
 

Jafnréttisþing Garðaskóla 2017 

Málstofur  

Leiksýningin Smán 

Hvaða áhrif hefur uppruni, kyn og kynþáttur á það hvernig við skilgreinum okkur sjálf? Er hugsanlegt að við 

séum haldin fordómum sem við viljum ekki kannast við? Þetta er á meðal þeirra spurninga sem krauma 

undir í leiksýningunni Smán sem nú er sýnd í Þjóðleikhúsinu. Leikarar úr sýningunni sýna brot úr verkinu og 

ræða svo við nemendur um efnið.  

Hatursorðræða – Sema Erla Serdar 

Sema Erla hefur stutt dyggilega við bakið á þeim sem standa höllum fæti á Íslandi, m.a. hinni 11 ára Haniye 

Maleki sem var mikið í frétttunum fyrr í haust. Fyrir vikið, og vegna erlends faðernis, hefur Sema fengið yfir 

sig holskeflu af níði og því sem kallað er hatursorðræða. Sema segir frá þessari miður góðu reynslu sinni á 

jafnréttisþinginu. 

Hatur sem lögreglumál 
Hvernig er tekið á hatursorðræðu og hatursglæpum hjá íslenskum yfirvöldum? Hvenær telst fólk hafa gengið 

það langt að það eigi á hættu að fara í fangelsi fyrir haturstal? Eyrún Eyþórsdóttir, lögreglufulltrúi 

hatursglæpa, leiðir okkur í allan sannleikann um þetta. 

Félag múslima 

Umræða um múslima og íslamstrú hefur farið hátt undanfarið í kjölfar mikilla hræringa á 

heimsvísu, m.a. vegna flóttamanna frá stríðshrjáðum svæðum sem flúið hafa til Evrópu. Fulltrúi frá 

Félagi múslima á Íslandi ræðir við nemendur um atburðina og umræðuna undanfarin misseri. 
 

UN Women  

UN Women eru einu samtökin innan Sameinuðu þjóðanna sem vinna eingöngu í þágu kvenna og 

jafnréttis.  Verkefni UN Women eru margvísleg og eiga sér stað alls staðar þar sem kynjaójafnréttis 

gætir, sem sagt alls staðar í heiminum. Stærsta og metnaðarfyllsta verkefni samtakanna er að 

útrýma ofbeldi gegn konum á heimsvísu. 

Samtökin ´78  
Jafningjafræðarar Samtakanna '78 koma til að ræða um hinseginleikann: kynhneigð, kynvitund og 

kyneinkenni, auk þess að svara nafnlausum spurningum. Hvaðan kemur orðið lesbía? Hvað er 

pankynhneigð? Hvað er þetta hán? Hvað er intersex? Komdu til að fræðast um þetta og margt fleira! 

Siðmennt 

Í erindinu verður lýst í stuttu mál stofnun Siðmennt og þeim athöfnum sem félagið býður upp á. Þá verða 

helstu málefni félagsins kynnt, m.a. þau sem snúa að skólum. 

Geðsjúkdómar  
Andrea Urður Hafsteinsdóttir er ung kona sem hefur látið til sín taka í að opna umræðuna um geðsjúkdóma 

eins og kvíða og þunglyndi. Sjálf hefur hún háð slíka glímu og mun segja nemendum frá reynslu sinni. Þess 

má geta að Andrea útskrifaðist frá Garðaskóla árið 2012. 

 



Strákar/stelpur: Jafnrétti, sjálfsmynd og fleira 

Ungir fræðarar Jafningjafræðslunnar mæta til að spjalla við Garðskælinga um hitt og þetta sem tengist 

táningsárunum. Þessum árum sem geta verið svooo skemmtileg  … en líka aaaaaansi erfið  

Amnesty International  
Amnesty International er alþjóðleg hreyfing sem berst fyrir því að mannréttindi séu virt, hvar sem er í 

heiminum.  Félagið beitir þrýstingi á stjórnvöld og stofnanir, m.a. með undirskriftasöfnunum. Vala Ósk 

Bergsveinsdóttir, fræðslustjóri Amnesty International á Íslandi, heldur kynningarnar. 

Hatursorðræða - Sara Mansour 
Sara Mansour, aktívisti og laganemi, hefur fengið að heyra ljót orð um sig og sinn bakgrunn í gegnum tíðina. 

Sara er af egypskum ættum og hafa sumir einstaklingar haft ansi sterkar skoðanir á þessari ungu konu af 

þeim sökum. Sara segir sögu sína. 

Félag heyrnarlausra 

Að lifa með mjög skerta eða enga heyrn hefur áhrif á líf einstaklinga. En hvernig? Og hversu mikil? Heiðdís D. 

Eiríksdóttir, formaður Félags heyrnarlausra, fræðir nemendur um þetta og meira til.  

Stígamót  
Stígamót eru grasrótarsamtök sem berjast gegn kynferðisofbeldi og veita brotaþolum og aðstandendum 

þeirra aðstoð.  Eitt helsta hlutverk Stígamóta er að veita þeim konum og körlum sem hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi athvarf þar sem þau geta sótt stuðning og/eða deilt reynslu sinni með öðrum. Hjálmar G. 

Sigmarsson segir frá starfsemi Stígamóta. 

Öryrkjabandalagið 

Hvað er öryrki? Hver er staða öryrkja á Íslandi? Eru margar hindranir sem þeir mæta í daglegu lífi? Fulltrúi 

frá Öryrkjabandalagi Ísland hefur svörin við þessum spurningum og fleirum til. 

Flóttamenn 

Hvernig er líf flóttamanna sem sækja um hæli á Íslandi? Leitast verður við að varpa ljósi á reglugerðirnar 

sem mæta fólki á Íslandi og veita innsýn í líf fólks hér. Sögur ólíkra flóttamanna verða sagðar, og að lokum 

vangaveltur og spurningar um málefnið. 

Heimspekisamræða um flóttamenn 

Hvað hugsum við þegar við heyrum orðið „flóttamenn“? Skiptir máli í okkar huga hvaðan flóttamenn og 

innflytjendur koma? Þetta og ýmislegt fleira ber án efa á góma í heimspekisamræðu sem Ingimar Waage 

leiðir.  

  

Smiðjur 

Tímalína  
Hugmyndin er að setja upp tímalínu sem sýnir þekkta og minna þekkta viðburði jafnréttisbaráttunnar 
í gegnum tíðina, hérlendis sem erlendis.  Sem dæmi má nefna dagsetningar sem konur fengu 
kosningarétt í hinum ýmsu löndum, lögleiðingu hjónabands samkynhneigðra, fæðingardag þekktra 
jafnréttisfrömuða á borð við Martin Luther King o.fl.  
 

„Afurðastofa“ 

Nemendur finna í umhverfi sínu dæmi um ójafnrétti og safna saman á einn stað. Ýmislegt má finna á 



síðum dagblaða, í auglýsingum, fréttaflutningi, orðalagi í alls kyns textum, aðgengi fyrir 

hreyfihamlaða og þar fram eftir götunum. 

  

Pub-quiz um jafnrétti (tvær stofur) 
Spurningakeppni – Nokkrir saman í liði – Hver veit mest um ýmislegt sem tengist jafnrétti? 

 
 

Allar málstofur og smiðjur eru 50-60 mínútur og fara fram þrisvar yfir daginn:  
kl. 9:30, 11:00 og 12:40.  

 

 


