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KRISTÍN EINARSDÓTTIR 
LÍFEÐLISFRÆÐINGUR 
OG NÝJA NAFNIÐ Á KVENNALISTANUM í REYKJAVÍK 



MARGA ÞINGMENN VANTAR TENGINGU 

MILLI HEILANS 
OG HJARTANS 

Isíðasta mánuöi birti Kvennalistinn framboðslista sinn íReykjavík og 
kom þá íljós aö Kristín Einarsdóttir, lífeðlisfrœdingur, skipar annað sœt-
ið íþetta sinn. Ekki hefur boriðýkja mikið á Kristínu ípólitíkinniá und-
anförnum árum, þó svo hún hafi verið „aktív" í hreyfingunni allt frá 
stofnun Kvennaframboðsins. Blaðamaður HP mælti sér mót við þessa 
tilvonandi þingkonu Kvennalistans í þeim tilgangi að kynnast viðhorf-
um hennar og áhugamálum. 

Það var ekki eftir neinu að bíða, þegar við 
Kristín Einarsdóttir höfðum komið okkur fyrir 
í nágrenni höfuðvígis karlaveldisins við Aust-
urvöll — nánar tiltekið við dúkað borð á Hótel 
Borg. Fyrsta spurningin var borin fram og við-
mælandanum ekki gefinn mikill umhugsunar-
frestur, því það getur verið forvitnilegt að 
heyra hvernig fólk bregst óundirbúið við 
spurningu eins og: 

— Hver er Kristín Einarsdóttir? 
„Já, þú meinar það! Nú, ég hugsa fyrst og 

fremst um mig sem lífeblisfrœbing—iynr utan 
þetta sjálfsagða, að ég er auðvitað bæði kona 
og móðir barnanna minna. Já, ég sé sjálfa mig 
sem lífeðlisfræðing . . . 

Reyndar er það svo sterkt í mér, að ég á erfitt 
með að sjá fyrir mér Kristínu Einarsdóttur, 
þingkonu. Ég ætla heldur ekki að gera stjórn-
málin að neinu ævistarfi. Þetta er miklu frem-
ur nokkurs konar þegnskylda, sem mér finnst 
ég verða að taka að mér. Þingmenn eiga að 
vera fulltrúar — fulltrúar ákveðins hóps kjós-
enda. Þannig mun ég a.m.k. líta á mig, ef ég 
næ kjöri. Það er mikill galli á þingmönnunum 
okkar, að þeir sjá sjálfa sig sem atvinnupólitík-
usa. Þeir vilja þar með gera næstum hvað sem 
er til þess að halda sér á þingi. Þetta hlýtur að 
hafa neikvæðar afleiðingar á störf þeirra og 
mér finnst það alveg ómögulegt ástand." 

LÍT Á ÞETTA SEM ÞEGNSKYLDU 
— Þú varst um tíma ístööu þeirri íháskólan-

um, sem losnadi eftir aö Gubmundur Einars-
son fór á þing í sídustu kosningum. Er þessi 
lektorsstaba góbur stökkpallur fyrir verbandi 
þingmenn? 

„Ég var í þessari stöðu um tíma, en eftir síð-
ustu áramót var ég farin í annað. Nú er ég í 
hálfri stöðu sérfræðings í lífeðlisfræði við há-
skólann. 

Raunar hófust stjórnmálaafskipti mín áður 
en Guðmundur tók að starfa með Bandaiagi 
jafnaðarmanna. Ég er búin að vinna í mörg ár 
í kvennabaráttunni, allt frá stofnun Kvenna-
framboðsins. Þessi lektorsstaða er því tæpast 
stökkpallur út í pólitík. Þetta er samt svolítið 
fyndið og ég held að það hafi stundum verið 
gantast með þetta innan Háskólans að undan-
förnu." 

Þessi stutthærða, snaggaralega kona, sem 
sífellt er með hendurnar á lofti til áhersluauka, 
er afskaplega fjarri þeirri mynd sem maður 
gerir sér af sprenglærðum háskólakennara. 
Fordómarnir eru lymskulegir . . . En hvernig 
skyldi það leggjast í hana að verða að öllum 
líkindum háttvirtur þingmaður þjóðarinnar 
innan nokkurra vikna? 

„Þetta kemur sjálfri mér eiginlega meira á 
óvart en vinum og kunningjum. Þessi ákvörð-
un var mjög erfið — svo mikið er víst. Mér 
finnst málið nefnilega ekkert smátt. Þetta er 
heilmikið! 

Maður er búinn að mennta sig og undanfar-
in ár hef ég verið að nýta þessa menntun mína 
við kennslu, og rannsóknir, sem ég hef alveg 
ótrúlega gaman af. Ég fæ svo mikið út úr því 
starfi — nemendurnir gefa mér óskaplega 
mikið og ég á eftir að sakna þess. Það kemur 
ekki til að ég geti snúið endanlega baki við líf-
eðlisfræðinni. 

Hins vegar er ómögulegt að vita hvernig 
ástandið verður, þegar ég sný aftur. Það er 
mikil og ör þróun í þessu fagi og maður hoppar 

ekkert inn í það átakalaust eftir langa fjarveru. 
Þess vegna var þetta erfið ákvörðun fyrir mig 
og ekki nokkuð sem maður gerir nema trúa á 
málstaðinn." 

KARLAR GERA GRÍN AÐ RÓSU 
— Hvab finnst þér um vibhorfRósu Ingólfs-

dóttur í jafnréttismálum, Kristín? 
,,Ég hélt lengi vel að þetta væri sannfæring 

hennar og bar virðingu fyrir skoðunum henn-
ar sem slíkum. Síðan hefur komið betur og 
betur í ljós, að Rósa er afskaplega ósamkvæm 
sjálfri sér. Núorðið finnst mér þetta allt orðið 
mjög leiðinlegt — hennar vegna. 

Þetta slær mig eins og hún viti eiginlega 
ekki hvað hún vill og það sorglega við hvað 
henni er hampað er nefnilega það, að karlarn-
ir eru með því að gera grín að henni. Um leið 
gera þeir auðvitað grín að okkur hinum líka og 
þetta verður ein allsherjar afskræming. Það er 
náttúrulega engin tilviljun hvað skoðanir Rósu 
eru mikið auglýstar upp . . ." 

— Hugsar þú í hring, Kristín, eins og Rósa 
heldur fram? 

„Ég get að vissu leyti tekið undir þetta með 
Rósu Ingólfsdóttur, já, en ég er ekki viss um að 
við meinum það sama með því. Mér finnst 
verulega jákvætt að konur skuli hugsa í hring, 
sumir vilja kalla þetta „spíral" í staðinn fyrir 
hring, en ekki eftir beinu striki. Konur hugsa 
lengra en nær þeirra eigin líftíma, hugsa til 
framtíðarinnar, en strik karlanna enda oft við 
þeírra eigin lífaldur. Þeir hugsa kannski svona 
20—30 ár fram í tímann, en konur taka alltaf 
líf barna sinna og barnabarna inn í myndina, 
og svo framvegis." 

ÉG VIL VINNA VIÐ MITT FAG 
OG LÍKA LIFA FJÖLSKYLDULÍFI 

— Nú er oft sagt ab þib kvennalistakonur 
viljib ekki leyfa konum ab vera heima hjá 
bórnum sínum, heldur viljib etja þeim út á 
vinnumarkabinn. Ertu ósátt vib þessa skýr-
ingu? 

„Það er algjörlega óraunhæft að tala um að 
konum sé „leyft" að vera heima — nema þá 
fyrir einhverjar örfáar konur. Þjóðfélagið býð-
ur hreinlega ekki upp á það. Hér hefur það 
nefnilega verið forsómað að hugsa nóg um 
framtíðina og börnin. Þær konur, sem „komist 
hafa áfram", eins og það er kallað, hefðu fæstar 
getað það nema með aðstoð ömmu eða 
mömmu. Þjóðfélagsmutistrið gerir ekki ráð 
fyrir að konur taki þátt í mótun þess og stjórn-
un. Þess vegna er ekki um neinar ráðstafanir 
að ræða fyrir börnin okkar. 

Ungu konurnar í dag hafa ekkert val og það 
þykir mér mjög miður. Þaer þyrftu að hafa 
það . . . og karlarnir líka. Ég vil ekki að at-
vinnuþátttaka þurfi endilega að útiloka fjöl-
skyldulíf, eins og núverandi ástand ýtir undir. 
Konur mennta sig ekki til ákveðinna starfa, til 
þess að flýja fjölskyldulíf. Ég vil fá tækifæri til 
að vinna við mitt fag og líka lifa eðlilegu fjöl-
skyldulífi. Það er alltaf verið að þvinga konur 
út í eitthvert val: heimilið eða vinnan, takk!" 

— Er þá ekki nœsta spurning sjálfgefin ... 
eiga stofnanir ab taka vib barnauppeldinu? 

„Auðvitað ekki. Við viljum einfaldlega að 
tillit sé tekið til þess í þjóðfélaginu, að það þarf 
tíma til að sinna uppeldi barnanna. Maður á 
ekki að þurfa að vinna 18 tíma á sólarhring, 

eins og nú er. Þjóðfélagsmunstrið á líka að 
taka tillit til þessarar hliðar, t.d. með sveigjan-
legum vinnutíma. Það er enginn að tala um að 
setja börnin inn á stofnanir, en það er fáránlegt 
að skólatíminn skuli enn miðast við það að 
mamma bíði heima með heitan mat klukkan 
tólf á hádegi. Þetta er bara einfaldlega ekki í 
takt við nútímaþjóðfélagið. 

Börnin ættu að vera miðpunkturinn í þjóð-
félaginu, en þau eru það því miður ekki í dag. 
Þeirra þarfir eru bornar fyrir borð... Við kon-
urnar göngum hins vegar mikið út frá þörfum 
barnanna í öllum okkar hugsunum og starfi. 
Það er okkur eðlilegt. . . ég meina ekki að 
þetta sé einhver binding fyrir konur. Við velj-
um þetta hlutskipti!" 

Ákafinn og sannfæringarkrafturinn var mik-
ill, en mér varð hugsað til þess hvort þessi bar-
átta gæti ekki stundum orðið svolítið þreyt-
andi. 

„Jú, stundum finnst manni baráttan ganga 
alltof hægt. Það má oft merkja þreytu á fólki, 
þegar minnst er á kvenna-eitthvað . . . Og 
mörgum finnst kvennaflokkur tímaskekkja. 
En af hverju finnst engum bændaflokkur eins 
og Framsóknarflokkurinn tímaskekkja? Ég 
bara spyr. Það er lítið gert úr því. 

Þess eru hins vegar merki, að baráttan hefur 
skilað svolitlum árangri hvað varðar fjölda 
kvenna á listum flokkanna. Karlarnir reyna 
pínulítið, en mér f innst tónninn á bakvið þetta 
oft leiðinlegur. Svona: „Nú megið þið, stelpur, 
fyrst þessar kvennalistakerlingar eru alltaf að 
tauta. Gjöriði svo vel og komið á lista til okk-
ar!" Þetta er eins og ef karl byði konu inn í sitt 
fullbúna hús og segði: Allt mitt er þitt, væna, 
en þú mátt ekki breyta neinu hérna inni." 

— Er nóg ab vera kvenkyns til þess ab 
stunda „rétta" pólitík? 

„Nei, ég gæti t.d. ekki sagt að Thatcher, for-
sætisráðherra Bretlands, ræki kvennapólitík. 

Það er auðvitað ekkert nema gott um það að 
segja, ef konur vilja og geta rekið kvennapóli-
tík innan annarra flokka en Kvennalistans. 
Hins vegar finnst mér það ekki útiloka sérstak-
an kvennalista frá þátttöku í stjórnmálum. Við 
eigum alveg jafnmikinn rétt á okkur og flokk-
ar með aðrar stefnur að leiðarljósi, svo sem 
sósíalisma eða eitthvað annað." 

VIÐ ERUM í MEIRI TENGSLUM 
VIÐ HRINGRÁSINA 

í rabbi okkar um heima og geima, barst talið 
m.a. að svokölluðum „framakonum", sem tölu-
vert er til af erlendis. Þetta eru ungar konur 
með þá sérstöðu, að til þess að komast áfram 
á sínu sviði, hafa þær þurft að neita sér um að 
stofna til sambúðar og barneigna. Heldur 
Kristín að þessi tegund kvenna sé til hér á 
iandi? 

„Konur á Islandi hafa löngum haft þá sér-
stöðu að stunda bæði vinnu utan heimilis og 
lifa fjölskyldulífi. Ég vona svo sannarlega að 
við verðum ekki að fórna fjölskyldulífi eins og 
kynsystur okkar erlendis hafa þurft að gera. 
Það væri sorglegt, ef við færum að nota þessa 
fyrirmynd. Sú lífsreynsla, sem fylgir því að 
stofna fjölskyldu, er nefnilega afskaplega 
nauðsynleg. Maður þarf að vera í tengslum við 
hringrás lífsins til þess að vera manneskjuleg-
ur og hafa skilning á hinum ýmsu hliðum til-
verunnar. Þetta á ekki síður við um fólk í 
stjórnunarstöðum en aðra — kannski enn frek-
ar. 

Ég held að þessi tengsl við náttúruna og 
hringrásina í lífinu sé sterkari hjá konum en 
körlum, m.a. vegna tíðahringsins. Við erum 
mánaðarlega minntar á þessa hringrás nátt-
úrunnar og það er mjög hollt. Það ástand, sem 
hér ríkir í dag, er kannski að einhverju leyti 
vegna þess hve þessi tengsl hafa verið lítil hjá 
ráðamönnum. Konur, sem eru meira meðvit-

aðar um þessa hringrás, hugsa þar af leiðandi 
meira um framtíðina, sem verið er að búa 
börnum þeirra, eins og ég sagði áðan. Við er-
um aftur komnar að þessu með að hugsa í 
hring!" 

— Hverju svarar þú ásökunum ígarb ykkar 
kvennalistakvenna um ab meta ekki reynslu 
þingkvenna meb því ab skipta um á mibju 
kjörtímabili? 

„Sko, það er mikið talað um „reynslu" af 
þingstörfum og hve nauðsynleg hún sé. Það er 
hins vegar ekkert gert úr hinni reynslunni, 
sem ekki er síður nauðsynleg fyrir þá, sem 
vinna við að setja landinu lög. Þingmenn 
verða að hafa reynslu af lífinu sjálfu til þess að 
skilja fólkið í landínu, en mér finnst þeir ein-
mitt upp til hópa vera gjörsamlega úr tengsl-
um við tilveruna inni í þessum afmarkaða 
klúbbi sínum. Það er afskaplega óheppilegt 
ástand og ég hef mun meiri áhyggjur af þessu 
reynsluleysi en því, sem okkur er núið um nas-
ir!" 

— Ykkar málflutningur í Kvennalistanum er 
ab mörgu leyti öbruvísi en annarra stjórn-
málamanna. Heldurbu ab þab sé aballega 
vegna þess ab þib erub konur, eba fremur 
vegna þess ab þib hafib hingab til verib utan 
vib kerfib — nœstum óábyrgar? 

„Veistu, við föllum einfaldlega ekki inn í 
þetta kerfi, sem nú er: að rífast og skammast 
í ræðustól og fallast svo í faðma við keppinaut-
inn yfir skák á eftir. Karlarnir líta á þetta sem 
vinnu eða eitthvert verkefni og svo „kúpla 
þeir af" á eftir. Það vantar tengingu milli heil-
ans og hjartans í svona fólki! 

Við erum lítið fyrir það að skammast í ræðu-
stól, en reynum frekar að vera málefnalegar. 
Mér finnst aðrir stjórnmálamenn virða þetta 
og persónugera yfirleitt ekki áróðurinn ,gegn 
okkur." 

KRISTÍN HALLDÓRS 
FYNDNARI EN ÞORVALDUR 

GARÐAR 
— Manni heyrist ungu konurnar í dag ekkert 

sérlega spenntar fyrir Kvennalistanum, Krist-
ín. Hvab finnst þér um þab? 

„Ég skil þær vel, því þær hugsa nákvæm-
lega eins og ég gerði á þeirra aldri. Þegar mað-
ur var í menntaskóla, fann maður ekki fyrir 
neinu ójafnrétti og var viss um að ef maður 
menntaði sig bara, yrði allt í himnalagi. Við 
áttuðum okkur ekki fyrr en við komum út í 
þjóðfélagið, eftir námið. Fram að því fannst 
manni það augljóst mál að konur hefðu sömu 
möguleika og karlar. 

Allt var lagt upp úr því að mennta sig, en nú 
sýnir það sig að launamunur kynjanna er enn 
meiri eftir því sem menntunin eykst. Þetta er 
síst að batna. Menntun fyrir hin hefðbundnu 
kvennastörf hefst oftast ekki fyrr en að loknu 
stúdentsprófi, en strákar, sem fara í iðn- eða 
tækninám, eru oft útlærðir um tvítugt og fá 
hærri laun!" 

— Þib erub oft ásakabar um ab vera húm-
orslausar og leibinlegar. 

Kristínu var skemmt við þessa athugasemd. 
Greinilega ekki alls varnað í kímnideildinni. 

„Fyrst vorum við ásakaðar um að taka þetta 
ekki nægilega alvarlega og nú er farið að 
skamma okkur fyrir að vera alvarlegar. Það er 
vandlifað! Ætli við yrðum ekki sagðar „gleði-
konulegar" eða eitthvað slíkt, ef við værum 
síbrosandi. 

Annars hef ég ekki tekið eftir því að Stein-
grímur Hermannsson eða Þorvaldur Garbar 
Kristjánsson séu síhlæjandi og reiti af sér 
brandara í tíma og ótíma. Persónulega finnst 
mér t.d. Kristín Halldórsdóttir, varaforseti 
Neðri deildar, miklu fyndnari en forseti Sam-
einaðs þings. En þetta er reyndar svolítið 
kostulegt allt saman. Ég skil bara ekki þessar 
kröfur." 
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