
Ísland best í heimi? 

Í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla boða félags- og húsnæðismálaráðherra 
og Jafnréttisráð til jafnréttisþings. Hlutverk þingsins er að efna til samræðu milli stjórnvalda og þjóðar 
um kynjajafnrétti og gefa öllum áhugasömum kost á að hafa áhrif á stefnu stjórnvalda í jafnréttismálum. 
Fjallað verður um fjölmargar hliðar jafnréttismála en megináhersla þingsins er á jafnrétti á vinnumarkaði.

Þingið er öllum opið og aðgangur ókeypis.

Dagskrá:

Þingstjóri: Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir, leikkona.

09:00 – 09:10 Fanný Gunnarsdóttir, formaður Jafnréttisráðs. Ávarp og setning jafnréttisþings.

09:10 – 09:35 Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra. Skýrsla félags- og 
húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála 2013. 

09:35 – 09:50 Anna Kolbrún Árnadóttir, formaður aðgerðahóps stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins um 
launajafnrétti. Kynning á tilraunaverkefni um innleiðingu jafnlaunastaðals ÍST 85:2012. 

09:50 – 10:30 Inge Ovesen, deildarstjóri í ráðuneyti jafnréttismála í Noregi.  

„Equality does not occur by itself - Challenges and Dilemmas in Norwegian Equality Policy.“

10:30 – 11:00 Kaffi.

11:00 – 11:30 Gyða Margrét Pétursdóttir, lektor í kynjafræðum við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 
„Frelsisbylgjur og mótbárur.“ 

11:30 – 12:20 Hádegisverður.

12:20 – 14:40 Málstofur.

14:40 – 15:00 Kaffi.

15:00 – 15:30 Edda Björgvinsdóttir, leikkona og fyrirlesari. „Húmor og gleði í leik og starfi er dauðans 
alvara … líka í jafnréttisbaráttu.“

15:30 – 16:30 Pallborðsumræður – Ísland best í heimi? 

16:30 – 17:00 Samantekt og þingslit. 
Kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra Jafnréttisstofu.

Föstudaginn 1. nóvember 2013 á Hilton Reykjavík Nordica.



Málstofur

Málstofa 1 – Jafnvægi: List hins ómögulega. Um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs.

Þóra Kristín Þórsdóttir, félagsfræðingur. „Kynbundin verkaskipting. Heimili og vinna í útrás, kreppu og endurreisn.“
Thamar Melanie Hejstra, félagsfræðingur. „Í leit að jafnvægi - er sveigjanlegur vinnutími lausnin fyrir háskólakennara? “ 
Edda Sigurbjörg Ingólfsdóttir, félagsfræðingur. „Þetta reddast - hvernig brúa íslenskir foreldrar bilið milli fæðingarorlofs 
og leikskóla?“ 

Pallborð: 
Álfheiður M. Sívertsen, lögmaður hjá Samtökum atvinnulífsins
Signý Jóhannesdóttir, varaforseti Alþýðusambands Íslands 
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, lögfræðingur BSRB
Vilhjálmur Kári Garðarsson, mannauðsstjóri í Garðabæ 
Þórður Kristinsson, framhaldsskólakennari, formaður nefndar um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs. 

Málstofustjóri: Maríanna Traustadóttir, sérfræðingur félagsmáladeildar ASÍ.
Ritari: Hugrún R. Hjaltadóttir, sérfræðingur hjá Jafnréttisstofu.

Málstofa 2 – Meira sundur en saman? Um orsakir og afleiðingar hins kynskipta vinnumarkaðar.

Guðný Björk Eydal, prófessor í félagsráðgjöf, Ingólfur V. Gíslason, lektor í félagsfræði og Ásdís Arnalds, doktorsnemi. 
„Fæðingarorlof feðra og mæðra - áhrif á stöðu á vinnumarkaði.“
Drífa Snædal, framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins. „Kynjamyndir almenns verkafólks: Sjórinn og álið eða 
umönnun og ræstingar.“
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, prófessor við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. „Takmarkandi kynbundin starfasýn.“

Pallborð: 
Guðný Guðbjörnsdóttir, prófessor, Menntavísindasvið Háskóla Íslands
Hannes G. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, forstöðumaður hagdeildar
Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri BSRB
Hilmar Bragi Janusson, forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands
Sigurður Magnússon, verkefnisstjóri hjá Alþýðusambandi Íslands.

Málstofustjóri: Margrét Lind Ólafsdóttir, sérfræðingur hjá Vinnumálastofnun.
Ritari: Arnfríður Aðalsteinsdóttir, sérfræðingur hjá Jafnréttisstofu.

Málstofa 3 – Allar krónur eru kynjakrónur. Um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð.

Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar. „Markmiðin eru að samþætta í raun mannréttindastefnu og 
fjármálastefnu Reykjavíkurborgar.“ 
Katrín Anna Guðmundsdóttir, sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneyti. „Að vita meira í dag en í gær: Hvernig 
kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð nýtist sem tæki í jafnréttisbaráttunni.“
Sigurveig H. Sigurðardóttir, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. „Umönnun aldraðra - kynjasjónarmið.“ 

Pallborð: 
Herdís Sólborg Haraldsdóttir, verkefnisstýra innleiðingar kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar hjá Reykjavíkurborg 
Hulda Lilliendahl, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Steinunn Rögnvaldsdóttir, kynjafræðingur og talskona Femínistafélags Íslands
Sverrir Jónsson, sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneyti. 

Málstofustjóri: Halldóra Friðjónsdóttir, formaður verkefnisstjórnar um innleiðingu kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar.
Ritari: Einar Mar Þórðarson, sérfræðingur á Kjara- og mannauðssýslu ríkisins.

Málstofa 4 – Gangan langa. Konur, völd og áhrif.
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor í félagsfræði. „Lög um kynjakvóta í stjórnun fyrirtækja - viðhorf og væntingar 
stjórnarmanna.“ 
Sigrún Magnúsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi borgarfulltrúi R-listans. „Fælnar eða frekar.“ 
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður Félags kvenna í atvinnulífinu. „Konur stíga fram, klárar í slaginn.“

Pallborð: 
Árni Stefán Jónsson, fyrsti varaformaður BSRB
Harpa Ólafsdóttir, hagfræðingur Eflingar og varaformaður stjórnar Gildis lífeyrissjóðs
Jón Snorri Snorrason, lektor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fyrrverandi þingmaður og ráðherra, forstöðumaður mennta- og nýsköpunarsviðs  
Samtaka atvinnulífsins.

Málstofustjóri: Jón Yngvi Jóhannsson, formaður nefndar um karla og jafnrétti.
Ritari: Ingibjörg Gréta Gísladóttir, stjórnarkona í Félagi kvenna í atvinnulífinu.



Málstofa 5 – Útvíkkun jafnréttishugtaksins. Innleiðing Evróputilskipana um jafna meðferð einstaklinga.

Oddný Mjöll Árnadóttir, prófessor í lögfræði. „Margar mismununarástæður, sömu málefnin, sama lögfræðin.“
Þorgerður Þorvaldsdóttir, kynjafræðingur: „Útvíkkað jafnréttisstarf og margþætt mismunun.“ 

Pallborð: 
Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar
Hrafnhildur Stefánsdóttir, yfirlögfræðingur Samtaka atvinnulífsins
Kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra Jafnréttisstofu
Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands 
Magnús Norðdahl, lögfræðingur ASÍ.

Málstofustjóri: Brynhildur Flóvenz, dósent í lögfræði.
Ritari: Rán Ingvarsdóttir, lögfræðingur hjá velferðarráðuneyti.

Málstofa 6 – Réttarkerfið og réttlætið. Um einkenni og meðferð nauðgunarmála innan réttarkerfisins.

Hildur Fjóla Antonsdóttir, rannsakandi hjá EDDU – öndvegissetri við Háskóla Íslands. „Hvaða þættir hafa áhrif á 
framgang nauðgunarmála innan réttarkerfisins og hver er sýn fagaðila á meðferð málanna?“ 
Svala Ólafsdóttir, dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík. „Nauðgun unglingsstúlkna. Rannsókn á dómum 
Hæstaréttar.“ 
Berglind Guðmundsdóttir, yfirsálfræðingur geðdeildar og áfallamiðstöðvar LSH og Eyrún Jónsdóttir, verkefnisstjóri 
Neyðarmóttöku vegna kynferðisofbeldis: „Hefur aukin vitneskja um eðli og afleiðingar kynferðisbrota haft áhrif á 
framgang mála og réttarkerfið.“

Pallborð: 
Eyrún Eyþórsdóttir, mannfræðingur og rannsóknarlögreglumaður 
Friðrik Smári Björgvinsson, yfirlögregluþjónn rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta
Halldór Rósmundur Guðjónsson, lögfræðingur 
Hulda Elsa Björgvinsdóttir, saksóknari hjá Ríkissaksóknara.

Málstofustjóri: Stefán Eiríksson, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.
Ritari: Guðni Rúnar Jónasson, ráðskona í ráði Femínistafélags Íslands.

Pallborðsumræður
Ísland best í heimi? 

Ísland hefur fjögur ár í röð verið í efsta sæti úttektar Alþjóðaefnahagsráðsins, World Economic Forum, á stöðu 
kynjajafnréttis í heiminum. Í pallborðsumræðum þingsins ræðir forystufólk úr stjórnmálum og frá vinnumarkaði sem og 
fulltrúar háskólasamfélags, stjórnsýslu og ungmenna um stöðu og þróun jafnréttismála.

Þátttakendur:
Annadís Gréta Rúdólfsdóttir, námsstjóri UNU-GEST, jafnréttisháskóla Sameinuðu þjóðanna við Háskóla Íslands
Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ 
Guðlaug Kristjánsdóttir, formaður BHM 
Hildur Jónsdóttir, sérfræðingur Stjórnarráðsins í jafnrétti kynja
Magnea Marínósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur og ráðgjafi um konur, frið og öryggi hjá UN Women í Kosovo 
og Bosníu á vegum Friðargæslu Íslands frá 2010-2013
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður velferðarnefndar Alþingis
Sigríður María Egilsdóttir, ræðumaður Íslands 2013
Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins.

Umræðustjóri: Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir, þingstjóri.
Ritari: Rósa Guðrún Erlingsdóttir, sérfræðingur hjá velferðarráðuneyti.


