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Kvennafrí 2018
24. október 2018 var haldinn baráttufundur á 
Arnarhóli undir yfirskriftinni „Breytum ekki konum, 
Breytum samfélaginu“. 

Að fundinum stóðu samtök 

launafólks og samtök kvenna á 

Íslandi. 

Baráttufundir voru haldnir á 

16 stöðum á landinu, Akureyri, 

Bifröst í Norðurárdal, Borgarnesi, 

Dalvík, Grundarfirði, Ísafirði, 

Mývatnssveit, Neskaupsstað, 

Ólafsvík, Patreksfirði, 

Reykjavík, Reyðarfirði, Selfossi, 

Skaftárhreppi, Skagaströnd og 

Varmahlíð.

Konur um land allt voru hvattar 

til að leggja niður vinnu kl. 14:55 

og fylkja liði á baráttufundi í sinni 

heimabyggð. Í Reykjavík voru 

konur boðaðar á Arnarhól þar 

sem dagskrá hófst kl. 15:30. Var 

þetta í sjötta skipti sem konur 

á Íslandi mótmæla mismun á 

kjörum kynjanna með þessum 

hætti en Kvennafrí voru einnig 

boðuð árin 1975, 1985, 2005, 

2010 og 2016. 

Tímasetningin 14:55 var reiknuð 

út frá tölum Hagstofu Íslands 

fyrir árið 2017 um tekjumun 

kynjanna en samkvæmt þeim 

voru meðalatvinnutekjur kvenna 

74% af meðalatvinnutekjum 

karla. Konur eru því með 26% 

lægri atvinnutekjur að meðaltali. 

Samkvæmt því höfðu konur 

unnið fyrir fullum daglaunum 

eftir 5 klukkustundir og 55 

mínútur miðað við vinnudag frá 

kl. 9–17. Með þessu áframhaldi 

ná konur ekki sömu launum og 

karlar fyrr en árið 2047 – eftir 29 

ár. 

Síðustu baráttufundir hafa 

miðað við tímann frá 9–17 

þegar reiknað er út munur á 

heildartekjum kvenna og karla 

og þó svo að fjölmargar konur 

vinni utan þess tíma, hvort sem 

er í hlutastarfi eða vaktavinnu, 

var ákveðið að halda þessum 

viðmiðum svo auðveldara sé að 

fylgjast með þróuninni á milli 

baráttufunda. 
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24. október árið 1975 lögðu konur á Íslandi niður 

störf til að sýna fram á hversu mikilvæg störf þeirra 

væru fyrir samfélagið. Dagurinn var valinn með 

hliðsjón af því að 24. október er dagur Sameinuðu 

þjóðanna sem helguðu áratuginn 1975–1985 

málefnum kvenna. Það voru samtök kvenna og 

stéttarfélög sem stóðu að Kvennafrídeginum sem 

talið er að allt að 90% kvenna á Íslandi hafi tekið 

þátt og um 25.000 konur voru saman komnar á 

Lækjartorgi til að sýna baráttuhug sinn í verki. Var 

þetta einn fjölmennasti útifundur Íslandssögunnar 

fram að þeim tíma. 24. október árið 1975 vakti 

athygli um allan heim og markaði spor í sögu 

alþjóðlegrar kvenréttindabaráttu. 

24. október 1985 boðuðu kvennasamtök og 

verkalýðshreyfingin aftur til samstöðufundar 

á Lækjartorgi – nú undir yfirskriftinni „Konur 

stöndum saman“. Baráttufundurinn var haldinn 

á hefðbundnum vinnutíma, kl. 14:00, og 

sóttu um 18.000 konur fundinn sem markaði 

lok kvennaáratugar Sameinuðu þjóðanna. 

Þann sama dag var opnuð Kvennasmiðja í 

Seðlabankabyggingunni (sem þá var í smíðum), 

undir yfirskriftinni „Konan – vinnan – kjörin“. 

Kvennasmiðjan var opin í vikutíma og var 

markmiðið að vekja athygli á vinnuframlagi og 

launakjörum kvenna og ekki síst að sýna að 

atvinnuþátttaka kvenna hafði aukist gífurlega á 

kvennaáratugnum. Þá kom út bókin Konur, hvað 

nú? – Greinasafn um stöðu íslenskra kvenna í kjölfar 

kvennaárs og kvennaáratugar Sameinuðu þjóðanna 

1975–1985, í ritstjórn Jónínu Margrétar Guðnadóttur.

Í þriðja sinn árið 2005 var boðað til Kvennafrís  

24. október, nú undir kjörorðunum „Konur höfum 

hátt“. Þá voru konur hvattar til að leggja niður vinnu 

klukkan 14:08 og var sú tímasetning reiknuð út frá 

mun á heildartekjum kynjanna. Gengu konur fylktu 

liði frá Skólavörðuholti niður á Ingólfstorg og taldi 

fundurinn þar um 25.000 manns. Þá voru einnig 

haldnir samstöðufundir víða um land.

Sagan

Kvennafrí 1975. Mynd: Ari Kárason / Ljósmyndasafn Reykjavíkur
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Árið 2010 var boðað til Kvennafrís í fjórða sinn 

og voru konur hvattar til að leggja niður vinnu 

mánudaginn 25. október þar sem 24. október 

var sunnudagur. Konur lögðu niður vinnu kl. 

14:25 og var sú tímasetning reiknuð út frá tölum 

frá Hagstofu Íslands að heildartekjur kvenna 

væru 65,65% af heildartekjum karla. Gengið var 

frá Skólavörðuholti niður á Arnarhól þar sem 

samstöðufundur var haldinn undir yfirskriftinni  

„Já! – ég þori, get og vil“ og vildu aðstandendur 

leggja sérstaka áherslu á baráttu gegn 

kynferðisofbeldi. Regnhlífarsamtök kvenna, 

Skotturnar, ásamt samtökum launafólks stóðu að 

fundinum og var þétt staðið á Arnarhóli en einnig 

voru aðrir fundir víða um land. Skotturnar stóðu 

einnig fyrir ráðstefnu og ýmsum viðburðum í 

tengslum við Kvennafrídaginn.

Árið 2016 var haldið uppá Kvennafrí í fimmta sinn 

og konur hvattar til að leggja niður vinnu kl. 14:38 

þann 24. október. Útreikningur á tímasetningunni 

14:38 byggði á tölum frá Hagstofu Íslands fyrir 

2014 þar sem tölur fyrir 2015 birtust ekki fyrr en í 

nóvember 2016. Meðalatvinnutekjur kvenna voru 

70,3% af meðalatvinnutekjum karla árið 2014. 

Samkvæmt útreikningum voru því konur með 

29,7% lægri meðaltal atvinnutekna. Ákveðið var að 

boða til fundarins til að vekja athygli á því misrétti 

sem fælist í launamun kynjanna en mikilvægt þótti 

að árétta það í aðdraganda þingkosninga sem 

gengið var til þann 29. október. Því var ákveðið að 

hafa baráttufundinn á Austurvelli undir yfirskriftinni 

„Kjarajafnrétti strax“. Vel var mætt, tókst fundurinn 

afskaplega vel og vakti mikla athygli, bæði hér á 

landi og ekki síður erlendis.

Kvennafrí 2016. Mynd: Arnþór Birkisson
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Samtök launafólks

Alþýðusamband Íslands

ASÍ – UNG – samtök ungs fólks innan verka-

lýðshreyfingarinnar

Bandalag háskólamanna

BSRB

Efling – stéttarfélag

Eining-Iðja – stéttarfélag  

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga

Kennarasamband Íslands

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja

VR

Samtök kvenna

Aflið, samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi

BKR – Bandalag kvenna í Reykjavík

Delta Kappa Gamma – félag kvenna í fræðslustörfum

Druslubækur og doðrantar

Druslugangan

Femínísk fjármál

Femínistafélag Háskóla Íslands

FKA – Félag kvenna í atvinnulífinu 

Félag um Fjöruverðlaunin, bókmennaverðlaun 

kvenna á Íslandi

IceFemin – Icelandic Feminist Initiative

Jafnréttisfélag Háskólans í Reykjavík

Knúz.is 

Kvenfélagasamband Íslands

Kvennakirkjan

Kvennahreyfing ÖBÍ

Kvennaráðgjöfin

Kvennasögusafn Íslands

Kvenréttindafélag Íslands

MFÍK – Menningar- og friðarsamtök íslenskra kvenna

Rótin – Félag um málefni kvenna með áfengis og 

fíknivanda 

Samtök um kvennaathvarf

Samtökin '78

Soroptimistasamband Íslands

Stelpur rokka!

Stígamót 

Ungar athafnakonur 

UN Women

WIFT – Konur í kvikmyndum og sjónvarpi

W.O.M.E.N. in Iceland – Samtök kvenna af  

erl endum uppruna

Zontasamband Íslands

Aðstandendur

Mynd: Arnþór Birkisson
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Í maí 2018 voru aðstandendur Kvennafrís 2016 

boðaðir til fundar um hugsanlegt Kvennafrí 2018 

í húsnæði BSRB. Miklar og góðar umræður voru 

og var einróma ákveðið að boða til Kvennafrís 

2018 til að minna á kjör kvenna og ekki síður að 

fylgja eftir bylgju frásagna kvenna af kynferðislegri 

áreitni og ofbeldi á vinnustöðum sem deilt hafði 

hafði verið á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu 

#MeToo, að því gefnu að fjármagn fengist til að ráða 

verkefnastýru. Undirbúningshópur var myndaður 

til að vinna að umsókn til forsætisráðuneytisins þar 

sem ekki yrði farið af stað við undirbúning nema að 

opinber styrkveiting fengist.

Í undirbúningshópnum voru Brynhildur Heiðar- og 

Ómarsdóttir frá Kvenréttindafélaginu, Steinunn 

Gyðu- Guðjónsdóttir frá Stígamótum, Rakel 

Adolphsdóttir frá Kvennasögusafni, Maríanna 

Traustadóttir frá ASÍ og Sonja Ýr Þorbergsdóttir 

frá BSRB. Í júlí fékk Kvennafrí 5.000.000 kr. styrk 

frá forsætisráðuneytinu og var því hafist handa við 

undirbúning.

Auglýsti undirbúningshópurinn eftir verkefnastýru 

í þriggja mánaðar starf vegna undirbúnings 

og eftirvinnslu Kvennafrís 2018. Leikkonan 

og bókmenntafræðingurinn Maríanna Clara 

Lúthersdóttir var ráðin og hóf hún störf  

1. september. Maríanna fékk vinnuaðstöðu bæði 

í húsi ASÍ og á skrifstofu Kvenréttindafélagsins á 

Hallveigarstöðum. Fundaði undirbúningshópurinn 

með verkefnastýru einu sinni í viku frá byrjun 

september.

Boðað var til fundar á Stígamótum þann  

13. september klukkan 16:30 og fundarboð sent 

út á fulltrúa allra fyrri aðstandenda Kvennafrís 

2016. Var mæting afskaplega góð og viðstaddir 

voru fulltrúar 25 samtaka launafólks og kvenna. 

Steinunn Gyðu- Guðjónsdóttir leiddi fundinn 

en verkefnastýra útskýrði í grófum dráttum 

störf undirbúningsnefndarinnar og kallaði eftir 

hugmyndum, áherslum og fólki í mismunandi 

vinnuhópa. Fundurinn var mjög góður, margar 

hugmyndir komu fram og kröfur og baráttumál 

kvenna voru reifuð. Var einróma álit allra sem 

þar voru að samstöðufundur 24. október væri 

nauðsynlegur til að halda á lofti baráttu allra þeirra 

sem vinna að jafnrétti í íslensku samfélagi. 

Undirbúningur

Mynd: Arnþór Birkisson
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Eftirfarandi vinnuhópar voru stofnaðir: 

Landsbyggðarhópur sem hefði það að markmiði 

að ná til sem flestra kvenna úti á landi og deila 

upplýsingum og efni.

Verkefnastýra skrifaði kynningarbréf sem þýtt var á 

ensku og pólsku og var það sent um land allt með 

hjálp og tengslanets þeirra sem voru í hópnum. 

Samfélagsmiðlahópur til að setja fram efni á 

Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat, enda 

auðsýnt að þangað yrði að sækja til að koma 

upplýsingum til ungs fólks.

Skiltagerðarhópur sem sá um að kaupa efni 

til skiltagerðar, útvega húsnæði og auglýsa og 

skipuleggja skiltagerð fyrir fundinn.

Dagskrárhópur til að leggja drög að dagskránni í 

samráði við verkefnastýru. 

Kröfuhópur til þess að draga upp og leggja fram 

yfirlýsingu fundarins. 

Hópurinn sem stóð að gerð kröfum dagsins 

var fjölbreyttur og skipaður fulltrúum samtaka 

launafólks sem og fjölmargra samtaka kvenna. 

Hópurinn átti góðan fund þar sem drög að 

yfirlýsingu voru samin og send aðstandendum 

til athugasemda og breytinga. Sérstaklega var 

ítrekað mikilvægi þess að fulltrúar frá jaðarhópum 

myndu gæta að því að orðalag væri til þess fallið 

að útiloka enga hópa heldur tekið væri tillit til allra. 

Yfirlýsingin með kröfum dagsins var opin á netinu 

til breytinga allt fram til 22. október. Aðstandendur 

voru mjög meðvitaðir um mikilvægi þess að 

yfirlýsingin endurspeglaði eftir fremsta megni 

kröfur allra kvenna á Íslandi. Yfirlýsingin var þýdd á 

nokkur tungumál af konum frá W.O.M.E.N. og sett á 

heimasíðuna kvennafri.is. 

Frá byrjun var ljóst að Kvennafrí 2018 yrði að stórum 

hluta haldið til stuðnings #MeToo bylgjunni. Annað 

sem þótt mikilvægt var að ná til kvenna um land allt 

og ekki síður að ná til kvenna af erlendum uppruna. 

Því var ákveðið að búa til „pakka“ sem konum á 

landsbyggðinni stæði til boða að fá sem innihéldi 

m.a. plaköt, auglýsingar fyrir samfélagsmiðla, nótur 

af laginu „Áfram stelpur“ og yfirlýsingu fundarins 

í Reykjavík, sem unnin var í samvinnu allra þeirra 

samtaka sem stóðu að Kvennafríi 2018. 

Einnig var send fyrirspurn til RÚV um hvort þau 

hygðust streyma samstöðufundinn í Reykjavík á 

netinu eins og gert var 2016, og var það gert.

Ákveðið var að fá stóran kvennakór til að syngja 

„Áfram stelpur“ á fundinum í Reykjavík og búa til 

auglýsingamyndband með sama kór þar sem fram 

kæmu upplýsingar um fundinn á íslensku, ensku og 

pólsku. Myndbandinu var dreift á samfélagsmiðlum 

og styttri útgáfa þess kostuð á Youtube. 

Dögg Mósesdóttir hjá Freyja Filmwork var fengin 

til að leikstýra og framleiða myndbandið. Það var 

tekið upp í húsi Vigdísar Finnbogadóttur – Veröld 

og var það Margrét Pálmadóttir sem stjórnaði Vox 

feminae kórum sínum á upptökunni. Sveinbjörg Lóa 

Bergsveinsdóttir slagverksleikari lék á sneriltrommu, 

um undirleik á píanó sá Jón Elísson og Ólafur 

Björn Ólafsson lék á önnur hljóðfæri og tók upp 

allt hljóð. Þá komu söngkonurnar Salka Sól Eyfeld, 

Emilíana Torrini og Sigríður Thorlacius einnig fram í 

myndbandinu.

Skilti fyrir Kvennafrí 2018
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Eftir útboð var Hljóðx fengið til að sjá um sviðið 

og alla aðra umgjörð vegna samstöðufundarins á 

Arnarhóli. Notast var við miðstærð af sviði (svokallað 

250 svið sem var tæpir 10 metrar á lengd). Gott 

hljóðkerfi var nauðsynlegt til að draga upp hólinn 

og einnig var settur upp stór skjár m.a. til að 

auðvelda fólki að sjá táknmálstúlkana tvo sem 

túlkuðu fundinn. Þá var leigður upptökumaður og 

upptökuvél til að varpa fundinum á skjáinn. Pallur 

með rampi fyrir hjólastóla var staðsettur fyrir framan 

sviðið til að auðvelda aðgengi hreyfihamlaðra að 

fundinum.

Helga Gerður Magnúsdóttir, grafískur hönnuður, var 

valin til að hanna útlit fundarins. Hannaði hún plakat, 

bæði fyrir höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina og 

einnig Facebook kápumynd, Twitter kápumynd og 

notaði svo (að beiðni Kvennafrís) merki Valerie Pettis 

til að búa til „varanlegt“ merki Kvennafrís sem var 

síðan m.a. notað á bréfsefni. Helga Gerður bjó einnig 

til erlenda útgáfu af merkinu þar sem hópnum barst 

ósk erlendis frá um stuðning við kvennafrí í Póllandi, 

á Ítalíu og á fleiri stöðum, var þá sérstaklega beðið 

um myndefni og vildu aðstandendur Kvennafrís að 

sjálfsögðu verða við þeirri bón.

 

Sviðið á Arnarhóli. Mynd: Rut Sigurðardóttir Táknmálstúlkun varpað upp á skjá. Mynd: Rut Sigurðardóttir

Valerie Pettis, pettisdesign.com, hannaði femínísku 

friðardúfuna sem var merki kvennaáratugar 

Sameinuðu þjóðanna 1975–1985. Það merki er helst 

þekkt á Íslandi sem Kvennafrísmerki, en það var 

notað til að kynna Kvennafrídaginn 1975. Valerie hefur 

gefið konum á Íslandi leyfi til að nota dúfuna sem 

merki Kvennafrídagsins um aldur og ævi, gegn því að 

hennar sé getið og að merkið sé ekki skrumskælt.

Helga Guðrún Magnúsdóttir vann út frá merki Valerie 

og hannaði merki Kvennafrís 2018. 

Friðardúfan

Rampur fyrir hjólastóla. Mynd: @pallistef á Instagram
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Eftirfarandi yfirlýsing fundarins var samþykkt af 

öllum undirbúningsaðilum.

Breytum ekki konum, 
breytum samfélaginu!
Frásagnir kvenna af áreitni, ofbeldi og misrétti á 

vinnustöðum sem deilt hefur verið undanfarið ár 

á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu #MeToo 

undirstrika að kjaramisrétti er ekki eina misréttið 

sem konur þurfa að glíma við á vinnumarkaði. 

Við stöndum hér saman til að lýsa því yfir, hátt og 

snjallt, að kynferðisleg áreitni og ofbeldi er ólíðandi 

með öllu!

Við verðum að tryggja öryggi kvenna og 

jaðarsettra hópa á vinnumarkaði. Við verðum að 

skapa samfélag þar sem störf kynjanna eru metin 

að verðleikum, samfélag þar sem kjarajafnrétti ríkir.

Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu Íslands um 

launamun kynjanna eru konur með 26% lægri 

atvinnutekjur að meðaltali en karlar. Konur vinna 

þó lengur en karlar ef lögð er saman vinnan 

innan heimilis sem utan. Konur eru að jafnaði 

að lágmarki fjórfalt lengur frá vinnumarkaði en 

karlar vegna barneigna og þriðjungur kvenna 

er í hlutastarfi vegna ábyrgðar á fjölskyldu- og 

heimilisstörfum. Það hallar á konur í valda- og 

áhrifastöðum og hefðbundin kvennastörf eru 

vanmetin sem endurspeglast í lægri launum og 

lakari vinnuaðstæðum. Þetta vanmat á framlagi 

kvenna þýðir lægri ævitekjur og lífeyrisgreiðslur og 

vaxandi kulnun í starfi.

Þessu þarf að linna, kjarajafnrétti strax!

Nú ganga konur út kl. 14:55, á mínútunni sem við 

hættum að fá borguð laun fyrir vinnuna okkar. 

Þetta er í sjötta skipti síðan 1975 sem við göngum 

út til að mótmæla kynbundnu kjaramisrétti, en 

enn eigum við langt í að ná jafnrétti. Með þessu 

áframhaldi þurfum við að bíða í 29 ár eftir að konur 

fái sömu tekjur og karlar.

Við bíðum ekki lengur!

Það er nóg komið, þessi tími er liðinn, konur eiga 

að vera metnar að verðleikum, njóta jafnréttis og 

vera óhultar jafnt heima sem í vinnu!

Við krefjumst þess að grundvallarmannréttindi 

allra séu virt á Íslandi, svo engin þurfi að líða fyrir 

kyn sitt, uppruna, kynþátt, kynhneigð, kynvitund, 

kyneinkenni, kyntjáningu, fötlun, aldur, búsetu, 

lífsskoðun, félagslega stöðu eða efnahag.

Við krefjumst styttri vinnuviku til að stuðla að 

jafnari vinnutíma kvenna og karla í launuðum sem 

ólaunuðum störfum.

Við krefjumst þess að fæðingarorlof verði 

12 mánuðir og greiðslur sem samsvara 

lágmarkslaunum verði óskertar og öruggrar 

dagvistunar strax að loknu fæðingarorlofi.

Við krefjumst aðgerða og kynjakvóta til að auka 

hlut kvenna í áhrifa- og valdastöðum og að 

kvennastörf séu metin að verðleikum bæði í 

launum og virðingu.

Við krefjumst þess að stjórnvöld setji kynjajafnrétti 

og baráttuna gegn kynbundu ofbeldi í forgang á 

öllum stigum og sýni stórhug í að taka ákvarðanir 

til að jafna stöðu kynja og tryggja að fjölbreytileiki 

samfélags okkar fái að njóta sín.

Við krefjumst þess að jafnrétti og kynjafræði 

verði gerð að skyldufagi á öllum skólastigum, að 

í skólum landsins kennum við næstu kynslóð um 

fjölbreytileika samfélagsins. Kennsla í kynjafræði 

er lykillinn að því að breyta samfélagi okkar 

til frambúðar, uppræta staðalmyndir kynja og 

klámvæðingu samfélagsins.

Yfirlýsing Kvennafrís 2018
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Við krefjumst þess að fá að vinna vinnuna okkar án 

áreitni, ofbeldis og mismununar, og að stjórnvöld, 

atvinnurekendur og stéttarfélög grípi til aðgerða til 

að koma í veg fyrir og taki af festu á kynferðislegu 

ofbeldi og áreitni á vinnumarkaði.

Við krefjumst þess að hlustað sé á þolendur og 

tekið sé mark á sögum þeirra. Konur sem upplifa 

ofbeldi, áreitni, niðurlægingu og smánun eru 

ekki lítill hópur heldur allar konur samfélagsins úr 

öllum kimum samfélagsins. Konur sem tilheyra 

mismunandi minnihlutahópum upplifa mismunandi 

birtingarmyndir ofbeldis og áreitni sem við þurfum 

að taka tillit til.

Við skilum hér með skömminni þangað sem 

hún á heima til gerendanna, til atvinnurekenda, 

til stjórnvalda, til réttarkerfisins, til samfélagsins 

sem hefur látið ofbeldi og misrétti viðgangast um 

aldaraðir. Við lýsum yfir stuðningi við þær þúsundir 

kvenna sem hafa komið fram opinberlega og 

deilt sögum sínum af áreitni, ofbeldi og misrétti, á 

vinnustað og í samfélaginu öllu. Við lýsum einnig 

yfir stuðningi við þær konur sem ekki hafa stigið 

fram. Við erum hér fyrir ykkur, fyrir okkur öll!

Öxlum öll ábyrgð á að breyta menningunni. Í 

vinnunni, heima, í skólum, í vinahópnum, í íþróttum, 

í félagsstarfi, og allstaðar. Við berum öll ábyrgðina á 

því að halda umræðunni vakandi, að sýna virðingu 

og samkennd í samskiptum við náunga okkar, auka 

vitund og skilning á kynjakerfinu sem við búum við.

Jafnréttismál eru hagsmunir okkar allra, ekki bara 

kvenna. Breytum menningunni og hugarfarinu, 

saman! Stöndum saman og höfum hátt!

Breytum ekki konum, breytum samfélaginu!

Kjarajafnrétti STRAX!
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Aðalkynning Kvennafrísins fólst í myndbandi eða 

öllu heldur myndböndum. 

39 sekúndna útgáfa af myndbandinu með 

kjörorðum Kvennafrís 2018, „Breytum ekki konum, 

breytum samfélaginu“, á íslensku, ensku og pólsku, 

ásamt upplýsingum um staðsetningu, tíma og 

dagsetningu, var frumsýnt á Visir.is þann  

16. október klukkan 14:00. Þegar þetta er ritað 

hefur myndbandið náð til um 59.000 einstaklinga á 

Facebook, er enn í spilun og verður aðgengilegt á 

netinu áfram. 

Örstutt útgáfa myndbandsins, svokallaður „teaser“, 

var svo sett í spilun sem Youtube-auglýsing 

skömmu síðar. Það birtist 170.000 sinnum og þar af 

horfðu 55.000 á myndbandið til enda. Byrjað var að 

auglýsa 18. október til 21. október og var áhorfið á 

bilinu 3000–3500 á dag, mánudaginn 22. október 

var birting aukin og látin spila frá 22. október fram 

til klukkan 14:55 þann 24. október.

Kynningarmál

Myndbönd

Úr auglýsingu Kvennafrís 2018 eftir Dögg Mósesdóttur

Verkefnastýra á Húsavík

Kynning á 38. landsþingi 
Kvenfélagasambands 
Íslands á Húsavík

Verkefnastýru var boðið að tala á 38. landsþingi 

Kvenfélagasambands Íslands sem haldið var á 

Húsavík, laugardaginn 13. október. Þar var saman 

kominn stór hópur kvenna og ræðu verkefnastýru vel 

tekið. Eftir fundinn fengu konur frá kvenfélögunum 

plaköt til að fara með til síns sveitarfélags. 

Verkefnastýra nýtti ferðina og hitti fulltrúa 

undirbúningshóps kvenna á Akureyri og afhenti þeim 

plaköt.
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Vefsíðan kvennafri.is var mikið notuð. Brynhildur 

Heiðar- og Ómarsdóttir sá um uppsetningu og 

viðhald síðunnar og var ritstjóri, Helga Gerður 

Magnúsdóttir útbjó nýja forsíðumynd og konur úr 

W.O.M.E.N. sáu um að þýða helstu þætti hennar yfir 

á fjölmörg tungumál. Framlag þeirra fór reyndar 

fram úr björtustu vonum en í dag er síðan á íslensku, 

ensku, pólsku, albönsku, dönsku, frönsku, grísku, 

ítölsku, kínversku, portúgölsku, serbísku, spænsku, 

sænsku, tékknesku og þýsku. Aðalsíðurnar eru 

á íslensku, ensku og pólsku og bar Brynhildur 

ábyrgð á texta á íslensku og þýðingar á ensku og sá 

Magdalena Samsonowicz um þýðingar á pólsku.

Á heimasíðuna voru jafnóðum settar fréttir af 

fundum víðsvegar um landið, myndir, upplýsingar 

o.s.frv. Eftir fundinn voru birtar á síðunni ávörp 

ræðukvenna á Arnarhóli sem og styttri útgáfa þeirra 

í enskri þýðingu, einnig ljóð og leikþættir sem flutt 

voru á baráttufundinum. Á síðunni var einnig birt 

kröfuyfirlýsingin á íslensku, ensku og pólsku. Þá var 

þar aðgengileg myndbandsupptaka af fundinum af 

vef Morgunblaðsins. 

Áhersla var lögð á kynningu til innlendra og erlendra 

fjölmiðla í aðdraganda fundarins og þýddi Brynhildur 

upplýsingar fyrir erlenda fjölmiðla á ensku og hafði 

tilbúnar á vefsíðunni, sem var ómetanlegt þegar 

kom að stóra deginum en þá var hægt að vísa í og 

benda þar á upplýsingar á mörgum tungumálum. 

Þar er einnig aðgengilegt myndefni sem fjölmiðlum 

er frjálst að nýta sér í umfjöllun um Kvennafrí. Þá 

má finna á heimasíðunni útskýringar á því hvernig 

tímasetning Kvennafrís er reiknuð út frá nýjustu tölum 

frá Hagstofu Íslands hverju sinni á íslensku og ensku.

Á heimasíðunni er einnig hægt að nálgast sögu 

Kvennafrís sem og lista yfir aðstandendur Kvennafrís 

2018. Ljóst má vera að þessi síða mun nýtast um 

ókomin ár og eftir því sem Kvennafrí verður sýnilegra 

og þekktara hér heima sem og erlendis verður 

sífellt mikilvægara að geta vísað á einn stað þar 

sem allar upplýsingar eru aðgengilegar á mörgum 

tungumálum. 

Lénið kvennafri.is er skráð á Kvenréttindafélag 

Íslands og varðveitir félagið það lén og sér um 

umsýslu fyrir hönd kvenna á Íslandi.

Heimasíðan

Skjáskot af vefsíðunni kvennafri.is
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Haft var samband við fjölmargar þjóðþekktar konur 

sem glaðar kynntu Kvennafrí á samfélagsmiðlum, 

Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat. Þá 

birtu margar konur myndir af sér með plakatið 

á samfélagsmiðlum. Facebooksíðan var mikið 

skoðuð og þeim sem „líkar“ við hana eru nú 6.642.

Samfélagsmiðlar Plaköt og borðar 

Plakatið sem hannað var af Helgu Gerði 

Magnúsdóttur var prentað í tveimur útgáfum, önnur 

útgáfan auglýsti fundinn á Arnarhóli en hin var án 

texta svo konur í öðrum sveitarfélögum gætu skrifað 

þar inn þá fundarstaði sem þær vildu auglýsa. 

Helga Gerður hannaði einnig auglýsingaborða og 

merki til að setja inn sem prófílmynd og kápumynd 

á Facebook, Twitter og Instagram og voru þau 

mikið nýtt. Þá hannaði hún tvo stóra borða sem 

héngu sitt hvorum megin við sviðið á Arnarhóli 

og fékk Kvennasögusafnið þá til varðveislu gegn 

því að Kvennafrí gæti notað þá aftur á síðari 

samstöðufundum eða sambærilegum viðburðum. 

Borðarnir eru án ártals og eru því gjaldgengir áfram. 

Almenningur var hvattur til að skipta um prófílmyndir á 

samfélagsmiðlum.

Leikkonur í Þjóðleikhúsinu í mynd á Instagram

Plakat eftir Helgu Gerði Magnúsdóttur

Á samfélagsmiðlum fór í dreifingu breytt útgáfa á kápumynd 

Kvennafrís 2018, þar sem notandi breytti fríi í verkfall.
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Framhaldsskólarnir Fjölmiðlar

Verkefnastýra sendi öllum nemendafélögum 

framhaldsskólanna póst til að kynna Kvennafríið 

og fékk víða góðar undirtektir. Femínistafélög 

hafa verið stofnuð í mörgum framhaldsskólum 

en erfitt er oft að hafa uppá tengiliðum þar, þótt 

það hefði að sjálfsögðu verið ákjósanlegast að 

vera í sambandi og jafnvel samvinnu við þau í 

aðdraganda Kvennafrís. Einhver femínistafélög 

kynntu þó Kvennafrí í sínum skólum að eigin 

frumkvæði og er mikils virði að finna fyrir 

samstöðunni þar. 

Um 10 dögum fyrir fund var sett saman 

fjölmiðlaáætlun og gekk hún vel. Fór breiður hópur 

kvenna sem stóð með einum eða öðrum hætti að 

Kvennafríinu í viðtöl í dagblöðum, á útvarpsstöðvum, 

sjónvarsstöðvum og vefmiðlum – þar á meðal 

kvöldfréttum RÚV og Stöðvar 2 í aðdraganda 

fundarins.

Stór grein um Kvennafríið eftir Karitas Mörtudóttur 

Bjarkadóttur ritstjóra birtist í Framhaldsskólablaðinu 

skömmu eftir 24. október

Þá var mikil umfjöllun um Kvennafríið í mörgum 

erlendum fréttamiðlum svo sem Bloomberg, 

Le Malien (dagblaði á Malí), The European 

Sting (vefriti sem birtir fréttir í samstarfi við 

Alþjóðaefnahagsráðið, World Economic Forum), 

belgíska dagblaðinu De Standaard, stúdentablaði í 

Taiwan og BuzzFeed News, svo fjölbreytt dæmi séu 

tekin. Þá var heimildagerðarfólk frá ýmsum löndum 

viðstatt fundinn og bæði tók upp efni og ræddi við 

þær konur sem fram komu. 

Enn eru að birtast greinar og viðtöl við 

aðstandendur Kvennafrís í fjölmiðlum víða um heim. 

Kvennafrí var haldið með einum eða öðrum hætti 

í Noregi, Japan, Ítalíu og Póllandi og nýttu margir 

hópar sér Kvennafrísmerkið sem hannað var fyrir 

fundinn á Íslandi, með enska slagorðinu „Don't 

Change Women – Change the World“.
Karítas Mörtudóttir Bjarkadóttir les upp ljóð á  Arnarhóli. 

Mynd: Rut Sigurðardóttir

Mynd: Rut Sigurðardóttir
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Kostnaður

Eftirfarandi aðilar styrktu 
Kvennafrí 2018

Alþýðusamband Ísland
Bandalag háskólamanna

BSRB
Jafnréttisráð

Kennarasamband Ísland
Kvenréttindafélag Ísland

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja
Reykjavíkurborg

Ríkisstjórn Íslands

Kostnaðaráætlunin sem gerð var á grunni 

þekkingar og reynslu frá Kvennafríi 2016 stóðst 

nokkurn veginn, en þó voru ákveðnir þættir dýrari 

en gert hafði verið ráð fyrir. Bar þar hæst leyfi og 

lokanir hjá Reykjavíkurborg. Breyttar verklagsreglur 

og breyttir tímar valda því að kostnaður við útifund 

af þeirri stærðargráðu sem baráttufundur kvenna 

á kvennafrídegi er mun meiri en áður fyrr. Það er 

kostnaðarsamt að halda fund á Arnarhóli, t.d. þarf 

stærra svið og stærra hljóðkerfi en til að halda 

baráttufund á Austurvelli.

Kvennafrí 2018 lagði ríka áherslur á að ALLAR konur 

á tillits til hreyfigetu hefðu aðgengi að fundinum og 

var hann einnig táknmálstúlkaður. 

Áhersla var á að nýta samfélagsmiðla og því mikill 

metnaður settur í alla hönnun og framleiðslu á 

kynningarefni. Ánægjulegt var að það voru konur 

sem völdust í þau verkefni, en í öllum tilfellum var 

leitað tilboða. Það kynningarefni sem framleitt var 

er „lifandi“, þ.e. getur nýst ótakmarkað án tímahafta 

til kynningar á Kvennafríi 2018. Eins og fram kemur 

í skýrslunni þá er eftirsókn erlendra fjölmiðla og 

ýmissa samtaka eftir upplýsingum um Kvennafrí og 

stöðu kvenna á Íslandi mikil og þá kemur sér vel að 

hafa kynningarefni aðgengilegt.

Hönnun, prentun, 
myndbandsgerð kr. 2.032.345

Auglýsingar á 
samfélagsmiðlum kr. 220.796

Útifundur á Arnarhóli kr. 3.048.363

Laun, greiddir styrkir, 
annar útl. kostnaður kr. 3.251.011

Helstu Kostnaðarliðir

Mynd: Rut Sigurðardóttir
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Undirbúningshópur hvatti konur út um allt 

land til að leggja niður vinnu kl. 14:55 þann  

24. október, en skipulagði einungis 

baráttufund á Austurvelli. Á samfélagsmiðlum 

konur hins vegar eindregið hvattar til að boða 

til samstöðufunda í eigin sveitarfélögum.

Viðbrögð voru vonum framar og tóku konur í 

a.m.k. 16 sveitarfélögum utan Reykjavíkur sig 

til og boðuðu til samstöðufundar á þessum 

degi. 

Undirbúningshópur fékk tilkynningu um flesta 

þessara funda og auglýsti á vefsíðu sinni 

og Facebooksíðu, en fékk fregnir af öðrum 

fundum á samfélagsmiðlum og fjölmiðlum eftir 

að degi lauk. Líklegt er að blásið hafi verið 

til funda í öðrum sveitarfélögum en þessum 

16 sem hér eru upptalin, þó ekki sé hægt að 

staðfesta það.

Kvennafrí um land allt

Mynd: Arnþór Birkisson
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REYKjAvíK

Mynd: Arnþór Birkisson

Mynd: Rut Sigurðardóttir

Fundarstýrur voru leikkonurnar Ilmur Kristjánsdóttir 

og Saga Garðarsdóttir sem fóru með gamanmál og 

blésu eldmóði í mannskapinn.

Fyrstu 15 mínútur í upphafi fundar var 

ljósmyndasýning á skjá sem sýndi ljósmyndir af 

konum við vinnu sína. Myndirnar spönnuðu tímann 

frá lokum 19. aldar til dagsins í dag, fengnar frá 

söfnum hvaðanæva að á landinu, og var Þórey 

Mjallhvít H. Ómarsdóttir fengin til að sjá um 

uppsetningu þeirra. Undir þessu var leikin tónlist 

íslenskra kvenna. Var þetta gert til að gefa sem 

flestum konum tíma til að komast niður á Arnarhól.

Ræðukonur voru fjórar – þær Sólveig Anna 

Jónsdóttir, formaður Eflingar, Claudie Wilson, 

lögmaður hjá Rétti, Áslaug Thelma Einarsdóttir, 

baráttukona, og Jóhanna Sigurðardóttir, fyrrverandi 

forsætisráðherra. 

Yrsa Þöll Gylfadóttir, rithöfundur, skrifaði þrjú 

eintöl, eitt var ávarp vinnukonu frá 19. öld, annað 

fullorðinnar konu sem mætti á fyrsta Kvennafríið 

1975 og þriðji textinn var ávarp erlendrar verkakona 

úr nútímanum. Fyrstu ávörpin byggðu á heimildum 

frá Kvennasögusafninu en síðasti textinn byggði á 

frásögnum erlendra kvenna úr #MeToo byltingunni 

sem konurnar úr W.O.M.E.N. létu Kvennafríi í té. 

Leikkonurnar Aldís Amah Hamilton, Ragnheiður 

Steindórsdóttir og Esther Talía Casey fluttu textana. 

Karitas Mörtudóttir Bjarkadóttir flutti frumsamin 

ljóð, sem birtust ásamt ræðunum og örleikritunum 

á heimasíðu Kvennafrís að fundi loknum. 

Reykjavíkurdæturnar Blær, Steinunn og Karítas 

fluttu lagið „Dugleg“ og svo komu fram kórarnir Vox 

feminae, Áróra, Kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur, 

Kvennakórinn Katla og Múltíkúltí – fjölþjóðlegur 

sönghópur kvenna. Konurnar voru svo margar að 

þær fylltu sviðið sem og stórt pláss fyrir neðan 

sviðið. Fyrra lag kóranna var „Dómar heimsins“ eftir 

Valgeir Guðjónsson við texta Jóhannesar úr Kötlum 

en það síðara var jafnframt síðasta atriðið fundarins, 

„Áfram stelpur“ eftir Gunnar Edander í þýðingu 

Dagnýjar Kristjánsdóttur og Kristjáns Jónssonar.

Áður en „Áfram stelpur“ var sungið lásu Ilmur og 

Saga yfirlýsingu fundarins.

Allar ræðurnar, yfirlýsingin, sem og ljóð og textar 

við sönglögin voru sendar táknmálstúlkunum fyrir 

fundinn til undirbúnings. 
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Akureyri

Akureyri

Dalvík

AKUREYRi
Baráttufundur var haldinn á Ráðhústorginu klukkan 

15:15 og lauk um klukkan 16:00. Mæting var góð 

þrátt fyrir kulda og snjókomu. Fundarstýra var Anna 

Soffía Víkingsdóttir og á dagskránni voru ávörp 

kvenna úr heimabyggð – þar stigu á svið þær 

Þórhalla Þórhallsdóttir, Arnbjörg Jónsdóttir, Serena 

Pedrana og Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Þá flutti 

Kvennakór Akureyrar lögin „Ekkert mál“ og „Áfram 

stelpur“ og að lokum las Anna Soffía Víkingsdóttir 

yfirlýsingu samstöðufundanna. 

BiFRöSt
Á samstöðufundi í Háskólanum Bifröst mættu 

konur í  Hriflu, þar var sýnt beint frá fundinum á 

Arnarhóli. 

BoRgARnES
Samstöðufundur var haldinn í sal menntaskólans, 

Hjálmakletti, klukkan 15:15 og sýnt beint af 

fundinum á Arnarhóli. Þangað mættu um 40–50 

konur.

DAlvíK
Samstöðufundur var haldinn fyrir fullu 

samkomuhúsi þar sem Björk Hólm Þorsteinsdóttir 

setti fundinn og las yfirlýsingu Kvennafrís. Þá 

steig á svið Sigríður Hafstað og flutti hún sömu 

barátturæðu og hún flutti á samstöðufundi í 

Sjallanum á Akureyri 24. október 1975. Þá tók til 

máls Lenka Uhrova og flutti ræðu um stöðu sína 

sem kona af erlendum uppruna á Íslandi. Síðust 

talaði Katrín Sif Ingvarsdóttir sem ung, menntuð 

kona í hefðbundnu kvennastarfi.

Dagskránni lauk á því að kvennakórinn Salka flutti 

lagið „Áfram stelpur“ og fundurinn tók allur undir. 
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Grundarfjörður

Ísafjörður

Mývatnssveit

gRUnDARFjöRðUR
Klukkan 15:15 var gengið fylktu liði frá 

Víkingasvæðinu yfir í Samkomuhúsið þar sem 

ávörp kvenna úr héraði voru flutt. Kvenfélagið 

Gleymmérei var með vöfflusölu og kaffi.

íSAFjöRðUR
Hátt í 300 konur hittust á Silfurtorgi á Ísafirði og 

gengu fylktu liði í Alþýðuhúsið. Iwona Samson 

steig fyrst á stokk og flutti ræðu um réttindi og 

réttindaleysi kvenna í dag, þá talaði Bryndís 

Friðgeirsdóttir og las yfirlýsingu Kvennafrísins. 

Einnig talaði Jóna Benediktsdóttir og upplýsti um 

þær gleðifregnir að þann sama dag stæði til að 

stofna Femínistafélag Menntaskólans á Ísafirði. 

Auglýsingarnar birtust á íslensku, ensku, pólsku, 

tælensku og filipseysku (cebuano).

MývAtnSSvEit
Kvenfélag Mývatnssveitar tók að sér að halda utan 

um samstöðufund í sveitinni. Fosshótel bauð þeim 

húsnæði fyrir fundinn og mættu þangað 51 kona 

(frábær mæting í 400 manna samfélagi). Fundurinn 

hófst klukkan 15:25 og stóð til 17:00 og var „Áfram 

stelpur“ sungið og yfirlýsing Kvennafrísins svo lesin 

upp.

nESKAUpStAðUR
Í Neskaupstað hittust um 120 konur á 

samstöðufundi á Hótel Hildibrand. Þar var 

horft á streymi frá fundinum á Arnarhóli 

auk þess sem Aðalheiður Ósk, nemandi við 

Verkmenntaskóla Austurlands, flutti tvö frumsamin 

lög. Mikil aldursdreifing var í hópnum allt frá 

framhaldsskólanemendum upp í eldri borgara og 

konur úr ólíkum hópum samfélagins. 
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Neskaupstaður

Selfoss

Selfoss

pAtREKSFjöRðUR
Konur lögðu niður vinnu og hittust á 

samstöðufundur í Húsinu – Creative Space í gömlu 

verbúðinni þar sem boðið var uppá vöfflur og kaffi.

SElFoSS
Samstöðufundur var haldinn í Sigtúnsgarði á 

Selfossi klukkan 15:30. 

ÓlAFSvíK
Baráttufundur var haldinn í Skerinu klukkan 15:00 

og flutti Esther Gunnarsdóttir ávarp.

REYðARFjöRðUR
Baráttufundur kvenna á Austurlandi var haldinn 

í matsal Alcoa Fjarðaráls klukkan 14:55–16:00. 

Þangað mættu 50–60 konur, bæði frá Fjarðaráli 

og annars staðar að. Fluttar voru hugvekjur, annars 

vegar Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri 

Austurbrúar, og svo María Ósk Kristmundsdóttir, 

framkvæmdastjóri hjá Fjarðaráli. Fréttamaður RÚV 

var á staðnum og tók viðtal við Maríu Ósk. Karlarnir 

í framkvæmdastjórn Fjarðaráls bökuðu vöfflur fyrir 

konurnar og lauk dagskránni á því að fundurinn 

söng saman „Áfram stelpur“.



Kvennafrí 2018

22

Varmahlíð

Varmahlíð

Skaftárhreppur

SKAFtáRHREppUR
Konur mættu á samstöðufund í félagsheimilinu 

Kirkjuhvoli á Kirkjubæjarklaustri klukkan 15:00.

SKAgAStRönD
Samstöðufundur var haldinn klukkan 15:00 í gamla 

kaupfélagshúsinu, efstu hæð. 

vARMAHlíð
Í Varmahlíð söfnuðust saman um 20 konur og fóru 

í baráttugöngu um hverfið og inn í skógarrjóður í 

skógi Skógræktarfélags Skagfirðinga, en það voru 

konur sem voru frumkvöðlar að því að gróðursetja 

á þessum stað sem nú er orðinn myndarlegur 

skógur. Síðan var samstöðufundur á Hótel 

Varmahlíð. Þar mættu hátt í 50 konur. Steinunn 

Arnljótsdóttir flutti sameiginlega ávarpið og Sara 

Valdimarsdóttir rakti sögu Kvennafrísins og rifjaði 

upp stöðu kvenna á þeim tíma og ýmsar breytingar 

og framfarir sem hafa orðið í kvennabaráttunni 

fram á þennan dag. Hótel Varmahlíð bauð 

fundargestum upp á kaffi.
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Að lokum
Almenn ánægja var með fundinn í Reykjavík. Konur 

fjölmenntu á Arnarhóli og mikil stemning var allan 

tíman þótt hópurinn væri tekinn að þynnast undir 

lok fundar vegna mikils kulda. Dagskráin var í alla 

staði mjög vel heppnuð en þó í lengra lagi. Kom þar 

ýmsilegt til. Þótt fundurinn væri auglýstur frá 15:30 

byrjaði skipulögð dagskrá ekki fyrr en um korteri 

síðar til þess að konur sem kæmu lengra að myndu 

ná niður á Arnarhól áður en dagskráin hæfist fyrir 

alvöru. Milli 15:30 og 15:45 var leikin tónlist íslenskra 

kvenna undir ljósmyndasýningu sem sýndi konur 

við vinnu sína frá lokum 19. aldar og til dagsins í dag. 

Þetta þýddi að dagskráin hófst fremur seint. Miðað 

hafði verið við að hún tæki um 45 mínútur en vegna 

ýmissa ófyrirsjáanlegra þátta lengdist hún. Þá voru 

mikil fagnaðarlæti (þótt velkomin væru) einnig til að 

lengja dagskrána. Verkefnastýra mælir með að hafa 

dagskrána í framtíðinni styttri – og byrja hana nær 

auglýstum tíma. 

Þá væri gott ef aðstandendur næsta Kvennafrís væru 

tilbúnar með gröf á íslensku og ensku sem sýna 

þróunina á útreiknuðum tekjumun kynjanna eins og 

hann er reiknaður við undirbúning Kvennafrís.

Eitthvað var um að konur kæmust ekki á fundinn 

þar sem atvinnurekendur meinuðu konum að 

ganga út eða hótuðu að draga af launum þeirra. Var 

þetta tilefni til umræðu um afstöðu samfélagsins 

til Kvennafrís sem og hinnar gömlu spurningu um 

Kvennafrí vs. Kvennaverkfall.

Miklar og líflegar umræður spunnust í kjölfar 

fundarins m.a. vegna #MeToo tengingu hans en 

einnig varðandi útreikning á tekjumun kynjanna. 

Fóru þessar umræður fram á samfélagsmiðlum, 

í fjölmiðlum og rötuðu jafnvel inná Alþingi. Þessi 

mikla umræða var í alla staði ákjósanleg enda 

hélt hún kröfum Kvennafrís á loft um leið og hún 

undirstrikaði að þessi dagur er ekki hátíðarhöld 

vegna góðs árangurs í jafnréttisbaráttu kvenna 

á Íslandi, hann er þvert á móti baráttudagur því 

betur má ef duga skal. Þetta hefur einnig orðið 

mjög ljóst í umræðu erlendra fjölmiðla. Þar hefur 

á síðustu árum verið máluð afar jákvæð mynd 

af jafnréttismálum á Íslandi enda landið ítrekað í 

fremstu röð þegar kemur að því að meta stöðu 

kvenna í heiminum í dag. En það er einmitt staða 

kvenna á Íslandi sem gerir þeim kleift að halda 

áfram að berjast fyrir bættum kjörum kvenna, fyrir 

samfélagi án ofbeldis og fyrir betri heimi. Á meðan 

undirbúningi fyrir Kvennafrídaginn stóð fengu 

viðburðarhaldarar margar fyrirspurnir erlendis 

frá sem sýna og sanna að Ísland er í brennidepli 

jafnréttisbaráttu í heiminum. Um leið og það er 

ánægjulegt, fylgir því jafnframt sú ábyrgð að við 

sofnum ekki á verðinum heldur sýnum og sönnum 

að það sé raunverulega hægt að byggja réttlátt 

samfélag. 

Eru það skilaboð undirbúningshópsins til þeirra sem 

munu boða til Kvennafrís næst að muna að þetta er 

baráttudagur en ekki hátíð – því enn er mikið starf 

óunnið og reynslan sýnir að hægt er að taka réttindi 

kvenna og minnihlutahópa af þeim eins og hendi sé 

veifað. 

Breytum ekki konum, breytum samfélaginu! 

Mynd: Rut Sigurðardóttir



Mynd: Arnþór Birkisson


