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Fyrirlesarar: 

 

Kristín Ástgeirsdóttir er sagnfræðingur að mennt og fjallaði meðal annars 

meistararitgerð hennar um Ingibjörgu H. Bjarnason og íslenska kvennahreyfingu 

1915–1930. Kristín var virk í Rauðsokkahreyfingunni á árunum 1976–1981 og hún 

var á meðal stofnenda Kvennaframboðsins í Reykjavík 1982 og Samtaka um 

kvennalista 1983. Kristín var alþingismaður Reykvíkinga 1991–1999 (Samtök um 

kvennalista, utan flokka, þingflokkur óháðra). Hún gegndi starfi forstöðumanns 

Rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum við Háskóla Íslands 2005–2007 og var 

stundarkennari við sama skóla frá árinu 2003. Árið 2007 var Kristín skipuð 

framkvæmdastýra Jafnréttisstofu sem hún gegndi til ársins 2017.  

 

Kjartan Bjarni Björgvinsson lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands og 

LLM-prófi frá London School of Economics. Kjartan Bjarni er dómari við Héraðsdóm 

Reykjavíkur og dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Hann hefur áður starfað 

sem aðstoðarmaður dómara við EFTA-dómstólinn, verið starfsmaður umboðmanns 

Alþingis og sinnt stundakennslu við lagadeildir Háskóla Íslands og Háskólans að 

Bifröst. Kjartan var umsjónarmaður og fyrirlesari námskeiðs við Háskóla Íslands um 

MeToo-byltinguna og lögin. 

 

Ásdís Ólafsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur var verkefnastjóri fyrstu 

rakarastofuráðstefnunnar sem haldin var í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna í 

New York 2015. Hún var verkefnaráðin af landsnefnd UN Women, með stuðningi 

utanríkisráðuneytis, og skrifaði „verkfærakistuna“ (e. Tool Box) fyrir 

rakarastofuráðstefnuna sem afhent var HeForShe-verkefni UN Women 2017. Hún 

stýrði rakarastofuráðstefnu í Kaupmannahöfn í október sl. þar sem yfir 200 

þátttakendur úr einkageiranum, stjórnsýslu og akademíu tóku þátt. Þá var hún 

aðalfyrirlesari á hliðarviðburði 61. fundar kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna í 

New York í mars á síðasta ári. Ásdís starfar sem ritstjóri vefmiðla International Crisis 

Group. 

  



 

 

 

Fundarstjóri: 

Árni Matthíasson, hefur starfað á Morgunblaðinu um langt árabil sem 

prófarkalesari og síðar blaðamaður. 
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Örn Úlfar Sævarsson, í stjórn landsnefndar UN Women.  
 


