
 

 
Ráðstefna  haldin 11. og 12. apríl 2008 á Hótel Selfossi fyrir talskonur verkalýðs‐

hreyfingarinnar 
Yfirskrift: Ungar konur og verkalýðshreyfingin 

 

Stefanía Magnúsdóttir, formaður jafnréttis‐ og fjölskyldunefndar ASÍ setti ráðstefnuna og í 
framhaldi flutti Henný Hinz, hagfræðingur hjá ASÍ erindi sem hún nefndi Viðhorf ungs fólks 
til verkalýðshreyfingarinnar sem hún byggði á viðhorfskönnun frá árinu 2005 sem gerð var 
fyrir Alþýðusambandið. Þar kom fram að yfirleitt var viðhorf ungs fólks til stéttarfélaga 
frekar jákvætt, að starf hreyfingarinnar skiptir máli og það vill vita meira. Ásýnd 
hreyfingarinnar er mjög karllæg: „feitur maður, svolítið klár, rólegur, lengi að tala, algjör 
reynslubolti og hefur skilað góður ævistarfi“ er það sem unga fólkinu finnst um 
verkalýðshreyfinguna. 
 

Hér er verk að vinna, atvinnuþátttaka ungs fólks er mjög mikil hér á landi, jarðvegurinn er 
frjór, við þurfum að nálgast unga fólkið á þeirra forsendum! 
 

Verkalýðshreyfingin – hvað? var spurningin sem Katrín Anna Guðmundsdóttir, MA nemi í 
kynjafræðum og ráðgjafi skoðaði. Hún sagði m.a. frá starfi Femínistafélagsins og fór aftur til 
ársins 1885 þar sem hún vitnar í blaðagreinar þar sem lýsingar á vinnukonustarfinu – hinu 
hefðbundna kvennastarfi þess tíma ‐  sem fékk margar ráðstefnukonur til að hugsa „hefur 
ekkert breyst?“. KAG  vitnaði í franska félagsfræðinginn Bourdieu sem heldur því fram að 
flestar breytingar á högum kvenna á s.l. öld séu yfirborðsbreytingar þar sem þær hafa ekki 
haft áhrif á karllæg gildi samfélagsins. Að lokum er vert að nefna áhugaverðan samanburð 
KAG á aðgerðum ríkisstjórnarinnar á kreppuárunum en þar háðu verkakonur harða baráttu 
við ríki og bæ fyrir viðurkenningu á þeirra rétti til atvinnubótavinnu. En framlag til kvenna 
árið 1935 var lítið brot af þeim fjármunum sem varið var til atvinnubótavinnu fyrir karla. Það 
fjármagn sem mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna samdráttar í þorskafla hafa í dag 
eru u.þ.b. 6.5 milljarðar og af því eru um 6 milljarðar áætlaðar í hefðbundin karlastörf!  
 

Verkalýðshreyfingin! Ég þekki til!  Ragna Hreinsdóttir, starfsmaður á skrifstofu AFLs 
Starfsgreinafélags á Reyðarfirði sagði frá kynni sínum af verkalýðshreyfingunni. Fróðlegt að 
heyra af hinu metnaðarfulla frumkvöðlastarfi sem AFL beitti sér fyrir þegar hundruðir 
félagsmanna af erlendum uppruna flykktust austur á land til að vinna við álverið. Ragna 
fjallaði einnig um mikilvægi menntunar og sérstaklega aðgengi menntunar fyrir fólk á 
vinnumarkaðinum sem hefur löngun að bæta við sig þekkingu. Fræðslusjóðir 
stéttarfélaganna skipta miklu máli fyrir bæði unga sem aldna til að styrkja sig á 
vinnumarkaðinum. 
 

Gunnlaug Hartmannsdóttir, starfsþróunarstjóri hjá tollstjóranum í Reykjavík sagði frá 
Raunfærnimati og færnimöppunni. Mat á raunfærni byggir á þeirri hugmynd að nám fari 
ekki eingöngu fram innan formlega skólakerfisins heldur við alls konar aðstæður og í alls 
konar samhengi. Með slíku mati fær fullorðið fólk á vinnumarkaði aukna möguleika á að  



 
 
sækja sér menntun og þjálfun til að auka færni sína. Einstaklingur getur aflað sér formlegrar 
færni í  skólakerfinu, óformlegar færni  í gegnum námskeið eða með formlausu námi sem er 
færni sem einstaklingurinn hefur öðlast í gegnum daglegar athafnir. Færnimappan er tæki 
sem hjálpar einstaklingi að öðlast aukinn skilningi og yfirsýn yfir eigin færni, tæki til 
sjálfsþekkingar. 
 

Er kynjajafnrétti hausatalning – eða breytir þátttaka kvenna einhverju í reynd? Var 
yfirskrift erindis dr. Þorgerðar Einarsdóttur, dósents í kynjafræði við HÍ. Þorgerður byrjaði að 
huga að þátttöku kvenna í upphafi 20. aldar í verkalýðsbaráttu og stjórnmálaþátttöku. Svo 
virðist að þegar konur hafa tekið sig saman og stofnað verkakvennafélög eða pólitísk 
kvennaframboð þá hafi þær komist til valda og um leið haft áhrif. Ísland í dag, leikreglur 
hverra? er spurt. Þegar litið er á hlutfall kvenna og karla í sjónvarpsfréttum og 
sjónvarpsauglýsingum er kynjaójafnvægið mjög mikið, körlum í vil. Þorgerður telur 
nauðsynlegt að skoða hvað er á bak við tölurnar.  Ef skoðað er hlutfall kvenna og karla í 
sjónvarpsauglýsingum þá er hlutfallið 30% konur á móti 70% körlum. Flestar konur sem 
birtast í sjónvarpsauglýsingum eru fyrirsætur, ekki þulir, íþróttafólk eða fólk að störfum, þar 
eru það karlar sem eiga vinninginn. Þorgerður vitnar í kynjabókhald ASÍ þar sem skýrt er 
tekið fram að það leysir hvorki vanda né eykur hlut kvenna í stjórnum og ráðum, 
viðhorfsbreytingu þarf til.  Hvaða leikreglur eru í gildi? Þurfa konur að vera algerlega undir 
forsjá og stjórn karlmanna í þessum efnum eins sem öðrum? spurði Bríet Bjarnhéðinsdóttir 
árið 1908. Veruleiki kvenna þarf að vera byrjunarreitur og vilji og baráttuþrek þarf til að 
hnekkja á ráðandi valdakerfi til að ná fram breytingum. Aukin kynjavitund kemur ekki 
sjálfkrafa með auknum fjölda kvenna í stjórnum og ráðum, það þarf gagnrýni og meðvitund, 
yfirsýn og þekkingu. 
 

Hvaða þýðingu hefur verkalýðshreyfingin fyrir mig – Þrjár ungar konur, fulltrúar aðildar‐
félaga ASÍ sögðu frá reynslu sinni af starfi fyrir hreyfinguna. 
Guðfinna Alda Ólafsdóttir, starfsmaður á skrifstofu VR sýndi myndband sem VR hefur látið 
útbúa til fræðslu fyrir efstu bekki grunnskóla, þar sem fjallað er um hvaða þýðingu 
stéttarfélög hafa fyrir ungt fólk.  
Súsanna Björg Vilhjálmsdóttir, formaður félags hársnyrtisveina og Þórunn Stefanía 
Jónsdóttir, formaður félags rafeindavirkja sögðu frá starfi sínu innan sinna fagfélaga og 
landssambanda. Mjög fróðlegt og mikilvægt innlegg til allra ráðstefnukvenna að heyra um 
sigra og hindranir þessara ungu forystukvenna.  
 

Maríanna Traustadóttir, jafnréttisfulltrúi ASÍ hélt erindið „Konur sem lesa eru hættulegar“ ‐ 
birting staðalmynda í nokkrum málverkum.  Þar fjallaði hún um nokkur málverk og 
ljósmyndir af konum sem allar áttu það sameiginlegt að vera að lesa.  
 

Síðari daginn var hópavinna þar sem  unnið var með spurninguna 
„Hvernig náum við til ungra kvenna“ 
Niðurstöður hópavinnunnar fylgir hér með. 
 
Að lokum þökkum við ykkur ágætu konur fyrir frábæra samveru, vonum að þið hafið haft 
gagn og gaman af að fara upp´á dekk með okkur. – Hittumst enn og aftur upp´á dekki að ári. 
 

Baráttukveðjur, 
 

Eyrún og Maríanna 


