðarsamkeppnum varð hávær og er samkvæmt 

Welenhan enn við lýði í dag (1999:6). 

 Þetta viðhorf gagnvart feministum er enn ríkjandi í dag, innan veggja 

Háskólans í þeim greinum sem ég legg stund á er víðsýnin meiri en gengur og gerist 

en maður þarf ekki að leita langt til að sjá glitta í fordóma gegn feministum og 

kvennréttindakonum en nóg er að leita á internetinu til að fá fordómana beint í æð. 

Þegar ég fer inn á leitarvélina google.com og skrifa inn feministi er 4. tillagan 

neikvæð umræða um feminista (Google, e.d) og er þetta algeng afstaða. Herdís heldur 
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því fram að þetta viðhorf veiki málstaðinn og þrátt fyrir að sumir vilji meina að um 

saklaust grín sé um að ræða þá er þetta engu að síður oft sú birtingarmynd sem dregin 

er upp af feministum (1996) og það þykir mörgum feministum sárt og erfitt að vera  

stöðugt á móti samfélaginu og að það sé einhver staðalímynd af feministum sem er í 

raun röng og á sér engar stoðir í samfélaginu.  

 

2.4.Staðalímyndir kynjanna 

Staðalímyndir kynjanna eru víða og samkvæmt Andersen (2009) sjáum við þessar 

staðalímyndir í sjónvarpinu, auglýsingum, í tungumálinu, tísku og jafnvel í 

leikföngum barna eins og t.d. Barbie dúkkurnar sem sýna mjög sterkt hvernig kynin 

eiga að líta út (Andersen, 2009:54-56). Það eru tvær leiðir sem eru notaðar til að horfa 

á kyn samkvæmt Andersen og þær eru eðlishyggjan og mótunarhyggjan (2009). 

 Eðlishyggjan á sér rætur að rekja allt til forngrikkja en með eðlishyggju er átt 

við að kynin fæðist ólík og eru ólík vegna mismunandi hormónastarfsemi og heili 

þeirra starfi ólíkt (Francis, 2006). Mótunarhyggjan er svo andsvarið við 

eðlishyggjunni en þar er því haldið fram að samfélagið móti okkur og geri okkur í 

raun að körlum og konum en það sé ekki líffræðilegi munurinn sem gerir það að 

verkum að kynin eru eins ólík og sumir vilja halda (Francis, 2006). Þrátt fyrir að deilt 

sé um þessi tvö sjónarmið þá er engu að síður greinilegt hversu mikil áhrif samfélagið 

hefur á okkur. 

 Þegar rætt er um staðalímyndir kynjanna kemur í ljós að það er viðkvæmt mál 

enda eru ekki allir tilbúnir til þess að viðurkenna að samfélagið hafi svona mikil áhif á 

einstaklinginn eins og raun ber vitni. Frá örófi alda hafa konur verið tengdar við 

náttúruna á meðan karlar hafa verið tengdir við tækni og þróun. Móðurhlutverkið var 

þá aðal ástæðan fyrir því að konur voru tengdar náttúrunni á meðan karlmaðurinn 

fékk hlutverk skaffarans eða fyrirvinnunnar eins og við þekkjum í dag (Ortner, 1972). 

Við fæðumst annað hvort kynið en svo er það samfélagið sem mótar okkur á þann hátt 

sem það er uppbyggt og við fylgjum reglum samfélagsins sem birtast okkur t.d. í 

auglýsingum og í talmáli fólks (Andersen, 2009: 54-59). Simone de Bevorie hélt því 

fram að konur fæddust ekki sem konur heldur yrðu þær konur og er hún með þessu að 

vísa í að samfélagið breyti okkur í konur (Simone de Bevorie, 1999) þessu er ég 

sammála enda þykja mér greinileg áhrifin sem samfélagið hefur á einstaklinginn.  

 Á Vesturlöndum eru staðalímyndir kynjanna mjög sterkar og oft á tíðum 

öfgafullar og jafnvel skemmandi fyrir einstaklinga eins og kemur í ljós í sjúkdómum 
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eins og anorexíu og öðrum átröskunarsjúkdómum. Susan Bordo segir í grein sinni að 

90% þeirra sem greinast með anorexiu séu kvennmenn og tengir hún það hvernig 

samfélagið er byggt upp (Bordo, 1996:3). Staðalímyndir kynjanna koma skýrt í ljós 

þegar horft er á auglýsingar eða sjónvarpsþætti, þá kemur karlmaðurinn oft fram sem 

sterki einstaklingurinn bæði líkamlega og andlega. Karlmaðurinn er fyrirvinnan og er 

ekki mikil tilfiningarvera. Þessi mynd sem dregin er upp af karlmönnum í fjölmiðlum 

endurspeglast svo í samfélaginu og gerir það að verkum að karlmenn og kannski helst 

ungir ómótaðir strákar samsama sig ekki við það að vera blíðir, tilfinningaríkir og sjá 

um heimilið eins og Sóley Stefánsdóttir bendir á (2000). Konur sjá sig hins vegar 

stilltum upp í auglýsingum sem hlut frekar en geranda, það er gert út á kynþokka 

þeirra og útlit. Þær eru oftar kyrrar á meðan karlmaðurinn er oftar á hreyfingu og 

karlmaðurinn horfir oft á konuna sem hlut eða kyntákn en sjaldan er kona að horfa á 

girndaraugum á karlmann í auglýsingum (Elfa Gylfadóttur, 1998). Andersen bendir á 

að þrátt fyrir að karlmenn séu í meira mæli að birtast okkur í auglýsingum sem 

einhverskonar kyntákn þá sé myndbirtingin af konum mun öfgafullri og ef karlmenn 

væru settir í sömu stellingar og konur fyndist okkur það sennilega spaugilegt og 

ótrúverðugt (Andresen, 2009: 55) 

 Það sem vekur mig sérstaklega til umhugsunar er hvernig staðalímyndir 

kynjanna geta haft áhrif á ungmenni, að mínum mati, eru staðalímyndir kynjanna 

mjög sterkar fyrir ungmenni, en eins og Andersen bendir á þá er ungt fólk mikið 

notað í auglýsingar og gefin eru út tímarit sem eiga að höfða til ungra kvenna en í 

þeim eru staðalímyndir kynjanna mikið ýktar (2009:61-70). Ég tengi þessi blöð við 

fjölmiðla á Íslandi og þá sérstaklega netmiðilinn bleikt.is.  

 

3. Þróun kenninga í feminisma 
 Þegar skoðaðar eru kenningar í feminisma er margt sem þarf að huga að. Í 

þessari ritgerð ætla ég að fjalla um þróun kenninga innan feminismans út frá þeim 3 

bylgjum sem feminisminn er sagður skiptast í en hafa þarf í huga að feminismi er 

flókinn og á sér marga undirflokka. 

 

3.1.Fyrsta bylgjan 

 Í fyrstu bylgjunni var frjálslyndur feminismi sterkur en þar var verið að berjast 

fyrir einstaklingsfrelsi og jöfnum tækifærum fyrir alla óháð kyni á forsendum ríkjandi 
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samfélags (Ruiz og DuBois, 2000). Frjálslyndur eða borgaralegur feminismi eins og 

hann er oft kallaður var að berjast fyrir borgaralegum réttindum kvenna og er mjög 

tengdur þjóðfélagshræringum sem voru í gangi á þeim tíma (Þorgerður Einarsdóttir, 

2004). Iðnvæðingin hélt innreið sína á Vesturlöndum með tilheyrandi samfélagslegum 

breytingum eins og þéttbýlismyndun og borgir tóku að rísa. Konur í Bandaríkjunum 

hófu að mynda pólitískar hreyfingar og kröfðust kosningaréttar eins og Andersen talar 

um í bók sinni og var þessi krafa og barátta í miklum tengslum við kynþáttabarátuna í 

Bandaríkjunum og blandaðist henni að einhverju leyti (2009:342-343). 

Verkalýðshreyfingar karla tóku að myndast og út frá því fóru konur að berjast fyrir 

réttindum sínum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Greinilegt er að vitundarvakning átti 

sér stað hjá konum og sumar þeirra létu heyra í sér eins og Mary Wollstonecraft en 

hún skrifaði frægt rit árið 1792 sem þýðist yfir á Íslensku sem Málsvörn fyrir rétti 

konunnar þar talar Wollstonecraft um að kynin tvö séu gædd sömu andlegu 

hæfileikunum og menntun kvenna sé það sem er hvað mikilvægast þegar kemur að 

jafnréttisbaráttu kvenna, upp frá þessu hefur menntun kvenna verið eitt af aðal 

baráttumálum feminista. Frjálslyndir feministar vildu meina að konur væru ekki með 

sömu réttindi innan samfélagsins og karlar og hefðu ekki kost á sambærilegri 

menntun (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). John Stuart Mill skrifaði einnig í þágu 

kvennabaráttunnar á þessum tíma en bók hans Kúgun kvenna kom út víða um heim 

árið 1869 og vakti verðskuldaða athygli og umhugsun (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

Frjálslyndi feminisminn átti miklu fylgi að fagna í Bretlandi og Bandaríkjunum á 

þessum tíma en á sama tíma var marxískur feminismi einnig að byrjaður á láta í sér 

heyra en marxískur feminismi vildi meina að það væri ekki nóg að konur fengju sömu 

réttindi í því kerfi sem þær bjuggu við heldur vildu marxískir feministar tengja 

kvennabaráttuna við stéttarbaráttuna (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Marxískir 

feministar tengdu kvennakúgun saman við stéttarkúgun en þegar hér er komið við 

sögu er pólitíkin sterk og oft voru konur að tala á móti sinni eigin sannfæringu til að 

þóknast flokksbræðrunum eins og gerðist í tilfelli Alexöndru Kollontaj sem fór oft 

gegn sinni persónulegu skoðun (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Þess fór snemma að 

gæta í kvennabaráttunni hér á landi en það sést hvað best á því að gefnar voru út 

þýddar bækur um kvennabaráttuna eins og bókin Kúgun kvenna eftir Mill sem kom út 

í íslenskri þýðingu árið 1900 (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Kvenfélög voru stofnuð 

og Bríet Bjarnhéðinsdóttir sem stofnaði Hið íslenska kvennréttindafélag varð aðal 

talsmaður kvennréttinda á Íslandi og beitti sér fyrir betri menntun fyrir íslenskar 
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stúlkur (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Menntun kvenna var mikilvæg og mikið var 

barist fyrir því að konur gætu átt kost á menntun og í Bandaríkjunum varð þessi krafa 

hávær eins og kemur fram í bók Andersen (2009:341).   

 

3.2.Önnur bylgja  

Önnur bylgja feminismans gekk í garð á tímabilinu 1960-1980 og þetta tímabil hefur 

líka verið kallað nýja kvennahreyfingin og þá varð hið persónulega pólitískt eins og 

einkunnarorð þessarar bylgju voru (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Þessa bylgju má 

rekja til stúdentaóreiða sem voru í Frakklandi árið 1968 en þar hófust mótmælin og 

gagnrýnið hugarfar á efnishyggju og framfaratrú sem átti eftir að fara um allan 

heiminn. Á sama tíma varð vakning innan háskólasamfélaga og rannsóknir á konum 

og kynjamun komu fram (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Í Bandaríkjunum urðu þar til 

sterk kvennréttindafélög sem börðust fyrir jafnrétti og urðu til tvær fylkingar sem 

sköruðust engu að síður. Krafan um að kyn myndi hætta að skipta eins miklu máli og 

það hafði gert var sterk og konur börðust fyrir því að hætt yrði að horfa á kyn heldur 

ættu allir að hafa sömu réttindi óháð kyni eða öðrum þáttum (Andersen: 2009:348). 

  "Ef slagorðið hið persónulega er pólitískt voru einkunnarorð feminískra 

hreyfinga má kannski segja að einkunnarorð hins fræðilega feminísma séu að hið 

vísindalega sé pólitískt. Þar sem samfélagið og menningin höfðu verið gagnrýnd fyrir 

karlmiðlægni, bættust nú fræðarsamfélagið og vísindin við" (Þorgerður Einarsdóttir, 

2004:210).  

 Róttækar hugmyndir voru víða og gefin var meðal annars út bók um 

hjónabandið þar sem því er lýst sem ávinningi fyrir karla á meðan konur græddu ekki 

á þessu fyrirkomulagi. Bókina skrifaði Bernard og er þetta til merkis um að tímarnir 

voru að breytast (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Tímarnir voru að breytast og á 

þessum tíma fóru fræðimenn að efast um að ala þyrfti kynin ólíkt upp, kynin áttu að 

vera alin upp eins þ.e. stelpur áttu að fá sama uppeldi og strákar (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004). Umræður um verkaskiptingu inni á heimilum komu frá 

frjálslyndishugmyndum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Hér á landi voru það 

rauðsokkurnar sem voru hvað mest áberandi, enda voru þær róttækar og börðust bæði 

fyrir getnaðarvörnum, barnagæslu og launamun kynjanna ásamt mörgu öðru 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Það sem rauðsokkurnar gerðu var einnig að vekja upp 

samfélagslega umræðu með skrifum og aktivisma, eitthvað sem fólk átti ekki von á 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Í Bandaríkjunum spruttu upp kvennahreyfingar sem 
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börðust fyrir jafnrétti kynjanna og vitundarvakning var að gera vart við sig í 

samfélaginu og þá sérstaklega í háskólasamfélögum (Andersen, 2009:347-349). 

Andersen bendir einnig á að litaðar konur í Bandaríkjunum hefðu átt erfitt með að 

taka þátt í þessari baráttu því fordómar og mismunandi sjónarmið komu í veg fyrir 

það, þrátt fyrir að margar litaðar konur hafi tekið þátt í jafnréttisbaráttunni á þessum 

tíma þá var þetta mikið til barátta hvítra kvenna og litaðar konur gátu margar hverjar 

ekki fundið sig í baráttunni (2009: 348-349). Andresen tekur það einnig fram að enn í 

dag sé jafnréttisbarátta kvenna af mismunadi hörundslit ekki fullkomin og kennir hún 

fordómum hvítra kvenna og mismunandi sjónarmiðum um (Andersen, 2009: 248-

349).  

 

3.3.Þriðja bylgjan 

Þriðja bylgjan leit svo dagsins ljós um og upp úr 1980 og stendur yfir enn í dag (Ruiz 

og DuBois, 2000), en ekki má gleyma því að enn eru margir feministar dagsins í dag 

sem kenna sig við aðra bylgjuna (Snyder, 2008). Þær fyrstu sem byrjuðu að nota 

hugtakið þriðja bylgja feminismans voru svartir feministar og feministar sem komu 

frá öðrum þjóðflokkum, sem sagt ekki hvítu vestrænu konurnar. Þessar konur voru 

búnar að taka þátt í fyrri bylgjunum með skrifum og aktivisma en þær tóku þriðju 

bylgjuna upp á sína arma eins og Mann segir frá í grein sinni (2005:59). Andersen 

bendir á í bók sinni að í þessari bylgju hafi hvítar konur náð að leggja fordóma sína til 

hliðar að einhverju leiti (2009: 349). Hins vegar þá bendir Gronold á að Naomi Wolf 

og Rebecca Walker hafi gert hugtakið Þriðja bylgjan vinsælt og þá um leið sýnilegt 

með skrifum sínum og því hugarfari að baráttan sé ekki búin (Gronold, 2009:6). 

Þriðja bylgjan er ákveðið andsvar við annari bylgjunni sem þriðju bylgju sinnuðum 

fannst sníða sér of þröngan stakk og setja konur í flokka (Þorgerður Einarsdóttir, 

2004). Gillis bendir á að þriðja bylgjan hafi verið mjög dugleg að minna á að hún sé 

öðruvísi en fyrstu tvær bylgjurnar og telur Stacy að það geri í raun lítið úr feministum 

fyrri kynslóða (2004). Þriðja bylgjan berst fyrir jafnrétti kynjanna á mjög opin hátt en 

kannski ekkert sérlega málefnalegan og að margra mati (Snyder, 2008) og sumir 

spyrja sig hvort þessi nýja bylgja sé í raun að koma með eitthvað nýtt á borðið eða 

hvort þetta sé í raun hálfgerður mótþrói við feminisma mæðra þeirra og að nú vilji 

þessar ungu konur eignast sinn eigin feminisma (Snyder, 2008). Þriðja bylgjan 

gagnrýnir fyrri kenningar fyrir að setja allar konur undir sama hatt, þær tala um að 

önnur bylgjan hafi alhæft um að allar konur væru eins og að ekki væri pláss fyrir 
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minnihlutahópa eins og blökkukonur og samkynhneigða innan annarar bylgjunnar 

(Ruiz og DuBois, 2000). Þriðja bylgjan gagnrýnir einnig aðra bylgjuna fyrir að 

gagnrýna aðrar konur eins og með mótmælum á fegurðarsamkeppnum og gagnrýni á 

lýtaaðgerðir (Snyder, 2008). Þetta telja þriðju bylgju feministar vera rangt og það sést 

á því að  persónufrelsið er allsráðandi innan þessarar bylgju og konan má gera það 

sem hún vill með líkama sinn, (Snyder, 2008). Þriðja bylgjan fjallar um kynlíf á 

opinskáan hátt og talar um að konur eigi að njóta og geta talað um kynlíf að sama 

skapi og karlmenn gera, þær fjalla um snyrtivörur og útlitsdýrkun á þann hátt að allt 

sé leyfilegt og að persónufrelsi einstaklingsins sé í raun það sem skiptir mestu máli 

(Snyder, 2008). Það vakti athygli mína þegar fræðikonan Siedel bendir á að konur 

sem aðhyllast þriðju bylgjuna tala um einstaklinginn frekar en hópinn á meðan 

fylgismenn annarar bylgjunnar lögðu ríka áherslu á heildina (Siedel, 2003). Þetta 

finnst mér vera merkilegt og Siegel bendir jafnframt á að þriðju bylgju feministar sjái 

sama sem merki á milli þess að vera feministi og því að vera fórnarlamb og vilja því 

ekki tilheyra þeim hópi og segjast því vera jafnréttissinnar (Siedel, 2003). Siegel 

heldur einnig fram að konur í dag sjái feminista sem ljótar, samkynhneigðar og karla-

hatandi konur og það er hópur sem þær vilja ekki samsama sig við (Siedel, 2003). Að 

mínu mati þá er þriðja bylgjan ekki alslæm og margt hefur áunnist með henni en eins 

og Gronold bendir á þá varð þriðja bylgjan þess valdandi að feminisminn kom inn í 

akademíuna og að hennar mati styrkti það baráttuna mikið (2009) og er ég sammála 

því. Hins vegar er það þessi mikla einstaklingshyggja sem ég sé sem ákveðið 

vandamál sem þriðja bylgjan hefur haft í för með sér eins og Siedel bendir einnig á 

(2003).  

 

3.4.Undirflokkar feminismans  

Það sem verður samt að athuga er það að feministinn er með mikið af stefnum innan 

hverrar bylgju (Andresen, 2009) og í raun eru þetta undirflokkar til að undirstrika 

ýmis málefni sem hinn venjulegi borgaralegi feminismi gerir ekki. Ég ætla að taka 

nokkur dæmi um undirflokka feminismans en hafa ber í huga að þetta er í raun 

óendanlegur fjöldi af undirflokkum og feministar geta kennt sig við fleiri en einn 

undirflokk (Andersen, 2009). Undirflokkarnir eru til dæmis Svartur feminismi, sem er 

feminismi sem berst fyrir réttindum svartra kvenna og er þá samstaða svartra kvenna 

mikilvæg og eins eru rannsóknir þeirra miðaðar við svartar konur og reynt er að auka 

á jafnrétti þeirra (Patricia, 2000). Lesbískur feministi er eins og Stein greinir frá í bók 
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sinni feminismi sem berst fyrir því að horft sé á samkynhneigðar konur sem 

einstaklinga en ekki sem kyntákn eða gefa þeim kyngevi karlmanna, Lesbískur 

feminismi berst fyrir jafnrétti kynjanna en beinir sjónum sínum fyrst og fremst að 

samkynhneigðum konum (Stein, 1995). Íslamskur feminismi er eins og Majid lýsir í 

grein sinni sem birtist í Sings er feminismi sem berst fyrir jafnrétti kvenna og þá 

sérstaklega múslimskra kvenna en trú þeirra hefur verið afbökuð þannig að réttindi 

kvenna eru bundin trú. Baráttu mál íslamskra feminista er því að opna augu fólks fyrir 

jafnrétti kynjanna (Majid, 1998).  Þriðjaheims feminismi og umhverfisfeminismi eru 

allt undirflokkar feminismans sem eru þá með þrengra svið og eru að reyna að ná 

jafnrétti og vekja upp umræðu um ýmis málefni sem snerta feminismann  eins og 

Þorgerður Einarsdóttir bendir á (2002).  

 

4. Ísland 
 

4.1 Baráttan á Íslandi  

 Jafnréttisbaráttan á sér langa sögu og ætla ég að reyna að stikla á stóru og 

fjalla hér um jafnréttisbarátuna hér á landi. Upphaf jafnréttisbaráttunnar hér á landi 

má rekja til ársins 1885 þegar Bríet Bjarnhéðinsdóttir fékk fyrst kvenna birta grein 

eftir sig í útgefnu blaði en hún skrifaði greinina "nokkur orð um menntun og réttindi 

kvenna" sem birtist í Fjallkonunni (Bríet Héðinsdóttir, 1988). Bríet varð svo að 

hálfgerðri táknmynd kvennréttindabaráttunnar hér á landi. Bríet lagði ríka áherslu á 

menntun kvenna ásamt því að hún gagnrýndi hversu lítil ítök konur höfðu í íslensku 

samfélagi á þessum tíma (Bríet Héðinsdóttir, 1988). Bríet hélt einnig framsögu um 

stöðu íslenskra kvenna árið 1887 en þetta var í fyrsta skipti sem íslensk kona hélt 

fyrirlestur opinberlega og vakti það töluverða athygli og umtal (Bríet Héðinsdóttir, 

1988) og ætla má að þetta hafi vakið íslenskar konur upp af dvala. Stofnuð voru 

kvennfélög en þau höfðu fram að þessu verið góðgerðarfélög sem börðust fyrir 

ýmsum málefnum eins og bindindi en þetta voru félög sem við myndum kalla 

hefðbundin kvennfélög (Bríet Héðinsdóttir, 1988). Hið íslenska kvennréttindafélag 

(KRFÍ) var svo stofnað þann 27. janúar 1907 með Bríeti Bjarnhéðinsdóttur fremsta í 

flokki. Þetta félag var stofnað með önnur sambærileg félög frá Norðurlöndunum og 

Bandaríkjunum að fyrirmynd og átti eftir að láta að sér kveða hérlendis (Sigríður Th 

Erlendsdóttir, 1997). Á þessum fyrsta stofnfundi félagsins voru 15 konur komnar 
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saman sem allar voru menntaðar sem ekki var algengt hér á landi á þessum tíma, tvær 

þessara kvenna voru giftar ritstjórum blaða sem gefin voru út á Íslandi á þessum tíma 

og allar voru þessar konur þekktar í reykvísku samfélagi (Sigríður Th Erlendsdóttir, 

1997). Þær skorti ekki hugrekkið en það þurfti nóg af því til að reyna að opna augu 

fólks fyrir því misrétti sem íslenskar konur stóðu frammi fyrir á þessum tíma og var 

krafa um kosningarétt eitt af aðal baráttumálum þessa hóps ásamt ýmsu öðru (Sigríður 

Th Erlendsdóttir, 1997). Árið 1908 varð svo fyrsta kvennaframboðið að veruleika á 

Íslandi en það var fyrir borgarstjórnakosningar sama ár og voru það konur KRÍF sem 

stóðu að framboðinu, úr varð að 4 konur buðu sig fram og allar náðu þær sæti í 

bæjarstjórn Reykjarvíkur og var það merkur áfangi í kvennabaráttunni á Íslandi 

(Sigríður Th Erlendsdóttir, 1997). Árið 1926 var því svo komið í lög að konur og 

karlar hefðu sama kosningarrétt bæði til sveitastjórnakosninga og til 

Alþingiskostninga (Sigríður Th Erlendsdóttir, 1997). Konur KRÍF voru þær sem 

lögðu línurnar og börðust fyrir þessum réttindum sem okkur finnast sjálfsögð í dag.  

 Árin 1920-1960 hafa oft verið nefnd þöglu árin í kvennabaráttunni í heiminum 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004) en engu að síður voru konur á Íslandi innan KRÍF að 

berjast fyrir atvinnu og launamálum kvenna og voru meðal annars að beita sér fyrir 

stofnun verkakvennfélaga (Sigríður Th Erlendsdóttir, 1997).  

 Árið 1970 fór samt að gæta á breytingum enda höfðu íslenskar konur fengið 

fréttir af rótækum feministum í nágrannalöndunum og sama ár var 

Rauðsokkuhreyfingin stofnuð (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Á þessum tíma voru 

borgaraleg réttindi kvenna komin að einhverju leiti eins og kosningarréttur, 

getnaðavarnir og það að geta unnið utan heimilisins en engu að síður var samfélagið 

sjálft enn mjög karlmiðað og rauðsokkurnar vildu breyta því (Þorgerður Einarsdóttir, 

2004). Rauðsokkurnar sóttu nafn sitt til sambærilegra hreyfinga úti í löndum og var 

talað um að hugarfarsbreyting bæði hjá konum og körlum væri það sem þyrfti að eiga 

sér stað til þess að jafnrétti kynjanna kæmist á (Herdís Helgadóttir, 1996). 

Rauðsokkurnar þóttu róttækar á sínum tíma og ekki kom öllum saman um það hvort 

að hreyfingin væri að gera eitthvað gott fyrir samfélagið. Rauðsokkurnar urðu fyrir 

mikilli gagnrýni og fordómum og í dag er það að vera rauðsokka frekar skammaryrði 

en eitthvað annað (Þorgerður Einarsdóttir, 2004) eins og ég tala um í kaflanum mýtur 

feminismans. Rauðsokkurnar voru rótækar og ekki var margt sem þeim var heilagt, 

þær börðust fyrir jafnrétti kynjanna úti á vinnumarkaði og inni á heimilinu. Uppeldi 

barna átti að vera á herðum beggja kynja, launamuni varð að útrýma, konur áttu að 
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ráða líkama sínum bæði hvað kynlíf varðaði og barneignir það var því greinilegt að af 

mörgu var að taka og mikil vinna framundan (Herdís Helgadóttir, 1996). Það þurfti 

sterk bein og mikla orku til að vera rauðsokka og voru þetta miklir kvenskörungar 

sem kölluðust rauðsokkur og baráttuviljinn var mikill í þessari hreyfingu og í 

hreyfingunni átti pólitík ekki að skipta máli enda var um mannréttindabaráttu að ræða 

(Herdís Helgadóttir, 1996). Rauðsokkurnar héldu úti blaðaútgáfu og tóku virkan þátt í 

samfélagsumræðunni (Hildur Hákonardóttir, 2005). Það sem rauðsokkurnar eru hvað 

frægastar fyrir er kvennafrídagurinn sem er einn merkasti dagur í kvennabaráttunni á 

Íslandi að  mati sumra en hann var haldinn þann 24.oktober 1975 en þá lögðu konur 

niður vinnu sína og skunduðu á fundi sem haldnir voru víðsvegar um landið. Sá 

fjölmennasti var í Reykjarvík þar sem varla var þverfótað fyrir konum sem sýndu 

mikla samstöðu og baráttuhug (Hildur Hákonardóttir, 2005). Hildur lýsir því í bók 

sinni að svona samstaða hafði ekki sést áður á Íslandi og vakti þessi viðburður heims 

athygli (2005). Kvennafríið var ekki ákveðið á einum degi eða af einni konu, það átti 

sér langan aðdraganda og marga fylgismenn sem allir lögðust á eitt til að það yrði að 

veruleika. Miðlar landsins voru með jafnréttissíður og vitundarvakning var að gera 

vart við sig í samfélaginu (Hildur Hákonardóttir, 2005). Það hefur hins vegar verið 

deilt um það hvort Kvennafríið hafi verið feminiskur atburður eða ekki (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2002). Hugmyndin var til að byrja með að halda kvennaverkfall en það 

þótti rugga bátnum of mikið og úr varð sú pólitíska sátt að kalla daginn Kvannfrísdag 

til að sem flestir væru sáttir (Hildur Hákonardóttir, 2005). Að kalla atburðinn 

Kvennafrí hefur samt verið gagnrýnt og sýnt hefur verið fram á að það sýni fram á 

ákveðna kynjaímynd því góðar stúlkur fara ekki í verkfall eða gera kröfur (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2002). Það að fara í verkfall felur í sér ögrun og stéttarvitund sem ekki 

þykir kvenlegt og er það skoðun sumra að Kvennafríið hafi verið að viðhalda 

viðteknum hugmyndum um kvenleika í stað þess að storka þeim (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2002). Þrátt fyrir gagnrýnisraddir þá og nú var Kvennafríið dagur sem 

stendur upp úr hjá mörgum konum sem tóku þátt í honum og þessi dagur varð til þess 

að ákveðin vitundarvakning átti sér stað (Hildur Hákonadóttir, 2005).  

 Mikið hefur áunnist í jafnréttismálum hér á landi síðan kvennafrídagurinn var 

en Rauðsokkurnar liðu undir lok árið 1982 og margar af Rauðsokkunum stofnuðu þá 

Kvennalistann (Herdís Helgadóttir, 1996). Þáttaka kvenna í stjórnmálum var og er 

mikilvægur hluti af jafnréttisbaráttunni en eins og Sigríður Dúna bendir á þá stækkaði 

atvinnumarkaður á Íslandi mikið um árið 1980 og laun fóru að lækka í kjölfarið 
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þannig að íslenskar konur þurftu að vinna úti til að halda uppi heimili (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1997: 182-183). Sigríður Dúna bendir á að þessi staða var ekki góð 

fyrir konur því þrátt fyrir að vera útivinnandi þá minnkuðu ekki skyldurnar á 

heimilinu (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1998). Sigríður Dúna vill meina að þetta 

nýfengna frelsi hafi haft í för með sér fleiri skyldur en réttindi (1998). Upp úr þessu 

varð Kvennalistinn til en hann barðist fyrir því að horft væri á konur sem meira en 

bara húsmæður og kvennalistakonur vildu að horft væri á konur sem fullgilda borgara 

hvort sem þær væru útivinnandi, heimavinnandi eða bæði (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1997: 156). Örlög Kvennalistans voru ráðin árið 1994 þegar 

kvennalistakonur sameinuðust R-listanum í borgarstjórnakosningum það ár og 

mörkuðu þá hvorum megin við pólitísku línuna þær stóðu eins og Sigríður Dúna segir 

frá (1997). Hins vegar hafa konur á Íslandi tekið þátt í pólitík þrátt fyrir að karlmenn 

séu þar enn í meirihluta.  

 Feministafélag Íslands var svo stofnað árið 2003 eins og Kristín Ása segir frá í 

grein sinni í tímaritinu Vera (2003). Aðdragandinn var ekki mikill en yfirvofandi 

Alþingiskosningar kosningar  og mikil óánægja um gang jafnréttismála hér á landi 

urðu til þess að Þorgerður Einarsdóttir lektor við kynjafræðideild í Háskóla Íslands 

sendi út póstlista sem átti að vera umræðuvettvangur fyrir feminista. Nokkur hundruð 

manns skárðu sig á þennan lista og á endanum var Feministafélag Íslands stofnað 

þann 14. mars 2003 (Kristín Ása Einarsdóttir, 2003: 30). Feministafélag Íslands er 

aðalega á netinu eins og kemur fram á heimasíðu félagsins, til að allir geti tekið þátt 

óháð hvar á landinu eða heiminum þeir eru, en þar kemur einnig fram að leitast er við 

að hafa valddreifingu innan félagsins þannig að ábyrgðin liggi á félagsmönnum og 

það er ekki kosinn formaður heldur er hópastarf mikið (feministinn, 2011). 

Feministafélag Íslands hefur það á stefnuskrá sinni að vinna að jafnrétti kynjanna 

ásamt ýmsu öðru sem tengist því eins og að uppræta staðalímyndum kynjanna og 

þessum markmiðum ætlar Feministafélag Íslands að ná með lýðræðislegri, gagnrýnni 

og sýnilegri umræðu eins og segir á heimasíðu félagsins (feminsistinn. 2011). 

Feministafélag Íslands hefur komið ýmsu til skila með aðgerðum sínum og umræðu, 

karlahópur Feministafélags Íslands hóf til að mynda sölu á svokölluðum NEI bolum 

sem voru hugsaðir til að vekja fólk og þá sérstaklega karla til umhugsunar um 

nauðganir. Feministafélagið hefur einnig verið virkt í opinberri umræðu og gagnrýnt 

t.d. Fegurðarsamkeppnir og nektarstaði. Þessi umræða um baráttuna á Íslandi er alls 

ekki tæmandi því mikið hefur gerst í jafnréttismálum hérlendis í gegnum árin og erfitt 
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að koma því öllu saman hér í einn kafla. Hins vegar eru fræðimenn á því máli að 

bakslag sé komið í jafnréttisbarátunna hér á landi sem er miður og eitthvað verður að 

aðhafast í því (Andrea, 2008 og Þorgerður Einarsdóttir, 2004).   

 

4.2. Bakslag í feminisma á Íslandi  

 Þegar rætt er um feminisma kemur oft sú umræða upp á yfirborðið að 

feminsminn sé dauður, þá er verið að meina að hans hlutverki sé í raun lokið eins og 

Sigríður Þorgeirsdóttir skrifar um í grein sinni. (2002) Einhverjir eru á þeirri skoðun 

að feminisminn sé hættur að vera gagnlegur fyrir fræðaheiminn og jafnréttisbaráttuna 

og sú afstaða að hann sé leiðinlegur og sé í raun aðeins lífsafstaða nokkurra kvenna er 

einnig afstaða sem einhverjir eru með (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002). Sigríður bendir 

einnig á að einhverjir haldi jafnvel að feminisminn sé hættuleg hugmyndafræði sem 

þurfi að útrýma (2002). Þessi umræða er í raun hættuleg, en hún dregur úr gildum 

feminismans og gerir lítið úr honum og sendir þau skilaboð út í samfélagið að 

hugmyndafræði feminismans sé óþörf (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002). Eins og kemur 

fram í grein Sigríðar Þorgeirsdóttur er að feminisminn er stefna sem er ekki búin að 

ná sínu takmarki enda ríkir ekki jafnrétti kynjanna í heiminum þrátt fyrir að það ríkji 

ekki eins mikið ójafnrétti og það gerði fyrir nokkrum árum síðan (2002). Jafnrétti hér 

á landi mælist með því mesta í heiminum í dag og samkvæmt rannsóknum eru það 

aðeins Svíðþjóð, Noregur og Finnland sem standa betur að vígi hvað varðar 

jafnréttismál en við Íslendingar (Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008). 

Hins vegar eigum við eins og ég hef komið að hér á undan enn langt í land og 

hugsanlega erum við að horfa upp á ákveðið bakslag í jafnréttismálum hér á landi eins 

og þau Andrea og Þóroddur benda á (2008). Ef við skoðum viðhorf barna og unglinga 

hér á landi þá gerðu þau Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason (2008) rannsókn 

á viðhorfum 10.bekkinga til jafnréttismála hér á landi og komust að því að hugmyndir 

unglinga til jafnréttis hafa dvínað. Rannsókn þeirra Andreu og Þórodds var gerð með 

því móti að þau báru saman rannsóknir sem gerðar voru á 10. bekkingum árið 1992 

saman við sambærilega rannsókn sem gerð var af 10.bekkingum árið 2006 (2008). 

Rannsóknin árið 1992 hét Ungt fólk ´92 og var þessi rannsókn lögð fyrir alla 10. bekki 

landsins vorið 1992 (Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnasons, 2008). 

Rannsóknin 2006 hét Heilsa og lífskjör skólanema og var lögð fyrir vorið 2006 

(Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008). "10 spurningar voru um eðlilega 

verkaskiptingu á heimilum þar sem bæði eiginmaður og eiginkona ynnu fulla vinnu 
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utan heimilisins" (Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008:78). Í 

niðurstöðunum kemur glöggt í ljós að viðhorf ungmenna vorið 2006 var mun 

íhaldsamara en viðhorfi jafnaldra þeirra frá árinu 1992 (Andrea Hjálmsdóttir og 

Þóroddur Bjarnason, 2008). Viðhorf stúlkna til jafnréttismála voru jákvæðari í báðum 

rannsóknunum heldur en drengjanna en hins vegar dróst munurinn saman árið 2006 

þannig að segja má að viðhorf stúlkna til jafnréttismála er að hraka hraðar en 

drengjanna en engu að síður eru bæði kynin neikvæðari og íhaldsamari gagnvart 

jafnrétti kynjanna en þau voru árið 1992 (Andrea Hjálmarsdóttir og Þóroddur 

Bjarnason, 2008). Þetta  vekur mann til umhugsunar og veltir maður fyrir sér ástæðum 

þessa bakslags og hvort að þessi rannsókn sé marktæk. Engu að síður er hljóta að vera 

einhverjar ástæður fyrir þessum breyttu skoðunum ungmennana. Næst ætla ég að 

skoða miðilinn bleikt.is og svo bókina Dömusiði og reyna að tengja það umræðunni 

því þetta eru miðlar sem hafa hlotið mikla athygli og vera má að þeir séu hluti af 

vandanum sem jafnréttisbaráttan horfir nú upp á.  

 

4.3. Bleikt.is 

Bleikt.is er vefur sem hóf göngu sína þann 9.desember 2010 og hefur frá byrjun verið 

bæði dáður og gagnrýndur af landsmönnum. Vefurinn er í eigu Vefpressunar ehf og 

ritstjóri er Hlín Einarsdóttir en ásamt henni eru fjölmargir pennar sem skrifa fyrir 

vefinn bæði kvenkyns og karlkyns (bleikt.is,e.d. a) en ekki kemur skýrt fram um 

bakgrunn hvers og eins heldur segja pennarnir lauslega frá sér ef þeim sýnist svo 

(bleikt.is,e.d a). Þegar ég skoðaði eigendur bleikt.is og stjórnarfyrirkomulagið þá kom 

í ljós að allir eigendur vefpressunnar eru karlkyns og eini kvenkyns stjórnandinn er 

ritstjórinn (bleikt.is,e.d a). 

 Ég hóf að skoða vefinn í tengslum við þessa ritgerð í byrjun febrúar og fór nær 

daglega inn á hann á tveggja mánaða tímabili. Þegar ég skoða vefinn bleikt.is sem er 

orðinn einn vinsælasti vefur landsmanna og trónir um þessar mundir í 9 sæti yfir mest 

skoðuðu vefi landsins (bleikt.is, e.d. a) þá er vefurinn eins og hann segir sjálfur "vefur 

fyrir drottningar og hefur að geyma öll hugðarefni kvenna" (bleikt.is, e.d. a). Á 

vefnum kennir ýmissa grasa en þarna er hægt að finna ýmislegt um tísku, hönnun, 

matargerð og hið margvígslega slúður sem á bæði við um erlendar og innlendar 

stjörnur (bleikt.is, e.d. a). Pennar bleikt.is skrifa um ýmislegt sem kemur við daglegt 

líf hjá konum allt frá því hvernig á að haga sér í samskiptum við hitt kynið og svo eru 

einnig blogg færslur um hversdagsleg efni eins og farða, matargerð, líkamsrækt og 
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fjölskylduna (bleikt.is, e.d. a). Það sem er áberandi á vefnum bleikt.is eru hin ýmsu 

ráð handa konum hvort sem ráðin snúa að útliti eða samskiptum kynjanna, hvernig 

eigi að bera sig að sem kona í okkar samfélagi, hvað beri að varast í klæðaburði, 

hvernig eigi að haga sér við hin ýmsu ólíku tækifæri eins og úti á lífinu, á 

stefnumótum og í rúminu (bleikt.is, e.d. a). Það er einnig áberandi inni á vefnum 

allskyns slúður bæði erlent og íslenskt og þar eru umfjallanir um t.d. hvaða stjörnur 

eru að fitna eða grennast, hver eru nýjustu stjörnu pörin og hvaða nemendur eru 

flottastir í Háskóla Reykjavíkur (bleikt.is, e.d. a) svo dæmi séu tekin. Vefurinn lítur á 

þetta slúður sem einhverskonar gula pressu enda eru þessar fréttir undir kaflanum gult 

en þar er einnig að finna fyndin eða vandræðaleg myndbönd og fréttir af dýrum svo 

eitthvað sé nefnt (bleikt.is, e.d. a).  

 Það kemur mér á óvart að ekki er mikið minnst á feminisma, feminista eða 

jafnrétti. Þarna er umræðan ekki á háu plani þegar kemur að þessum málaflokk og var 

það litla sem snerti þennan málaflokk á neikvæðu plani og meira verið að hæðast að 

feministum og gera lítið úr málstað þeirra. Þarna var gert lítið úr feministum en það er 

reyndar algenga umræðan sem feministar fá í fjölmiðlum og í obinberri umræðu eins 

og Þorgerður Einarsdóttir bendir á í grein sinni (2004). Eins og einn penninn, Jóna 

Særún skrifar í einum pistli sínum sem ber heitið Alvöru karlmenn en þar segir 

hún:”vil bara benda ykkur á að ég er ekki þessi rauðsokka sem finnst karlmenn 

eintómir aumingjar” (bleikt.is, e.d. b) sem segir okkur um viðhorf hennar til 

rauðsokknanna og til feminista. Hins vegar þá eru þessi skrif skrifuð af pennum 

bleikt.is (bleikt.is, e.d. a) sem mega koma með sínar persónulegu skoðanir eins og 

aðrir bloggarar landsins  

 Hins vegar þá er inn á milli allra greinanna um fegurð, tísku, útlit og slúður 

greinar sem snúast um ofbeldi gegn konum. Þarna eru innsendar greinar þar sem 

stúlkur segja frá ofbeldisfullum samböndum, átröskunum, nauðgunum, einelti og 

ýmsu öðru sem við í kynjafræðinni höfum svo oft verið að fjalla um og er svo 

greinilega hluti af því að hér á landi ríkir ekki jafnrétti kynjanna og vandamálið er 

algengara en okkur grunar.  

 Þegar ég les yfir þessa svokölluðu innsendu greinar sem eru undir flokkinum 

leyndó & ráð kemur margt í ljós, þessar greinar eru nafnlausar og heitið er fyllsta 

trúnaði við birtingu þeirra (bleikt.is, e.d. a). Þessum greinum er ekki svarað af hálfu 

bleikt.is heldur er þetta eingöngu til að lesa. Þarna kennir ýmissa grasa en ein þessara 

aðsendu greina var send af einmana stúlku sem segir frá sögu sinni, en hún glímir við 
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átröskun og deilir hún með lesendum baráttu sinni og lýsir gleði sinni þegar hún léttist 

þrátt fyrir að viðurkenna sjúkdóm sinn (bleikt.is, e.d. c). Önnur aðsend grein sem ber 

heitið "Mér var nauðgað af vinnufélaga mínum" lýsir nauðguninni mjög ýtarlega 

ásamt því að tala um hvað kerfið hér á landi er í raun ófullkomið þegar kemur að 

kynferðisafbrotamálum og ekki auðvelt að fá nauðgara dæmda (bleikt.is, e.d. d). Enn 

ein aðsenda greinin situr mikið í mér en hún heitir "Mér var samfélagslega nauðgað" 

og er skrifuð af ungri konu sem lýsir hópnauðgun sem átti sér stað þegar hún var 12 

ára (bleikt.is, e.d. e), lýsingarnar eru hræðilegar og erfiðar lesningar. Stúlkan segir í 

endann að ástæðan með skrifunum sé að veita öðrum styrk og að það sé mikilvægt að 

muna að allir eigi rétt á að lifa eðlilegu lífi í sátt og samlyndi (bleikt.is, e.d. e). Þrátt 

fyrir að opna umræðuna þá sé ég ekki hvað þessar greinar eiga að gera nema að vera 

lesnar til skemmtunnar eða til að misbjóða fólki eins og sjónvarpsþættir og bíómyndir 

geta gert. Það er ekki komið fram með neinar lausnir handa konunum sem senda inn 

bréfin eða handa konunum sem eru að lesa bréfin en eiga við svipuð vandamál að 

stríða en þora ekki að opinbera þau.   

 Ég velti fyrir mér hvers vegna það sé ekki hlekkur inn á síðu td Stígamóta sem 

er grasrótarhreyfing fyrir konur sem hafa verið beittar kynferðisfbeldi á lífsleiðinni en 

hjá Stígamótum geta þær komið í viðtöl og fengið hjálp og stuðning til að vinna úr 

þeirri hræðilegu reynslu sem kynferðislegt ofbeldi hefur í för með sér (Stígamót, 

2011) eða hvers vegna það er ekki hlekkur inn á síðu blátt áfram sem er síða sem 

hefur að geyma forvarnir gegn kynferðisofbeldi gegn börnum (Blátt áfram, 2011). 

Vefsíðan  prismasetur ætti að mínu mati einnig að vera þarna sem hlekkur en 

prismasetrið er vefsíða fyrir fólk sem þjáist af átröskunarsjúkdómum (Prímasetur, 

2011).Það er mikið til af síðum og mikið af upplýsingum sem eru mikilvægar handa 

konum sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða eiga við lífshættulega sjúkdóma að etja en 

aðstandendur bleikt.is finnst greinilega nóg að vekja upp umræðu í samfélaginu með 

því að birta þessi innsendu bréf. Að mínum mati þá er bleikt.is að ýta undir 

staðalímyndir kynjanna á mjög grófan hátt eins og Andersen talar um í bók sinni 

þegar hún talar um tímarit ætluð ungum konum sem ýta undir staðalímyndir kynjanna 

(2009). Konur eru bæði sýndar á mjög kynferðislegan hátt á bleikt.is og það er einnig 

verið að segja þeim hvernig eigi að haga sér og hvernig á að líta út og undirliggjandi 

er krafan um að þetta sé það sem karlmenn vilji (bleikt.is, e.d. a). Mér þykir 

athyglisvert að lítið er hugsað um aldur lesenda en vefurinn er opin öllum 
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aldurshópum og greinilegt þykir mér af aðsendu greinunum að bleikt.is eigi sér 

dyggan aðdáendarhóp á meðal yngstu kynslóðarinnar og tel ég það varhugavert.  

 

4.4 Dömusiðir  

Bókin dömusiðir eftir Tobbu Marínós sem kom út fyrir jólabókarflóðið 2010 og var í 

10. sæti yfir mest seldu bækurnar nú fyrir jólin (Metsölulisti, 2010) þannig að ætla má 

að margar ungar stúlkur hafi fengið Dömusiði í sínum jólapakka enda er bókin ætluð 

stúlkum eða dömum en ekki drengjum eins og nafnið gefur til kynna og ekki þykir 

mér líklegt að þessi bók hafi ratað í pakka hjá mörgum eldri en 18 ára.  

 Í bókinni kemur skýrt fram hvaða kosti þarf að bera til að vera dama, allt frá 

útliti og út í það hvernig haga sér á í samskiptum við hitt kynið hvort sem það er í 

raunveruleikanum eða á veraldarvefnum (Þorbjörg Marínósdóttir, 2010). Tobbu er fátt 

heilagt og hún kennir dömum landsins meðhöndlun húðar, hvernig má halda 

líkamanum heilbrigðum og hvernig raka megi kynfærin eða frænkuna eins og hún 

kallar kynfæri kvenna (Þorbjörg Marínósdóttir, 2010). Bókin er skrifuð með ákveðna 

staðalímynd í huga en þá er ég að vísa í staðalímynd gagnkynhneigðu konunnar sem 

er ekki heil fyrr en hún er komin með maka sér við hið. Það er greinilegt á bókinni að 

dömur eru gagnkynhneigðar og telur Tobba upp ýmis dæmi um það hvernig ungar 

stúlkur geti tamið sér að vera meiri dama eins og að panta sér aldrei stóran bjór á bar 

því það er eitthvað sem trukkalessur myndu gera og er engan veginn dömulegt 

(Þorbjörg Marínósdóttir, 2010).  

 Bókin er mjög í anda Ally kynslóðarinnar sem  Katja Kullmann er höfundur af 

en hún greinir fá þessari kynslóð í bók sinni sem kom út árið 2002. Ally kynslóðin 

svokallaða sem Kullmann fjallar um byggir á karakternum Ally Mcbeal sem er 

karakter í samnefndum  bandarískum sjónvarpsþáttum sem kom út árið 1997-2002 en 

þar segir frá ungri framakonu sem er að feta sýn fyrstu skref í lífinu sem lögfræðingur 

(The internet move database, e,d. 2011). Kullmann reynir í bók sinni að fjalla um 

þessa kynslóð (konur í dag á aldrinum 25-35 ára) á skoplegan hátt en þar lýsir 

höfundur því að Ally-kynslóðin eigi það sameiginlegt að hafa lítinn áhuga á 

feminisma og pólitík almennt. Samkvæmt Kulmann þá telja konur Ally-

kynslóðarinnar feminismann vera kröfupólitík fyrir konur og þær túlka það á þann 

veg að feminisminn sé að kalla á séraðgerðir fyrir konur sem lætur þeim líða eins og 

þær séu ekki eins góðar og karlmenn (2002). Ally-kynslóðin vill frekar treysta á sitt 

eigið ágæti í stað þess að sjá að konur hafa verið og eru undir í samfélaginu þá trúa 
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þær frekar á að einstaklingurinn ráði örlögum sínum en ekki kyn eða aðrir þættir 

(Kulmann, 2002). Þarna er einstaklingshyggjan greinileg en konur Ally-

kynslóðarinnar vilja ekki trúa á að djúpt í viðjum samfélagsins sé að finna rótina að 

misskiptu valdi sem kemur út í launamun, valdastöðum og kvenfyrirlitningu sem 

birtist víða. Ally-kynslóðin trúir ekki á kynjakvóta og telur að frelsi einstaklingsins sé 

það sterkt að þær sjá ekki eða vilja ekki sjá að konum er mismunað fyrir kyn sitt eitt 

og sér (Kulmann, 2002).  

 Tobba Marínós telur sig vera feminista en hún staðsetur sig sem Lipstick 
Feminista eða eins og hún kýs að kalla sig varalitað viskustykki eins og hún greinir 
frá í pistli sínum á vefmiðli dagblaðsins (dagblaðið, e.d. Veröld Tobbu, 2011). 
Lipstick feministi er afbrigði af þriðju bylgju feminisma og eins og Emma Parker lýsir 
í grein sinni en þar talar hún einnig um að lipstic feminismi sé að beina athygli sinni 
að þeirri pólitík að fjölga sér með besta maka í huga og tekur hún bókina  Bridget 
Jones´s Diary sem dæmi máli sínu til stuðnings (2004) en þar er karakterinn í stöðugri 
leit að maka og reynir eftir bestu getu að gera sjálfa sig meira frambærilega fyrir 
verðandi mökum (Parker, 2004). Þetta er ekki ólíkt því sem Tobba er að gera með bók 
sinni dömusiðir þar sem verið er að fara yfir grundvallaratriði þess hvernig á að haga 
sér sem dama með það atbeini að ná sér í maka (Þorbjörg, 2010). Það vakti athygli 
mína að Tobba vilji þýða fullkomlega íslenskt orð eins og orðið feministi er en að 
mínum mati þá ber þessi þýðing vott um hvaða skoðun Tobba hefur til feminista sem 
endurspeglar að einhverju leiti viðhorf samfélagsins í garð feminista eins og 
Þorgerður Einarsdóttir bendir á í grein sinni (2004). Tobba heldur því fram að hún 
vilji jafnrétti og frelsi til að vera eins og hún er og vill einnig að konur fái að vera eins 
og þær vilji vera, málaðar, í flottum fötum og þar fram eftir götunum. Tobba telur 
einnig að kynjakvóti sé að hinu illa og leggur ríka áherslu á það að konur verði að 
vilja framann, eða eins og hún segir sjálf: 

 ”Niðurstaðan er sú að konur vilja ekki endilega vera þar sem kemur vel út 
tölulega séð að rétta af kynjahlutfallið. Ég held að það ætti bara að leyfa þeim að vera 
þær sem þær vilja vera og klæða sig eins og þær vilja. Er það ekki bara góð 
stefna?”(Dagblaðið, e.d. Veröld Tobbu, 2011).  

 Mér finnst greinilegt að Tobba hugsar ekki út fyrir sjálfið eins og margir 
fylgismenn þriðju bylgju feminisma gera einnig en málin eru ekki eins einföld og þau 
líta út fyrir í fyrstu og samfélagið sjálft hefur mótað konur allt frá byrjun sem hefur 
gert það að verkum að konur eru undir í samfélaginu eins og kemur fram í bók 
Simone de Beavore (1999). Þetta er því ekki einungis spurning um það að konur vilji 
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ekki ákveðin störf heldur eru staðalímyndir kynjanna svo sterkar í okkar samfélagi 
eins og ég greindi frá hér að ofan að þær sjá sig ekki í þessum störfum. Tobba ýkir 
áður ýkta staðalímynd kynjanna mikið í bók sinni Dömusiðir og setur sjálf ekki 
spurningarmerki við það sem hún er að gera enda er hún á þeirri skoðun að 
einstaklinshyggjan sé það sem koma skal. Það vekur mig til umhugsunar hvort að 
boðskapurinn sem kemur fram í Dömusiðum Tobbu eigi erindi til unglingsstúlkna og 
hvort að þessi boðskapur sé skemmandi. Að mínum mati er Tobba ekki góð 
fyrirmynd og það hryggir mig að íslenskt samfélag hafi tekið henni með eins opnum 
örmum og raun ber vitni, ég hef ekkert á móti henni sem persónu en hins vegar er ég á 
móti því að hún prediki um hvernig eigi að haga sér sem dama þegar 21. öldin er 
gengin í garð. Þessi viðhorf um að útlit sé mikilvægt og einnig sé mikilvægt hvernig 
aðrir sjá þig þykir mér vera slæm skilaboð og ég held að skiaboð sem þessi hafi sitt að 
segja þegar horft er til bakslags í feminisma á Íslandi í dag.   

 

4.5 Hvers vegna er komið bakslag í feminismann á Íslandi ? 

Það er erfitt að koma fram með eitthvert ákveðið svar við því hvers vegna bakslag sé 

komið í jafnréttisbaráttuna hér á landi, málin eru flókin og samspil margra þátta koma 

þarna að. Það er samt sem áður athyglisvert að skoða önnur lönd í þessu samhengi en 

viðhorf þeirra til jafnréttismála fer ekki dvínandi, þvert á móti eru ungu kynslóðirnar í 

nágrannalöndunum meira hlynntar jafnrétti en þær sem eldri eru (Andrea Hjálmsdóttir 

og Þóroddur Bjarnason, 2008). Í rannsókn þeirra Andreu og Þórodds kemur fram að 

einstaklingarnir sem tóku þátt í rannsókninni Ungt fólk ´92 árið 1992 voru flest öll 

getin á kvennaári Sameinuðuþjóðanna árið 1975. Ætla má að þau hafi flest verið í 

móðurkviði þegar hinn merki Kvennafrídagur 24.október 1975 rann upp (Andrea 

Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008) og ætla má að velflest þeirra hafi tekið 

þátt í honum ef svo má að orði komast. Vigdís Finnbogadóttir varð kosin í embætti 

forseta Íslands þegar þessi ungmenni voru 4 ára og konur í pólitík voru áberandi á 

uppvaxtarárum þeirra (Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008) Þessi 

kynslóð upplifði annað jafnréttisumhverfi en jafnaldrar þeirra árið 2006 (Andrea 

Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008). Ungmennin sem tóku þátt í rannsókninni 

Líf og heilsa ungmenna árið 2006 upplifðu aðra tíma, Kvennalistinn leið undir lok 

þegar þau voru 4 ára, Ólafur Ragnar Grímsson tók við Forsetisembættinu þegar þau 

voru á sjötta aldursári og þessi ungmenni ólust upp við neikvæða orðræðu 

samfélagsins gagnvart feministum (Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason , 
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2008). Það er líklegt að þetta mismunandi uppeldi geti haft eitthvað með viðhorf til 

jafnréttismála að gera en ég tel einnig að ýktar og brenglaðar staðalímyndir kynjanna 

sem birtast okkur hvert sem litið er hafi einnig áhrif. Miðlar eins og bleikt.is ýta mikið 

undir staðalímyndir kynjanna og það gerir bók Tobbu Marínós Dömusiðir einnig. Ég 

held að orðræða samfélagsins hafi einnig áhrif, hvort hún sé á þá leið að feminisminn 

sé óþörf afstaða nokkura kvenna (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002) eða orðræðan um að 

feministar séu ljótar og leiðinlegar konur sem eru bitrar yfir eigin hag (Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2002).  

  

5. Lokaorð/Niðurstöður 
 Jafnréttisbaráttunni er ekki lokið að mínum mati. Enn eigum við langt í land 

og það vekur upp óhug hjá mér að vita til þess að unga kynslóðin hefur íhaldsamara 

og neikvæðara viðhorf til jafnréttismála en jafnaldrar þeirra gerðu nokkrum árum áður 

eins og kemur fram í rannsókn þeirra Andreu og Þórodds (2008). Kannski eru það 

fyrirmyndirnar okkar í íslensku samfélagi sem gerir þessa þróun að verkum. Þessar 

fyrirmyndir sem við höfum hugsa lítið um jafnréttismál heldur eru þær meira að huga 

að einhverri ákveðinni staðalímynd eins og ég hef fjallað um. Staðalímyndir geta 

verið hættulegar og þessi mikla krafa í samfélaginu um að konur verði að vera svona 

eða hinsegn er skemmandi fyrir konur, en krafan er engu að síður hávær í 

samfélaginu. Að mínum mati liggur vandamálið mikið til í samfélagsgerðinni en 

henni er auðveldlega hægt að breyta enda er samfélagsgerðin síbreytileg. Það sem mér 

þykir hvað athyglisverðast þegar ég skoðaði bleikt.is og Dömusiði er að yngsta 

kynslóðin er hópurinn sem les þetta hvað mest og tekur kannski hvað mest mark á 

innihaldi þessara greina og bóka, ég velti fyrir mér samfélagslegri ábyrð. Að mínum 

mati er ekki í lagi að utanaðkomandi aðilar sem eru ekki menntaðir í uppeldisfræðum 

geti gefið út bækur og efni fyrir börn sem gefa eins skakka mynd af kynjunum eins og 

raun ber vitni um. Ég held að þessi umræða sé mikilvæg, krafa samfélagsins um 

fullkomnun í útliti er alltof sterk og byrjar alltof snemma að mínum mati og einnig 

þykir mér ungu fólki vera saumaður of þröngur stakkur því lítið svigrúm er gefið til 

þess að vera öðruvísi eða sjálfstæður. Mín persónulega skoðun er sú að við höfum 

sofnað á verðinum og falið okkur á bak við það að þessir miðlar séu skoplegir og 

meini ekkert illt, ég held að fólkið sem standi á bak við þessa miðla sé ekki vont fólk 

en ég held engu að síður að þau geri sér ekki grein fyrir því hvaða afleiðingar þessir 



	   31	  

miðlar geta valdið. Ég er á þeirri skoðun að þessir miðlar séu skemmandi og vona að 

við sem samfélag förum að setja spurningarmerki við lesefni barna okkar.  

 Það er mín skoðun að orðið feministi sé ekki eitthvað sem hægt sé að segjast 

vera án þess að vera það. Mín upplifun er sú að allar ungar konur kenna sig á einhvern 

hátt við feminisma en fæstar þeirra vilja vera það á öfgafullan hátt því það þykir ekki 

smart en það þykir heldur ekkert sérlega flott að segjast ekki vera feministi því mýtur 

feminista eru ekki jákvæðar eins og Þorgerður Einarsdóttir (2004), því er gripið til 

þess ráðs að hreinlega taka út þetta orð feministi og tengja sig frekar við jafnrétti. 

  Að mínum mati þá er ekki bara nóg að segjast vera feministi eða 

jafnréttissinni, það að vera feministi er ekki bara orð, það er líka aktivisminn og 

fræðaheimurinn. Það er ekki nóg að segjast vilja jafnrétti það þarf að breyta einhverju 

til að ná fram jafnrétti því það er ekki komið á eiginlegt jafnrétti og því hljóta 

breytingar að verða að eiga sér stað til að jafnrétti geti komist á. Það að vera feministi 

er vinna og barningur. Það þarf stöðugt að horfa á samfélagið með gagnrýnum augum 

og setja á sig kynjagleraugun en þau geta verið þung og erfið í notkun.  

 Söngurinn er að fjara út og ég tel að ástæða þess sé að við erum ekki að syngja 

í kór eins og mamma og hinar konurnar gerðu á kvennafrídaginn. Við erum byrjaðar 

að tengja okkur við einstaklinginn, hugsum bara um hagsmuni okkar en ekki 

hagsmuni heildarinnar. Það þarf að endurvekja sönginn og við þurfum að fara að 

syngja í kór, hljómurinn verður sterkari þegar margar raddir syngja saman. Ég veit að 

það eru margar konur byrjaðar að æfa röddina og nú er bara að skunda út og taka þátt 

í barátunni því hún gerist ekki að sjálfum sér. Að búa í samfélagi þar sem jafnrétti 

kynjanna ríkir er minn draumur og ég held að ef samstaða næst hjá konum þá geti ég 

og allar hinar konurnar setið við sama borð og karlarnir og upplifað drauminn.  
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