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Útdráttur 

Konur eru undirskipaðar körlum á margan hátt í samfélaginu en hlutfall þeirra er sérstaklega 

lágt í valdastöðum á opinbera sviðinu og þegar kemur að pólitískri þátttöku. Sameinuðu 

þjóðirnar hafa lengi háð baráttu fyrir bættum aðstæðum kvenna sem þó hefur skilað 

takmörkuðum árangri. Í þessari ritgerð var þriðja þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

skoðað. Markmiðið var sett með það í huga að stuðla að kynjajafnrétti og efla konur. Farið er 

yfir aðdraganda að markmiðasetningunni og árangur metinn. Fjallað er um það sem vel hefur 

heppnast en einnig greint frá helstu gagnrýni og annmörkum á verkefninu í heild. Það takmark 

var sett að útrýma kynjamisrétti í menntun fyrir árið 2015. Komist er að þeirri niðurstöðu að 

möguleiki sé fyrir hendi að takmarkinu verði náð en að jafnframt sé afar ólíklegt að það eitt 

og sér muni stuðla að kynjajafnrétti og auka pólitíska þátttöku kvenna eins og Sameinuðu 

þjóðirnar vonuðust til. 
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Inngangur 

Árið 2000 sameinuðust ríki heimsins um viðamikið verkefni til að útrýma fátækt og koma á 

réttlæti og jafnrétti allra. Sett voru markmið, þúsaldarmarkmiðin, sem innhéldu átta markmið 

sem ríki áttu að vinna að og ná átti vissum árangri fyrir árið 2015.
1
  

Í formála skýrslu þúsaldarmarkmiðanna frá árinu 2011 fullyrðir Ban Ki-Moon, núverandi 

framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, að þúsaldarmarkmiðin hafi stuðlað að því að bjarga 

mannslífum, koma fjölda barna í skóla og hjálpað milljónum manna að komast upp úr mikilli 

fátækt. Ki-Moon tekur einnig fram hve miklar framfarir hafi orðið í heilbrigðismálum eftir að 

þúsaldarmarkmiðin voru sett, aðgangur að hreinu vatni hefur batnað til muna og að konur hafi 

nú fleiri tækifæri en áður. Jafnframt ítrekar Ki-Moon, líkt og skýrslan sýnir, að enn sé löng 

leið fyrir höndum og nefnir hann þá sérstaklega takmörkuð tækifæri kvenna og nauðsyn þess 

að efla konur.
2
  

Í aldanna rás hafa konur verið undirskipaðar körlum í samfélaginu og lengi hafa konur þurft 

að berjast með kjafti og klóm til þess eins að fá sömu réttindi og karlar. Kvennabaráttan hefur 

mörgu skilað en eins og Ban Ki-Moon ítrekaði þá er enn langt í land. Í valdastöðum og 

hvarvetna á hinu opinbera sviði eru konur í miklum minnihluta og það er því ekki skrýtið að 

eitt þúsaldarmarkmiðið skuli einmitt beinast að því að efla konur. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þriðja þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna en það snýr 

að því að stuðla að kynjajafnrétti og styrkja stöðu kvenna. Aðgerðaáætlun var sett og vissum 

árangri átti að ná fyrir árið 2015. Hér verður fjallað um hvers vegna þetta markmið var sett, 

hverju hefur verið náð fram, hvað hefur verið staðið við og hvað ekki. Verður markmiðinu 

náð og er verið að nota réttar aðferðir til þess?  

Í fyrsta kafla verður farið yfir nokkrar skilgreiningar og svo þann kenningaramma sem snýr að 

valdskiptingu kynjanna og undirskipun kvenna í samfélaginu, sem og umfjöllun um 

þróunaraðstoð og gagnrýni á hana. Í öðrum kafla er farið yfir aðdraganda að setningu 

þúsaldarmarkmiðanna og almenn umfjöllun um markmiðin. Þá er sögulegt yfirlit um baráttu 

Sameinuðu þjóðanna fyrir réttindum kvenna og jafnrétti kynjanna. Í þriðja kafla er fjallað 

sérstaklega um þriðja þúsaldarmarkmiðið. Farið er yfir árangur við að ná takmarkinu sem sett 

                                                 
1
 José Antonio Ocampo, formáli í The United Nations Development Agenda: Development for All, UN 

Department of Economic and Social Affairs, (New York: United Nations publication, 2007). 

2
 Ban Ki-Moon, formáli í The Millennium Development Goals Report 2011, (New York: UN, 2011). 
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var um að útrýma kynjamismunun í menntun og skýrslur þúsaldarmarkmiðanna frá árunum 

2005 og 2011 bornar saman. Fjallað er um árangursríkar aðgerðir en einnig þá miklu gagnrýni 

sem Sameinuðu þjóðirnar og markmiðin í heild sinni hafa fengið á sig. Að lokum er fjallað 

um möguleika þess að takmarkinu verði náð á tilsettum tíma og niðurstöður dregnar saman. Í 

þessari  heimildaritgerð er stuðst við fræðibækur, fræðigreinar, vefmiðla, skýrslur, almennar 

bækur og greinar. 
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1 Kenningarammi 

1.1 Skilgreiningar 

Áður en kafað er ofan í þær kenningar sem gera grein fyrir valdamuni kynjanna og 

undirskipun kvenna er vert að skoða skilgreingar á helstu hugtökum sem fjallað er um í 

þessari ritgerð. 

1.1.1 Kynjajafnrétti 

Nokkuð almenn skilgreining á kynjajafnrétti er sú að að konur hafi öll þau sömu tækifæri og 

karlar og að það nái einnig til þátttöku á opinbera sviðinu.
3
 Femínistar skilgreina kyn á annan 

veg en eingöngu út frá líffræðilegum einkennum. Seinni tíma fræðimenn hafa aðgreint 

líffræðilegt kyn (e. sex) frá félagslegu kyni, eða kyngervi (e. gender).
4
 Kyngervi á við um 

félagslega og menningarlega mótaða eiginleika sem kynjunum eru eignaðir og eru breytilegir 

og mismunandi eftir stað og stund. Sem dæmi um mótaða eiginleika má nefna að víða er 

ætlast til af konum að trana sér ekki fram og vera hófsamar á meðan ætlast er til af körlum að 

þeir séu öruggir með sig og láti í sér heyra. Það er þess vegna gríðarlega mikilvægt að skoða 

bæði kyn og kyngervi þegar greina á alþjóðastjórnmál og hagkerfi heimsins. Beina þarf 

kastljósinu að ójafnréttinu sem enn ríkir á milli kynjanna til þess að hægt sé að útrýma því.
5
 

1.1.2 Mismunun vegna kynferðis og staða kvenna 

Þrír fimmtu hlutar fátækasta fólks í heimi eru konur. Þó að vissulega sé mikill munur á stöðu 

kvenna í heiminum eftir til dæmis þjóðerni, kynþætti og stétt þá er ljóst að í öllum 

samfélögum er þeirra staða á einhvern hátt veikari en karla. Jafnvel þar sem konur hafa náð 

langt og skipa áhrifastöður í samfélögum eru laun þeirra nánast alltaf lægri en karla en að 

meðaltali þéna konur aðeins tvo þriðju af launum karla.
6
 Víð skilgreining á hugtakinu 

mismunun vegna kynferðis (e. gender discrimination) er markviss mismunun á grundvelli 

kynferðis þar sem einstaklingar af öðru kyni njóta ekki sömu réttinda og tækifæra og 

einstaklingar af hinu kyninu. Þetta á við um konur um allan heim og eru þær undirskipaðar 

                                                 

3
 Hazel Reeves og Sally Baden, BRIDGE Report 55:Gender and Development: Concepts and Definition,  

(Brighton: Institute of Development Studies, 2000), 2. 

4
 Þorgerður Einarsdóttir, „„Hið vísindalega er pólitískt“ Femínismi sem fræðikenning andófs og breytinga,“ í 

Íslensk félagsfræði: landnám alþjóðlegrar fræðigreinar, ritstj. Þóroddur Bjarnason og Helgi Gunnlaugsson, 200-

221. (Reykjavík : Háskólaútgáfan, 2004), 215. 

5
 J. Ann Tickner, „Gender in world politics,“ í The globalization of world politics, 4. útg. ritstj. John Baylis, 

Steve Smith og Patricia Owens, 262-277, (New York: Oxford University press, 2008), 265. 

6
 J. Ann Tickner, „Gender in world politics,“ í The globalization of world politics, 271. 
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körlum á flestum sviðum á einhvern hátt. Aðgangur að valdastöðum og ákvarðanatökum er 

hér lykilatriði enda staða kvenna á opinberum vettvangi langtum verri en karla.
7
   

1.1.3 Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða 

Í þingsályktunartillögu sem lögð var fram fyrir Alþingi á 130. Löggjafarþingi 2003-2004 er 

eftirfarandi skilgreining á samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða: 

Í samþættingu jafnréttissjónarmiða felst að (endur)skipuleggja, bæta, þróa og 

leggja mat á stefnumótunarferli, þannig að sjónarhorn kynjajafnréttis sé fléttað 

inn í stefnumótun og ákvarðanir á öllum stigum og öllum sviðum, af þeim 

aðilum sem venjulega taka þátt í stefnumótun.
8
 

Kynjasamþætting (e. gender mainstreaming) felur í sér að tekið sé mið af kynja- og 

jafnréttissjónarmiðum á öllum stigum ákvarðanatöku við alla stefnumótun og meðferð mála 

hjá viðkomandi stofnun eða málsaðilum, að spurt sé hvaða áhrif ákvarðanir og stefnumótun 

hafi á konur annars vegar og karla hins vegar. Mikilvægt er að tillit sé tekið til kynja- og 

jafnréttissjónarmiða við alla vinnu við þróunarmál, stefnumótun og áætlanagerð og þær 

aðgerðir sem ráðist er í.
9
 

1.1.4 Kynjakvótar 

Kynjakvótar hafa verið notaðir sem tæki til að auka þátttöku kvenna í stjórnmálum og koma á 

jafnvægi milli kynja innan valdastofnanna. Víða hefur gengið hægt að koma konum að á 

opinberum vettvangi og vegna þess hefur verið kallað í auknum mæli eftir áhrifaríkum leiðum 

til að koma konum á framfæri. Ýmsir mótmæla innleiðingu kynjakvóta á þeim grundvelli að 

þeir brjóti í bága við reglur lýðræðis en aðrir segja kynjakvótana einmitt vera leið til að ná 

fram lýðræði þar sem kvótar tryggi það að konur verði ekki útilokaðar frá ákvarðanatöku í 

stjórnmálum. Það hefur líka sýnt sig að þar sem kynjakvótum hefur verið komið á hefur 

þátttaka kvenna í stjórnmálum aukist til muna.
10

   

Talað er um þrjár tegundir kvóta sem þá algengustu í heiminum í dag; frátekin sæti, lögboðnir 

frambjóðendakvótar og valfrjálsir kvótar stjórnmálaflokkanna. Kynjakvótar virka mismunandi 

                                                 
7
 Hazel Reeves og Sally Baden, BRIDGE Report 55:Gender and Development: Concepts and Definition,7. 

8
 Tillaga til þingsályktunar, þskj 196, 194. Mál, 2003-2004,  Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

http://www.althingi.is/altext/130/s/0196.html (sótt 4. apríl 2012). 

9
 Hazel Reeves og Sally Baden, BRIDGE Report 55:Gender and Development: Concepts and Definition,7. 

10
 Drude Dahlerup, „Quota Project“ Global Database of Quotas for Women, 

http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm (Sótt 27.mars 2012).   

http://www.althingi.is/altext/130/s/0196.html
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eftir því hvernig kosningakerfi er í viðkomandi ríki. Einnig er mismunandi hvar í 

kosningaferlinu kynjakvótar eru notaðir. Stundum eru þeir notaðir í prófkjörum þannig að 

krafist er lágmarks þátttöku kvenna í þeim, þó að það sé fremur sjaldgæft. Algengastir eru 

kynjakvótar á framboðslistum til kosninga. Hvorugar þessara leiða tryggja þó að konum fjölgi 

á þingum þar sem þeim er oft skipað neðar á lista en körlum. Eina leiðin sem tryggir það að 

konur komist á þing er þegar lög segja til um að ákveðinn sætafjöldi skuli vera skipaður 

konum.
11

 

1.2 Kenningar 

Árið 1869 sagði John Stuart Mill það fyrirkomulag milli kynjanna sem gerði konur háðar 

körlum í laganna nafni vera óhafandi og sagði það standa í vegi fyrir framförum mannskyns. 

Þar með orðaði hann það vandamál sem alla tíð síðan hefur verið reynt að berjast gegn og 

Sameinuðu þjóðirnar telja nauðsynlegt að leggja áherslu á. Mill ítrekaði að koma yrði á 

fyrirkomulagi sem miðaði að því að koma á algjörum jöfnuði milli kynjanna, „ . . . Þannig 

að hvorugt hafi nokkur forréttindi eða völd og hvorugt verði með lögum útilokað frá nokkru 

því sem hitt hefur.“
12

  

Sylvia Walby (1990) er ein þeirra sem skoðað hefur valdskiptingu á milli kynjanna og talar 

um eiginlegt kynjakerfi þar sem karlar hafi hag af undirskipun kvenna. Ekki má þó líta svo á 

að allar konur séu undirskipaðar körlum og að allir karlar hafi vald yfir konum heldur er hér 

verið að tala um algengt félagslegt mynstur. Kynjakerfið hefur þróast og tekið breytingum 

enda tengt öðrum valdakerfum eins og til dæmis stéttaskiptingu. Undirskipun kvenna hefur að 

mörgu leyti færst frá heimilinu eða einkasviðinu yfir til þess opinbera. Konur höfðu áður fyrr 

engin opinber réttindi eins og eignarétt og kosningarétt. Nú hafa þær þau réttindi, að minnsta 

kosti í flestum heimshornum, en eru engu að síður undirskipaðar körlum á opinberum 

vettvangi eins og í atvinnulífinu og í valdastöðum í samfélaginu.
13

 Réttindi kvenna hafa 

vissulega aukist en þrátt fyrir það eru karlar enn ráðandi á opinbera sviðinu þar sem hin 

samfélagslegu völd eru mest. Ef konur komast ekki að þar sem völdin liggja, þá hafa þær fá 

                                                 
11

 Pär Zetterberg, Engineering Equality? Assessing the Multiple Impacts of Electoral Gender Quotas, (Uppsala 

Universitet, 2009), 12-13 og Drude Dahlerup, „Quota Project“ Global Database of Quotas for Women, 

http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm (Sótt 27.mars 2012).   

12
 John Stuart Mill, Kúgun kvenna, Þýðandi Sigurður Jónsson, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1997), 

69. 

13
 Þorgerður Einarsdóttir. „Kynjakerfið – Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?“ Í Rannsóknir í 

félagsvísindum VII, ritstj. Úlfari Haukssyni, (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2006),445-446, 

vitnað í Sylviu Walby. Theorizing Patriarchy (1997), 445-447. 
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tækifæri til að bæta eigin aðstæður. Það er einmitt vegna þessa sem alþjóðastofnanir eins og 

Sameinuðu þjóðirnar leita leiða til að taka á þessu vandamáli. Þriðja þúsaldarmarkmiðið var 

einmitt ein slík leið, en vikið verður nánar að því hér á eftir. 

En hvers vegna eru konur undirskipaðar körlum á opinbera sviðinu? Eitt af þeim hugtökum 

sem talað er um í þessu sambandi er glerþakið (e. glass ceiling). Hugtakið var fyrst notað á 

níunda áratugnum til þess að lýsa reynslu bandarískra kvenna á vinnumarkaðnum en er nú 

almennt viðurkennt hugtak sem lýsir þeim ósýnilegu hindrunum sem konur mæta á leið sinni í 

æðstu valda- og stjórnunarstöður. Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt að þrátt fyrir að 

hlutfall kvenna á vinnumarkaði hafi aukist þá skilar það sér ekki upp í æðstu stöður. Þrátt fyrir 

það að konur skipi víða meirihluta nemenda í háskólum og nærri helming starfsfólks háskóla, 

er fjöldi þeirra í æðstu stöðum, sem prófessorar og forsetar deilda, oft ekki nema 15-20%. Hér 

er það ósýnilega glerþakið sem notað er sem samnefnari yfir allar þær hindranir sem varna 

konum aðgangi að valdastöðum.
14

 

Það var í lok kalda stríðsins sem femínísk sjónarmið fóru að koma inn á svið 

alþjóðastjórnmálanna. Ný málefni komu fram á sjónarsviðið og alþjóðastofnanir og aðrar 

stofnanir sem ekki tilheyrðu ríkinu fengu meðbyr. Hnattvæðing var farin að hafa mikil áhrif 

og deilur urðu á milli þeirra sem fögnuðu jákvæðum efnhagslegum umbótum hnattvæðingar 

og þeirra sem fullyrtu að hún hjálpaði ekki við að minnka fátækt í heiminum. Hnattvæðingin 

og það að ný alþjóðleg málefni komu fram á sjónarsviðið höfðaði vel til femínista sem sættu 

sig ekki við að alþjóðastjórnmál væru skilgreind eingöngu út frá milliríkjastjórnmálum (e. 

inter-state politics). Þrátt fyrir að ákvarðanir sem teknar eru á alþjóðasviðinu hafi mikil áhrif á 

konur og þá staðreynd að meirihluti þeirra fátækustu í heiminum séu konur þá hafa þær haft fá 

tækifæri til að láta rödd sína heyrast í efstu stjórnstigum og í mikilvægum ákvarðanatökum í 

alþjóðamálum.
15

 Þetta er glöggt dæmi um undirskipun kvenna á opinbera sviðinu líkt og 

Walby fjallar um. 

Margir femínistar leggja áherslu á að koma á framfæri þekkingu til að upplýsa um aðferðir við 

að bæta aðstæður kvenna, útskýra hvers vegna konur eru undirskipaðar körlum og leita leiða 

                                                 
14

 Jerlando F. L. Jackson og Elizabeth M. O’Callaghan, „What Do We Know About Glass Ceiling Effects? 

A Taxonomy and Critical Review to Inform Higher Education Research,“ Research in Higher Education, nr.50 

(2009): 460-464. 

15
 J. Ann Tickner, „Gender in world politics,“ í The globalization of world politics, 264. 
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til að vinna á móti því. Það er svo aftur á móti mjög breytilegt innan ólíkra kenninga femínista 

hvaða leiðir teljast vænlegastar til að ná árangri.
16

 

Frjálslyndir femínistar skera sig meira úr að þessu leyti en aðrir femínistar þar sem þeir trúa 

því að hægt sé að útrýma undirskipun kvenna með því að fjarlægja lagalegar hindranir. Með 

því að fella úr gildi lög sem skipað hafa konum lægra en körlum og setja lög sem segja til um 

jafnan rétt kynjanna muni það tryggja að kynjajafnrétti verði náð. Flestar aðrar femínískar 

kenningar telja málið ekki svo einfalt og vilja meina að feðraveldið (e. patriarchy) sé rótgróið 

í öllum samfélögum og það að fjarlægja lagalegar hindranir sé ekki nóg eitt og sér. Þetta sést 

greinilega í mörgum samfélögum sem þegar hafa komið á lagalegu jafnrétti kynjanna en engu 

að síður er kynjajafnrétti mjög ábótavant.
17

 Hér er hægt að taka Ísland sem dæmi en árið 1961 

voru sett lög um launajöfnuð kvenna og karla.
18

 Engin eru þó viðurlögin og raunin er sú að á 

Íslandi er óútskýrður kynbundinn launamunur 13,2% árið 2011.
19

 

Marxískir og sósíalískir femínistar útskýra undirskipun kvenna með því að tengja það við 

vinnumarkaðinn og benda á að ólaunuð vinna innan heimilisins, sem er í miklum meirihluta á 

höndum kvenna, hafi verið lægra sett og þótt minna virði en launuð vinna utan heimilisins 

sem karlar sinni í ríkari mæli. Það þurfi því meira til en lagalegar úrbætur, umbylta þurfi 

kerfinu.
20

 Hér er þó vert að athuga að þessu er mjög misfarið á milli heimshluta en víða á 

Vesturlöndum til dæmis, eru hlutföll karla og kvenna á vinnumarkaði nokkuð jöfn en konur fá 

minna greitt og sinna ólaunuðum heimilisverkum í mun ríkari mæli en karlar.
21

 

Póstmódernískir femínistar skoða sambandið á milli þekkingar og valds. Þeir benda á að í 

gegnum tíðina hafa karlar verið taldir þeir sem hafa þekkingu og þekking byggst á lífi karla í 

hinum opinbera heimi. Femínistar sem skoða stöðu kvenna í fyrrum nýlenduríkjum tengja 

undirskipun kvenna við heimsvaldastefnu 19. aldar og halda því fram að valdatengsl þess tíma 

séu enn við lýði í dag. Þannig hafa femínistar Vesturlanda mótað hugmyndir um konur úr 

þriðja heiminum byggða aðeins á eigin reynslu. Litið er á þær konur sem fórnarlömb, 

                                                 
16

 J. Ann Tickner, „Gender in world politics,“ í The globalization of world politics, 264. 

17
 Sama heimild, 264-266. 

18
 Lög um launajöfnuð kvenna og karla nr.60/1961. 

19
 Stéttarfélag í almannaþágu,  Launakönnun 2011, „Launamunur kynjanna,“ http://www.sfr.is/kannanir-

sfr/launakonnun-sfr/launakonnun-2011/helstu-nidurstodur-2011/launamunur-kynjanna/ (sótt 13. Apríl 2012).  

20
 J. Ann Tickner, „Gender in world politics,“ í The globalization of world politics, 264- 267. 

21
 Gyða Margrét Pétursdóttir, „Within the Aura of Gender Equality: Icelandic work cultures, gender relations and 

family responsibility. A holistic approach,“ (doktorsritgerð, Háskóli Íslands, 2009). 

http://www.sfr.is/kannanir-sfr/launakonnun-sfr/launakonnun-2011/helstu-nidurstodur-2011/launamunur-kynjanna/
http://www.sfr.is/kannanir-sfr/launakonnun-sfr/launakonnun-2011/helstu-nidurstodur-2011/launamunur-kynjanna/
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ómenntaðar og að þær skorti gerendahæfni. Ekki er til ein almenn skilgreining á þörfum 

kvenna, nauðsynlegt er því að takast á við undirskipun kvenna með tilliti til menningarlegs 

bakgrunns.
22

  

Í þessu sambandi má nefna þá gagnrýni sem komið hefur fram og snýr að femínistum 

Vesturlanda og þeirra orðræðu. Femínistar utan Vesturlanda vilja meina að vestrænir 

femínistar sýni hroka og þjóðhverfu og þegar fjallað sé um konur í þriðja heiminum sé 

umræðan mjög einsleit og öllum konum skipað í sama hóp kúgaðra og vanmáttugra kvenna.
23

 

Þær staðalmyndir sem Vesturlandabúar hafa búið til hafa svo verið notaðir til að réttlæta 

ýmiss konar íhlutanir í málefni þessara ríkja.
24

   

Umfjöllun í þróunarfræði um þróunaraðstoð hefur löngum verið byggð á þeirri ályktun að 

þróun ríkja fylgi línulegri framvindu í átt að nútímavæðingu eins og hún er skilgreind á 

Vesturlöndum. Almennt eru sérfræðingar sem lært hafa þróunarfræði á Vesturlöndum og hafa 

sérþekkingu á hinum „þróaða heimi“ taldir best til þess fallnir að leysa vandamál 

þróunarlandanna. Að flokka þrónarlöndin eða þriðja heiminn sem sárafátæk, ótæknivædd og 

„eftirá“ hefur verið ríkjandi orðræða í umfjöllun um þróun.
25

  

 Á seinni árum hefur þessi hugsun þó verið gagnrýnd. Þróunarverkefni sem ráðist hefur verið í 

hafa ekki heppnast sem skyldi og óttinn við að ríki verði háð þróunaraðstoð hefur verið 

vaxandi. Sú algenga hugsun á Vesturlöndum að innlima þriðja heiminn inn í hinn 

nútímavædda vesturheim á ekki lengur við að mati margra. Þessar gagnrýnisraddir sem og 

tilraunir til efnahagslegra umbóta hafa hvatt suma fræðimenn til að endurmeta þróunaraðstoð. 

Mesta gangrýnin hefur þó beinst að orðræðunni eða einstaka verkefnum en ekki að þeirri 

afstöðu að nútímavæðing þróunarlanda sé háð tæknilegri aðstoð frá Vesturheimi, það er 

fjármagni og sérfræðiþekkingu. Sú skoðun er viðurkennd af mörgum, einnig í 

                                                 

22
 J. Ann Tickner, „Gender in world politics,“ í The globalization of world politics, 264-268. 

23
 Kristín Loftsdóttir, „Líkamar framandi kvenna,“ í Fléttur II Kynjafræði – Kortlagningar, ritstj. Irma 

Erlingsdóttir, 363-381,  (Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum við Háskóla Íslands, 2004) 364-365. 

24
 Kristín Loftsdóttir, „„Staðið á sama“. Vald og andóf WoDaaBe kvenna,“ í Fléttur II Kynjafræði – 

Kortlagningar, ritstj. Irma Erlingsdóttir, 313-331, (Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum við Háskóla 

Íslands, 2004) 313. 

25
 Jane L. Parpart, „Deconstructing the Development Expert.“ Í Feminism, Postmodernism, Development  ritstj. 

M. Marchand og J. Parpart. (London: Routledge, 1995), 221-222. 
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þróunarlöndunum. Nú hefur þó verið sett spurningamerki við þessa staðhæfingu og kallað 

eftir nýjum hugsunarhætti í þróunarfræði og nýjum aðferðum.
26

  

Þegar fyrst var farið að veita þróunarastoð til þróunarlanda var litið á konur sem þiggjendur en 

ekki sem mögulega fulltrúa í þróunaraðstoðinni sjálfri. Eins og kemur fram hér að ofan hefur 

verið litið á konur í þróunarlöndunum sem varnarlausar og kúgaðar og fórnarlömb hefða og 

lélegs efnahags. Áhersla er lögð á fátækt þeirra og skort á menntun. Með þessum hætti hafa 

Vesturlönd getað skilgreint vandamál kvenna í þróunarlöndum sem tæknileg vandamál, 

mælanleg og afmörkuð, sem hægt sé að leysa með tæknilegum hætti með þróunaraðstoð. 

Hvergi hefur verið minnst á þann möguleika að einmitt konurnar í þróunarlöndunum gætu 

sjálfar búið yfir mikilvægri þekkingu sem gæti nýst við að leysa úr vandanum.
27

  

Á síðustu árum hefur verið gerð sú krafa að endurhugsa skuli hugmyndina um þróunaraðstoð 

og að hlustað sé á íbúa þróunarlandanna þegar marka á nýja stefnu. Konur á hinum 

svokölluðu vandamálasvæðum vita best hvað þær þurfa og nauðsynlegt er að veita 

heimamönnum tækifæri til að taka þátt í að glíma við vandann. Einhliða íhlutanir Vesturlanda 

til að bjarga vanmáttugum konum þróunarlandanna eru úreltar aðferðir sem þarfnast 

endurskoðunnar.
28

  

Konur eru undirskipaðar körlum á opinbera sviðinu en ýmsar ósýnilegar hindranir standa í 

vegi fyrir því að þær komist að í valda- og áhrifastöðum samfélagsins. Frjálslyndir femínistar 

telja nóg að fjarlæga lagalegar hindranir en aðrir femínistar eru því ósammála og fullyrða að 

meira þurfi til. Sameinuðu þjóðirnar hafa lengi leitað lausna til þess að bregðast við þessum 

vanda en hafa þó fengið á sig gagnrýni fyrir að skilgreina vandann með vestrænum aðferðum 

sem á svo að leysa með tæknilegum úrlausnum. Þúsaldarmarkmiðin eru leið sem Sameinuðu 

þjóðirnar kusu að fara til að bregðast við vandanum og öðrum vandamálum sem heimurinn 

stendur frammi fyrir en verður nú fjallað nánar um markmiðin og setningu þeirra. 

 

 

                                                 

26
 Jane L. Parpart, „Deconstructing the Development Expert.“ Í Feminism, Postmodernism, Development, 221-

226. 

27
 Sama heimild, 227-229. 

28
 Sama heimild, 237-240. 
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2 Afhverju þúsaldarmarkmið? 

2.1 Aðdragandi – Almennt um markmiðin 

Árið 2000 markaði viss tímamót í sögu Sameinuðu þjóðanna því það ár var Þúsaldarráðstefna 

Sameinuðu þjóðanna haldin. Á fyrri ráðstefnum hafði grunnur að þeim ákvörðunum sem 

teknar voru á þessari ráðstefnu verið byggður en á þúsaldarráðstefnunni voru sett markmið, 

þúsaldarmarkmiðin svokölluðu, sem miðuðu að því að bæta líf þeirra fátækustu og lægra 

settu. Ákveðið var að setja tímamörk á markmiðin til að tryggja skjót viðbrögð og talið brýnt 

að vinna við að ná þessum markmiðum hæfist strax.
29

 Markmiðin eru átta talsins og bera 

yfirskriftina þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Millenium 

development goals). Markmiðin átta eru:  

1. Eyða fátækt og hungri.  

2. Öll börn njóti grunnskólamenntunar árið 2015. 

3. Vinna að jafnrétti kynjanna og efla konur. 

4. Lækka dánartíðni barna. 

5. Vinna að bættu heilsufari kvenna. 

6. Berjast gegn alnæmi, malaríu og öðrum sjúkdómum sem ógna mannkyninu. 

7. Vinna að sjálfbærri þróun. 

8. Styrkja hnattræna samvinnu um þróun.
30

 

 

Á þúsaldarráðstefnunni gerðu leiðtogar ríkjanna sér grein fyrir þeim vanda sem þjóðir 

heimsins stóðu frammi fyrir. Ýmis ögrandi verkefni lágu fyrir Sameinuðu þjóðunum, 

hnattvæðing hafði veitt mörgum aukin tækifæri og meiri lífsgæði en gæðunum sem fylgja 

hnattvæðingunni var þó veruleg misskipt. Kofi Annan þáverandi framkvæmdastjóri 

Sameinuðu þjóðanna gaf út skýrslu fyrir ráðstefnuna árið 2000 þar sem hann skilgreindi 

helstu vandamálin og kom með tillögur að lausnum og áherslumálum fyrir leiðtoga ríkja 

heimsins til að taka til athugunar. Annan batt miklar vonir við þúsaldarráðstefnuna og lagði 

                                                 
29

 José Antonio Ocampo, formáli í The United Nations Development Agenda: Development for All. 

30
 Félag Sameinuðu þjóðanna, „Þúsaldarmarkmiðin,“ 

http://www.un.is/?c=webpage&id=42&lid=41&option=links (sótt 17. Apríl 2012). 

http://www.un.is/?c=webpage&id=42&lid=41&option=links


  

17 

áherslu á að nú væri tækifæri til þess að endurmóta og endurskilgreina hlutverk Sameinuðu 

þjóðanna þannig að þær gætu skipt sköpum fyrir þjóðir heims í baráttunni við fátækt.
31

 

Lögð var rík áhersla á að vandað yrði til við alla vinnu við þúsaldarmarkmiðin sem eru partur 

af Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna. Þá var sérstaklega horft til þess að ná til allra 

hagsmunaaðila og ná sem víðtækastri samstöðu. Ríkisstjórnir, stofnanir innan Sameinuðu 

þjóðanna, önnur frjáls félagasamtök, einkaaðilar og almennir borgarar komu öll að vinnu við 

þróunaráætlunina. Allt var þetta gert til að skapa gagnkvæma ábyrgð allra aðila svo að sem 

bestur árangur næðist í að ná öllum þúsaldarmarkmiðunum.
32

 Ekki kemur þó fram hvort leitað 

hafi verið til dæmis til kvenna í þróunarlöndum þegar mótuð voru þau markmið er snéru að 

þeim. 

Þúsaldarmarkmiðin, sem grunnur var lagður að á ráðstefnunni í september árið 2000 og 

staðfest enn frekar á heimsráðstefnunni árið 2005, voru samþykkt af öllum 147 leiðtogunum 

sem sóttu ráðstefnuna og í fyrsta sinn voru markmið Sameinuðu þjóðanna formlega studd af 

Alþjóðabankanum og Alþjóðagjaldeyrissjóðinum. Síðan hafa markmiðin og þróunaráætlunin í 

heild sinni hlotið víðtækan stuðning frá stofnunum og einkaaðilum og einnig verið innleidd í 

stefnuáætlanir ríkja.
33

 Það er því óhætt að segja að þetta stóra verkefni sem Sameinuðu 

þjóðirnar réðust í árið 2000 hafi fengið mikinn hljómgrunn og víðtækan stuðning um heim 

allan. 

Leiðtogar fjölmargra ríkja höfðu lengi kallað eftir því að Sameinuðu þjóðirnar yrðu virkari og 

markvissari í þróunarmálum, nauðsynlegt væri að setja skýr markmið og áætlanir um hvernig 

skyldi vinna að þessum markmiðum. Með ráðstefnum og samkomum sem haldnar hafa verið 

síðustu tvo áratugi síðustu aldar hafa Sameinuðu þjóðirnar leitast eftir að svara þessu kalli og 

eru setning þúsaldarmarkmiðanna árið 2000 lokahnykkurinn í þeirri vinnu.
34

 Baráttunni er þó 

hvergi nærri lokið því markmiðunum er ekki náð. Miðað var við árið 2015 og þannig stefnt að 

því að öllum markmiðunum átta yrði náð á þessum 15 árum. 

                                                 
31

 Kofi Annan, Skýrsla framkvæmdastjóra "We the peoples: the role of the United Nations in the 21st century," 

(A/54/2000), Key proposals og Executive summary,  http://www.un.org/millennium/sg/report/index.html (sótt 

15.febrúar 2012).  
32

 José Antonio Ocampo, formáli í The United Nations Development Agenda: Development for All. 

33
 Richard Jolly, „United Nations Intellectual History Project,“ Ralph Bunche Institute for International Studies, 

The CUNY Graduate Center,  http://www.unhistory.org/briefing/7UNandDevStrategies.pdf (sótt 20. Febrúar 

2012), 5-7 og UN Department of Economic and Social Affairs, The United Nations Development Agenda: 

Development for All (New York: United Nations publication, 2007), 7. 

34
 José Antonio Ocampo, formáli í The United Nations Development Agenda: Development for All. 

http://www.unhistory.org/briefing/7UNandDevStrategies.pdf
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Aldrei fyrr höfðu leiðtogar ríkja heims sammælst um að taka á öllum þessum vandamálum í 

einu en með þúsaldarmarkmiðunum var tekið á friði, öryggi, mannréttindum og 

þróunarmálum í einum pakka enda voru allir sammála um að besta leiðin til árangurs væri að 

vinna að öllum málefnum samtímis. Fyrir ráðstefnuna árið 2005 ítrekaði Kofi Annan, 

þáverandi framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna mikilvægi þess að finna leiðir til að ná 

markmiðunum átta, búið væri að setja raunhæf markmið og nú þyrfti að grípa til aðgerða.
35

  

Á heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 2005 voru þúsaldarmarkmiðin staðfest og skýrari 

og traustari umgjörð sett utan um þau. Á ráðstefnunni samþykktu leiðtogar ríkjanna að grípa 

til aðgerða og sett var yfirgripsmeiri og markvissari aðgerðaáætlun en áður hafði verið gert. 

Þróunarríkin skuldbundu sig öll til að innleiða, innan árs, áætlanir um aðgerðir til að ná 

þúsaldarmarkmiðunum. Á ráðstefnunni var sérstök áhersla lögð á kynjajafnrétti og ríkin 

skuldbundu sig öll til að útrýma eftir fremsta megni kynjamisrétti sem birtist í menntun, rétti 

kvenna til eigna og ofbeldi í garð kvenna. Þriðja þúsaldarmarkmiðið snýr að kynjajafnrétti en 

vikið verður nánar að því hér á eftir.
36

 

Þúsaldarmarkmiðin eru semsagt markmið sem miðað er að að ná á 15 árum. Þau miða að því 

að taka á fátækt og öllum fylgifiskum fátæktar; hungri, sjúkdómum, barnadauða, skorti á 

húsaskjóli samfara því að taka á vandamálum sem snúa að menntun, sjálfbærri 

umhverfisstefnu og kynjajafnrétti. Rauður þráður markmiðanna er að tryggt sé réttlæti og 

jafnrétti allra, að íbúar jarðar búi allir við þau mannréttindi sem felast í öryggi, húsaskjóli og 

menntun.
37

 Markmiðin eru samantekt á þeim málefnum sem leiðtogar heimsins skuldbundu 

sig til að ná fram á þúsaldarráðstefnunni. Til viðbótar við þau ögrandi verkefni sem talin eru 

upp hér að ofan var lögð rík áhersla á alþjóðlegt samstarf um uppbyggingu þar sem allar 

þjóðir bera sameiginlega ábyrgð á útkomunni. Þúsaldarmarkmiðin hafa orðið að burðargrind í 

þróunarsamvinnu, ekki einungis ríkja og Sameinuðu þjóðanna heldur einnig annarra stofnana 

og félagasamtaka.
38

 

Eins og áður hefur komið fram snýr eitt af þúsaldarmarkmiðunum að kynjajafnrétti. Víða 

standa konur höllum fæti til dæmis þegar kemur að aðgangi að menntun og valda- og 

                                                 
35

 Kofi Annan, formáli í The Millennium Development Goals Report 2005, (New York: UN, 2005). 
36

 United Nations, 2005 World Summit Outcome, Fact Sheet, September 2005, (UN Department of Public 
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United Nations Development Project 2005), 1-2.  

38
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áhrifastöðum innan stjórnmála og því ekki að undra að eitt markmiðanna hafi snúið að því 

málefni.  Verður nú vikið nánar að baráttu Sameinuðu þjóðanna fyrir kynjajafnrétti og þar á 

eftir fjallað um markmiðið sjálft. 

2.2 Konur og Sameinuðu þjóðirnar  

Um langt skeið hafa konur verið í miklum minnihluta við stjórnvölinn innan sem utan 

Sameinuðu Þjóðanna og sem dæmi um það má nefna að af þeim 160 leiðtogum og 

stjórnendum sem skrifuðu undir stofnanasamning Sameinuðu þjóðanna árið 1945 voru 

einungis fjórar konur.
39

 

Það var þó frá upphafi gert að baráttumáli innan Sameinuðu þjóðanna að berjast fyrir 

réttindum kvenna og stuðla að jafnrétti kynjanna. Árið 1946 var skipuð sérstök stofnun (e. 

commission) kvenna sem, þrátt fyrir að vera aðeins undirumboð en ekki sérstök stofnun, hafði 

mikil áhrif með því að krefjast kosningaréttar fyrir konur um allan heim á þeim tíma sem 

nærri helmingur aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna hafði ekki veitt konum kosningarétt.
40

 Árið 

1963 markaði svo viss tímamót þegar Sameinuðu þjóðirnar viðurkenndu að nauðsynlegt væri 

að takast á við það misrétti sem konur urðu fyrir og fólu sérstöku umboði kvenna (e. 

Commission on the Status of Women) að gera uppkast að því sem síðar varð að CEDAW 

yfirlýsingunni svokölluðu sem má segja að sé einskonar alþjóðleg réttindaskrá kvenna. Með 

þessu viðurkenndu Sameinuðu þjóðirnar í fyrsta sinn að skoða þyrfti misrétti út frá 

sjónarhorni kvenna og þörfina fyrir aðgerðir til að takast á við vandann. 
41

 

Fyrsta opinbera kvennaráðstefnan var svo haldin árið 1975 í Mexíkó. Á þessari ráðstefnu var 

verkefninu um áratug kvenna (e. UN Decade for Women) ýtt úr vör en með því var opnað 

fyrir umræðu á alþjóðavettvangi um nauðsyn þess að efla konur og koma á kynjajafnrétti. 

Allsherjarþingið hafði fyrir ráðstefnuna skilgreint þrjú meginverkefni sem áttu að vera 

grunnur að vinnu Sameinuðu þjóðanna í þágu kvenna. Þau voru í fyrsta lagi að koma í veg 

fyrir mismunun eftir kyni og koma á kynjajafnrétti í hvívetna, í öðru lagi að vinna að þátttöku 

kvenna í þróunaruppbyggingu og í þriðja lagi að auka framlag kvenna í vinnu við að koma á 

                                                 
39

 Louis Emmerij og Richard Jolly, United Nations Intellectual History Project, 

http://www.unhistory.org/briefing/12Women.pdf (sótt 20. Febrúar 2012), 1. 
40

 Sama heimild. 
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friði í heiminum. Kvennaráðstefnan í Mexíkó hóf vinnu við þessi verkefni með því að 

samþykkja og setja af stað aðgerðarplan (e. World Plan of Action) sem innihélt 

aðgerðaráætlanir fyrir stofnanir og ríki sem þau áttu að vinna eftir næstu tíu árin. Ráðstefnan 

og þessi aðgerðaáætlun mörkuðu viss tímamót í viðleitni umheimsins til að bæta stöðu 

kvenna, til dæmis í þróunaruppbyggingu þar sem áður var álitið að uppbygging væri almennt í 

þágu kvenna en nú var talað um að uppbygging væri ekki möguleg nema með fullri þátttöku 

kvenna við vinnuna.
42

 

Árið 1979 var haldin ráðstefna um afnám misréttis gagnvart konum. Þar varð til, eins og áður 

sagði, svokölluð réttindaskrá kvenna þar sem ríki sem innleiða réttindaskrána eru skuldbundin 

til þess að gefa út skýrslu á fjögurra ára fresti um hvaða skref hafi verið tekin við að afnema 

misrétti í garð kvenna. Önnur kvennaráðstefna var svo haldin árið 1980, fimm árum eftir 

Mexíkó ráðstefnuna. Þar var farið yfir árangur síðustu ára og viðurkennt að þrátt fyrir 

framfarir væri ýmislegt sem benti til þess að ekki væri samræmi á milli lagalegra réttinda og 

þess að konur gætu raunverulega nýtt sér réttindin, þ.e. jöfn réttindi tryggja ekki jafnt aðgengi 

að réttindum, hvað þá jafna stöðu kynjanna. Nú væri brýn nauðsyn að tryggja jafnt aðgengi 

kynjanna að menntun, jafna atvinnumöguleika og fullnægjandi heilbrigðisþjónustu og til þess 

þyrftu ríki að grípa til harðari aðgerða, að auki þyrfti að tryggja eignarétt og erfðarétt kvenna 

og rétt þeirra á forræði yfir börnum sínum.
43

 

Árið 1985 var haldin þriðja kvennaráðstefnan, að þessu sinni í Nairobi og aftur var farið yfir 

árangur og framfarir síðustu ára. Ráðstefnugestir voru sammála um að nú væri 

kvennahreyfingin föst í sessi og orðin mikilvægt afl í jafnréttisbaráttunni. Samt sem áður voru 

birtar sláandi skýrslur á ráðstefnunni sem sýndu að árangurinn sem náðst hafði við afnám 

misréttist hafði einungis gagnast litlum hluta kvenna heimsins og að staða kvenna í 

þróunarríkjum hafði lítið sem ekkert batnað. Ljóst var að þær aðferðir sem notaðar voru á 

þessum tíma til að draga úr kynjamisrétti voru ekki að skila tilætluðum árangri og nauðsynlegt 

var að finna aðrar og betri leiðir.
44

 

Árangur í baráttu kvenna fram að fjórðu ráðstefnunni sem haldin var í Peking árið 1995 hafði 

verið hægfara. Enn hafði ekki tekist að breyta formgerðum samfélagsins og konur því 
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undirskipaðar körlum. Mikilvægar ákvarðanir voru enn teknar nær alfarið af körlum. Það var 

því stigið mikilvægt skref á ráðstefnunni í Peking árið 1995 þegar tekin var ákvörðun um það 

að einblína ekki lengur á konur sérstaklega heldur færa fókusinn yfir á kyngervi (e. gender).
45

 

Kyngervið er félagslega og menningarlega mótað, eins og áður hefur komið fram, en einmitt 

þess vegna er það breytanlegt.
46

  Þannig var farið að skoða kynjun samfélagsins og endurmeta 

allar áætlanir út frá þessari nýju áherslu til að sem bestur árangur næðist. Þá fyrst myndu 

konur eiga möguleika á því að standa jafnfætis körlum á öllum sviðum samfélagsins. Með 

þessu var líka verið að viðurkenna að kvenréttindi væru almenn mannréttindi og kynjajafnrétti 

væri öllum viðkomandi. Á ráðstefnunni var samþykkt yfirgripsmikil áætlun um eflingu 

kvenna (e. Platform for Action) sem markaði þáttaskil í baráttu kvenna á 21.öldinni.
47

 

Með innleiðingu Gender developement index (GDI) í þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna 

árið 1995 var stigið stórt skref í vinnu við stefnumótun í þágu kvenna. GDI mælir þróun ríkja 

og framfarir í fjórum flokkum; læsi, lífslíkur, innritun í skóla og launamuni kynjanna. Þannig 

er í raun mælt á hvaða stigi ójafnrétti kynjanna er í hverju ríki fyrir sig.
48

 

Sameinuðu þjóðirnar hafa vissulega fengið sinn skerf af gagnrýni. Margir gagnrýna þær fyrir 

að grípa ekki til aðgerða í nægilega miklum mæli, ráðstefnur eru oft haldnar og reglur settar 

en það vantar að framkvæma. Því má þó ekki gleyma að einmitt þessar ráðstefnur eru 

grundvöllur fyrir umræðu sem er nauðsynlegur grunnur að öllum aðgerðum. Þær fjóru stóru 

ráðstefnur um konur og kynjajafnrétti sem haldnar voru á árunum 1975 til 1995 voru 

árangursríkar í því að virkja konur og vekja athygli á málefnum kynjanna þannig að breyting 

varð á stefnumótun á málefnum kynjanna í nær öllum löndum heims.
49

 

Þegar kom að þróunarmálum var samþykkt á öllum heimsráðstefnum að kynjasamþætting 

væri nauðsynleg á öllum sviðum. Þeir aðilar sem kæmu að gerð þróunaráætlanna skyldu 

tryggja samþættingu kynja– og jafnréttissjónarmiða í öllum verkefnum og stefnugerð. Það að 
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greint sé hvernig og hvaða áhrif hinar ýmsu áætlanir hafa á konur annars vegar og karla 

hinsvegar er nauðsynlegt til að sjónarmið kvenna og hagsmunir séu tekin til greina við 

innleiðingu og mat á þróunaráætlunum. Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt áherslu á að konur eigi 

að hafa jöfn tækifæri á við karlmenn til allrar ákvarðanatöku og innleiðingu í 

þróunarmálum.
50

  

Á þúsaldarráðstefnunni var stigið enn eitt skref í kynjajafnréttisbaráttunni þegar ákveðið var 

að þriðja þúsaldarmarkmiðið myndi snúa að því að stuðla að kynjajafnrétti og efla konur en 

verður nú vikið nánar að því einstaka markmiði. 
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3 Þriðja þúsaldarmarkmiðið 

Þriðja þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna er að stuðla að kynjajafnrétti og efla konur. 

Þetta er vissulega háleitt markmið sem erfitt er að ná án þess að skilgreina það nánar og 

þrengja niður í raunhæft takmark en það er einmitt það sem Sameinuðu þjóðirnar gerðu. Það 

takmark sem sett var fram var að útrýma kynjamismunun í grunnmenntun, helst fyrir árið 

2005 og svo í öllum menntunarstigum eigi síðar en árið 2015.
51

 Að auka pólitíska þátttöku 

kvenna var ekki takmark í sjálfu sér en iðulega er hún nefnd í sambandi við aukna menntun og 

iðulega talað um tengsl aukinnar menntunar við aukna þátttöku kvenna á opinbera sviðinu. Í 

skýrslum Sameinuðu þjóðanna er því farið yfir framfarir á því sviði samhliða árangri í að 

útrýma kynjamismunun í menntun. 

Samkvæmt skilgreiningum Sameinuðu þjóðanna er kynjajafnrétti almenn mannréttindi og 

forsenda fyrir því að hægt sé að yfirstíga hungursneyð og fátækt. En til þess að hægt sé að tala 

um að jafnrétti kynjanna sé náð þarf að vera kynjajafnrétti í öllum menntunarstigum og 

atvinnuvegum. Bæði kynin þurfa að hafa greiðan aðgang að stjórnunarstöðum og sem jöfnust 

kynjahlutföll í stjórnmálum og hvívetna á hinu opinbera sviði.
52

  

3.1 Hvað hefur gerst á 10 árum? - Skýrslur þúsaldarmarkmiðanna 2005 og 

2011 

Eins og fram kemur hér að ofan var það takmark sem miðað var að ná að útrýma 

kynjamismunun í grunnmenntun um allan heim. Þessu takmarki átti helst að ná fyrir árið 2005 

en að minnsta kosti fyrir árið 2015. Í þessari ritgerð eru bornar saman tvær skýrslur 

Sameinuðu þjóðanna um árangur þúsaldarmarkmiðanna. Skýrslu frá árinu 2005 og svo 

síðustu útgefnu skýrslu frá árinu 2011. Með þessum hætti fæst sem best mynd af árangri við 

að ná markmiðinu. Í skýrslunum tveimur eru upplýsingar um fjölda stúlkna sem innritast í 

grunnskóla í hlutfalli við drengi, þá sýna skýrslurnar hlutföll þeirra sem innritast í 

framhaldsmenntun og loks prósentuhlutfall kvenna á þjóðþingum. Ekki er skilgreindur aldur 

þeirra sem innritast á hverju stigi enda eflaust misjafnt eftir svæðum hvernig því er háttað. 

Verður nú farið yfir árangur á þessum þremur sviðum. 
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 Þegar rýnt er í skýrslu þúsaldarmarkmiða frá 2005 er ljóst að takmarkinu var langt frá því að 

vera náð en vert að taka fram að þó að skýrslan sé frá 2005 þá eru gögnin sem gefa 

niðustöðurnar mörg frá árunum 2001 - 2005 svo ekki hafði langur tími liðið frá setningu 

þúsaldarmarkmiðanna þegar sum gögn eru gefin út. Skýrslan sýnir þó að það hafa orðið 

framfarir í öllum heimsálfum frá árinu 1990 og sumsstaðar virðist takmarkinu vera náð eða 

mjög nálægt því. Skýrslan sýnir fjölda stúlkna sem innritast í grunnskóla í hlutfalli við drengi 

árin 1990/91 annarsvegar og svo 2001/02 hins vegar. Í skýrslunni frá 2011 eru gögnin 

annarsvegar frá árinu 1999 og hins vegar frá árinu 2008/09. Taflan hér að neðan gefur 

einfalda mynd af stöðu mála eins og hún kemur fram í skýrslunum tveimur. 

Tafla 1 – Grunnmenntun 

Skýrslur                     2005                  2011 

Landsvæði 1990/91 2001/02 2008/09 

Afríka  

sunnan Sahara 

83/100 86/100 92/100 

Norður-Afríka 82/100 93/100 95/100 

Vestur-Asía 83/100 89/100 92/100 

Mið-Asía 99/100 98/100 98/100 

Suður-Asía 76/100 85/100 95/100 

Suðaustur-Asía 96/100 97/100 97/100 

Austur-Asía 93/100 100/100 104/100 

Eyjaálfa 90/100 93/100 89/100 

Suður-Ameríka  98/100 98/100 97/100 

  

Í skýrslunni frá 2005 sést að á nokkrum svæðum er bilið milli kynjanna lítið, í Suður-Ameríku 

og Mið-Asíu eru hlutföllin 98 á móti 100 og hafa lítið sem ekkert breyst á þessum rúma 

áratug. Í Eyjaálfu er bilið milli kynja talsvert en hækkar úr 90/100 yfir í 93/100 árið 2005. Þar 

sem mesta bilið er á milli kynjanna hafa þó orðið talsverðar framfarir, í Suður-Asíu fór 

hlutafallið ú 76/100 árið 1990 í 85/100 árið 2002 og Vestur-Asíu fór það úr 83/100 í 89/100. Í 

Afríku sunnan Sahara varð fremur lítil en þó jákvæð breyting frá 83/100 yfir í 86/100. Ljóst er 

að á þessum svæðum er kynjabilið enn mikið en í skýrslunni kemur fram að víða þar sem 

hlutfall innritaðra barna í skóla er lágt og húsakynni og aðföng af skornum skammti hafa 
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fjölskyldur oft aðeins tök á að senda eitt barna sinna í skóla og verða stúlkur þá iðulega 

útundan. Þau svæði sem náð hafa hvað mestum umbótum samkvæmt skýrslunni frá 2005 eru 

Norður-Afríka sem fór úr 82/100 yfir í 92/100 og svo Austur-Asía þar sem hlutfallið fór úr 

93/100 í 100/100 eða algjörlega jöfn kynjahlutföll.
53

   

Í skýrslunni frá 2011 sést að á þeim svæðum þar sem kynjabilið hafði verið lítið er það áfram 

svo, eins og í Mið-Asíu, en kynjabilið þar er það sama og frá 2002 eða 98/100. Í Suður-

Ameríku þar sem hlutföllin voru 98/100 árið 2002, höfðu þau lækkað um eitt stig og eru nú 

97/100, sömu hlutföll eru í Suð-Austur Asíu. Athyglisvert er að í Eyjaálfu hafa hlutföllin 

lækkað úr 93/100 niður í 89/100 og þannig ljóst að aðgerðir til að ná þúsaldarmarkmiðunum 

hafa ekki virkað sem skildi þar. Ekki er að finna í skýrslunum skýringu á þessari lækkun. Í 

öðrum heimshlutum hafa framfarirnar verið talsverðar og ber þar hæst að nefna Afríku sunnan 

Sahara þar sem hlutfallið er nú 92/100 en var í 86/100 árið 2002. Í Norður-Afríku er hlutfallið 

komið úr 92/100 í 95/100 og í Vestur-Asíu hefur það farið úr 89/100 árið 2002 í 92/100 2009. 

Í Austur-Asíu hefur þróunin snúist við og stúlkur farið fram úr drengjunum þar er hlutfallið 

nú 104/100.
54

 Eins og með dæmið hér að ofan er ekki að finna skýringu á þessari þróun í 

skýrslunum, í þeim er fyrst og fremst að finna tölulegar upplýsingar eins og birtast í töflunum 

í þessari ritgerð. 

Í skýrslunum er talað um kynjajafnvægi þegar hlutföllin eru frá 97/100 til 103/100 og 

samkvæmt skýrslunni hafa þrjú svæði náð þeim árangri í grunnmenntun: Mið-Asía, Suður-

Ameríka og Suð-Austur Asía.
55

 Svæðunum hefur því ekki fjölgað frá því í skýrslunni árið 

2005 og bendir það eitt og sér til þess að þúsaldarmarkmiðin hafi ekki skilað tilsettum árangri. 

Víða er langt í land og ljóst að ef þróunin verður áfram svona hæg, verður markmiðunum ekki 

náð innan sett tímaramma. Þegar skýrslurnar eru bornar saman sést þó greinilega að framfarir 

hafa orðið þó þær gangi ef til vill hægar en vonast var eftir, svæði eins og Norður-Afríka og 

Suður-Asía nálgast takmarkið en bæði svæði eru tveimur stigum frá kynjajafnvægi samkvæmt 

skilgreiningum Sameinuðu þjóðanna sem verður að teljast jákvæð þróun.  
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Tafla 2 – Framhaldsmenntun 

Skýrslur              2005          2011 

Landsvæði 2001/02 2008/09 

Afríka sunnan 

Sahara 

79/100 79/100 

Norður-Afríka 96/100 98/100 

Vestur-Asía 79/100 86/100 

Mið-Asía 97/100 98/100 

Suður-Asía 79/100 89/100 

Suðaustur-Asía 98/100 103/100 

Austur-Asía 93/100 106/100 

Eyjaálfa 91/100 88/100 

Suður-Ameríka  107/100 108/100 

 

Þegar kemur að framhaldsmenntun gefa niðurstöðurnar eilítið öðruvísi mynd. Eins og sést á 

töflunni hér að ofan eru ekki í skýrslunum gögn um hvernig hlutföllunum var háttað árið 1990 

svo aðeins er hægt að skoða árangurinn á þessum átta árum frá 2001/02 – 2008/09 en gögnin í 

skýrslunum eru frá þeim árum. Víða er ástandið mjög slæmt og ber þar helst að nefna Afríku 

sunnan Sahara þar sem hlutföllin eru 79/100 og hafa ekkert batnað á þessum átta árum. Í 

Vestur- og Suður-Asíu er ástandið slæmt en hefur þó batnað töluvert á tímabilinu og er komið 

úr 79/100 upp í 86/100 í Vestur-Asíu og úr 79/100 upp í 89/100 í Suður-Asíu. Ástandið hefur 

versnað í Eyjaálfu líkt og með hlutföllin í  grunnmenntun og er komið úr 91/100 árið 2001/02 

niður í 88/100 árið 2008/09. Í Norður-Afríku og Mið-Asíu hefur kynjajafnvægi verið náð 

samkvæmt stöðlum Sameinuðu þjóðanna og hefur ástandið breyst lítið á tímabilinu 

kynjajafnvægi er einnig komið á í Suðaustur-Asíu en þar hafa þó stúlkur tekið eilítið fram úr 

drengjum í framhaldsmenntun og hafa hlutföllin hækkað úr 98/100 upp í 103/100. Sömu sögu 

má segja um ástandið í Suður-Ameríku en þar hafa fleiri stúlkur en drengir innritast í 

framhaldsmenntun og hefur það verið svo allavega síðasta áratuginn. Í Austur-Asíu hefur 

verið hvað mesta breytingin á þessum átta árum. Þar hafa hlutföllin farið úr 93/100 árið 

2001/02 upp í 106/100 árið 2008/09. Einhverntíman á þessu tímabili hefur þannig 
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kynjajafnvægi verið náð en svo hafa stúlkur farið fram úr dengjum og því aftur komið á 

ójafnvægi.
56

 Enn og aftur er engin skýring gefin og því óljóst hvað veldur þessari þróun. 

Samkvæmt skýrslunni frá 2011 hefur kynjajafnvægi í framhaldsmenntun verið náð Í Norður-

Afríku og Mið- og Suðaustur-Asíu. En árið 2005 hafði Norður-Afríka ekki náð þeim áfanga. 

Ástandið er enn slæmt í Vestur- og Suður-Asíu en hefur þó tekið stórt stökk fram á við og þar 

hefur náðst góður árangur á síðustu árum. Verst er ástandið í Afríku sunnan Sahara og í 

Eyjaálfu og ljóst að setning þúsaldarmarkmiðanna hefur ekki haft áhrif til batnaðar á þeim 

landsvæðum. Í Suður-Ameríku og Austur-Asíu hefur dæmið snúist við og hlutfall stúlkna 

talsvert hærra en drengja sem innritast í framhaldsnám. Það er því ljóst að þrátt fyrir góðan 

árangur á sumum landsvæðum er enn stórt bil sem á eftir að brúa hvað varðar kynjajafnrétti til 

náms í framhaldsmenntun frá því að vera 79/100 í Afríku sunnan Sahara yfir í að vera 

108/100 í Suður-Ameríku. 

 

Tafla 3 – Pólitísk þátttaka 

Skýrslur                 2005              2011 

Landsvæði 1990 2005 2011 

Afríka sunnan 

Sahara 

7% 14% 20% 

Norður-Afríka 3% 9% 12% 

Vestur-Asía 5% 5% 9% 

Mið-Asía  -  12% 16% 

Suður-Asía 6% 8% 18% 

Suðaustur-Asía 10% 16% 18% 

Austur-Asía 20% 19% 19,50% 

Eyjaálfa 1% 3% 2% 

Suður-Ameríka  12% 19% 23% 
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Þegar kemur að pólitískri þátttöku kvenna sýnir skýrslan frá 2005 mjög misjafna þróun eftir 

svæðum. Að jafnaði hefur þó hlutfall kvenna á þingi aukist, þó hægt sé, frá árinu 1990 til 

ársins 2005. Mest hefur hlutfallsleg aukning verið í Afríku sunnan Sahara þar sem hlutfallið 

fór úr 7% þingsæta yfir í 14% og Norður-Afríku þar sem konur skipuðu aðeins 3% þingsæta 

árið 1990 en voru komnar upp í 9% árið 2005. Þessar tölur eru þó sláandi lágar og ljóst að hér 

er mikið verk fyrir höndum. Á engu svæðanna fer hlutfall kvenna á þingi yfir 20% árið 2005 

en hæst er hlutfallið í Suður-Ameríku og Austur-Asíu eða 19%. Í skýrslunni frá 2005 kemur 

fram að hlutföll kvenna á þingi í heiminum þegar upplýsingar frá öllum ríkjum eru teknar 

saman sé aðeins 16%, það kemur þó einnig fram að yfir 80 ríki séu þá þegar farin að nýta 

ýmsar sértækar aðgerðir eins og kynjakvóta til að auka og tryggja pólitíska þátttöku kvenna.
57

 

Áhugavert er að sjá hvernig þessar aðgerðir hafa haft áhrif þegar niðurstöður skýrslunnar frá 

2005 eru bornar saman við skýrslu þúsaldarmarkmiðanna frá 2011.  

Skýrslan frá 2011 sýnir jákvæða þróun í pólitískri þátttöku. Því fer þó fjarri að kynjahlutfallið 

sé jafnt. Þegar borin eru saman gögnin frá 2005 og svo 2011 sést að framfarir hafa orðið á 

öllum svæðum nema Austur-Asíu sem mælist þó með eitt hæsta hlutfallið en stendur í stað frá 

árinu 2005 með konur í 19% þingsæta. Hæst er hlutfallið í Suður-Ameríku eða 23% og hefur 

það hækkað frá 19% árið 2005. Í Mið-Asíu hefur hlutfallið hækkað úr 12% í 16% og í Suð-

Austur Asíu úr 16% yfir í 18%. Hástökkvarinn er tvímælalaust Suður-Asía þar sem hlutfall 

þingsæta skipuð konum var árið 2005 aðeins 8% en er árið 2011, 18%. Miklar framfarir hafa 

einnig orðið í Afríku sunnan Sahara þar sem hlutfallið er nú 20% en var árið 2005 14%. 

Ástandið í Vestur-Asíu og Norður-Afríku er einna verst þar sem konur skipa 12% þingsæta í 

Norður-Afríku og aðeins 9% þingsæta í Vestur-Asíu, þróunin hefur þó verið jákvæð síðan 

þúsaldarmarkmiðin voru sett, en hæg. Konur skipa nú 19% þingsæta í heiminum í heild sem 

er hæsta hlutfall nokkru sinni en engu að síður langt frá takmarkinu um jafna þátttöku karla og 

kvenna. Kynjakvótar og önnur sértæk úrræði hafa verið það tæki sem hvað best hefur stuðlað 

að aukningu í þátttöku kvenna í stjórnmálum en einnig tegund kosningakerfa, þó það komi 

ekki fram hvaða tegund þykir heppilegust. Í skýrslunni frá 2011 er lögð áhersla á mikilvægi 

þessara úrræða til að koma konum að á opinbera sviðinu. 
58

  

Skýrslurnar sýna óneitanlega að það hafa orðið framfarir. Þróunin hefur verið almennt hæg en 

þó uppávið í heildina. Sumsstaðar er lítil sem enginn árangur eða jafnvel örlítil afturför, eins 
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og til dæmis í pólitískri þáttöku í Eyjaálfu, sem er vissulega áhyggjuefni. Síðustu ár hafa 

stúlkur sumsstaðar farið fram úr drengjum sem bendir til þess að þróunin fari hugsanlega að 

snúast í hina áttina. Það eitt og sér þýðir samt ekki að konur muni öðlast aukna efnahagslega 

hlutdeild eða muni tryggja aukin hlutföll þeirra á þjóðþingum. Hér er vert að vísa í glerþakið 

sem fjallað var um hér að framan en það hefur sýnt sig að þó konur mennti sig og hljóti 

jafnvel meiri menntun en karlar eru ósýnilegar hindranir sem koma í veg fyrir að þær nái 

sömu hlutdeild í æðstu stöðum og karlarnir. 

3.2 Áhrifaríkar aðgerðir 

Eins og áður hefur komið fram samþykktu leiðtogar ríkja Sameinuðu þjóðanna við setningu 

þúsaldarmarkmiðanna að grípa til aðgerða og skuldbundu sig til að innleiða í stefnur áætlanir 

um aðgerðir, meðal annars til að útrýma kynjamisrétti og efla konur. Þannig lögðu Sameinuðu 

þjóðirnar keflið í hendurnar á ríkjunum sjálfum um að stjórna aðgerðum þó vissulega hafi 

verið settar skýrar leiðbeiningar um hvaða takmarki ríkin skyldu ná. Sameinuðu þjóðirnar 

treystu líka á undirstofnanir sínar til þess að styðja við og veita ráðgjöf og þjálfun í ríkjum um 

aðferðir sem þykja áhrifaríkar í að efla konur og auka kynjajafnrétti. Undirstofnanir 

Sameinuðu þjóðanna eins og til dæmis UNDP, UNICEF, UNIFEM og UNESCO hafa til að 

mynda unnið mikilvægt starf við að útvega námsefni og þjálfa kennara, þjálfa konur í 

stjórnsýslu og kosningabaráttu og styðja við staðbundnar aðgerðir til að koma í veg fyrir 

ofbeldi gegn konum svo nokkur dæmi séu tekin.
59

 Sumar aðgerðir eins og til dæmis að setja á 

kynjakvóta til að greiða leið kvenna til þingsetu hafa verið viðurkenndar víða um heim sem 

áhrifarík aðferð við að efla konur en önnur úrræði eru bundin við viss svæði eða ríki enda 

misjafnt hvar ríkin eru stödd og hvaða aðferðir henta best á hverjum stað.  

Í skýrslu UNDP frá árinu 2010 þar sem talað er um hvað þurfi til þess að ná 

þúsaldarmarkmiðunum er einmitt fjallað um mikilvægi þess að úrræði séu þróuð af 

heimamönnum, það gefur skýrustu ábyrgðina og skilar besta árangrinum. Einnig er mikilvægt 

að unnið sé að öllum markmiðum samtímis enda hefur verið sýnt fram á að þegar árangur 

næst við að ná einu markmiði hefur það jákvæð áhrif á árangur við önnur markmið. Í 

skýrslunni eru tekin dæmi um jákvæð áhrif menntunar á heilsu barna og eflingu kvenna.
60
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Í skýrslu UNDP er fjallað um þær aðferðir sem virka og hafa virkað við að ná árangri við að 

ná þriðja þúsaldarmarkmiðinu. Fyrst og fremst er talað um lagalegar og stjórnskipunarlegar 

endurbætur. Fyrsta skrefið þarf að vera að efla konur með því að veita þeim öll sömu lagalegu 

réttindi og karlar. Víða, eins og til dæmis í Kambódíu og Kyrgistan hafa konur ekki sama rétt 

til að eiga land og karlar og því er nauðsynlegt að breyta. Í Botswana, þar sem konur þurftu 

samþykki eiginmans síns til að mega eiga eignir og taka lán, hafa nú verið sett lög sem segja 

til um jafnan rétt karla og kvenna í hjónabandi. Í Úganda hefur verið komið á fót stofnun sem 

veitir konum sérstaklega, ráðgjöf um markaðsupplýsingar og tæknilega aðstoð til að auka 

þátttöku kvenna í atvinnulífinu og gera þeim kleift að þekkja réttindi sín.
61

 Eins og kom í ljós 

þegar skýrslur þúsaldarmarkmiðanna voru bornar saman þá hefur pólitísk þátttaka kvenna 

aukist hægt og víða er hlutfall kvenna á þjóðþingum undir 20%. Þó hafa talsverðar framfarir 

orðið á síðustu árum og er það meðal annars tilkomu kynjakvóta að þakka. Í Rúanda skipa 

konur helming þingsæta, en það er einsdæmi. Þar í landi voru settir á kynjakvótar í 

þingkosningum eftir þrotlausa baráttu kvenna sem kröfðust stjórnarfarslegra umbóta. 

Samvinna einka- og opinbera geirans getur einnig haft jákvæð áhrif á eflingu kvenna. Í 

Mexíkó hefur verið starfrækt árangursríkt verkefni þar sem einkarekin fyrirtæki eru 

verðlaunuð ef þau ná árangri eða afreka eitthvað sérstakt á sviði kynjajafnréttis.
62

 Til þess að 

auka hlutfall barna sem innritast í skóla hafa ýmsar leiðir verið farnar. Afnám skólagjalda er 

áhrifarík leið sem jók framfarir meðal annars í Kenýa, Malaví og Nepal. Í Egyptalandi hafði 

það mikil jákvæð áhrif á skólagöngu barna að skaffa fríar máltíðir í skólum í fátækustu 

samfélögunum.
63

  

Eins og sést á dæmunum hér að framan er misjafnt hvaða aðferðir henta best. Mikilvægt er að 

taka tillit til aðstæðna í hverju landi fyrir sig og að ríkin sjálf, heimamenn, sjái sem mest um 

skipulagningu og framkvæmd því þannig næst mestur árangur. Þá hugsun má tengja við 

póstmódernískan femínisma sem farið var í hér að framan en þessi áhersla á lagalegar 

umbætur er í takt við frjálslyndan femínisma. Flestir eru sammála um að lagalegt jafnrétti 

kynjanna sé nauðsynlegt en þarf ekki að ganga lengra? Hvergi er fjallað um þörfina til að 

umbylta kerfinu eins og marxískir og sósíalískir femínistar leggja áherslu á. Sameinuðu 

þjóðirnar tala um lagalegar úrbætur sem fyrsta skref en erfitt er að sjá í þeim gögnum sem hér 
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hafa verið skoðuð að ljóst sé hvert sé næsta skref. Verður nú vikið nánar að þeirri gagnrýni 

sem komið hefur fram á aðgerðir og aðferðir Sameinuðu þjóðanna. 

3.3 Gagnrýni – Gæði menntunnar og Global Gender Gap Report 

Flestir geta verið sammála um að setning þúsaldarmarkmiðanna hafi verið jákvætt skref í að 

samræma aðgerðir til að hafa áhrif á fátækt, ójafnrétti í heiminum og alla fylgifiska þess. 

Hugsunin á bakvið er góð og vonin var, og er, að markmiðunum verði náð og þá verði búið að 

stíga stór skref í átt að betri heimi. Allt frá setningu markmiðanna hafa þó verið uppi 

gagnrýnisraddir og ýmsir talið Sameinuðu þjóðirnar ekki hafa farið rétta leið við 

markmiðasetningu og aðgerðaáætlun eða hreinlega að þúsaldarmarkmiðin missi marks og 

hjálpi ekki þeim sem mest þurfi á því að halda.  

Sumir hafa gengið langt í gagnrýninni og talið að markmiðin gagnist ekki þeim sem þau eru 

ætluð og séu í raun misheppnuð tilraun til þróunaraðstoðar. David Sogge er einn þessara 

gagnrýnanda en hann segir það sem vanti í þúsaldarmarkmiðin sé að útskýra hvers vegna 

vandamálin urðu að vandamálum, hver er rót vandans? Þetta telur Sogge vera lykilatriði og 

nauðsynleg forsenda þess að árangur náist. Vissulega hefur Sameinuðu þjóðunum tekist betur 

en nokkru sinni áður að fá ríki og stofnanir til að tala sama tungumáli og samræmast um 

áætlun og aðgerðir en hvergi er minnst á rætur vandamálsins. Á heimsráðstefnunni árið 2005 

skuldbundu ríki sig til að útrýma kynjamisrétti í menntun, rétti kvenna til eigna og ofbeldi í 

garð kvenna en í þúsaldarmarkmiðunum er ekki minnst á lausnir við að útrýma ofbeldi. Getur 

verið að það sé vandamál sem Sameinuðu þjóðirnar hafa ekki lausnir við? Kynjamisrétti í 

menntun og réttur kvenna til eigna eru að vissu leyti tæknileg vandamál, eins og fjallað var 

um í kafla 1.2, sem hægt er að leysa með tæknilegum aðferðum eins og lagalegum úrbótum, 

en ofbeldi í garð kvenna er talsvert flóknara vandamál sem aðeins er hægt að leysa með því að 

ráðast að rót vandans. Sogge telur einnig að ríkisstjórnir fátækra landa sinni ekki 

þúsaldarmarkmiðunum með því að setja ekki nægilegt fjármagn í þau, en það er auðvitað 

nauðsynlegt til þess að hægt sé að beita aðgerðum.
64

 Ef ekki er gert ráð fyrir neinum 

fjárveitingum til vinnu við þúsaldarmarkmiðin í fjárlögum ríkja eru þau ekkert nema orðin 

tóm. 
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Vinna Sameinuðu þjóðanna að því að stuðla að kynjajafnrétti og efla konur hefur ekki sloppið 

við gagnrýni og ýmsir kvennréttindahópar hafa lýst yfir áhyggjum sínum yfir því hve hægar 

framfarir í átt að jafnrétti kynjanna eru. Þetta á sérstaklega við um pólitíska þátttöku kvenna 

og vilja þessir kvennréttindahópar meina að þúsaldarmarkmiðin séu ekki nægilega vel sniðin 

að því að auka þátttöku kvenna á opinbera sviðinu. Áhyggjurnar beinast líka að því að ríkin 

sjálf séu ekki að standa við skuldbindingar sínar við markmiðin og skili ekki nægilegum 

árangri. Vinna við markmiðin gengur misvel og á meðan það lítur út fyrir að sumum 

markmiðum verði náð á áætluðum tíma er útlitið ekki jafn gott fyrir önnur markmið og að 

mati margra fellur þriðja þúsaldarmarkmiðið í síðari flokkinn. Ekki eru allir sáttir við þá leið 

sem valin var, að setja takmarkið við jafnan aðgang kynjanna að menntun. Til að það náist 

alvöru árangur má ekki takmarka aðgerðir við einstök málefni, nauðsynlegt er að aðgerðum sé 

beitt á öllum sviðum og það á sama tíma. Að sama skapi sé ekki rétt að það að efla konur sé 

markmið í sjálfu sér, miklu frekar eigi að fjalla um það sem almenn mannréttindi að konur 

standi jafnfætis körlum á öllum sviðum.
65

 Ef til vill þurfa Sameinuðu þjóðirnar að samræma 

betur aðgerðir og setja meiri kröfur á ríki að standa við skuldbindingar sínar, og eyða tíma og 

fjármunum í vinnu við markmiðin til þess að árangur náist. Sumir telja jafnvel nauðsynlegt að 

ríki innleiði lög um þúsaldarmarmiðin svo skuldbinding þeirra verði ríkari og ábyrgðin 

skýrari.
66

  

Þegar þriðja markmiðið er skoðað heildrænt eru nokkrar spurningar sem vakna. Virðist svo 

vera að þriðja markmiðið sé einungis að ná því að jafnmargar stelpur innritist í skóla eins og 

strákar og má skilja á því að ekki sé verið að vinna að aukinni menntun heldur aðeins verið að 

minnka kynjabilið. Ekki er þá verið að horfa á fjölda þeirra sem útskrifast, heldur aðeins að 

fjöldi þeirra sem innritast sé jafn af báðum kynjum. Það að kynjabilið sé 99/100 segir okkur 

ekkert hvað hátt hlutfall drengja hefur aðgang að menntun, aðeins það að hlutfall stúlkna og 

drengja með aðgang, sé nokkuð jafnt. Hér verður þó að skoða öll markmiðin í samhengi, enda 

eiga þau að styðja við hvort annað. Annað þúsaldarmarkmiðið miðar að því að gera öllum 

stúlkum og drengjum kleift að ljúka grunnmenntun.
67

 Þriðja þúsaldarmarkmiðið snýr þó líka 
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að framhaldsmenntun en hvergi er í markmiðunum talað um að öllum verði gert kleift að ljúka 

framhaldsnámi, en það er ef til vill efni í næstu markmið. Í skýrslunum tveimur sem hér voru 

bornar saman er ekki talað um fjölda stúlkna í hlutfalli við drengi sem ljúka námi heldur þau 

sem innritast í skóla. Þetta er gagnrýnivert fyrir þær sakir að mikill munur getur verið á því að 

innritast í skóla og svo ljúka námi, víða er eflaust mikið brottfall úr skólum en skýrslurnar 

sýna ekki hve mikið það er eða hvort það er misjafnt á milli kynja. Annar punktur er sá um 

gæði menntunarinnar. Ekki er fjallað sérstaklega um einhverskonar mælikvarða eða kröfur um 

að sú menntun sem tryggja á stúlkum og drengjum sé af ákveðnum gæðum eða verði að 

uppfylla ákveðin skilyrði. Þetta er athyglisvert enda ljóst að því fer fjarri að grunnmenntun 

um allan heim sé stöðluð og kröfurnar til nemenda séu eins. Í skýrslu UNDP þar sem fjallað 

er um hvað þurfi að gera til þess að ná þúsaldarmarkmiðunum er þó talað um mikilvægi þess 

að halda uppi gæðum í menntun á sama tíma og reynt sé að auka hlutfall innritaðra barna í 

skóla. Það verði meðal annars gert með því að þjálfa kennara í auknum mæli og uppfæra 

kennsluefni.
68

 

Fróðlegt er að bera saman skýrslur Sameinuðu þjóðanna við Global gender gap report sem er 

skýrsla World Economic Forum (WEF) sem fjallar um kynjabil í ríkjum heimsins, en skýrslan 

hefur fengið á sig gagnrýni af svipuðum toga og reifuð er hér að ofan. Skýrslan mælir mismun 

á milli kynjanna og framfarir á milli ára. Bilið á milli kynjanna er mælt með ítarlegum og 

yfirgripsmiklum hætti þannig að það hafi ekki áhrif hversu miklar auðlindir ríkis eru, heldur 

einungis hversu réttilega þeim gæðum er skipt á milli kynjanna.
69

 Global gender gap index, er 

einskonar rammi til að ná utan um allar ólíkar breytur sem mæla kynjabilið. Mælt er kynjabil í 

ríkjum út frá fjórum þáttum; aðgangur að menntun, lífslíkur og heilsa og efnhagslegum og 

pólitískum þáttum. Menntun er skoðuð út frá svipuðum þáttum og í skýrslum Sameinuðu 

þjóðanna. Mæld eru hlutföll drengja og stúlkna sem innritast í grunn- og framhaldsmenntun 

og svo er læsi meðal kynjanna mælt. Í skýrslunni kemur í ljós að bilinu hefur mjög víða verið 

lokað en það segir ekkert til um gæði menntunarinnar, svo lengi sem staða drengja og stúlkna 

er jöfn þá telst bilinu vera lokað.
70
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Vert er einnig að gagnrýna þá forsendu sem Sameinuðu þjóðirnar í raun gefa sér um að aukin 

menntun kvenna skili sér beint í auknum áhrifum þeirra og völdum á opinbera sviðinu. Eins 

og kemur fram í skýrslu Þorgerðar Þorvaldsdóttur (2002), sem gerð var að beiðni 

Jafnréttisnefndar Háskóla Íslands, er langt frá því að tengsl séu þarna á milli. Þar kemur fram 

að þó að aukin áhersla hafi verið á menntun síðustu ár sem leiddi til þess að konur eru nú í 

talsverðum meirihluta í háskólanámi, þá skilar það sér ekki upp í efstu stöður í 

háskólasamfélaginu. Konur eru áfram í minnihluta í nefndum, stjórnum og kennarastöðum og 

verður hlutfallið lægra eftir því sem stöðurnar eru hærra settar. Því hefur verið haldið fram að 

hærra hlutfall kvenna sem nemenda mun sjálfkrafa leiða til fjölgun þeirra á efri stigum innan 

háskólans en svo er ekki og því ljóst að menntun ein og sér nægir ekki til að koma konum að á 

opinberum vettvangi.
71

 Hið sama kemur fram í fjölda rannsókna og aftur er það hið ósýnilega 

glerþak sem varnar konum aðgangi að æðstu stöðum samfélagsins. Þetta má líka glögglega sjá 

í skýrslu WEF en þar hafa til að mynda 22 lönd náð því að loka kynjabilinu í menntun en því 

er þó misjafnlega farið á milli þessara landa hvar þau standa hvað varðar pólitíska og 

efnahagslega þátttöku kvenna. Sem dæmi má taka Kosta Ríka en þar hefur kynjabilinu í 

menntun verið lokað en staða kvenna í atvinnulífinu er frekar slæm en þar lendir Kosta Ríka í 

97. sæti af 135. Svipað má segja um Bahamas sem trónir á toppnum ásamt fleiri löndum hvað 

varðar jafnrétti til menntunnar og líka efnahagslega þátttöku kvenna en samt sem áður skipar 

ríkið 117. sæti hvað varðar pólitíska þátttöku með enga kvenkyns ráðherra eða þjóðarleiðtoga 

og aðeins 12% sæta á þingi.
72

 Það fer því fjarri að aukin menntun kvenna skili sér beint í 

auknum áhrifum þeirra og völdum. 

3.4 Umræður – Verður markmiðinu náð?  

Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 2010 þar sem fjallað var um þúsaldarmarkmiðin og 

gengi þeirra, settu leiðtogar heimsins niður aðgerðaáætlun sem útlistaði hvernig hægt væri að 

ná markmiðunum öllum fyrir áætlaðan frest. Ráðstefnugestir voru sammála um það að ef 

áætluninni yrði fylgt yrði markmiðunum náð.
73

 En er það ef til vill óraunhæfur möguleiki? 

Eins og komið hefur fram í þessari ritgerð hefur árangur þeirrar vinnu sem lögð hefur verið í  

við þriðja þúsaldarmarkmiðið verið hægur hvað varðar ýmsa þætti. Ljóst er því að til þess að 
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markmiðinu verði náð að fullu fyrir árið 2015 verða framfarir að verða hraðari og spýta 

verður í lófana. 

Innan veggja Sameinuðu þjóðanna ríkir bjartsýni á að það fyrirfinnist sú þekking og þær 

bjargir sem nauðsynlegar eru til að markmiðunum verði náð í tæka tíð. Styðja þarf við þær 

aðferðir sem hafa reynst vel og víkja frá aðferðum sem hafa virkað illa til að auka árangurinn 

á næstu fjórum árum.
74

 

Í skýrslu UNDP frá árinu 2010 kemur fram að á sama tíma og hlutfall fátækra í heiminum er 

að minnka er fjöldi fátækra í heild, til að mynda í Suður-Asíu og Afríku sunnan Sahara að 

hækka. Alþjóðlega efnahagskreppan hægði á framförum með hækkuðu matvöru- og olíuverði, 

minnkandi eftirspurn og lægð í efnahagslegum umsvifum þannig að fleiri misstu trúnna á að 

markmiðunum yrði náð fyrir áætlaðan frest.
75

 

Eins og kemur fram hér að framan var með þriðja þúsaldarmarkmiðinu sett það takmark að 

útrýma kynjamismunun í menntun. Víða hafa verið góðar framfarir og takmarkinu náð á 

sumum svæðum. Enn er þó bil sem þarf að brúa í mörgum heimshlutum og ljóst að þar sem 

litlar sem engar framfarir hafa orðið er þörf á skilvirkari aðferðum til að takmarkinu verði 

náð. Á meðan efnahagur heimsins er enn að taka við sér eftir alþjóðlegu efnahagskreppuna er 

óvíst með aukið fjármagn til að flýta aðgerðum og auka framfarir, þannig er því miður 

ýmislegt sem bendir til þess að takmarkinu verði ekki náð fyrir árið 2015. 

Í skýrslu UNDP eru lagðar til ýmsar leiðir til að flýta fyrir framförum. Til að hafa áhrif á 

menntun er lagt til að auka opinbera fjárfestingu í menntun þannig að 20% hið minnsta, af 

ríkisútgjöldum fari í menntakerfið. Til að efla konur þarf að auka enn frekar mögleika þeirra 

og flýta fyrir efnahagslegum, lagalegum og stjórnarfarslegum breytingum til hagsbóta fyrir 

þær. Hafa á áhrif á pólitíska þátttöku kvenna með stjórnarfarslegum og lagalegum umbótum.
76

 

Hér má ætla að sé verið að ítreka kröfur um sértækar aðgerðir eins og nefndar hafa verið að 

framan. Komið hefur fram að aðgerðir eins og kynjakvótar skila góðum árangri en þörf er á 

fleiri árangursríkum leiðum ef markmiðið á að nást.  
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Allt eru þetta þó aðgerðir undir hatti frjálslynds femínisma þar sem talið er nóg að fjarlægja 

lagalegar hindranir. Það er því ekki sett spurningamerki við formgerð samfélagsins heldur 

miða þessar aðgerðir í raun að því að gera stöðu kvenna sambærilega stöðu karla. Það er þó 

ekki nóg, til að bæta stöðu kvenna þarf að ganga lengra. Walby talar um rótgróið kynjakerfi 

þar sem konur eru undirskipaðar körlum, lagalegar umbætur nægja ekki til að umbylta því 

kerfi. Ráðast þarf að rótum vandans eins og Sogge talar um og finna út með hverskonar 

aðgerðum sé hægt að breyta formgerðinni og þannig umbylta kerfinu. 

Ekki var sett ákveðið takmark á pólitíska þátttöku kvenna en hlutfall kvenna á þingi er enn 

mjög lágt og framfarir hafa verið hægar. Í skýrslu þúsaldarmarkmiðanna frá 2011 kemur fram 

að konur skipi aðeins 19% þingsæta í heiminum og hefur aukningin frá 2005 aðeins verið um 

3%. Jafnvel þó miklar framfarir verði á næstu árum benda því allar líkur til þess að pólitísk 

þátttaka kvenna verði enn langt frá því að nálgast þátttöku karla árið 2015. Vikið er að 

hnattvæðingu í kafla 1.2 og fjallað um suma fylgifiska hennar. Því má bæta við að með 

hnattvæðingu verða þverþjóðleg fyrirtæki meira áberandi og öðlast aukin völd. Að sama skapi 

eru völd ríkisins að minnka og þar með þjóðþinga. Ýmiss verkefni ríkisstjórna eru komin í 

hendur fyrirtækja og frjálsra félagasamtaka.  Hér á því ákveðin þversögn sér stað, unnið er að 

því að auka pólitíska þátttöku kvenna til að efla þær og tryggja þeim aðgang að valdastöðum, 

á meðan völdin færast frá þjóðþingum til fjölþjóðafyrirtækja. Því má spyrja hvort Sameinuðu 

þjóðirnar séu ef til vill ekki að leggja áherslur á rétta hluti.
77

 

Samkvæmt þróunarfræðunum er mikilvægt að tekið sé tillit til sérstöðu og sérþekkingar 

heimamanna á hverjum stað fyrir sig. Sameinuðu þjóðirnar hafa að vissu leiti farið eftir því 

með því að setja mikið af ábyrgðinni yfir á ríkin sjálf. Það er í höndum ríkjanna að útfæra 

aðgerðir til að markmiðunum verði náð. En eins og bent hefur verið á er einnig gríðarlega 

mikilvægt að hagsmunaaðilar komi að þróunarvinnunni, það er, markmiðasetningunni sjálfri. 

Enginn þekkir aðstæður kvenna í þrónuarlöndunum betur en þær sjálfar og ef til vill hafa 

Sameinuðu þjóðirnar getað haft þá aðila sem markmiðin snúa að meira með í ráðum. 

Bent hefur verið á ýmsa galla og margir hafa uppi efasemdir um að markmiðunum verði náð. 

Enn er langt í land en það eru líka enn fjögur ár til stefnu. Ljóst er þó að þrátt fyrir mikla 

vinnu Sameinuðu þjóðanna við áætlanagerð og að samræma aðgerðir, þá þurfa framfarir að 

ganga hraðar ef markmiðin eiga að nást. 
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Niðurstöður og lokaorð 

Mikill meirihluti fátækasta fólks í heiminum eru konur og í flestum samfélögum eru þær 

undirskipaðar körlum að einhverju leyti. Á hinu opinbera sviði og í valdastöðum í 

samfélaginu er hlutfall kvenna mjög lágt þannig að þær hafa fá tækifæri til að hafa áhrif á 

umbætur og stuðla að breytingum. Femínistar leggja ríka áherslu á að leita leiða til að vinna 

gegn undirskipun kvenna og bæta aðstæður þeirra, meðal annars með því að fjarlægja 

lagalegar hindranir. Það hefur þó sýnt sig að það eitt og sér er ekki nóg til að efla konur og 

auka þátttöku þeirra á opinberum vettvangi. Víða þar sem lagalegar hindranir hafa verið 

fjarlægðar er undirskipun kvenna ennþá til staðar og birtist meðal annars í launamisrétti og 

lágu hlutfalli kvenna á þjóðþingum. 

Frá stofnun Sameinuðu þjóðanna hefur verið lögð áhersla á réttindabaráttu kvenna. 

árangursríkar kvennaráðstefnur hafa verið haldnar þar sem meðal annars er undirstrikað 

mikilvægi aðildar kvenna að ákvarðanatökum, þróunaruppbyggingu og á öllum opinberum 

vettvangi. Þrátt fyrir að miklu hafi verið áorkað og árangur náðst er staða kvenna víða 

bágborin og enn eiga konur lítinn þátt í ákvarðanatökum á efstu stjórnunarstigum.  

Á þúsaldarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 2000, var ákveðið að bregðast við þessum 

vanda með markvissum og yfirgripsmiklum aðgerðum. Átta þúsaldarmarkmið voru sett og 

sneri eitt þeirra, það þriðja að því að stuðla að kynjajafnrétti og styrkja stöðu kvenna. Það 

takmark var sett að útrýma kynjamismunun í menntun og stefnt er að því að ná öllum 

markmiðunum fyrir árið 2015.  

Í þessari ritgerð var leitast við að leggja heildrænt mat á árangur þriðja þúsaldarmarkmiðsins, 

það er að segja að segja til um nákvæmlega hvaða árangri setning þess hefur skilað, hverju 

hefur verið náð fram og hverju ekki, hvort líklegt sé að markmiðinu verði náð og hvaða 

aðferðir virka best. Það er þó vandasamt verk að leggja mat á heildarárangurinn. Það yrði að 

minnsta kosti ómögulegt að mæla nákvæmlega þann árangur sem allar þær aðgerðir hafa 

skilað sem ráðist var í eftir setningu markmiðanna. Eins og sjá má á gögnunum í skýrslunum 

tveimur sem hér voru bornar saman hefur þróunin í að útrýma kynjamismunun í menntun á 

mörgum stöðum verið tiltölulega hæg en þó uppá við og í rétta átt að kynjajafnrétti. Erfitt er 

að segja til um hvaða áhrif þúsaldarmarkmiðin hafa haft á þessa þróun en ef til vill óhætt að 

segja að þau hafi ekki skaðað og að líklegt sé að ef ekki hefði verið gripið til þeirra aðgerða 

sem gripið var til væri staðan mun verri en hún er í dag. Hugsanlegt er að markmiðin hafi 
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mildað áhrif alþjóðlegu efnahagskreppunnar á einhvern hátt. Áhrif kreppunnar á möguleika 

stúlkna til að mennta sig hefði ef til vill verið meiri ef markmiðanna hefði ekki notið við.  

Bilinu á milli kynja hefur sumsstaðar verið lokað og vonast er eftir að svo verði gert víðar á 

næstu fjórum árum. Enn er stórt bil sem þarf að brúa en engu að síður er raunhæfur möguleiki 

að takmarkinu verði náð ef áhrifaríkum aðferðum verður beitt. Fríar máltíðir og afnám 

skólagjalda eru dæmi um leiðir sem skilað hafa árangri. Þó að á niðurskurðartímum í kjölfar 

kreppunnar sé ef til vill freistandi að viðhalda skólagjöldum og rukka fyrir máltíðir þá er 

nauðsynlegt að beita samþættingu og meta hvaða áhrif ákvarðanir hafa á kynin. Ef unnið er að 

öllum markmiðunum samtímis, tekið er tillit til aðstæðna í hverju ríki fyrir sig og heimamenn 

fá að þróa úrræði er möguleikinn fyrir hendi. Það sama er ekki hægt að segja um pólitíska 

þátttöku kvenna. Skýrslurnar tvær sýna framfarir en engu að síður skipa konur innan við 20% 

þingsæta í heiminum í heild. Ýmsir kvennréttindahópar hafa gagnrýnt Sameinuðu þjóðirnar 

og sagt að markmiðin séu ekki nægilega vel sniðin að því að auka þátttöku kvenna á opinbera 

sviðinu. Sértæk úrræði eins og kynjakvótar hafa hjálpað mikið en enn er langt í land og ljóst 

að ekki er von um jafnt hlutfallt kynja á þjóðþingum heimsins í nánustu framtíð. Með 

hnattvæðingu hafa völdin verið að færast frá þjóðþingum yfir til fyrirtækja og félagasamtaka 

og þannig ekki úr vegi að gagnrýna áherslu sameinuðu þjóðanna að fjölga sætum kvenna á 

þjóðþingum, taka þarf þessar breyingar í kjölfar hnattvæðingar með í reikninginn. 

Þúsaldarmarkmiðin voru að mörgu leyti vönduð enda nutu þau víðtæks stuðnings og frá 

byrjun var talað um þau sem burðargrind í þróunarsamvinnu. Þrátt fyrir það eru ýmsir 

áberandi gallar. Hætta er á að Sameinuðu þjóðirnar séu að skilgreina vandamál kvenna um of 

sem tæknileg, mælanleg og afmörkuð vandamál sem hægt sé að leysa með tæknilegum hætti, 

fjármagni og sérfræðiþekkingu. Ýmsir sérfræðingar hafa bent á hve óraunhæf og úrelt hugsun 

það í raun sé og að endurhugsa þurfi hugmyndina um þróunaraðstoð. Annað 

þúsaldarmarkmiðið snýr að því að tryggja öllum grunnmenntun og þriðja markmiðið að það 

eigi jafnt við um stúlkur og drengi en hvergi er fjallað um gæði menntunar. Kynjabili í 

menntun telst vera lokað svo lengi sem staða kynjanna er jöfn, ekki er gerð krafa um að 

menntunin sé af ákveðnum gæðum sem hlýtur að hafa neikvæð áhrif á endanlegan árangur. 

Alþjóðlega efnahagskreppan hafði mikil áhrif í heiminum og hægði töluvert á framförum í að 

ná þúsaldarmarkmiðunum. Ljóst er að þörf er á nýjum og árangarsríkum aðferðum til að ná 

takmarkinu í tæka tíð en enn sem komið er hafa Sameinuðu þjóðirnar ekki komið fram með 

nýjar hugmyndir að aðgerðum sem gefa von um að markmiðunum verði náð. Sú gagnrýni 

sem skiptir hvað mest máli er sú að ekki sé hægt að sýna fram á bein tengsl á milli aukinnar 
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menntunnar kvenna og auknum áhrifum þeirra á opinbera sviðinu. Afleiðingar 

efnahagskreppunnar eru meðal annars þær að fjöldi fátækra í heiminum eykst og með 

hnattvæðingu hafa völdin færst frá ríkjum til stofnanna. Áhersla Sameinuðu þjóðanna á aukna 

hlutdeild kvenna á þjóðþingum mun því ekki endilega leiða til aukinna valda þeirra í 

samfélaginu. 

Líkur benda til þess að það takist að útrýma kynjamismunun í skólum, ef ekki fyrir áætlaðan 

frest þá á næstu áratugum. Það gerir það þó ekki að verkum að kynjajafnrétti verði náð og 

staða kvenna á opinberum vettvangi muni batna. Það er því miður lítið sem bendir til þess að 

konur muni standa jafnfætis körlum á opinbera sviðinu í nánustu framtíð, hvað þá árið 2015. 
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