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Úrdráttur 
Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna hlutfall umfjöllunar í dagblöðum um 
kvennafrídaginn og málefni tengdum honum árið 1975 og 2010. Einnig að kanna 
hvort að orðræða hafi breyst á þessum 35 árum sem liðin eru frá fyrsta 
kvennafrídeginum. Farið var yfir Morgunblaðið, Vísi, Tímann, Þjóðviljann, 
Dagblaðið og Alþýðublaðið í októbermánuði 1975 og síðan yfir Morgunblaðið og 
Fréttablaðið árið 2010. Taldar og flokkaðar voru fréttir sem komu upp í leit á 
timarit.is í dagblöðum frá 1975 og í leitarvél dagblaðanna á netinu frá 2010. Skoðað 
var hversu margar almennar fréttir voru um kvennafrídaginn, hversu mörg viðtölin 
voru, og hvort þau voru þá við karl eða konu, og fjöldi tilkynninga eða 
stuðningsyfirlýsinga. Einnig voru skoðaðir pistlar, ritstjórnargreinar og innsendar 
greinar. Í öllum flokkum var orðræða skoðuð og reynt að leggja mat á það hvort 
hún hafi verið jákvæð eða neikvæð. Sagt er frá rannsóknum á hlutfalli kvenna í 
fjölmiðlum og þær bornar saman við opinberar skýrslur Menntamálaráðuneytisins 
er varða konur og fjölmiðla. Þá verður fjallað um framkvæmd kvennafrídagsins árið 
1975 annars vegar og árið 2010 hins vegar. Einnig verður farið yfir þá þætti sem 
lágu að grundvelli þess, að konur tóku sér frí heilan dag eða hluta úr degi. 
Rannsóknin leiddi í ljós að þó að hlutfallsleg umfjöllun dagblaða um 
kvennafrídaginn árið 1975 og 2010 sé mjög svipuð hefur orðræðan algjörlega snúist 
við, frá því að vera neikvæð yfir í jákvæða. Gögnin eru sett upp í töflureikni Excel 
til að fá út hlutfallslegan mun umfjöllunarinnar.  
 

Abstract 
The subject of the research was to find out the proportion of discussion in the 
Icelandic newspapers of the Women´s Day Off and related matters in the year 1975 
and 2010. It was also the mission to find out if the discourse has changed in these 
35 years that have passed from the first time Icelandic women took the day off to 
point out the gender inequality in Iceland. The newspapers from 1975 that were 
analyzed were Morgunblaðið, Vísir, Tíminn, Þjóðviljinn, Dagblaðið and 
Alþýðublaðið. The newspapers analyzed in 2010 were Morgunblaðið and 
Fréttablaðið. The research covered only the month of October these years. 
Timarit.is was the main source in collecting data from the year 1975 and the search 
engines on the website of Morgunblaðið and Fréttablaðið were used to collect data 
from the year 2010. The results from the research were then counted and 
categorized in sections. The sections were: general news, interviews, and then with 
a man or a woman, support-announcements and general announcements, opinion 
editorials and editorials, and letters from readers. The discourse was analyzed in 
each section and evaluated if it was negative or positive. Research of women in the 
media are introduced and compared with official reports from the Ministry of 
Education, Science and Culture about the issue. The execution of the Women´s day 
off in 1975 and 2010 will be introduced and the reasons why Icelandic women felt 
the need to take a whole day, or a part of the day, off. The results of the research 
showes that although the proportion of dicussions about the Women´s Day Off in 
the Icelandic newspaper is very similar in the years 1975 and 2010, the discourse 
analyze has completely overturned, from being negative in 1975 to being positive in 
2010. The data are put in the program Excel to find out the ration in news.
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1 Inngangur 

 
„Það er raunar ágætt að konur geti komið sér saman og komið fram af myndugleik. 

Kvenfólk hefur verið óframfærið og látist vera heimskara en það er, það er e.t.v. 

klókindabragð, til að losna við að þvarga við karlana.“ - Halldór Laxness 

(„Kvenfólkið hefur látist vera ...“, 1975).  

 

Árið 2010 var merkisár í kvennasögu. Þá voru 90 ár liðin frá því að konur fengu 

kosningarétt, Kvenfélagasamband Íslands fagnaði 80 ára afmæli og 35 ár frá því að 

íslenskar konur lögðu niður störf á fyrsta kvennafrídeginum. Kvennafrídagurinn 

1975 vakti heimsathygli enda einstæður atburður í réttindabaráttu kvenna. Á 

þessum 35 árum sem liðin eru hefur margt breyst en kvennafrídagurinn er enn 

haldin hátíðlegur. Með því að skoða og bera saman fréttaflutning af 

kvennafrídeginum 1975 og 2010 í helstu dagblöðum landsins er að minnsta kosti 

hægt að fá vísbendingar um hversu mikilvægur þessi dagur er í huga Íslendinga. 

Um hvað er skrifað og hvernig er fjallað um tilgang og málefni dagsins?  

Lengi hefur hallað á konur í fjölmiðlum og er því áhugavert að skoða hvort munur 

sé á fréttaflutningi árin 1975 og 2010 af helsta baráttudegi kvenna, 

kvennafrídeginum, og athuga hvort og hvernig fjallað var um þetta framtak kvenna 

þá og nú. Talið er að um 90% kvenna hafi lagt niður störf á kvennafrídaginn 1975 

til þess að sýna fram á mikilvægi sitt á vinnumarkaðnum (Jónína Margrét 

Guðnadóttir, 1985; 19). Framtak kvennanna náði annars vegar að sýna fram á 

mikilvægi kvenna í atvinnulífinu og hins vegar að sýna fram á hversu sammála 

konur eru um nauðsyn aðgerða til að ná fram jafnrétti kynjanna. Hlutverk fjölmiðla 

er að endurspegla samfélagið og þau málefni sem efst eru á baugi hverju sinni. 

Fjölmiðlar gefa hugmyndir um ríkjandi anda hvers tíma og hafa áhrif á skoðanir 

fólks á ákveðnum málefnum. Því vakti það athygli að í innlendum fréttaannál 

Ríkisútvarpsins síðastliðin áramót var ekki minnst á kvennafrídaginn og þær 50.000 

þúsund konur sem taldar eru hafa mætt á fundinn.  
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Mynd 1 - Dagblaðið, 27. október 1975, bls 18 

 

2 Markmið 
 

Rannsóknarefni þessarar ritgerðar er tvíþætt. Annars vegar er fjöldi frétta um 

kvennafrídaginn 1975 og 2010 skoðaður og borinn saman á milli ára. Hinsvegar er 

orðræðan í fjölmiðlum skoðuð og leitast eftir að varpa ljósi á umfjöllunina út frá því 

hvort að orðræðan var jákvæð eða neikvæð. Orðræðugreiningin fólst í 

tilfinningalegu mati á orðum og ummælum í umfjöllun um kvennafrídaginn.  

Í ritgerðinni verður fréttaflutningur af kvennafrídeginum 1975 í Morgunblaðinu, 

Vísi, Tímanum, Þjóðviljanum, Dagblaðinu og Alþýðublaðinu skoðaður og hann 

borinn saman við fréttaflutning af deginum í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu árið 

2010. Umfjölluninni er skipt upp í fimm flokka: almenn umfjöllun, viðtöl, 

tilkynningar/stuðningsyfirlýsingar, pistlar/ritstjórnargreinar og innsendar greinar. 

Niðurstöðurnar verðar greindar og settar upp í töflur.  

 

Nefnd um konur og fjölmiðla komst að því árið 2001 að mun minna væri fjallað um 

konur en karla í dagblöðum, sérstaklega var nefnt að umfjöllun um konur, sem var 

mest í minningargreinum og í slúðurfréttum, væri ekki nægileg til að jafna út 

hlutföllin (Menntamálaráðuneytið, 2001). Forvitnilegt er að skoða hvort að þetta 

eigi enn við í dag þegar kemur að atburði eins og kvennafrídeginum og hvort 

orðræðan í fjölmiðlum um daginn hafi breyst á 35 árum.  
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3 Hlutverk fjölmiðla 
 

Fjölmiðlar eru forsenda lýðræðislegrar umræðu í lýðræðisríki. Þeir spila stóran þátt 

í því að upplýst umræða geti farið fram um mikilvæg málefni innan samfélags. 

Fjölmiðlar eru oft kallaðir „fjórða valdið“ vegna þess aðhalds sem þeir veita ýmsum 

stofnunum og þeirra áhrifa sem þeir geta haft á skoðanir fólks. Löggjafarvald, 

framkvæmdavald og dómsvald eru þá hið þrískipta vald. Vald fjölmiðla er mikið 

þegar kemur að almannaáliti því þeir ákveða hvaða viðhorf og skoðanir 

almenningur heyrir og sér. Jafnframt ráða þeir því hverjir fá að koma sjónarmiðum 

sínum á framfæri. Starf frétta- og blaðamanna er verndað af ákveðnum 

grundvallarréttindum sem meðal annars koma fram í 10. grein 

Mannréttindasáttmála Evrópu og 73. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, en 

báðar þessar greinar fjalla um tjáningarfrelsið. 

 

Hlutverk fjölmiðla er þrenns konar: upplýsingahlutverk, aðhaldshlutverk og 

umræðuhlutverk. Þeir skulu fjalla á óhlutdrægan hátt um málefni líðandi stundar, 

þeir eiga að endurspegla samfélagið, venjur þess og gildi. Jafnframt eiga fjölmiðlar 

að veita upplýsingar um atburði hverju sinni og að skapa fjölbreytni, það er að þeir 

birti fjölbreytt efni sem höfði til sem flestra (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Samkvæmt 5. grein siðareglna Blaðamannafélags Íslands skal blaðamaður fyrst og 

síðast gæta hagsmuna lesanda og sóma blaðamannastéttar í sérhverri umfjöllun 

sinni um hvers konar málefni (Blaðamannafélag Íslands, 1991). Fjölmiðlum ber 

skylda til að huga að almannaheill, vernda siðgæði manna og heilsu og veita 

stjórnvöldum aðhald. Þeir skulu standa vörð um almannahagsmuni, fræða og 

upplýsa, og jafnframt vera vettvangur mismunandi skoðana. Í nýjum 

fjölmiðlalögum, samþykktum 15. apríl 2011, er tekið fram í 26. grein laganna, sem 

snýr að réttindum og skyldum fjölmiðlaveita, að þær skuli standa vörð um 

tjáningarfrelsi, virða mannréttindi og jafnrétti. Þar er sérstaklega tekið fram að 

fjölmiðlaveitur skulu gæta þess að ólík sjónarmið, bæði kvenna og karla, komist á 

framfæri og fái umfjöllun (Lög um fjölmiðla nr. 38/2011). 
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Mynd 2 - Dagblaðið, 27. október 1975, bls 18 

 

3.1 Konur í fjölmiðlum 
 

Áhrifa kynferðis gætir mjög víða. Kynin eru líffræðilega ólík en hefðir og viðhorf 

hafa oft á tíðum mjög mikil áhrif á aðgreiningu eftir kyni. Áhrifin eru oft dulin og 

þess vegna stundum lítilsvirt (Menntamálráðuneytið, 2001). Þó að líffræðilegi 

þátturinn skipti vissulega máli þá gera þættir eins og menning og umhverfi það að 

sjálfsögðu líka. Karlmenn eru gerendur í þjóðfélaginu og því gefur auga leið að þeir 

eru oftar viðmælendur blaðamanna. Aðeins sem almennir borgarar standa konur 

jafnfætis karlmönnum (Menntamálráðuneytið, 2001). 

 

Árið 1995 héldu Sameinuðu þjóðirnar (S.Þ.) ráðstefnu í Peking sem lauk með 

samþykkt aðgerðaáætlunar sem sneri að skuldbindingu vestrænna lýðræðisríkja til 

að stuðla að auknu jafnrétti kynjanna. Áætlunin fjallar meðal annars um fjölmiðla 

og mikilvægi þess að þeir uppfylli ákveðnar skyldur er varða vandaða fjölmiðlun og 

hugi stöðugt að jafnréttismálum sem tiltekin eru í sáttmálanum. Eftir ráðstefnuna 



Bára Sif Sigurjónsdóttir  Orð eru til alls fyrst... 

6

komu íslensk stjórnvöld á fót eigin framkvæmdaáætlun sem vinna átti gegn 

ójafnrétti gagnvart kynjunum. Áætlunin náði til fjögurra ára þar sem meðal helstu 

markmiða var að tryggja konum og körlum jafnan eða sambærilegan aðgang að 

fjölmiðlum. Þar átti að koma í veg fyrir að fjölmiðlar gætu fært sér kynferði kvenna 

í nyt, það er, umfjöllun á hefðbundnum kynímyndum kvenna og hvernig fjölmiðlar 

gera lítið úr áhugasviðum þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2001). Samkvæmt 

niðurstöðum nefndar, sem skipuð var til að fjalla um konur og fjölmiðla, kom í ljós 

að mjög hallaði á konur í fjölmiðlum, hvort sem er sem viðmælendur, fréttamenn 

eða umfjöllunarefni.  

 

Fleiri rannsóknir sem gerðar hafa verið, og snúa að birtingamyndum kvenna og 

hlutfalli kvenna í fjölmiðlum undanfarin ár, sýna fram á svipaðar niðurstöður og 

vísað er til hér að ofan. Niðurstöður rannsóknar Margrétar Valdimarsdóttur (2005) 

fyrir Menntamálaráðuneytið um karla og konur í íslensku sjónvarpi sýna að í 

fréttum Stöðvar 2 voru konur 19% viðmælenda og í fréttum Ríkissjónvarpsins var 

hlutfallið 25% (Margrét Valdimarsdóttir, 2005). Rannsókn á kynjahlutföllum í 

fréttamiðlunum mbl.is og visir.is leiddi í ljós að í 22,5% tilfella var fjallað um 

konur, en um karla í 77,5% tilfella. Mest var umfjöllun um konur í efnisflokknum 

„slúður“ (Kristín Ása Einarsdóttir, 2008). Ross (2010) bendir á, í bók sinni 

Gendered Media, að öll umfjöllun um konur í fjölmiðlum feli í sér mikilvæg 

skilaboð um stöðu, hlutverk og líf kvenna í samfélaginu. Jafnframt segir Ross að 

þótt fleiri konur útskrifist úr fjölmiðlanámi en karlar og fleiri konur virðist komast 

til valda innan fjölmiðlafyrirtækja þá skili það sér ekki í aukinni umfjöllun um 

konur. Ástæða þess er óljós og þó margt hafi breyst hvað varðar jafnrétti kynjanna, 

hafa niðurstöður í rannsóknum á kynjahlutfalli í fjölmiðlum verið mjög svipaðar í 

gegnum árin.  

 

Samtökin Global Media Monotoring Project (GMMP) halda úti einni umfangsmestu 

rannsókn á hlutföllum karla og kvenna í fjölmiðlum sem og á birtingamyndum 

kynjanna. Rannsóknin var fyrst framkvæmd árið 1995 og hefur síðan verið gerð á 

fimm ára fresti. Árið 2009 tók Ísland í fyrsta sinn fullan þátt í rannsókninni. Voru 

þá ákveðnir vefmiðlar, ljósvakamiðlar og prentmiðlar vaktaðir í einn dag. 

Niðurstöður rannsóknarinnar, sem birtar voru árið 2010, eru þær að hlutfall kvenna 

í íslenskum fjölmiðlum er 27%. Á það við konur sem viðmælendur, umfjöllunarefni 
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eða starfsmenn fjölmiðla (Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir, 2010).  

Í fjölmiðlum á hinum Norðurlöndunum er hlutfall kvenna 30-33% („Fjölmiðlar 

heimsins fjalla meira ...“ , 2010). Niðurstöður úr íslenska hluta rannsóknarinnar eiga 

vel við hina margumræddu 30/70 reglu, þó hlutfallið sé aðeins undir því viðmiði.  Í 

lokaorðum GMMP rannsóknarinnar er tekið fram að innihald frétta um konur og 

karla er mjög ólíkt þó að hlutfallslega sé umfjöllunin um kynin jöfn. Íþróttir, listir, 

og frægt fólk og fjölmiðlar mynda einn fréttaflokk þar sem kynin fá svipaða 

umfjöllun, eða um 11-12%. Hins vegar er oftar fjallað um karla í íþróttafréttum, en 

konur í fréttum um fræga fólkið (Eygló Árnadóttir o.f.l, 2010). Tölur gefa því ekki 

alltaf upp rétta mynd af raunveruleikanum. Nauðsynlegt er að skoða hvað býr að 

baki þessum hlutföllum, því að misjöfn umfjöllun um konur og karla í fjölmiðlum á 

sinn þátt í að halda uppi stöðluðum kynjaímyndum í samfélaginu. Meðal þeirra 

verkfæra sem notuð eru til að greina umfjöllun í fjölmiðlum er orðræðugreining. 

3.2 Orðræða 
 

Íslensk orðabók skilgreinir orðræðu sem tal, samræðu eða umræðu (Íslensk 

orðabók, 2002).  Orðræða mótar samfélagsumræðuna og skoðanir fólks á einstaka 

málefnum. Samfélagsumræðan mun ávallt vera málamyndaumræða þar sem 

ákveðin orð fá ákveðna merkingu og eru notuð í ákveðnum tilgangi, þó að hann sé 

fólki sem notar orðin ekki alltaf ljós (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2004). Almenn 

orðræða stjórnast af hugmyndum og viðhorfum ráðandi afla í samfélaginu og hefur 

mikil áhrif á það hvernig fólk myndar skoðanir sínar. Fjölmiðlar endurspegla 

veröldina og þeir sem þar stjórna ráða hvað þeir sýna og á hvaða hátt. 

Staðalímyndum kvenna í fjölmiðlum er viðhaldið af blaðamönnum sem vísvitandi 

eða ómeðvitað notast við þröngsýnar klisjur í uppbyggingu á fréttum (Ross, 2010; 

9). Vald blaðamanna er óumdeilanlegt þegar kemur að því að velja hverjir það eru 

sem að fá að segja sína skoðun í fjölmiðlum (Menntamálaráðuneytið, 2001). Taylor 

(2001) segir það hafa áhrif á gang samfélagsins, á hvaða hátt fjallað er um fólk. 

Orðræða um kvennafrídaginn 1975, sem var sá fyrsti sinnar tegundar í heiminum, 

skiptir því miklu máli varðandi það hvernig fjallað er um baráttu kvenna í framhaldi 

af deginum.  
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Mynd 3 - Dagblaðið 23. október 1975, bls 3 
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4 Kvennafrídagurinn 
 

Árið 1975 var tileinkað stöðu kvenna í heiminum. Sameinuðu þjóðirnar höfðu 

nokkrum árum áður hafið undirbúning að sérstöku kvennaári auk þess sem ákveðin 

vakning varð meðal fólks á Vesturlöndum eftir stúdentaóeirðir árið 1970 um 

almennar kvenfrelsis- og jafnréttishugmyndir. Á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna árið 1972 var sú tillaga að gera árið 1975 að alþjóðlegu kvennaári, 

samþykkt. Tilgangur þeirrar tillögu var að vekja athygli á stöðu kvenna og 

kvenfrelsi (Jónína Margrét Guðnadóttir, 1985; 14). Margt hafði áunnist frá árinu 

1948 þegar kvennanefnd S.Þ. var stofnuð en enn var langt í land hvað varðaði 

ákveðin málefni, einna helst í launamálum. 

 

Snemma árs 1974 stóðu nokkur kvennasamtök á Íslandi í sameiningu að sérstakri 

samstarfsnefnd er gerði tillögur að verkefnum á kvennaárinu 1975. Jafnframt 

skipaði ríkisstjórnin nefnd sem síðan starfaði með landssamtökum kvenna, og vann 

að framkvæmd verkefna sem samþykkt höfðu verið á kvennaráðstefnu í 

Mexíkóborg sumarið 1975. Þrír fulltrúar frá Íslandi sátu ráðstefnuna, þær Auður 

Auðuns, Sigríður Thorlacius og Vilborg Harðardóttir (Jónína Margrét Guðnadóttir, 

1985; 15-17). Hugmyndin að íslenskum kvennafrídegi, þann 24. október 1975, kom 

upp ári áður meðal meðlima Rauðsokkahreyfingarinnar. Tillaga um að allar konur 

um allt land leggðu niður störf í einn dag var síðan borin upp á kvennaráðstefnu í 

Háskólabíói í júní 1974 af átta konum. Tilgangur frídagsins var að sýna fram á 

mikilvægi vinnuframlags kvenna (Jónína Margrét Guðnadóttir, 1985; 18). Markmið 

kvennanna með frídeginum var ekki að sýna vald konunnar heldur frekar að sýna 

samstöðu („Við hræðumst að vera kallaðar ...“, 1975). Konurnar voru ekki að 

heimta hærri laun heldur að vekja athygli á mikilvægu framlagi sínu til 

atvinnulífsins. 
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Mynd 4 og 5 - Tíminn, 17. október 1975, bls 2 

 

Kvennafrídaginn 1975 bar upp á föstudag. Lagt var til að konur gerðu innkaup 

helgarinnar á fimmtudegi og voru jafnframt hvattar til að versla ekki við þær 

verslanir á föstudeginum þar sem konur unnu við afgreiðslu (Kvennafundur í 

Hafnarfirði, 1975). Misjafnt var á milli landshluta og bæja hvernig hátíðarhöldin 

fóru fram. Á sumum stöðum hófst dagskrá klukkan níu um morguninn en á öðrum 

stöðum hófst dagskráin eftir hádegið. Í Reykjavík voru „opin hús“ á sjö stöðum. 

Framkvæmdanefnd kvennafrídagsins var ekki með skipulagða dagskrá á þessum 

stöðum heldur hvatti konur til að mæta og spjalla um þau málefni sem hver og ein 

vildi koma á framfæri er vörðuðu stöðu kvenna. Framkvæmdanefndin hafði 

skipulagt útifund á Lækjartorgi en hafði ekki skipulagt göngu niður að torginu. Það 

voru nokkrir hópar kvenna sem mæltu sér mót á ákveðnum stöðum í miðborginni 

og gengu saman niður á Lækjartorg („Fjölbreytt dagskrá á útifundi 

kvennafrídagsins“, 1975). Klukkan tvö, föstudaginn 24. október 1975, voru mörg 

þúsund manns saman komin á Lækjartorgi. Þarna voru konur, karlar og börn úr 

Reykjavík og nærsveitum. Heimildum ber ekki saman um það hve margir voru á 

fundinum, en talið er líklegt að það hafi verið á bilinu 20 til 25 þúsund manns 

(Útifundur kvenna á Lækjartorgi: 20-25 þúsund manns, 1975). Fundarstjóri var 

Guðrún Erlendsdóttir, hæstaréttarlögmaður og formaður ríkisskipaðrar 

kvennaársnefndar, og dagskrárstjóri var Guðrún Ásmundsdóttir, leikkona. Allt starf 
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sem viðkom undirbúningi og framkvæmd kvennafrídagsins var unnið í 

sjálfboðavinnu en hægt var að styrkja aðgerðina með fjárframlögum.  

Framtak íslensku kvennanna vakti mikla athygli út fyrir landsteinana enda hafði 

íslenska kvennaársnefndin unnið að því að kynna atburðinn vel. Íslensku konurnar 

voru þær fyrstu í heiminum til að gera alvöru úr kvennafríi og voru því 

brautryðjendur. Erlendir frétta- og blaðamenn komu til landsins til að geta fylgst 

með konunum ganga fylktu liði niður á Lækjartorg. Jafnframt fékk 

framkvæmdanefnd kvennafrídagsins mörg símtöl frá erlendum fjölmiðlum og var 

margspurt hvort að konur úr öllum stéttum ætluðu virkilega að taka saman höndum 

á þessum degi („Kvennafríið: Erlendir fréttamenn koma“, 1975). Fréttatilkynningar 

erlendra blaða eru þó ekki íburðarmiklar en allir geta þess að framtakið hafi lamað 

atvinnulífið í landinu. Dagblað í bandaríska fylkinu Maine getur þess sérstaklega að 

konur hafi notað daginn í dekur á snyrtistofum borgarinnar („Women strike in 

Iceland“, 1975). 

Dagblaðið The Blade í Ohio-fylki hefur eftir íslenskum karlmanni að hann hafi 

áttað sig á alvarleika málsins þegar hann sá fram á að þurfa að taka börn sín með í 

vinnuna nema karlmenn ákvæðu að fara í samúðarverkfall með konunum („Iceland 

women strike, ...“, 1975). Hugmynd að samúðarverkfalli birtist í dagblaðinu Vísi í 

upphafi októbermánaðar 1975 en ekki fannst frekari umfjöllun um slíkan viðburð.  

 

Mynd 6 - Frétt á forsíðu Vísis 2. október 1975 

 

Samkvæmt umfjöllun dagblaða árið 1975 virðast flestir atvinnurekendur og ýmis 

samtök styðja konurnar í baráttu sinni þar sem mjög margir virtust ætla að gefa 

kvenkyns starfsfólki sínu frí þann daginn. Á þeim vinnustöðum sem opnir voru 

gengu karlmenn í flest störf kvennanna, til að mynda í bönkum og á 

póstafgreiðslustöðum. Þegar starfsmenn Landsbankans voru spurðir á 
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kvennafrídaginn 1975 hvers þeir söknuðu mest við fráhvarf kvennanna, sögðu þeir: 

„Að sjá þær - horfa á þær“ („Söknuðu kvennanna“, 1975).  

 

Kvennafríið 1975 féll fólki misjafnlega í geð, sérstaklega þar sem upphaflega 

kynnti framkvæmdanefndin daginn sem kvennaverkfall, en orðin frí og verkfall 

voru til jafns notuð í fjölmiðlum og í almennri umræðu. Talið var að orðið verkfall 

gæti hrætt konur og valdið því að þær tækju ekki þátt í aðgerðunum (Gerður 

Steinþórsdóttir, 1980). Yfirmenn á sumum vinnustöðum virtust skeytingarlausir 

gagnvart uppátækinu á meðan aðrir bentu á vinnulöggjöfina þar sem verkfall er 

skilgreint sem „félagsleg aðgerð stéttarfélags“. Hins vegar væri kvennafríið 

samstíga ákvörðun ákveðins hóps og væri því réttara að tala um kvennafrí en 

kvennaverkfall („Skilgreining laganna: ...“, 1975). Orðrómur var uppi um að konur 

sem tækju sér einn dag í frí, í nafni réttindabaráttu, gætu átt hættu á að missa starf 

sitt („Kvennafrídagurinn: Ætli þetta verði ekki ...“, 1975). Forystumenn stærstu 

verkalýðsfélaganna lögðu áherslu á að starfsmanni væri leyfilegt að taka sér einn 

dag í frí og hvöttu þeir atvinnurekendur til þess að sýna málstað kvennanna skilning 

og stuðning. Jafnframt voru konur hvattar til að láta vita yrðu þær varar við þess 

konar hótanir á vinnustaðnum („Bannað að reka konur“, 1975). 

 

Alls hefur kvennafrídagurinn verið haldinn hátíðlegur á stofndegi Sameinuðu 

þjóðanna, 24. október, fjórum sinnum með ýmis konar dagskrá víða um land. Árin 

1975, 1985 og 2005 bar þennan dag upp á virkan dag, en árið 2010 bar daginn upp á 

sunnudag. Var því ákveðið af undirbúningsnefnd það ár að færa kvennafrídaginn 

yfir á mánudaginn 25. október svo að konur gætu lagt niður störf. Þó nokkur 

umræða var í þjóðfélaginu vegna þess að konur höfðu „fært“ baráttudaginn fram um 

einn dag og gætti þess misskilnings á sumum vinnustöðum að þær konur sem 

leggðu niður störf kl 14.25, þyrftu seinna að vinna upp einn og hálfan klukkutíma 

(„Misskilningur um kvennafrí hjá HÍ“, 2010). Misskilnings gætti einnig í 

sveitarfélaginu Árborg en engin hátíðarhöld fóru fram á Selfossi á kvennafrídaginn 

2010. Bæjarstjóri Árborgar sagði að þar hefði jafnrétti verið náð, samkvæmt 

launakönnun frá árinu 2006, og hefðu konur í Árborg því ekki fyrir neinu að berjast 

(„Segir jafnrétti ríkja í Árborg“, 2010).  
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Dagskrá kvennafrídagsins 2010 var tileinkuð baráttu kvenna gegn kynferðislegu 

ofbeldi, en talið er að um 300 konur verði á ári hverju fyrir grófu kynferðislegu 

ofbeldi (Kvennafrí.is, (e.d.)).  

 

Líkt og árið 1975 var kvennafrídagurinn árið 2010 haldinn hátíðlegur víða um land 

með ýmis konar dagskrá þar sem konur, karlar og börn gengu saman og tóku þátt í 

fundarhöldum. Á þeim 35 árum sem liðin voru frá fyrsta kvennafrídeginum má lesa 

í fjölmiðlum að viðhorf fólks til ójafnréttis kynjanna hefur breyst að því leyti, að 

fólk er almennt mun jákvæðara gagnvart deginum en áður. Árið 2010 er ekki að 

finna neikvæða umfjöllun í fjölmiðlum heldur virðist stuðningur við framtakið vera 

mun meiri en árið 1975. Fólk í æðstu stöðum innan þjóðfélagsins hvatti konur til að 

leggja niður störf klukkan 14.25 og taka þátt í dagskrá dagsins. Byr og 

Landsbankinn, sýndu framtakinu stuðning með því að loka öllum útibúum sínum 

nema einu, klukkan 14 á kvennafrídaginn. Hólmvískir karlmenn endurnefndu allar 

götur á Hólmavík eftir valinkunnum hólmvískum konum og karlar víða um land 

klæddust rauðu á kvennafrídaginn, jafnréttisbaráttu kvenna til stuðnings. 

 

Mynd 7 - Mbl.is, 24. október 2010 

 

Félagið Skotturnar, konur úr ýmsum kvennasamtökum, skipulögðu hátíðarhöldin en 

hátindur þeirra var ráðstefna um kynferðisofbeldi gegn konum sem haldin var í 

Háskólabíói sunnudaginn 24. október 2010. Fyrirlesarar frá átta þjóðlöndum tóku til 

máls á ráðstefnunni og töluðu um allt frá vændi og mansali til fræðsluverkefna sem 
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sneru að því að breyta hugsunarhætti hjá ungum karlmönnum gagnvart konum 

(„Stóralvarlegir glæpir“, 2010).  

 

Talið er að um 50.000 konur hafi tekið þátt í kvennagöngunni í Reykjavík („Um 

50.000 konur börðust ...“, 2010). Fundurinn sjálfur var haldinn á Arnarhóli árið 

2010. Fundarstjóri var Guðrún Jónsdóttir, stjórnarformaður Skottanna og talskona 

Stígamóta, og meðal ræðumanna voru Dr. Guðrún Jónsdóttir, stofnandi Stígamóta, 

og Sigrún Pálína Ingvarsdóttir, þolandi kynferðislegrar misnotkunar. 

4.1 Hvers vegna kvennafrí?  
 
Eins og áður sagði þá var tillaga um að allar íslenskar konur leggðu niður störf 

föstudaginn 24. október 1975, samþykkt á kvennaráðstefnu sem haldin var í júní 

sama ár. Tilgangurinn var að sýna fram á mikilvægi vinnuframlags kvenna, en 

konum þótti framlag sitt vanmetið. Í kjölfar ráðstefnunnar sendi 

framkvæmdanefndin um kvennafrí frá sér yfirlýsingu í formi dreifibréfs (sjá mynd 

8) þar sem nokkrar ástæður verkfallsins voru settar fram. Dreifibréfinu var dreift um 

land allt og voru konur beðnar um að sameinast undir kjörorðum kvennaárs 

Sameinuðu þjóðanna: Jafnrétti-framþróun-friður. Íslenskum konum var ekki illska í 

huga og þær ætluðu ekki að steyta hnefann framan í einn eða neinn („Kvennafríið: 

„Ef dagurinn tekst vel, ...“, 1975). Talið er að 90% íslenskra kvenna hafi lagt niður 

störf þennan dag. Í októbermánuði 1975 höfðu dagblöð landsins spurt vegfarendur, 

konur á vinnustöðum og fleiri um skoðun þeirra á framtakinu og hvort að 

viðkomandi ætlaði sér að taka þátt í aðgerðunum. Í nær öllum tilfellum var talað við 

konur og voru þær almennt jákvæðar og sögðust þær flestallar ætla að mæta á 

fundinn á Lækjartorgi. Ein konan komst svo að orði að hún væri „hálf súr“ yfir því 

að lögmaðurinn sem hún ynni hjá hefði gefið sér frí 24. október, því henni fannst 

lítill uppreisnarandi vera í því“ („Ætlar þú að taka þátt í kvennafríi?“,1975). Önnur 

kona sagði að átta ára sonur sinn hafi óskað eftir að fá að útbúa matinn þennan dag, 

„en segist ætla að geyma uppvaskið þar til daginn eftir“ („Hvað ætlar þú að gera 24. 

október“,1975). 
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Mynd 8 - Hildur Hákonardóttir, 2005 
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Kvennaárið sjálft sátu fimm konur á Alþingi. Tvær þeirra, þær Sigurlaug 

Bjarnadóttir og Svava Jakobsdóttir, fluttu Alþingismannahvatningu á fundinum á 

Lækjartorgi og bentu á að konur hefðu krafist kosningaréttar á sínum tíma til að 

geta tekið þátt í uppbyggingu þjóðfélagsins. Í framhaldi af því spurðu þær hvort að 

sú baráttuvinna væri notuð til að byggja upp þjóðfélag eins og karlmenn vilja hafa 

það. Því til stuðnings nefndu þær að þingmenn væru 57 og þingkonur væru fimm, 

þrátt fyrir að nær jafnmargir karlar og konur væru á kjörskrá 

(„Alþingismannahvatning“, 1975).  

 

Árið 2010 má greina í fjölmiðlum misjafnar hugmyndir um tilgang kvennafrídags. 

Þá er misjafnt hvort fjallað er um daginn sem hátíðarhöld vegna 35 ára afmælis 

kvennafrídags eða hvort fjallað sé um kynferðislegt ofbeldi gegn konum, en í 

langflestum fréttum er talað um kvennafrídaginn árið 1975 og fyrir hverju var barist 

þá. Umgjörð kvennafrídagsins 2010 í Reykjavík var mjög ólík kvennafrídeginum 

1975 að því leyti að fjölbreytt dagskrá stóð frá 9. október og fram að deginum stóra 

25. október. Á hverjum degi, nema á sunnudögum, komu ýmsar listakonur fram í 

hádeginu á Kjarvalsstöðum. Samhliða hádegisviðburðum var á Kjarvalsstöðum 

sýningin Með viljann að vopni, sem fjallaði um kvennafrídaginn og 

byltingaáratuginn 1970-1980 í kvenréttindamálum. Var dagskráin skipulögð af 

Skottunum sem samanstóð af konum úr ýmsum félögum sem vildu vekja skilning 

og vitund um stöðu kynjanna. Ýmsir viðburðir tengdir kvennafrídeginum, en ekki 

skipulagðir af Skottunum, fóru fram í Reykjavík í októbermánuði 2010. Þar á meðal 

var sýning í Þjóðarbókhlöðunni, upplestur á Gljúfrasteini og gjörningur listakvenna 

á Laugarveginum. Konur á Vestfjörðum prjónuðu rauða sokka og seldu til styrkar 

Sólstöfum, samtökum kvenna gegn kynferðisofbeldi á Vestfjörðum, og listakona 

hannaði „rauðsokkueyrnalokka“ og styrkti Sólstafi með hluta af ágóðanum. 

Skotturnar seldu svokölluð kynjagleraugu til styrktar Stígamótum og í þeirri von að 

endurvekja þjónustustöðvar Stígmóta utan höfuðborgarsvæðisins.  
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Mynd 9 - Merki Skottanna 

 

Í heild var þjóðfélagið árið 1975 mjög kynsskipt; kvenna- og karlastörf, konum 

haldið í lágt launuðum störfum, kynjaskipt sérfélög innan verkalýðshreyfingarinnar 

og gift kona ekki álitin framfærandi sjálfrar sín né barna sinna („Vilborg 

Dagbjartsdóttir kennari: Meðan svo er ...“, 1975). Fyrstu jafnréttislögin voru 

samþykkt á Alþingi árið 1976 en þeim var alls ekki fylgt eftir því launamunur 

kynjanna er ennþá töluverður, 35 árum seinna. Konur hafa löngum þurft að berjast 

fyrir grundvallarmannréttindum og munu vonandi halda því áfram þar til jafnrétti er 

náð.  
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5 Rannsókn á umfjöllun í dagblöðum um 
kvennafrídaginn 1975 og 2010 
 
Í þessari rannsókn er annars vegar leitast við að fá tölfræðilegar upplýsingar um 

umfjöllun um fyrsta íslenska kvennafrídaginn í októbermánuði árið 1975, í 

Morgunblaðinu, Vísi, Tímanum, Þjóðviljanum, Dagblaðinu og Alþýðublaðinu. 

Einnig verða settar fram tölfræðilegar upplýsingar um umfjöllun um 

kvennafrídaginn í októbermánuði 2010 í Morgunblaðinu og í Fréttablaðinu. 

Umfjöllunin um kvennafrídaginn 1975 og 2010 verður síðan borin saman og greind. 

Hins vegar verður orðræðan skoðuð út frá því hvort hún sé jákvæð eða neikvæð og 

reynt að sjá merki um það hvort að orðræðan hafi breyst á þessum 35 árum. 

 

Um er að ræða megindlega rannsókn þar sem skoðuð var umfjöllun dagblaðanna 

sex í októbermánuð árið1975, sem og var umfjöllun skoðuð í Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu í októbermánuði 2010. Umfjölluninni er skipt niður í fimm flokka: 

almenn umfjöllun, viðtöl, tilkynningar/stuðningsyfirlýsingar, 

pistlar/ritstjórnargreinar og innsendar greinar. Stuðst var við flokkun frétta úr öðrum 

ritgerðum þar sem fréttir eru greindar. Sem dæmi má nefna rannsókn Hafdísar 

Ársælsdóttur (2009) sem rannsakaði hvort blaðamenn og blaðakonur skrifuðu um 

það sama. Fréttir sem birtast á forsíðu eða á bakhlið eru teknar með og taldar með, 

en ekki ef vísað er á frekari umfjöllun inn í blaðinu frá forsíðu- eða 

bakhliðarfréttinni. 

 

Mun fleiri dagblöð voru gefin út á landsvísu árið 1975 en árið 2010. Þau blöð sem 

skiluðu flestum leitarniðurstöðum á timarit.is eru tekin með í rannsókninni til þess 

að reyna að sýna fram á misjafna umfjöllun í ólíkum blöðum. Morgunblaðið er eina 

dagblaðið sem gefið var út bæði árin sem tiltekin eru og því ein helsta heimildin. 

Fréttablaðið er fríblað með morgunblaðaáherslum, álíka og Tíminn var árið 1975.  

Tvö önnur dagblöð eru gefin út á landsvísu, DV og Fréttatíminn, en eru ekki tekin 

með í rannsókninni þar sem hvorugur fjölmiðillinn er hvorki með aðgengilegt 

gagnasafn né viðunandi leitarkerfi á heimasíðu sinni. 

Stuðst var við vefinn timarit.is þegar fréttir frá 1975 voru skoðaðar og við 

gagnasöfn Morgunblaðsins (mbl.is) og Fréttablaðsins (visir.is) frá 2010. Leitað var 
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eftir orðunum „kvennafrí“ í öllum föllum, með og án greinis og „kvennafrídagur“ í 

öllum föllum, með og án greinis. Þar sem sama leitarorðið kom hugsanlega fram 

nokkrum sinnum í hverri tilvitnun á timarit.is, voru allar tilvitnanir skoðaðar. Þær 

voru síðan taldar og flokkaðar, innihéldi tilvitnunin umfjöllun eða einhverja 

tengingu við daginn sjálfan.  Ekki var leitað eftir orðinu „kvennaverkfall“ þó að 

upphaflega hafi framtakið verið kallað því nafni, því það breyttist mjög fljótlega í 

kvennafrí eftir að framkvæmdarnefndin árið 1975 taldi að orðið verkfall myndi 

hræða konur frá því að leggja niður vinnu og taka þátt í dagskrá kvennafrídags.  

5.1 Samanburður 1975 og 2010 
 

Alls skilaði leit á timarit.is 70 tilvitnunum þar sem umfjöllunin snerist um 

kvennafrídaginn eða kvennafríið sjálft í októbermánuði 1975, í þeim dagblöðum 

sem tekin eru fyrir í rannsókninni. Leit í gagnasafni Morgunblaðsins árið 2010 

skilaði 39 fréttum og leit í leitarvél Fréttablaðsins skilaði 44 fréttum, samtals 83 

tilvitnanir árið 2010. 
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Mynd 10 - Samanburður á umfjöllunarflokkum árið 1975 og 2010 

 

Hér sést fjöldi þeirra tilvitnana í októbermánuði sem upp komu í leit á timarit.is 

fyrir árið 1975 og leitarvélum árið 2010, og fjölluðu á einn eða annan hátt um 

kvennafrídaginn eða málefni honum tengd í einstaka flokkum. Árið 1975 var 
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umfjöllunin langmest í Morgunblaðinu en það ár var mikið af efni blaðsins 

sérstaklega helgað konum. Morgunblaðið birti 33 fréttir tengdar kvennafrídeginum 

árið 1975, Vísir 14 fréttir, Tíminn níu fréttir, Þjóðviljinn fimm fréttir, Dagblaðið 

fimm fréttir og Alþýðublaðið fjórar fréttir. Árið 2010 eru almennar fréttir einnig 

langflestar, en tekið skal fram að þær fréttir sem birtar voru á netsíðum dagblaðanna 

frá árinu 2010 eru teknar með í heildartöluna. Sumar fréttanna eru birtar hvort 

tveggja á netsíðum og í prentuðum útgáfum.  

5.1.1. Hlutfall prentaðra frétta á móti netfréttum 
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Mynd 11 - Prentaðar fréttir á móti fréttum einungis birtum á netinu 

 

Hér sést hlutfall prentaðra frétta á móti fréttum sem birtast á netmiðlum. Internetið 

hefur breytt landslagi fjölmiðla mjög mikið. Internetið er miðill sem gefur 

fjölmiðlum færi á að birta frétt með mynd eða myndbandi um leið eða fljótlega eftir 

að atburður á sér stað. Oft eru þetta mjög stuttar fréttir með helstu staðreyndum og 

aðlaðandi fyrirsögn, því að á internetinu er baráttan um lesendur fjölmiðla mjög 

hörð. Internetið hefur haft áhrif á það hvernig fólk leitar sér frétta og eru netsíður 

fjölmiðla orðnar mjög mikilvægar í upplýsingaöflun. Vegna mikilvægis internetsins 

í nútímasamfélagi var nauðsynlegt að taka veffréttir með í rannsóknina, þó þær gefi 

ekki alltaf rétta eða sanngjarna mynd af umfjöllun um kvennafrídaginn. Alls birtust 

17 af 44 fréttum Fréttablaðsins á prenti og 24 fréttir af 39 fréttum Morgunblaðsins. 
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Fréttablaðið birti í mörgum tilfellum sömu fréttina á netsíðunni og á prenti, en 

Morgunblaðið gerði það í örfáum tilfellum. Þær fréttir sem birtust einungis á 

netsíðunum voru í knappara lagi.  

5.2 Almenn umfjöllun 
 
Almennar fréttir sem tengdust kvennafrídeginum voru alls 28 árið 1975 og 47 árið 

2010, þar af sjö á prenti í Morgunblaðinu og fjórar á prenti í Fréttablaðinu. 

Almennar fréttir eiga við almenna umfjöllun um kvennafrídaginn eða málefni 

honum tengdum. 
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Mynd 12 - Fjöldi almennra frétta 

 

Hér sést fjöldi almennra frétta í hverjum fjölmiðli í októbermánuði árið 1975 borið 

saman við októbermánuð árið 2010. Árið 1975 voru tíu almennar fréttir í 

Morgunblaðinu, sex í Vísi, þrjár í Tímanum, fjórar í Þjóðviljanum og Dagblaðinu 

og ein frétt í Alþýðublaðinu. Alls voru almennar fréttir 21 í Morgunblaðinu og 26 í 

Fréttablaðinu árið 2010. 

5.2.1 Orðræða í almennri umfjöllun 
 
Flestar fréttirnar árið 1975 fjalla um dagskrána á sjálfum deginum og upplýsingar 

um hvar konur ætli að koma saman. Þær fréttir, þar sem vitnað er í konu eru 

almennt jákvæðar þar sem konur eru hvattar til að taka þátt í deginum með einum 
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eða öðrum hætti. Orðræðan í þeim fréttum einkennist af nauðsyn þess að konur 

standi saman og að dagurinn sé baráttuaðgerð en ekki hátíð. Sem dæmi um 

fyrirsagnir má nefna „Þúsundir kvenna á Lækjartorg“ í Þjóðviljanum og „Hugur í 

Selfosskonum fyrir kvennafrídegi“ í Dagblaðinu. Í þeim fréttum þar sem leitað er 

eftir skoðun atvinnurekenda, sem allt eru karlmenn, er orðræðan frekar neikvæð og 

virðast þeir vera pirraðir á þessu framtaki, en þó ekki á móti því. Ummæli eins og 

„þær eru svo skeleggar hérna, þessar elskur, ætli þær verði ekki með“ og „ætli þetta 

verði ekki hátíðisdagur“ eru höfð eftir yfirmönnum fyrirtækja. Þó nokkur fyrirtæki 

voru lokuð á fyrsta kvennafrídaginn eða gáfu kvenkyns starfsfólki sínu frí þennan 

dag á meðan önnur sem höfðu opið sögðust ekki borga konum sem tækju sér frí, 

laun („Kvennafrídagurinn: Ætli þetta verði ekki ...“, 1975). Margar fréttir fjalla um 

það hvort að konur muni eiga hættu á að verða reknar úr starfi mæti þær ekki til 

vinnu og sjá má fyrirsagnir eins og „Bannað að reka konur“ í Morgunblaðinu og 

„Kvennafríið ólögmæt vinnustöðvun?“ í Vísi. Nokkrir aðilar buðu húsnæði sitt 

undir fundi kvennanna þar sem þær gætu komið saman, rætt málefni dagsins og 

lagað kaffi sjálfar („Konur fá Súlnasalinn á kvennafrídaginn“, 1975). Orðræðan árið 

1975 er almennt neikvæð, nema þegar vitnað er beint í konu í fréttinni, en það er í 

níu fréttum af 28. Jafnoft er vitnað beint í karlmann í almennum fréttum, eða níu 

sinnum. 

 

Fréttir frá 2010 fjalla að miklu leyti um að verið sé að minnast fyrsta 

kvennafrídagsins árið 1975 og ýmsar staðreyndir eru settar fram um launamisrétti 

og kynferðisofbeldi gegn konum. Morgunblaðið fjallar um ræður þeirra kvenna sem 

tóku til máls á fundinum og birta eina umfjöllun um ofbeldi gegn konum, en það 

var baráttumál þess árs. Mbl.is birtir mynd og frétt af kvennafrídegi á Akureyri, í 

Reykjavík og á Ísafirði. Margar myndir og tvö myndbönd eru af hátíðarhöldunum í 

Reykjavík. Visir.is birtir myndir og fréttir af göngunni í Reykjavík, á Ísafirði og á 

Þingeyri. 12 af 26 fréttum Fréttablaðsins um kvennafrídaginn eru af vestfirska 

vefnum Bæjarins Besta. Fréttablaðið fjallar um kvennafrídagsbann í Árborg, en 

samkvæmt bæjarstjóra er launajafnrétti í sveitarfélaginu og því engin ástæða fyrir 

konur að leggja niður vinnu („Segir jafnrétti ríkja í Árborg“, 2010). Ein frétt fjallar 

um erlendar konur á Íslandi og eru íslenskar konur hvattar til að styðja kynsystur 

sínar í að þora að ganga út af vinnustaðnum („Formaður samtaka kvenna af 

erlendum uppruna ...“, 2010). Orðræðan árið 2010 er mun jákvæðari en árið 1975 
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og einkennist af samstöðu og baráttu gegn kynferðislegu ofbeldi. Karlmenn árið 

2010 styðja konur með ýmsum uppátækjum, eins og dæmin sýna með 

fyrirsögnunum „Rautt þema á skrifstofunni“ og „Karlar sýna lit“ af visir.is.  

Fréttablaðið birtir frétt af vef Víkurfrétta um karlmenn sem gengu í störf kvenna á 

Skólaseli í Grunnskólanum í Sandgerði, með fyrirsögninni „Algjörar dúllur og 

krútt“, sem vísar þá í ánægju kvennanna með framtak karlanna („Algjörar dúllur og 

krútt“, 2010). Þá er í nokkrum fréttum minnst á að konur hafi sent karlkyns 

samstarfsmönnum sínum blómvönd sem þakklætisvott, á það bæði við fréttir frá 

1975 og 2010.  

 

Vert er að minnast á mun á þeim fyrirsögnum sem birtast annars vegar í prentuðum 

útgáfum fjölmiðils og svo á fréttvef um sömu fréttina. Fyrirsögn fréttar um 

tölvupóst borgarstjóra til starfsmanna sinna í prentuðu útgáfu Morgunblaðsins, er 

„Hvetur konur til að taka þátt í dagskrá kvennafrídagsins“ en fyrirsögn 

veffréttarinnar er „Fólk er allskonar“. Sama fréttin sýnist þarna vera um sitthvort 

efnið, hvort sem fréttamaður vefritsins villi viljandi um fyrir fólki eða ekki.  

5.3 Viðtöl 
 
Viðtöl við einstaklinga sem tengdust kvennafrídeginum með einum eða öðrum 

hætti, í októbermánuði 1975 og 2010, voru alls 13. Árið 1975 birtust átta viðtöl og 

árið 2010 birtust fimm viðtöl. Með viðtölum er átt við þegar rætt er við einn eða 

fleiri einstaklinga og spurningar sem snúa að viðkomandi og skoðun hans eða aðild 

að kvennafrídeginum. Viðtölin ná allt frá einni blaðsíðu til einnar spurningar. Er þá 

átt við svokallaða „spurningu dagsins“ en þar eru einstaklingar spurðir hvað þeir 

ætla að gera á kvennafrídaginn og hvort þeir ætli að taka þátt í dagskránni. Hvert 

viðtal er talið en ekki fjöldi einstaklinga í hverju viðtali fyrir sig. 
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Mynd 13 - Fjöldi viðtala 

 

Í þessum átta viðtölum frá árinu 1975 var rætt við 36 konur og einn karlmann. Þrjú 

viðtalanna flokkast undir spurningu dagsins og fimm eru lengri, eða heil síða. Árið 

2010 voru fimm viðtöl tekin við sjö konur og einn karlmann. Fjögur viðtöl birtust í 

Morgunblaðinu og eitt í Fréttablaðinu. Í hvoru blaði rekja viðmælendur sögu 

kvennafrídagsins og segja frá persónulegri reynslu og skoðun sinni af baráttunni.  

5.3.1 Orðræða í viðtölum 
 
Í Morgunblaðinu árið 1975 birtist eitt heilsíðuviðtal við konu með fyrirsögninni 

„Við hræðumst að vera kallaðar vargar og sköss ef skoðanir okkar falla ekki inn í 

þjóðarmunstrið“. Hálfsíðuviðtal birtist í Vísi með fyrirsögninni „Ef dagurinn 

heppnast vel, þá verður þetta heimsfrétt“. Orðræðan er jákvæð í þessum viðtölum 

sem og stuttum viðtölum við einstaklinga. Þar er oft minnst á samtakamátt kvenna, 

samstöðu, baráttu og sameiningu. Einn viðmælanda segir: „Óskum eftir samstöðu, 

en ekki „konukvöldi“ (Guðrún Hallgrímsdóttir verkfræðingur: Óskum eftir ...“, 

1975). 

 

Þó orðræðan sé almennt neikvæð yfir umfjöllunina á heildina litið árið 1975, er 

orðræðan jákvæð í viðtölum árið 1975. Skynja má mikinn hug og baráttuvilja hjá 

viðmælendum sem í meirihluta eru konur, eða 36, en aðeins var eitt viðtal tekið við 

karlmann. Haft er eftir viðmælendum að konur verði „sjálfar að vinna áfram að 
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jafnrétti kynjanna áður en sigur er unninn“ („Guðrún Friðgeirsdóttir kennari: Engin 

jafnréttisbarátta án ...“, 1975) og önnur minnir á að „þetta er einstakt tækifæri fyrir 

íslenskar konur til að sýna samtakamátt sinn“ („Í tilefni kvennaárs: 24. október 

1975“, 1975).  

 

Í Morgunblaðinu í október 2010 eru sex viðtöl með fyrirsagnir eins og „Strákarnir 

fengu alltaf meira“ og „Að minnsta kosti komnar í símaskrána“. Orðræðan árið 

2010 er jákvæð og á léttari nótum en árið 1975. Baráttan á fyrsta kvennafrídeginum 

er rifjuð upp og minnst á hvað hefur áunnist og hvar misrétti er enn að finna í 

þjóðfélaginu. Mikilvægi þess að halda áfram baráttunni er tíundað. Fréttablaðið 

birtir eitt viðtal árið 2010 við fyrrverandi þingkonu Kvennalistans. Fyrirsögn í 

prentaðri útgáfu er „Allir sigrar byggja á samstöðu“ en veffrétt um viðtalið er með 

fyrirsögninni „Finnst staða kvenna hafa versnað“. Sömu fréttinni hefur verið breytt 

úr jákvæðri frétt í neikvæða, en um internetið gilda aðrar reglur hvað varðar 

fyrirsagnir sem ekki verður farið út í í þessari ritgerð. Viðmælandi minnist á 

afbökun orðsins feministi og hvernig fjölmiðlar ýta undir staðalmyndir kvenna og 

viðhaldi útlitsdýrkun. Viðmælandi hvetur konur til að berjast hver og ein fyrir 

sínum rétti, líkt og viðmælendur árið 1975, „ ...en þær verða að vinna þessa vinnu 

sjálfar. Samstaða kvenna - það er grundvallaratriði.“ („Allir sigrar byggja á 

samstöðu“, 2010).  

 

Myndir 14 og 15 - Mbl.is, 26. október 2011 
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5.4 Tilkynningar og stuðningsyfirlýsingar 
 
Tilkynningar og stuðningsyfirlýsingar voru alls 20 árið 1975 og 14 árið 2010. Í 

þessum flokki eru hvers konar tilkynningar er varða kvennafrídaginn; tilkynningar 

um fundi hjá einstaka félögum eða samtökum, hvaða fyrirtæki og verslanir verði 

opnar á kvennafrídaginn og breytingar á strætisvagnaferðum sem og tilkynningar 

um viðburði tengda kvennafrídeginum. Stuðningsyfirlýsingar eiga við fréttir árið 

1975, en þá voru tíu fréttatilkynningar birtar frá fyrirtækjum, félögum og 

samtökum. 
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Mynd 16 - Fjöldi tilkynninga og stuðningsyfirlýsinga 

 

Alls voru tíu stuðningsyfirlýsingar frá ýmsum aðilum birtar í dagblöðum árið 1975 

og er ástæðan einna helst sú umræða um að konur yrði reknar mættu þær ekki til 

vinnu á kvennafrídaginn. Eru stuðningsyfirlýsingar frá ýmsum félögum, 

landssamböndum og stjórnmálahreyfingum. Tilkynningar í Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu árið 2010 snúa að kynningu á viðburðum tengdum konum og 

kvennabaráttu, dagskrá á deginum sjálfum og upplýsingum um þjónustu fyrirtækja 

á kvennafrídaginn. Engar beinar stuðingsyfirlýsingar er að finna en minnst er á 

fjárstuðning við Skotturnar í tilkynningu um opnunartíma Landsbankans á 

kvennafrídaginn („Landsbankinn lokaður nema í Austurstræti“, 2010). Í 

Fréttablaðinu er ein tilkynning frá forsætisráðherra Íslands um að hún muni leggja 
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niður störf og hvetur hún aðrar konur til gera það líka. Engin dæmi um tilkynningar 

eða stuðningsyfirlýsingar komu upp í leit í Þjóðviljanum og í Dagblaðinu. 

5.4.1 Orðræða í tilkynningum og stuðningsyfirlýsingum 
 
Líkt og í viðtölum árið 1975 er orðræðan jákvæð hvað stuðningsyfirlýsingarnar 

varðar, en á heildina litið var orðræðan í umfjöllun um kvennafrídaginn árið 1975 

neikvæð. Í stuðningsyfirlýsingum við kvennafríið eru konur hvattar til að taka þátt í 

framtakinu á grundvelli jafnréttishugmynda. Vísir, Tíminn og Alþýðublaðið greina 

frá því að blað þeirra komi ekki út daginn eftir kvennafrídaginn, 25. október, þar 

sem stór hluti starfsfólks sé konur.  

Tilkynningar frá Tímanum og Alþýðublaðinu um eigin blaðaútgáfu sem og 

starfssemi annarra fjölmiðla þann 25. október 1975, bera með sér neikvæða 

orðræðu. Sem dæmi þá kemur fram að yrði ekki nægt starfsfólk á Ríkisútvarpinu til 

að halda uppi eðlilegri þjónustu, væri það „ ... helzt vegna þess að karlmennirnir 

neyðist til að halda sig heima til að gæta bús og barna á meðan húsmæðurnar tækju 

sér frí ...“ („Fjölmiðlar og kvennafrí“, 1975). Einnig er sagt að þátttaka starfsmanna 

í skólum Hafnarfjarðar á kvennafrídaginn verði „ ... svipuð og úrslit kosninga 

austantjalds, eða 99,99% að því er best verður séð.“ („Kvennafrí veldur stöðvun 

dagblaða“, 1975). 

 

Erfitt er að meta hvort orðræðan sé almennt jákvæð eða neikvæð í tilkynningum í 

Fréttablaðinu og Morgunblaðinu árið 2010, enda er helst verið að fjalla um dagskrá 

eða aðra tengda viðburði á kvennafrídaginn. Fréttablaðið birtir á vef sínum bréf frá 

Jóhönnu Sigurðardóttur, forsætisráðherra, þar sem hún hvetur konur til að leggja 

niður störf kl 14.25 og taka þátt í dagskrá við Arnarhól. Í enda tilkynningarinnar 

segir: Til hamingju með daginn, konur og karlar! Sýnum samstöðu! („Jóhanna 

hættir eftir hádegi“, 2010). Fréttablaðið birti eina skopmynd sem ýtir undir þá 

hugmynd að kvennafrídagurinn sé barn síns tíma.  
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Mynd 17 - Fréttablaðið 25. október 2010, bls. 12 

5.5 Pistlar og ritstjórnargreinar 
 
Alls birtust níu ritstjórnargreinar og pistlar í dagblöðum októbermánaðar árið 1975. 

Árið 2010 birtust í Morgunblaðinu ein ritstjórnargrein og tveir pistlar og alls sex 

pistlar í Fréttablaðinu. Hvort tveggja, ritstjórnargreinar og pistlar, er skrifað af 

starfsfólki dagblaðanna og birtust í prentuðum útgáfum dagblaðanna og á vefsíðum 

blaðanna.  
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Pistill/ Ritstjórnargrein

Mynd 18 - Fjöldi pistla og ritstjórnargreina 
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Hér sést fjöldi ritstjórnargreina og pistla í dagblöðum októbermánaðar árin 1975 og 

2010 sem fjalla um kvennafrídaginn og málefni tengd honum. Sitthvor 

ritstjórnargreinin birtist í Morgunblaðinu og Alþýðublaðinu í október árið 1975 og 

sjö pistlar í öllum blöðum árið 1975 til samans. Árið 2010 birtust í Morgunblaðinu 

ein ritstjórnargrein og tveir pistlar og alls sex pistlar í Fréttablaðinu en engin 

ritstjórnargrein. 

5.5.1 Orðræða í pistlum og ritstjórnargreinum 
 
Mikill munur er á ritstjórnargreinum Morgunblaðsins og Alþýðublaðsins frá 1975. 

Morgunblaðsmenn virðast vilja halda í gamla tíma. Orðræðan einkennist af því að 

íslenskar konur eigi að vera sáttar við það sem hefur áunnist í jafnréttisbaráttunni og 

megi vera glaðar að búa við svo mikil mannréttindi, miðað við mörg önnur lönd. 

Þau réttindi fengust á meðan karlmenn voru við völd og er því óþarfi að umbylta 

þjóðfélagskerfinu eins og „sumir“ segja því að í „sumum“ löndum hefðu konur það 

verr eftir byltingar. Hróplegasta misréttið er talið vera á milli kvenna innbyrðis, á 

milli heimavinnandi kvenna og þeirra sem vinna utan heimilisins („Jafnrétti-

mannréttindi-og kvenmenn“, 1975). Höfundur ritstjórnargreinarinnar í 

Alþýðublaðinu minnist á störf og kvaðir sem þjóðfélagið leggur á konur, án þess að 

þær njóti virðurkenningar vegna þeirra („Kvennafrí“, 1975). Minnist hann einnig á 

launajafnrétti, pólitískt jafnrétti og slæma stöðu heimavinnandi kvenna sem er mun 

verri en útivinnandi kvenna. Virðast báðir greinahöfundar vilja koma upp á milli 

kvenna með því að setja þær í tvo hópa, þær sem eru útivinnandi og þær sem eru 

heimavinnandi, þó að greinahöfundur Alþýðublaðsins sé mun jákvæðari gagnvart 

framtakinu en greinahöfundur Morgunblaðsins.  

Flestir pistlar í Morgunblaðinu 1975 eru í sama anda og ritstjórnargreinin sem 

fjallað er um hér að ofan. Í dálknum Í tilefni kvennaárs, sem eins og nafnið gefur til 

kynna var tileinkað kvennaárinu 1975, er orðræðan þó með öðrum hætti að því leyti 

að konur eru einn hópur, en skiptast ekki upp í heimavinnandi konur og útivinnandi 

konur. Konur er beðnar um að fara sér hægt í kröfum sínum og skilja að 

kvennafrídagurinn „...er fyrst og fremst sameiginlegur samstöðudagur, sem tekur 

ekki á kringumstæðum einstaklingsins, heldur heildarinnar.“ („Í tilefni kvennaárs: 

Kvennafríið“, 1975). Pistill Alþýðublaðsins er að sama skapi í anda 

ritstjórnargreinarinnar sem fjallað er um hér að ofan og orðræða svipuð.  



Bára Sif Sigurjónsdóttir  Orð eru til alls fyrst... 

30 

Tíminn birtir einn pistil þar sem orðræðan er mjög jákvæð og hvetjandi. Minnst er á 

heiðarleg vinnubrögð kvenna, konur þurfi að trúa á sjálfar sig og nota þau vopn sem 

eru einna áhrifaríkust, „Þessi vopn eru ORÐIÐ, PENNINN OG 

KOSNINGARÉTTURINN.“ (Kristín Karlsdóttir, 1975).  

 

Morgunblaðið birtir eina ritstjórnargrein í októbermánuði 2010 um kvennafrídaginn 

sem fjallar um lagalegan rétt kynjanna til launajafnréttis. Orðræðan er neikvæð 

gagnvart launamun kynjanna og sagt að erfitt sé að sanna að munur sé á launum 

kynjanna. Álitaefnið sé „með hvaða hætti eigi að líta til vinnuhlutfalls, greiddrar 

yfirvinnu og þar fram eftir götunum og hvort slíkir þættir eigi rót í mismunandi 

viðhorfum karla og kvenna eða til þeirra.“ (Kvennafrídagurinn, 2010).  

Morgunblaðið birtir tvo pistla árið 2010 sem skrifaðir eru af karlmönnum. Annar 

pistillinn fjallar um Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta, sem fyrirmynd 

Íslendinga, óháð kyni, aldri eða stjórnmálaskoðunum. Hinn pistillinn fjallar um 

launamun kynjanna sem enn viðgengst í þjóðfélaginu. Um réttindabaráttu kvenna 

segir höfundur: „Það er ekki nóg að dropi holi steininn. Það þarf að brjóta helvítis 

steininn í þúsund mola og það strax. Áfram stelpur - og strákar!“ (Skapti 

Hallgrímsson, 2010).  

Allir sex pistlar Fréttablaðsins eru skrifaðir af konum sem þakka eldri kynsystrum 

sínum fyrir það sem áunnist hefur í jafnréttisbaráttunni frá því að kvennafrídagurinn 

var fyrst haldinn hátíðlegur. Einum pistlahöfundinum á þrítugsaldri þykir miður að 

hafa ekki lært eða lesið um jafnréttisbaráttu á skólagöngu sinni. Annar höfundur 

segir að brýna þurfi fyrir ungum konum að réttindi kvenna hafi ekki komið til þeirra 

á silfurfati, konur hafi sjálfar barist fyrir réttindum sínum (Gerður Kristný 

Guðjónsdóttir, 2010)(Þórunn Elísabet Bogadóttir, 2010). 

5.6 Innsendar greinar 
 
Alls skilaði leit á timarit.is fjórum niðurstöðum um innsendar greinar í 

októbermánuði 1975 og alls fjórum niðurstöðum í leit í gagnasafni Morgunblaðsins 

og í leitarvél Fréttablaðsins fyrir októbermánuð 2010. Innsendar greinar eru hvert 

það efni sem ekki er skrifað af starfsfólki dagblaðanna. 
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Innsendar greinar

 

Mynd 19 - Fjöldi innsendra greina 

 

Alls birti Morgunblaðið þrjú innsend bréf frá lesendum í októbermánuði 1975 og 

Vísir birti eitt. Leit í Tímanum, Þjóðviljanum, Dagblaðinu og Alþýðublaðinu skilaði 

engum niðurstöðum. Árið 2010 birti Fréttablaðið þrjár innsendar greinar, tvær eftir 

konur og eina eftir karl. Morgunblaðið birti eina grein eftir konu í október árið 

2010. 

5.6.1 Orðræða í innsendum greinum 
 
Innsendar greinar árið 1975 í Morgunblaðinu eru birtar í liðnum Velvakanda. Efnið 

er kvennafríið og hvort það eigi að heita því nafni eða kvennaverkfall. Snúast 

skrifin um það að vera annað hvort með eða á móti framtakinu. Allir þrír höfundar 

eru meðfylgjandi því að konur vekji á sér athygli á kvennaári, en telja að verkfall 

eða frí sé ekki nauðsynlegt. Bréfin eru rituð í fyrstu persónu þar sem vel valin orð 

eru látin falla í garð þeirra útivinnandi frá þeim heimavinnandi og öfugt. Er aðeins 

eitt bréfanna skrifað undir nafni. Orðræðan er jákvæð að því leytinu til að allir eru 

höfundar sammála um að konur þurfi að vekja athygli á sínum baráttumálum, en sú 

jákvæðni hverfur í harðorðum greinum þar sem erfitt er að sjá hvort að höfundar 

séu í raun og veru gegn því að konur leggi niður störf eða hvort þetta stafi af 

hræðslu við hið óþekkta. Höfundur að nafni Hertha svarar kynsystur sinni, sem 

skrifað hafði í Velvakanda um kvennafríið, með þeim orðum „... að viðkomandi sé 

ekki sérlega hagsýn húsmóðir, og hafi ekki hugleitt djúpt hverjar skyldur konunnar 
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eru í þjóðfélaginu.“ („Kvennaárið-skyldur konunnar“, 1975). Annar höfundur, 

ónafngreindur, skrifar að konur fari út á vinnumarkaðinn af nauðsyn og að þær 

„vilji taka á sig ábyrgð og aukna vinnu til jafns við karla.“ („Heimilið hornsteinn 

þjóðfélagsins“, 1975). 

Árið 1975 birtir Vísir eitt innsent bréf frá húsmóður sem spyr hvenær þær sem ekki 

vinni komist í frí. Hún vill nota kvennafrídaginn til að minna á hver það er sem elur 

upp börnin, það sé „... hin illa launaða stétt sem gengur um og getur ekki staðið 

saman“ („Af hverjum læra börnin málið?“, 1975). 

 

Morgunblaðið birtir eina innsenda grein eftir konu árið 2010 sem hvetur stelpur 

áfram og segir það miður að „35 árum síðar skuli krafan enn vera sú sama: Sömu 

laun fyrir sömu vinnu.“ (Elín Björg Jónsdóttir, 2010). Fréttablaðið birtir þrjár 

innsendar greinar árið 2010. Tvær þeirra eru eftir ráðherra ríkisstjórnarinnar og ein 

eftir framkvæmdastýru Jafnréttisstofu. Orðræðan einkennist af hvatningu um 

áframhaldandi baráttu fyrir réttindum kvenna með fyrirsögnunum: „Hvers vegna 

kvennafrí-konurnar fagna því“, „Áfram stelpur og strákar“ og „Áfram nú!“ 

(Guðbjartur Hannesson)(Jóhanna Sigurðardóttir)(Kristín Ástgeirsdóttir, 2010). 

 

Mynd 20 - Morgunblaðið, 17, október 1975, bls 29 
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5.7 Niðurstöður rannsóknarinnar 
 

Þegar litið er til fjölda frétta kemur í ljós að hlutfall þeirra er svipað árið 1975 og 

árið 2010. Alls skilaði leit á timarit.is 70 niðurstöðum fyrir árið 1975 og 83 

niðurstöðum árið 2010. Til að fá vísbendingu um hvort umfjöllun um 

kvennafrídaginn hafi verið mikil eða lítil árið 1975 og árið 2010 var prófað að leita 

eftir öðru orði, í þeim dagblöðum sem tekin eru til rannsóknar í þessari ritgerð, sem 

hefði verið í umræðunni bæði þessi ár. Leit á timarit.is eftir orðinu „sveitarstjórn“ 

skilað tíu niðurstöðum fyrir októbermánuð árið 1975 og leit í gagnasafni 

Morgunblaðsins og í leitarvél Fréttablaðsins eftir orðinu „sveitarstjórn“ skilaði 

samtals 69 niðurstöðum fyrir árið 2010. Hægt er að álykta af þessum niðurstöðum 

að árið 1975 hafi umfjöllun um kvennafrídaginn verið mjög mikil, enda var 

framtakið einstakt á heimsvísu. Af forvitni var líka leitað eftir orðinu „landhelgi“ í 

októbermánuði 1975 en landhelgi Íslands var færð í 200 sjómílur 15. þess mánaðar. 

Skilaði sú leit alls 107 niðurstöðum á timrit.is í þeim dagblöðum sem eru til 

rannsóknar í þessari ritgerð. Töluvert meira er fjallað um kvennafrídaginn í 

októbermánuði 2010 en sveitarstjórnir, miðað við niðurstöður leitar, en hafa verður 

í huga að nokkuð stór hluti af fréttaflutningi af kvennafrídeginum er í formi mynda 

og myndbanda eða stuttra lýsinga af því sem á sér stað á fundinum við Arnarhól. 

Mbl.is og visir.is birtu samtals 18 fréttir á netsíðum sínum sem fjölluðu um 

kvennafrídaginn, á milli klukkan 14.25 til 22.00 um kvöldið þann 25. október 2010.  

 

Niðurstöðurnar sýna að helst er fjallað um kvennafrídaginn og málefni tengd honum 

í almennum fréttum, á það bæði við árið 1975 og árið 2010. Þó er Morgunblaðið 

árið 1975 með einni stuðningsyfirlýsingu fleiri en almennar fréttir. Af dagblöðum 

gefnum út árið 1975 er Morgunblaðið með mesta umfjöllun í öllum flokkum. 

Kvennafrídeginum var gerð góð skil á forsíðu og á heilli opnu daginn eftir 

hátíðarhöldin. Þrjár konur höfðu umsjón með dálki í Morgunblaðinu sem kallaðist Í

tilefni kvennaárs og var birtur reglulega yfir árið 1975. Í honum var fjallað um 

kvennafrídaginn og um málefni kvenna. Vilborg Harðardóttir sá um vikulega 

jafnréttissíðu með lesendapistli, sem kallaðist Orð í belg, í sunnudagsblaði 

Þjóðviljans. 

Árið 1975 var mikið birt af tilkynningum og stuðningsyfirlýsingum í dagblöðunum. 

Gæti ástæðan verið vegna þeirrar umræðu um að konur sem leggðu niður störf 
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myndu missa vinnuna. Flestar tilkynningar árið 2010 eru um dagskrá og viðburði 

tengdum kvennafrídeginum. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að umfjöllun um kvennafrídaginn hefur breyst að 

því leyti að um hann er skrifað á annan hátt. Orðræða hefur snúist algjörlega við, frá 

því að vera neikvæð og frekar niðrandi upp í það að vera jákvæð og skilningsrík. 

Undantekningin á þó við stuðningsyfirlýsingar og viðtöl, sem langflest eru við 

konur árið 1975, en þar einkennist orðræðan af samtakamætti, samstöðu, baráttu og 

sameiningu. Sem dæmi um neikvæða orðræðu árið 1975 má nefna harðorð skilaboð 

í innsendum greinum til kvenna, og ugglaust frá konum, og þau skilaboð að konur 

geti ekki staðið saman, ekki einu sinni til að krefjast almennra mannréttinda, sem 

sjást í ritstjórnargreinum og pistlum. Þessarar orðræðu gætir ekki í fréttum dagblaða 

frá 2010 heldur einkennist hún af stuðningi við framtakið og skilningi við 

baráttumál kvenna. Meðal annars með sölu á ýmsum varningi til að minna á málefni 

kvennafrídagsins og þátttöku karlmanna í deginum með framtakinu „Karlar sýna 

lit“. Miðað við fjölmiðlaumfjöllun árið 2010 eru konur mun hógværari en árið 

1975. Konur árið 2010 eru með í göngunni og kaupa kynjagleraugun og 

rauðsokkulokkana en eru ekki í eins miklum baráttuhug og konur árið 1975.  

 

Í umfjöllun árið 1975 má sjá að konur hafa þurft að sjá um réttindabaráttu sína 

sjálfar, þær hafa sjálfar þurft að berjast og tala sínu máli í fjölmiðlum. Í viðtölum 

við konur og í pistlum eftir konur árið 1975, má sjá mikinn baráttuvilja og samhug, 

en sú samstaða kvenna er ekki eins áberandi árið 2010. Þó kynferðislegt ofbeldi 

gegn konum sé mjög alvarlegt mál, virðast dagarnir fram að deginum stóra snúast 

um að taka þátt í skemmtidagskrá skipulagðri af Skottunum. Hugsanlega er það 

dæmi um það hvernig kvennafrídagurinn hefur þróast og kannski breyst. 

Staðreyndin er hins vegar sú að kvennafrídagurinn er enn haldinn hátíðlegur, margt 

fólk tekur þátt í honum og allir sem talað var við í fjölmiðlum árið 2010 voru 

jákvæðir gagnvart framtakinu. 
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6 Lokaorð 
 

Framtak íslenskra kvenna árið 1975 um að leggja niður vinnu í einn dag var 

einsdæmi í heiminum því aldrei áður höfðu konur gert slíkt. Eðlilega voru skiptar 

skoðanir um hvort það væri rétt eða of róttækt að fara þessa leið í réttindabaráttu 

kvenna. Lesa má í innsendum bréfum til dagblaða árið 1975 að heimavinnandi 

húsmæðrum þótti að sér vegið því þær sáu ekki fram á að geta tekið sér frí frá 

heimili og börnum. Karlmenn árið 1975 virðast í upphafi hafa litið á 

kvennafrídaginn sem grín en hafi síðan séð að sér og stutt framtakið. Fáir karlmenn 

eru spurðir um álit sitt á kvennafrídeginum í dagblöðunum, á það bæði við árið 

1975 og 2010, en þeir sem fá rödd í blöðunum segja framtakið þarft og telja brotið á 

konum hvað varðar laun. Sem dæmi segir einn þeirra árið 1975 að konur eigi að 

hafa „jafnmikinn rétt og við karlmennirnir. Og hvað værum við án þeirra?“ 

(„Launajafnrétti er höfuðmálið“, 1975). Karlkyns viðmælandi árið 2010 segir að 

það sem hefur áunnist í jafnréttisbaráttunni sé að miklu leyti konum að þakka, og að 

sér hafi „... alltaf þótt sjálfsagður hlutur að bæði kynin eigi jafna möguleika á öllum 

sviðum samfélagsins, ...“ („Ómar ætlar að sýna lit“, 2010).  

 

Sú staðreynd að stórum hluta fyrirtækja hafi verið lokað á kvennafrídaginn segir allt 

um það hversu mikilvæg störf kvenna eru á vinnumarkaði, þó það hafi ekki borið á 

því á launaseðlum þeirra. Hugsanlegt er að sumum karlmönnum hafi verið brugðið 

þegar kvennanna naut ekki við og þeir hafi þurft að hugsa um sig sjálfir í heilan 

dag. Hafa verður í huga að sú kynslóð karlmanna sem upplifði fyrsta 

kvennafrídaginn var alin upp við það að konan, móðir eða maki, hugsaði um þá. 

Ákveðin vitundarvakning hafði verið út um allan heim er varðaði réttindi kvenna og 

er misjafnt hvernig fólk leit á framtakið á Íslandi, hvort það hafi séð það sem 

uppreisn, endurbót eða kröfu um almenn mannréttindi. Atvinnurekendur árið 1975 

voru ekki beint á móti kvennafrídeginum en studdu konurnar ekkert frekar. Lesa má 

úr umfjöllun dagblaðanna árið 1975 að sumar konur hafi margar hverjar verið 

hræddar, hræddar um börnin, hræddar um að missa atvinnu sína og hræddar við það 

hvað karlinn mynda segja. Árið 2010 er hins vegar hægt að sjá á orðræðu í 

umfjölluninni í dagblöðum að konur njóti mun meiri skilnings og stuðnings frá 

karlmönnum en árið 1975. Meira umburðalyndis og skilnings gagnvart réttindum 



Bára Sif Sigurjónsdóttir  Orð eru til alls fyrst... 

36 

kvenna gætir árið 2010. Karlkynsviðmælendur segjast til dæmis glaðir ganga í störf 

kvennanna. Hvort þeir geri það af alvöru eða geri konunum greiða með því mun 

liggja á milli hluta. Ef allir, konur og karlar, styðja jafnréttisbaráttuna má spyrja 

afhverju jafnrétti hefur ekki verið náð. 

 

Stór munur var á hátíðarhöldunum 1975 og svo 2010. Sérstaklega sá munur að árið 

1975 unnu margar konur ekki handtak þann 24. október, heldur tóku þátt í 

fundarhöldum og annarri dagskrá kvennasamtaka yfir allan daginn. Árið 1985, 2005 

og 2010 lögðu konur niður störf einungis hluta úr degi. Það sem var sérstakt við 

kvennafrídaginn 2010 er það að skipulagðir viðburðir stóðu yfir frá 9. október til 

25. október það ár. Árið 1975 var talað um að þjóðfélagið hafi lamast þegar 

kvennanna naut ekki við í heilan dag. Árið 2010 var talið að konur hafi unnið fyrir 

launum sínum, í samanburði við laun karlmanna, kl 14.25. Hvort þýðir það, að 

konur séu komnar stutt eða langt í sinni réttindabaráttu? Dr. Guðrún Jónsdóttir sagði 

í ávarpi sínu á kvennafrídaginn 25. október 2010: 

 
„Lengi vel var launamisréttið réttlætt með því að við værum ekki 

eins áreiðanlegur vinnukraftur og karlarnir vegna barneigna og 

fjarvista vegna veikinda barna. Síðar var skýringin á 

launamisréttinu að karlarnir væru svo miklu betur menntaðir en 

við afar vinsæl. Ástandið væri sem sagt okkur að kenna. Í dag eru 

fleiri konur en karlar í háskólanámi, en ekkert dugir. Í dag vinnum 

við tvo tíma og 32 mínútur launalaust á degi hverjum miðað við 

launamun kynjanna. Er það ásættanlegt?“ („Skiljum 

kynjagleraugun“ 2010). 

 

Í dag heyrast raddir um að sérstakur kvennafrídagur sé tímaskekkja og einungis 

tilgangslaust raus í kvenfólkinu. Ímynd og umgjörð kvennafrídagsins hefur 

sannarlega breyst á 35 árum, en dagur tileinkaður jafnréttisbaráttu á jafn vel, ef ekki 

ennþá betur, við í dag því að á 35 árum eru baráttuatriðin enn þau sömu. Breytingar 

taka tíma en sérstakur kvennafrídagur er ekki bara fyrir konur heldur líka fyrir 

karlmenn. Öll dagblaðaumfjöllun árið 2010 fjallar um að konur verði að halda 

áfram að berjast, að konur megi ekki sofna á verðinum og að kynna verði baráttu 

kvenna fyrir ungum konum sem haldið geti merki jafnréttis á lofti uns því verður 

náð. Á meðan umræðunni er haldið gangandi og fjölmiðlar halda áfram að flytja 
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fréttir af bágri stöðu kvenna í samfélaginu, er kvennafrídagurinn mikilvægur til að 

minna fólk á það að enn er jafnrétti ekki náð. Eina leiðin er að halda áfram að 

berjast, berjast og berjast. Orð eru til alls fyrst.  
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