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Karlar í nefnd – áttu annan? 

Jafnréttisþing 2011 

Tryggvi Hallgrímsson  
Jafnréttisstofu 

Markmið: 

• Gefa stutt yfirlit yfir þá vinnu sem þegar 
hefur farið fram til að auka hlut karla í 
umræðu um Jafnréttismál. 

• Gera grein fyrir vinnu sem fór fram í Noregi, 
með starfi „Manspanelet“ 

• Svara, eða reyna að svara, því hvort 
karlahópur í jafnréttismálum geti haft áhrif 
– Eða sé bara eitthvað grín  
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Á Íslandi: 

• Árið 1991 skipaði Jóhanna Sigurðardóttir 
nefnd sem „fjalla skyldi um stöðu karla í 
breyttu samfélagi“ 

– *Karlaskýrslan* 
• Tillögur um breyttar áherslur 

Skrifstofu jafnréttismála 
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Karlanefnd jafnréttisráðs 

• Starfaði frá 1994 til 2000  

– Undirnefnd Jafnréttisráðs 

• Var áberandi í umræðu um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla 

• Frá 1995-1997 starfaði samnorræn nefnd 
undir forystu Sigurðar Svavarssonar 

– Viðhorf til jafnréttisstarfs: hættulega mikil 
endurtekning 
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Höfuðáherslur: 

• Ofbeldi karla gegn konum 

• Möguleikar til fæðingarorlofs 

• Staða feðra gagnvart börnum eftir 
skilnað 

• Viðhorf íslenskra karla 
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....Ofbeldi karla gegn konum 
 

• Ráðstefna haldin í Norræna húsinu 1994, 
undir heitinu “karlar gegn ofbeldi” 

• 1995 vikulöng herferð, með aðkomu 
erlendra sérfræðinga (vakti vitund) 

• Frá 1998 til 2003 starfaði verkefnið: Karlar til 
ábyrgðar  

• Frá 2006: Karlar til ábyrgðar  “taka tvö” 
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....Viðhorf íslenskra karla 

• Var karlanefndin að fjalla um það sem hún 
átti að skoða? 

– Gallup 

– Viðtalsrannsókn 

–Niðurstaðan sú að karlanefndin gekk í takt 
• Sérstaklega varðandi hugmyndir og vonir um stöðu 

þeirra á heimili, þátttöku og uppeldi. 
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Í Noregi 

• 1991 skilaði nefnd „um stöðu karla í norsku 
samfélagi skýrslu“ 

– Tillögur í anda *Karlaskýrslunnar*  

– Kallað eftir formfestu þegar kemur að körlum og 
jafnréttisumræðu 

• 2007 lagt af stað í stóra úttekt 

– Unnið fyrir þingið  

– Karlahópur  (hvers starfs vakti mikla athygli) 

8 www.jafnretti.is 

Í Noregi 

• Manspanelet: 
– Målsettingen med panelet er at de skal 

diskutere menn og likestilling, med hverandre og 
med andre. Målet er ikke minst å trekke 
debatten inn på arenaer der man kanskje ikke 
har diskutert likestilling 
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*Dæmi* um starfssvið: 

• Forsjá feðra eftir skilnað 
• Kynbundið ofbeldi og karlar til ábyrgðar 
• Karlar og heilsa 
• Karlar og samræming fjölskyldu og atvinnulífs 
• Karlar og ofbeldi 
• Klámvæðing og karlar 
• Karlar, menntun og námsval 
• Karlar og umönnunarstéttir 
• Karlmennskuímyndir – atvinna/atvinnumissir 
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Getur karlahópur haft áhrif? 

• Vettvangur til umræðu 

– þarf að ná til nýrra hópa 

• Setja fram sviðmynd 

– breiður bakgrunnur – án baklands 

• Hvetja til rannsókna 

– Stefnumótun þarf að byggja á greiningu  
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