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Jöfnuður – jafnrétti – jafnræði. 

 

Jafnrétti – byggir á lögum. Það er hægt að vísa til laga um að karlar og konur eigi að sitja 

við sama borð.  

Jafnræði - hefur sums staðar verið lögfest til að tryggja að vald og pólitísk ákvarðanataka 

dreifist á milli karla og kvenna. 

 

Jöfnuður - er ennþá byltingarkennt hugtak. Því hverjir vilja jöfnuð fyrir alla? 

 

Gamla klisjan um að íslenskt samfélag sé stéttlaust er dauð. Varla nokkurn tíma fótur 

fyrir henni en áður var hins vegar samstaða um nauðsyn velferðarkerfis til að tryggja 

öllum að minnsta kosti jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu og menntun. Nú er græðgi 

og samkeppni allsráðandi.  

 

Ójöfnuður hefur aukist gífurlega – sérstaklega eignamismunur. Á sama tíma hafa lægstu 

tekjur hækkað en þessi hækkun er blekking. Hvernig sem reiknisdæmið er sett upp 

verður sá sem er ríkari í krónum talið, í raun fátækari, ef hann getur ekki uppfyllt þær 

kröfur sem samfélagið gerir. 

 

Jöfnuður er réttlæti, samhyggð – það að bera ábyrgð hvert á öðru. Við erum öll 

mismunandi og aldrei að vita hvenær eitthvert okkar þarfnast aðstoðar. En jöfnuður 

verður ekki endilega tryggður með lagasetningu einni saman. Ekki frekar en jafnrétti.  

Ef jafnréttislög dygðu þá væri launamunur karla og kvenna úr sögunni.  

 

Kvennakrónuna þekkjum við en verkakonur í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku ná ekki 

nema 30% af launum karla, í Suður-Ameríku og Suður-Asíu ekki nema 40%, konur í 

Afríku sunnan Sahara 50% og í iðnvæddum ríkjum Austur-Asíu komast þær upp í u.þ.b. 

60 % af launum karla. (Skýrsla birt á 60 ára afmæli UNICEF í des. 2006)  

 

Óréttlæti í heiminum hefur mörg birtingarform: Ég gæti talað um lífslíkur, um heilbrigði 

eða um aðgang að hreinu vatni.  

Já, oft felst óréttlætið einmitt í misjöfnum aðgangi að auðlindum.  

Það er ástæða flestra stríða sem háð eru í heiminum. 



 

 

Réttlætiskennd Íslendinga er sterk. Innprentuð strax í grunnskóla þegar lesið er um 

óréttláta meðferð Dana á þjóðinni. En hvað finnst okkur um að í útlöndum vinna nú 

90þúsund manns fyrir íslensk fyrirtæki? Fögnum við því að þetta fólk vinni á láglaunum 

og jafnvel við óviðunandi aðstæður til að gefa litlum minnihluta Íslendinga tækifæri til 

gríðarlegrar auðsöfnunar? 

 

Á Alþingi er rætt um nauðsyn þess að tryggja aðgang Íslendinga að auðlindum sínum. Á 

sama tíma nýta Íslendingar sér annarra auðlindir. Hvað um rétt þeirra?  

 

Í nýlegri skýrslu UNICEF kemur skýrt fram að aukin áhrif kvenna og 

sjálfsákvörðunarréttur þeirra skili sér á jákvæðan hátt í velferð barna. Það er hins vegar 

ekki náttúrulögmál að konur séu betri menn en karlmenn. Draumsögur um að heimurinn 

væri betri ef konur hefðu haft meiri völd eru ekki einhlítar. Konur þurfa alltaf að passa sig 

að vera ekki misnotaðar. Ójöfnuður karla og kvenna er óásættanlegur en kvenforstjóri er 

e.t.v. ekki markmið eitt og sér. 

 

Ég hef áður hnýtt í konur sem kasta kvenleikanum fyrir karllæg sjónarmið flokka sinna 

þegar komið er í valdastól. 

 

Er það tilviljun að konur sem leggja stjórnmálaflokkum krafta sína, sætta sig oft við 

vanþakklát og á stundum vafasöm hlutverk? 

 

Hvers vegna höfum við svo oft séð efnilegar stjórnmálakonur draga sig í hlé til að makinn 

komist áfram?  

 

Hvers vegna hefur það svo oft fallið í skaut kvenna að sinna umhverfisráðuneyti í landi 

þar sem mengandi hagsmunir stórfyrirtækja eru svo sterk?  

Mýkir það ásýnd Alcan að forstjórinn er kona? 

 

Ætli það sé tilviljun að upplýsingafulltrúi Alcoa á Austurlandi er kona? 

 

Það er kosningavor. Spurningin verður ekki bara með eða á móti virkjunum - heldur 

hvaða krafta við viljum virkja.  

 

Á Alþjóðlegum baráttudegi kvenna fyrir friði og jafnrétti er krafan skýr. Við sem trúum 



því að annars konar heimur sé mögulegur skulum spyrna við fótum og taka virkan þátt í 

að skapa nýjan heim jafnaðar.  

 


