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Útdráttur 

 

Ýmsir þættir hafa áhrif á fjölda þingkvenna í lýðræðisríkjum. Í þessari ritgerð er 

kannað hvort aðild að Evrópusambandinu sé einn þeirra áhrifaþátta. Lagt er upp 

með þá tilgátu að Evrópusambandið hafi áhrif til fjölgunar þingkvenna hjá ríkjum 

sem ganga í sambandið. Orsakasambandið væri þá á þá leið að jafnréttislöggjöf 

sambandsins og aðgerðir til kynjasamþættingar verði til þess að fjölga 

þingkonum í þeim löndum sem ganga í Evrópusambandið hraðar en ella. Eftir 

umfjöllun um konur og stjórnmál er birt rannsókn þar sem ríkin tíu sem gengu í 

Evrópusambandið árið 2004 eru notuð sem úrtak og borin saman við önnur ríki 

sambandsins. Kannað er hvort þingkonum hafi fjölgað hlutfallslega meira í 

úrtaksríkjunum og miðað er við ákveðna tímapunkta; fyrstu kosningar eftir hrun 

kommúnismans, kosningar fyrir og eftir inngöngu í Evrópusambandið og nýjustu 

kosningar ef þeim er að skipta. Niðurstöður sýna að þingkonum hefur ekki 

fjölgað hlutfallslega meira í úrtaksríkjunum en í öðrum Evrópusambandsríkjum. 
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Inngangur 

 

Á árdögum lýðræðisins í Grikklandi til forna sátu eingöngu karlmenn á þingi og 

höfðu kosningarétt. Í fulltrúalýðræðinu sem við þekkjum nú á dögum eiga konur 

í flestum tilvikum sama rétt til kosningaþátttöku og þingsetu og karlmenn en 

víða virðist pottur brotinn varðandi jafna setu karla og kvenna á lögþingum 

lýðræðisríkja. Hugmyndafræðilega er pláss fyrir konur í stjórnmálum nútíma 

lýðræðisríkja en reyndin er sú að enn er stærstur hluti þingmanna karlkyns. 

Ellen Johnson Sirleaf, forseti Líberíu og fyrsti kvenkyns forseti Afríkulands ritar 

þessi orð í bók Julie Ballington og Azza Karam (2005;13): 

 
Nærvera kvenna á þingum um allan heim er veruleiki sem hefur áhrif á 
félagslega, pólitíska og efnahagslega uppbyggingu þjóða heimsins. Samt sem 
áður hefur aðild þeirra að þessum mikilvægu löggjafarsamkomum, auk 
þekkingar sem þær afla sér innan þeirra og umfang þeirra áhrifa sem þær hafa í 
gegn um þær, verið konunum erfiðar hindranir. Það er úrslitaþáttur í því ferli að 
tryggja að fullu starfhæfar lýðræðisstofnanir og að virða til fulls mannréttindi, að 
einblínt sé á þessar hindranir og sigrast á þeim. Samstillt átak þarf til þess að 
beina sjónum að stjórnmálaþátttöku kvenna á öllum stigum hennar, frá því 
augnabliki þegar konurnar ákveða að bjóða sig fram í embætti, og síðan hverju 
skrefi þangað til takmarkinu er náð, og eftir það til að tryggja að þær fái þau 
hjálpargögn og úrræði sem nauðsynlegt er fyrir þær sem þingkonur til að hafa 
jákvæð og uppbyggjandi áhrif á eflingu þjóðar þeirra.

1
 

 

Af orðum Sirleaf sést hve mikilvægt er að rannsaka hvað hefur áhrif á fjölda 

þingkvenna í lýðræðisríkjum. Þess vegna er ritgerð þessi tileinkuð þeirri 

spurningu hvort Evrópusambandið hafi áhrif á fjölda þingkvenna.  

 

Í upphafi ritgerðarinnar verður fjallað um stöðu kvenna í stjórnmálum og þá 

sérstaklega kosningarétt kvenna, stöðu þingkvenna og mikilvægi þess að 

jafnrétti ríki á milli kynja í stjórnmálum. Sérstakur kafli fjallar um helstu þætti 

sem hafa áhrif á fjölda þingkvenna, enda eru þeir nokkuð margir, og ákveðin 

                                                 
1 Women’s presence in parliaments around the world is a reality that is impacting on the social, 
political and economic fabric of nations and of the world. Yet, their access to these important 
legislative structures, learning how to work within them, and the extent to which they impact on 
and through them, remain serious challenges. It is critical, for the sake of ensuring fully 
functional democratic institutions, and total respect for the human rights of all, that these 
challenges be targeted and overcome. A concerted effort is needed to target all stages of 
women’s political participation, from the moment they decide they want to run for public office, 
through each step till they reach that designated office, and thereafter to ensure that as 
members of parliaments, they have the means and needed resources to impact positively and 
constructively on the advancement of their nation. 
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umfjöllun verður um einn stærsta þáttinn; kosningakerfi. Því næst verður fjallað 

um það hvers vegna Evrópusambandið ætti að hafa áhrif á fjölda þingkvenna. Í 

því sambandi verður einkum talað um lagalega þróun jafnréttis innan 

sambandsins, auk hugtaksins um kynjasamþættingu og stækkun 

Evrópusambandsins árið 2004. 

 

Eftir umfjöllunina um hin ýmsu atriði er tengjast konum, stjórnmálum og 

Evrópusambandinu verður seinni hluti ritgerðarinnar tileinkaður rannsókn á því 

hvort þingkonum í þeim tíu ríkjum sem gengu í Evrópusambandið árið 2004 

fjölgaði hraðar en í öðrum ríkjum sambandsins. Tilgátan er sú að 

Evrópusambandið hafi jákvæð áhrif á fjölda þingkvenna hjá ríkjum sem ganga í 

sambandið. Orsakasambandið er á þá leið að jafnréttislöggjöf sambandsins og 

aðgerðir til kynjasamþættingar verði til þess að fjölga þingkonum hraðar en ella í 

þeim löndum sem ganga í Evrópusambandið. Fjallað verður á hefðbundinn hátt 

um gögn, aðferðir og niðurstöður rannsóknarinnar auk þess sem kaflinn endar á 

umræðu um niðurstöðurnar. Loks verða allir ofangreindir þættir ritgerðarinnar 

bundnir saman í lokaorð. 
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Konur og stjórnmál 

 

Talsvert hefur verið skrifað um stjórnmálaþátttöku kvenna. Þrátt fyrir mikla 

jafnréttisvakningu á síðustu öld virðist staðan ennþá vera sú, að konur standa 

frammi fyrir ákveðnum hindrunum, þegar að þáttöku í stjórnmálum kemur. 

Ýmsar skoðanir og skýringar hafa verið settar fram, svo sem að hindranirnar 

séu efnahagslegar, félagslegar eða innbyggðar í stjórnmálakerfi samtímans. Þá 

heyrast einnig þau viðhorf að áhugi kvenna sé ekki nægur og að þær hafi ekki 

þá persónuþætti til brunns að bera sem þurfi í stjórnmálaþátttöku. Ekki verður 

hér farið í mögulegar sálfræðilegar hindranir en athuguð er þróunin frá því konur 

fengu kosningarétt, hvers vegna mikilvægt sé að þær taki þátt í stjórnmálum og 

einnig fjallað meira um ofangreindar hindranir. 

 

Kosningaréttur kvenna 

 

Þótt konur í allflestum löndum heimsins hafi kosningarétt virðist enn langt í að 

þær standi til jafns við karlmenn hvað varðar þingsetu. Raunar eru aðeins rétt 

um það bil 100 ár liðin frá því að konur fengu fyrst kosningarétt. Það má segja 

að á þeim tíma hafi talsvert átak þurft til að breyta samfélagsviðhorfum gagnvart 

kosningarétti kvenna og sum viðhorf, sem voru uppi, teljist fjarstæðukennd í 

dag. Samkvæmt Alice Sheppard (1994:78) vakti það beinlínis viðbjóð sumra 

einstaklinga að konur skyldu reyna að stíga út af heimilinu og inn á 

athafnasvæði karlmanna, og í Bandaríkjunum hafi heilu bækurnar verið 

skrifaðar til að hrekja rök kvenfrelsissinna. Í þeim hafi því verið haldið fram, að 

bandarískt þjóðfélag og siðmenning liðu undir lok, fengju konur að taka þátt í 

kosningum. Karlmenn væru fullfærir um að kjósa fyrir hönd eiginkvenna sinna 

og raunar væru þeir að gera þeim stóran greiða með því að halda þeim frá þeirri 

þungu byrði sem stjórnmálaþátttaka væri.  

 

Engu að síður hafa konur í flestum ríkjum heimsins kosningarétt í dag. 

Norðurlöndin voru með fyrstu ríkjum til að veita konum kosningarétt og voru til 

dæmis voru konur í Finnlandi, Noregi, Danmörku og Íslandi komnar með 

kosningarétt árið 1918 en reyndar giltu ákveðnar takmarkanir fyrst um sinn í 
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sumum ríkjanna. Bandarískar konur fengu kosningarétt árið 1920 og árið 1921 

var búið að aflétta takmörkunum á flestum Norðurlöndunum. Breskar og írskar 

konur fengu fullan kosningarétt árið 1928 og smám saman fylgdu önnur ríki í 

kjölfarið (Women‘s suffrage, 2009).  

 

Konur á þingi 

 

Þótt þau viðhorf gegn kosningarétti kvenna, sem voru nefnd hér að ofan, séu 

ekki algeng í nútíma vestrænu samfélagi virðist enn skorta nokkuð á jafna stöðu 

kynjanna í stjórnmálum. Samkvæmt vefsíðu Alþjóðaþingmannasambandsins, 

www.ipu.org, sátu konur í 18,4% þingsæta (bæði efri og neðri deilda) heimsins 

þann 28. febrúar 2009, sjá töflu 1: 

 

Tafla 1: Hlutfall kvenna á þingum heimsins þann 28. febrúar 2009, skipt eftir 

fyrirkomulagi þingdeilda. Gögn frá Alþjóðaþingmannasambandinu, www.ipu.org. 

Fyrirkomulag 
þingdeilda 

Hlutfall 
þingkvenna 

Neðri deild þings 
eða þing sem 
hafa einungis 
eina deild 18,5% 

Efri deildir þinga 
eða 
öldungadeildir 17,6% 

Báðar deildir til 
samans 18,4% 
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Tafla 2: Hlutfall þingkvenna eftir svæðum þann 28. febrúar 2009. Gögn frá 

Alþjóðaþingmannasambandinu, www.ipu.org. 

Lönd 
Ein eða neðri 
deild 

Efri deildir eða 
öldungadeildir 

Báðar deildir 
samtals 

Norðurlöndin 41.4% --- --- 

Ameríka 21.8% 20.2% 21.5% 

Evrópuríki sem 
eiga aðild að 
ÖSE*, 
Norðurlönd 
meðtalin 21.3% 19.4% 20.9% 

Evrópuríki sem 
eiga aðild að 
ÖSE, Norðurlönd 
ekki meðtalin 19.3% 19.4% 19.3% 

Afríkulönd 
sunnan Sahara 18.1% 21.4% 18.5% 

Asía 18.0% 16.5% 17.8% 

Kyrrahafssvæðið 13.0% 32,60% 15.2% 

Arabaríkin 9.7% 7.0% 9.1% 

* Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu. 
 

Tafla 1 sýnir að hvort sem litið er á efri eða neðri deildir þinga er kynjamunurinn 

frekar mikill á þingum heimsins. Tafla 2 sýnir glöggt muninn á milli svæða og 

vekur athygli hversu vel Norðurlöndin standa sig á þessum vettvangi miðað við 

önnur svæði. Það kemur kannski ekki svo mjög á óvart að Arabaríkin eru með 

lægsta hlutfall þingkvenna af öllum svæðunum. Vekur það athygli hversu mikill 

munur er á hlutfalli þingkvenna í efri og neðri þingdeildum ríkja á 

Kyrrahafssvæðinu. Ekki er alveg ljóst af hverju sá munur stafar en, geta má sér 

til um, að þær eigi betri möguleika ef skipað er í efri deild en í almennum 

kosningum í neðri deild.  

 

Swanee Hunt (2007) segir konur taka oftar að sér leiðtogahlutverk sem 

félagslegir umbótasinnar eða athafnakonur, en þátttakendur í stjórnmálum eða 

embættismenn. Það sé miður því hæfileikar og sjónarmið kvenna séu æskileg í 

þessum stöðum. Auðvitað séu framfarir á stöku stað, þar sem konur taka að sér 

mikilvæg hlutverk í stjórnmálum, en oftar en ekki sneiði hæfileikaríkar konur 

alfarið hjá stjórnmálum. Hunt segir að jafnvel þótt fjöldamörg ríki hafi tekið upp 
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svokallaðan kynjakvóta sé bilið á milli karla og kvenna á þjóðþingum of breitt. 

Konur fáist frekar í stjórnunarstörf hjá sjálfseignarstofnunum eða 

félagasamtökum og þar séu þær oftast í meirihluta. Þrátt fyrir að þær standi sig 

vel hjá þessum stofnunum eða samtökum þá sé nauðsynlegt að konur nýti sér 

þessa reynslu á pólitískum vettvangi þar sem hin raunverulegu völd liggja, því 

hugmyndir þeirra og sjónarmið séu nauðsynleg á flestum sviðum stjórnmálanna. 

Með þetta í huga er vert að nefna þá þróun sem virðist hafa átt sér stað hér á 

Íslandi í prófkjörum stjórnmálaflokka fyrir alþingiskosningarnar vorið 2009. 

Kvenkyns frambjóðendur hafa komið svo vel út úr prófkjörum sumra flokka að 

kynjakvótinn hefur orðið til þess að ýta karlmönnum upp á framboðslistum.  

 

Mikilvægi jafnréttis kynja í stjórnmálum 

 

Til þess að öðlast skilning á því hvers vegna mikilvægt er að rannsaka jafnrétti 

kynjanna á pólitískum vettvangi er rétt að kanna rökin sem oftast eru nefnd. 

John Stuart Mill (1861, kafli VII) segir: 

 

Í raunverulega jöfnu lýðræði eiga sérhverjir og allir hópar sinn fulltrúa, ekki 
óhlutfallslega heldur hlutfallslega. Rétt eins og meirihluti kjósenda á alltaf 
meirihluta fulltrúa; á minnihluti kjósenda alltaf minnihluta fulltrúa. [...] Nema 
því aðeins að hlutföll séu virt, er ríkisstjórnin ekki byggð á jafnræði, heldur 
ójöfnuði og forréttindum; þar sem einn hópur fólks ræður yfir öðrum; þar sem 
til staðar sé flokkur sem haldið sé frá áhrifum í sanngjörnum hluföllum við 
kjörfylgi hans og í samræmi við góða stjórnsýslu,, en fyrst og síðast, í trássi 
við meginreglu lýðræðisins, sem hefur jafnrétti að leiðarljósi.

2
  

 

Tremblay (2007) segir að nauðsynlegt sé fyrir konur að taka þátt í stjórnmálum 

til jafns við karlmenn vegna þess að pólitískur jöfnuður kynjanna komi í veg fyrir 

lýðræðishalla. Margir þættir hafi áhrif á aðgang kvenna að löggjafarþingum – til 

dæmis pólitískir, efnahags- og menningarlegir – en þeir hafi víxlverkandi áhrif. 

                                                 
2 In a really equal democracy, every or any section would be represented, not 
disproportionately but proportionately. As majority of the electors would always have a majority 
of the representatives; but a minority of the electors would always have a minority of the 
representatives. [...] Unless they are [fully represented], there is not equal government, but a 
government of inequality and privilege; one part of the people rule over the rest; there is a party 
whose fair and equal share of influence in the representation is withheld from them contrary to 
all just government, but above all, contrary to the principle of democracy, which professes 
equality as its very root and foundation. 
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Fræðimenn sem rannsaki stöðu kvenna í stjórnmálum standi því frammi fyrir 

ákveðnum vanda þegar þeir athuga orsakasamböndin, því erfitt sé að segja til 

um hverjir þessara þátta vegi mest. Vandinn sem Tremblay fjallar um er 

mikilvægur fyrir þessa ritgerð því samverkandi áhrif og marglínuleiki geta 

mögulega valdið óvissu þegar áhrif Evrópusambandsins á fjölda þingkvenna eru 

skoðuð.  

 

Duncan Watts (2006:98-101) tekur undir sjónarmið Tremblay um að jafnræði 

þurfi að vera á milli kynja á þingi svo að tekið sé mið af málefnum þeirra við 

lagasetningu auk þess sem þingkonur séu nauðsynlegar fyrirmyndir annarra 

kvenna. Þá segir hann að aukin hætta sé á því, þegar ákveðinn hluti 

þjóðfélagsins eigi sér ekki nægilega góðan málsvara í stjórnmálum, að hann 

missi virðingu fyrir löggjafarvaldinu. Watts telur það bera vott um ákveðna 

hræsni að löggjafarvaldið og stjórnmálaflokkar segist vilja efla þjóðfélagið, 

þannig að fólk nái árangri í lífinu vegna eigin verðleika og hæfni, vilji ekki 

misrétti og boði jöfn tækifæri fyrir almenning en sýni á sama tíma ekki þann vilja 

í verki. 

 

Af ýmsu er að taka þegar fjallað er um rökin fyrir því að konur eigi að taka 

jafnan þátt í stjórnmálum á við karlmenn. Marian Sawer (2002) segir rökin fyrir 

því að karlar og konur eigi að hafa jafnan rétt til ákvarðanatöku á pólitískum 

vettvangi oft snúast upp í rökleiðslur um mikilvægi ímyndar, eða hvaða gildi og 

reynsla birtast fólki. Með öðrum orðum þá skiptist jafnréttisrök oft í tvenns konar 

táknræn rök. Í fyrsta lagi grafi ójafnræði milli kynjanna undan réttmæti pólitískra 

stofnana vegna þess að í raun hafi þá ákveðnir hlutar þjóðfélagsins ekki jafnan 

aðgang að stofnuninni. Í öðru lagi auki þingkonur almennt virðingu fyrir konum í 

þjóðfélaginu og löngun ungra kvenna til að feta í fótsport þeirra. Sawer segir 

auðveldast að útskýra jafnréttisrökin út frá ýmsum alþjóðasáttmálum, því þar 

eigi þær jafnan rétt til ákvörðunartöku á opinberum vettvangi og rétt á pólitískum 

starfsferli á við karla. Þar sé hvergi gert ráð fyrir því að karlmenn séu 

hæfileikaríkari á þessu sviði en konur og því beri lítil þátttaka kvenna í 

stjórnmálum vitni um mismunun, hvort sem hún sé bein eða óbein. Sawer 

kemst meðal annars að þeirri niðurstöðu að ekki sé nóg að styðja jafnréttissinna 
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til þingsetu, heldur þurfi ákveðin úrræði til að efla stöðu jafnréttissinna er starfa 

nú þegar innan pólitískra stofnana, sem ekki eru þekktar fyrir jafnréttistilburði.  

 

Anne Philips (1995) hefur einnig fjallað um tengslin milli hugmyndafræði og 

nærveru sem Sawer (2002) nefnir hér að ofan. Hún segir ólíka hópa í 

samfélaginu hafa ólíkra hagsmuna að gæta. Þar sem pólitísk embætti og 

þingsæti dreifist ekki jafnt á milli hópanna sé ekki grundvöllur fyrir þeirri ályktun 

að opinber stefnumótun sé sanngjörn fyrir alla. Karlmenn geti ekki verið fulltrúar 

kvenna þegar málefnið er einmitt „konur sem fulltrúar á þingi“ þótt þeir geti 

hugsanlega verið fulltrúar kvenna í öðrum málefnum sem snerta bæði kynin jafn 

mikið. Þetta segir Philips einmitt tengjast samspilinu milli skoðana og nærveru 

stjórnmálamanna- og kvenna. Með umskiptingunni frá beinu lýðræði yfir í 

fulltrúalýðræði í heiminum hafi áherslurnar frekar beinst frá persónu 

stjórnmálamannsins yfir á hvers konar hugmyndir, stefnur og forgangsmál hann 

sé fulltrúi fyrir. Fulltrúar sem kosnir séu á þing geti ekki spilað algjörlega eftir 

eigin höfði heldur verði að taka tillit til hópsins sem þeir eru fulltrúar fyrir. Philips 

segir vafasamt að skipta fólki í hópa, því að þannig sé skírskotað til þess að 

hópurinn sé á sama máli um öll atriði. Þótt konur líti til dæmis á sig sem 

ákveðinn þjóðfélagshóp hafi þær mismunandi skoðanir á ýmsum stefnumálum. 

Dragi fulltrúar fólk þannig í dilka sé hætta á að þeir taki ekki ábyrgð á því að 

kanna hug kjósenda sinna og það gefi fulltrúunum falskt lögmæti til að vinna að 

sínum baráttumálum sem minnihluti kjósendanna er sammála. Philips telur 

nærveru mikilvæga í þessu samhengi og nefnir sérstaklega dæmið um það 

þegar frambjóðendur Kvennalistans á Íslandi reyndu að halda sambandi sínu 

við kjósendur með opnum fundum. Þar hafi frambjóðendurnir varpað hinum 

ýmsu málum til kjósenda og sótt til þeirra svörun og ráðgjöf. 

 

Vert er að athuga hvort verið sé að hlusta á þessi rök og vinna að úrbótum. 

Shirin M. Rai (2003:20-30) segir að kvennahreyfingar og alþjóðlegar stofnanir 

eins og Sameinuðu þjóðirnar, beiti sér fyrir því að auka hlut kvenna í 

stjórnmálum og það sýni okkur að jafnrétti sé talið viðeigandi innan opinberrar 

stjórnsýslu. Rai merkir helst tvær breytingar á jafnréttisumræðunni. Fyrsta 

breytingin hafi orðið um árið 1980 þegar þau sjónarmið breiddust út á meðal 
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kvenna að þær þyrftu að láta betur í sér heyra á vettvangi stjórnmála og koma 

þannig málefnum sínum á framfæri. Önnur breytingin sé að kvenréttindasinnar 

hafi á áttunda áratugnum einbeitt sér meira að ríkjakenningum (e. theories of 

the state) í stað þess að setja fram kenningar um stjórnmál. Með því að 

rannsaka innviði pólitískra stofnana og borgararéttindi hafi kvenfrelsissinnar 

fundið leiðir til að koma konum á framfæri og þannig ráðast að rótum 

feðraveldisins auk þess að setja þrýsting á stofnanirnar um að taka tillit til 

hagsmuna kvenna. Því virðist sem umræðan sé stöðugt að þróast og 

jafnréttissinnar sífellt að leita leiða til að efla sína hagsmuni. 

 

En hverjir eru þeir hagsmunir sem konur vilja koma á framfæri? Shirin M. Rai 

(2003:20-30) segir hugtakið um hagsmuni kvenna aðallega hafa verið skoðað á 

tvo vegu. Í fyrsta lagi hafi tilraunir verið gerðar með að breyta skoðunum þeirra 

sem leggja að jöfnu hagsmuni kvenna og sjálfsímyndarstjórnmál. Þar er hún 

sammála Anne Philips (1995) um að konur ætti ekki flokka sem hagsmunahóp. Í 

öðru lagi segir Rai að gerður hafi verið greinarmunur á hagnýtum þörfum 

kvenna og þörfum þeirra um aðstæður sem nauðsynlegar eru til breytinga. 

Hagnýtar þarfir eins og barnagæsla, vinnuskilyrði og fleira séu aðkallandi og 

ögri ekki feðraveldisskipulaginu. En það geri hinsvegar krafa þeirra um 

nauðsynlegar aðstæður til breytinga vegna þess að sú krafa sýni þörfina fyrir 

breytingu á rótgrónum völdum karlmanna. Munurinn á þörfunum virðist ef til vill 

of klipptur og skorinn þegar þeim er still upp á þennan hátt en engu að síður 

getur það þjónað tilgangi að aðgreina þær á þennan veg. 
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Áhrifaþættir á hlutfall þingkvenna 

 

Stjórnmálaþátttaka kvenna hefur þó nokkuð mikið verið rannsökuð og 

fræðimenn hafa kannað hana frá ýmsum sjónarhornum. Sumir hafa notað 

atviksrannsóknir (T.d. Jane Freedman, 2004), aðrir samanburðarrannsóknir 

(T.d. Nina C. Raaum, 2005; Daniel Stockemer, 2008 og Alan Siaroff, 2000) og 

enn aðrir hafa athugað tölfræðileg gögn og reynt að sjá hvaða breytur hafi áhrif 

á stjórnmálaþátttöku kvenna (t.d. Manon Tremblay, 2007; Richard E. Matland, 

1998 og Lane Kenworthy og Melissa Malami, 1999). Algengar breytur sem 

kannaðar hafa verið eru kosningakerfi, útgjöld ríkja til velferðarmála, hagsæld 

ríkja og árafjöldi frá því konur fengu kosningarétt í ríkinu. Þá hefur 

stjórnmálaþátttaka kvenna talsvert verið skoðuð út frá femínisma (T.d. Sarah 

Childs, 2001), og fræðimenn eins og Christina Wolbrecht og David E. Campbell 

(2007) hafa rannsakað mikilvægi þess að konur taki virkan þátt í stjórnmálum. 

 

En hvaða aðrir þættir en Evrópusambandsaðild, sem skoðuð verður sérstaklega 

í þessari ritgerð, hafa áhrif á fjölda þingkvenna? Manon Tremblay (2007) fjallar 

um þetta efni og kemst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að engar 

töfralausnir sé að finna varðandi rannsóknarefnið. Áhrifaþættir séu frekar 

breytilegir, og þá sérstaklega eftir því hversu lengi ríki hafi búið við lýðræðislega 

stjórnarhætti. Forðast skuli að yfirfæra áhrifaþætti á öll ríki því þau séu eins 

misjöfn og þau eru mörg. Tímalengd lýðræðisstjórnarhátta segir hann þó virðast 

skýra ýmislegt. Rannsókn Tremblay sýnir einnig fram á, að gagnlegt geti verið 

að taka aðra þætti með í reikninginn í rannsóknum sem þessum, en sökum 

þess hver erfitt sé að mæla þessa þætti, þá passi þeir ekki inn í tölfræðilíkanið. 

Tremblay segir aðra vísindamenn til dæmis hafa sýnt fram á áhrif sterkra 

femínistahreyfinga á fjölda þingkvenna, en of erfitt hafi reynst að koma 

breytunni í tölfræðilegt form. Reyndar hafa aðrir fræðimenn mælt hana með því 

að kanna aðild að kvennasamtökum en þetta á líka við um fleiri þætti sem erfitt 

er að mæla. Niðurstöður Tremblay skipta máli fyrir þessa ritgerð því þær sýna 

fram á að erfitt geti reynst að mæla áhrifaþætti í svipuðum rannsóknum og því 

gott að hafa þær til hliðsjónar til að sýna fram á mögulega galla. Einnig styðja 

þær niðurstöður annarra vísindamanna, t.d. Lane Kenworthy og Melissa Malami 
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(1999), sem telja rétt að líta á heildarmyndina; bæði mælanlegar breytur og þær 

sem erfiðara er að mæla. Þótt hér verði aðallega fjallað um áhrif 

Evrópusambandsins á fjölda þingkvenna er nauðsynlegt að hafa aðra 

skýringarþætti í huga til að glöggva sig betur á heildarmyndinni. 

 

Annar þáttur sem Tremblay (2007) nefnir eru „gæði lýðræðis“. Það er 

athyglisvert að hann telur þau ekki endilega skipta máli í tengslum við þingsetu 

kvenna. Sitjandi þingkonur nái ekki 25% í ríkjum sem teljist þróuð lýðræðisríki, 

til dæmis Bandaríkin, Kanada og Frakkland, en aftur á móti megi finna háa 

prósentu, eða 30-50%, þingkvenna í löndum sem lítt eru þekkt fyrir lýðræðislega 

tilburði, til dæmis Tansaníu, Kúbu og Mósambík. Norðurlöndin séu þó 

athyglisverð að því leyti að þau hafi hátt hlutfall kvenna á þingi auk mjög 

þróaðra lýðræðislegra stjórnarhátta. Þetta kemur nokkuð á óvart þar sem það 

hljómar skynsamlega að ríki með sterka lýðræðishefð séu með jafnari hlut 

kvenna á þjóðþingum. 

 

Fleiri hafa fjallað um áhrifaþætti á hlutfall þingkvenna. Miki Caul (1999) tekur 

undir sjónarmið Manon Tremblay um að tala megi um lýðræðishalla þegar 

kynjaskipting er ójöfn í stjórnmálum. Þegar helmingur almennings, þ.e. konur, 

eigi sér fáa fulltrúa af sama kyni á þingi takmarki það fjölbreytni þingsins og 

brjóti í bága við grundvallarhugmyndina um fulltrúalýðræði. Caul athugar fjögur 

þingflokkskerfi, sem talin eru hafa áhrif á hlutfall þingkvenna, og kemst að því 

að ýmis einkenni flokka séu áhrifavaldar. Mikil stofnanavæðing, vinstri- og 

póstmateríalísk gildi, auk staðbundinnar tilnefningar frambjóðenda séu þær 

breytur sem virðast hjálpa til við að koma konum til valda innan 

stjórnmálaflokka.  

 

Mona Lena Krook (2005), sem fjallar einnig um hvað hefur áhrif á fjölda 

þingkvenna, segir stjórnmálaþátttöku kvenna meiri í ríkjum sem hafa 

hlutfallskosningakerfi, menningu sem styður við þátttöku þeirra í stjórnmálum og 

eru ofarlega á þróunarskalanum. Þá séu konur í þeim ríkjum vel menntaðar og 

hátt hlutfall þeirra útivinnandi. Reyndar bendir Krook á að skiptar skoðanir séu 

meðal fræðimanna á áhrifum breyta eins og kosningakerfa auk efnahagslegrar- 
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og félagslegrar stöðu kvenna, einkum vegna nýlegrar þróunar í megindlegum 

aðferðum. Því sé erfitt að spá fyrir um það hvort breyturnar grafi undan 

stjórnmálakonum eða greiði leið þeirra í átt að embættum. Krook segir að 

rannsakendur sem vilji kanna mun á milli landa þegar þeir kanna þátttöku 

kvenna í stjórnmálum – líkt og gert er í þessari ritgerð – velji oftast stórt- eða 

lítið úrtak. Hinsvegar hafi rannsóknir á meðalstórum úrtökum meira vægi þegar 

skýra eigi ákveðin mynstur í stjórnmálaþátttöku. Rannsóknir og niðurstöður 

Krook á efninu eru viðeigandi fyrir þessa ritgerð vegna þess að þær varpa ljósi á 

mögulegan aðferðafræðilegan galla, þ.e.a.s. lítið úrtak.  

 

Svo virðist einnig sem stjórnmálaþátttaka kvenna sé breyta út af fyrir sig og hafi 

áhrif á áframhaldandi þátttöku. Christina Wolbrecht og David E. Campbell 

(2007) kanna hvort stjórnmálakonur séu fyrirmyndir annarra kvenna og hvatning 

fyrir stjórnmálaþátttöku kynsystra sinna. Þau komast að þeirri niðurstöðu að 

fjöldi þingkvenna hafi áhrif á stjórnmálaumræðu meðal ungra kvenna, auk þess 

að hvetja eldri konur til umræðu og þátttöku í stjórnmálum. Unglingsstúlkum og 

ungum konum hugnist því frekar að taka virkan þátt í stjórnmálum hafi þær 

kvenkyns fyrirmyndir í stjórnmálaheiminum. Þetta gæti þeim sem rannsaka, 

hvað hefur áhrif á fjölda þingkvenna, þótt áhugavert út frá aðferðafræðilegu 

sjónarhorni, því ef til vill þarf að taka tillit til þessa í útreikningum á sambandi 

milli þátta að frumbreytan – stjórnmálaþátttaka kvenna – hafi í raun áhrif á sjálfa 

sig.  

 

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að fjöldamargir þættir hafa áhrif á stöðu kvenna 

á þjóðþingum. Suma hverja er erfitt að mæla og aðrir skarast og hafa innbyrðist 

áhrif. Búið er að rannsaka ýmsar hliðar á málaflokknum en fjölbreyttar 

rannsóknaraðferðir og sjónarhorn gefa rannsóknunum aukna dýpt. Það er því 

ljóst að þessi ritgerð, sem felur í sér rannsókn á því hvort Evrópusambandið hafi 

áhrif á fjölda þingkvenna, getur verið áhugaverður flötur á rannsóknum af þessu 

tagi.  
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Kosningakerfi: 

 

Það er vekur athygli þegar skoðaðar eru rannsóknir á því hvað hefur áhrif á 

fjölda þingkvenna, að kosningakerfi eru gjarnan einn stærsti þátturinn sem 

fræðimenn nefna. Þar sem nokkuð hefur verið rætt um það undanfarið að taka 

upp einstaklingskjör á Íslandi er rétt að fjalla betur um það hvers konar 

kosningakerfi hafa jákvæð áhrif á fjölda þingkvenna, en lítið hefur borið á þeirri 

umræðu í tengslum við einstaklingskjör. 

 

Lane Kenworthy og Melissa Malami (1999) kanna hvaða þættir valda því að 

mismunur er svo mikill á milli fjölda þingkvenna í ríkjum heimsins. Niðurstöður 

þeirra gefa til kynna að pólitískir þættir spili stórt hlutverk og þá sérstaklega 

kosningakerfi. Einstaklingskjör séu síðri kostur en flokkslistar en önnur breyta 

sem skipti máli í þeirra rannsókn sé árafjöldi frá því konur í ríkjum fengu 

kosningarétt. Því lengra sem liðið sé frá því konur fengu kosningarétt, því meiri 

sé stjórnmálaþátttaka kvenna. Þá skipti líka máli hversu stórt hlutfall kvenna á 

vinnumarkaði sinni sérfræðistörfum, auk þess sem niðurstöðurnar styrki 

ályktanir fræðimanna sem áður hafa rannsakað stjórnmálaþátttöku kvenna með 

svipuðum breytum.  

 

Richard E. Matland (1998) hefur talsvert mikið rannsakað áhrif kosningakerfa og 

kynjakvóta á hlutfall þingkvenna. Rannsóknir hans renna stoðum undir 

sambærilegar rannsóknir við þær sem hér hefur verið fjallað um hvað varðar 

fjölbreytta áhrifaþætti. Hann segir einnig hlutfallskosningakerfi vera mikilvæga 

breytu í þróuðum ríkjum þegar skýra á fjölda þingkvenna. Tala megi um eins 

konar þröskuld sem vanþróaðri ríki þurfi að stíga yfir til þess að skýribreyturnar, 

til dæmis kosningakerfi, menntunarstig kvenna o.s.frv., hafi áhrif. Alan Siaroff 

(2000) hefur birt eilítið nýrri rannsókn um kosningakerfi og segir þau sannarlega 

skipta máli fyrir konur í iðnvæddum ríkjum. Hlutfallskosningalistar virðist hjálpa 

konum að komast til valda og nýliðun úr röðum sérfræðinga hjálpi konum að 

komast í ráðherrastóla. Þrátt fyrir þetta segir Siaroff að stjórnmálamenning ríkis 
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virðist vera mikilvægari breyta. Hærra hlutfall þingkvenna sé í 

jafnréttissinnuðum þjóðfélögum, þá sérstaklega þeim sem þekkt eru fyrir 

vinstrihefðir- og gildi, og innleiddu árla stjórnmálaréttindi kvenna. Þetta eigi ekki 

bara við Norðurlöndin heldur einnig, í minna mæli þó, um ríki eins og Kanada og 

Bretland. 

 

Þær Stina Larserud og Rita Taphorn (2007) taka undir með öðrum 

fræðimönnum og segja að fyrir utan sálfræðilegar, félagshagfræðilegar og 

pólitískar ástæður sem hindri konur oft í að taka þátt í stjórnmálum, séu 

kosningakerfi mikilvægur áhrifaþáttur varðandi það hvort konur séu kosnar á 

þing. Þær Larserud og Taphorn gera ítarlega úttekt á mismunandi 

samsetningum kosningakerfa og kynjakvóta og fjalla um það hvaða 

samsetningar eru líklegastar til þess að fjölga konum á þingi. Samsetningar eru 

flokkaðar eftir því hvort þær séu hagstæðar, líklegar eða óhagstæðar til þess að 

auka hlut kvenna á þingi. Niðurstöðurnar eru þær að níu samsetningar teljist 

hagstæðar. Þær eru:  

 

 Hlutfallskosningalistar í litlum kjördæmum þar sem frambjóðendur eru 

tilnefndir eftir prósentureglum eða tilskipunum. Dæmi um það eru 

Ekvador og Dóminíkanska lýðveldið. 

 Kerfi með öðru stjórnstigi (e. second tier) auk frátekinna sæta fyrir konur. 

Dæmi um það er Pakistan. 

 Hlutfallskosningalistar í stórum kjördæmum þar sem frambjóðendur eru 

tilnefndir eftir prósentureglum en ekki tilskipunum. Dæmi um það er 

Makedónía. 

 Hlutfallskosningalistar í stórum kjördæmum þar sem frambjóðendur eru 

tilnefndir eftir prósentureglum auk tilskipana. Dæmi um það eru Belgía, 

Írak, Kostaríka og Argentína. 

 Hlaðborðsfyrirkomulag (e. block vote) þar sem kjósandinn getur valið 

frambjóðendur af hvaða lista sem er (með takmörkuðum, stökum 

óframseljanlegum atkvæðum) auk frátekinna sæta. Dæmi um þetta er 

Jórdanía. 
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 Heildaratkvæðagreiðsla innan eins flokks, auk tilnefninga þar sem 

frambjóðendur eru tilnefndir eftir prósentureglum en ekki tilskipunum. 

Dæmi um þetta eru Kamerún og Djíbútí. 

 Flokksheildaratkvæðagreiðsla auk tilnefninga þar sem frambjóðendur eru 

tilnefndir eftir prósentureglum auk tilskipana. 

 Stök, framseljanleg atkvæði auk frátekinna sæta. 

 Hlutfall blandaðra staka (e. mixed member proportional) auk frátekinna 

sæta – sérstakt stjórnstig (e. tier) frátekið fyrir konur. 

 Raðval (e. Borda count) auk frátekinna sæta. 
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Evrópusambandið 

 

Eins og sést í töflu tvö á blaðsíðu átta er hlutfall þingkvenna í Evrópu aðeins 

hærra en á öðrum svæðum, nema Norðurlöndin séu sérstaklega reiknuð. Séu 

þau tekin með inn í myndina hækkar hlutfallið dálítið. En hvers vegna ætti 

Evrópusambandið að hafa áhrif á fjölda þingkvenna? Hér verður fjallað um eðli 

sambandsins, jafnréttissjónarmið og loks farið yfir lagalega þróun jafnréttismála 

innan Evrópusambandsins auk tilrauna þess til kynjasamþættingar, en það 

hugtak verður sérstaklega útskýrt. 

 

Umsvif Evrópusambandsins eru að verða dýpri og breiða úr sér á mörgum 

sviðum. Fjöldi aðildarríkja sambandsins fer vaxandi og sterk nærvera þess í 

stjórnmálum heimsins verður sífellt meira áberandi. Samkvæmt Azza Karam og 

Joni Lovenduski (2005) ætti Evrópusambandsaðild mögulega að hafa áhrif á 

fjölda þingkvenna vegna þess að sambandið býður upp á ákveðinn vettvang 

fyrir þingkonur til að hittast, bera saman bækur sínar, skiptast á hugmyndum og 

ná sambandi við stærri áheyrendahóp, til dæmis í gegnum Evrópuþingið. Sylvia 

Walby (2004) telur mikilvægt að rannsaka hvað stækkun sambandsins gerir fyrir 

kynjajafnrétti í ríkjum þess. Hún segir að tveir þættir svari þeirri spurningu, sá 

fyrsti sé um eðli sambandsins og sá síðari margvíslega birtingu kynjamisréttis í 

samskiptum karla og kvenna.  

 

Hvað snertir eðli sambandsins þá segir Walby að varpa þurfi ljósi á tvo 

lykilþætti. Í fyrsta lagi virðist sem sambandið hafi takmarkað vald á sumum 

sviðum stjórnsýslunnar hvað varðar tengsl kynjanna, það er að segja: 

Evrópusambandið hafi víðtækt vald, til dæmis á sviði efnahagsmála, en þegar 

komi að dreifræðisreglunni, þ.e. að ákvarðanir skuli teknar eins staðbundið og 

mögulegt er, missi sambandið vissa stjórn á jafnréttissjónarmiðum. Hitt atriðið 

sem Walby segir snerta eðli sambandsins eru tengslin milli ríkja/stjórnarfars og 

hnattvæðingar. Sumar kenningar gangi út á að völd ríkja fari minnkandi með 

tilkomu hnattvæðingar og leiði þannig til einsleitrar formgerðar á sviði velferðar- 

og stjórnmála. Aðrar bendi hinsvegar á það hvernig hnattvæðing breiði út 



20 

 

jafnréttisgildi. Báðar hliðar, segir Walby, að bendi til aukinnar einsleitni en 

Evrópusambandið nái þó á vissan hátt að skilja sig frá henni. 

 

Seinni hlutinn, sem Walby segir svara þeirri spurningu, hvað stækkun 

Evrópusambandsins geri fyrir jafnrétti kynjanna er margvísleg birting misréttis í 

samskiptum karla og kvenna. Hún segir það flókið að setja fram kenningar um 

samskipti kynjanna og kynjamisrétti vegna þess að mælikvarðar og markmið 

séu mismunandi. Vandamálið hafi verið rætt á milli fræðimanna og sett í 

samhengi við Evrópusambandið með því að spyrja hvort stefna þess í 

jafnréttismálum sé sett með takmarkaðri framkvæmd. Walby fer nánar í ýmsa 

þætti Evrópusambandsins, sérstaklega hvernig efnahagsleg- og 

óefnahagstengd málefni fái misjafna athygli í tengslum við jafnrétti kynjanna. 

Hún kemst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að kynjajafnrétti í stjórnsýslu 

sambandsins sé of flókið og samtvinnað hinum ýmsu sviðum þess til að hægt 

sé að skipta umræðunni upp í efnahagstengda þætti og aðra. Þegar kynjatengsl 

séu skoðuð sem ákveðið kerfi, sé hægt að finna út hvernig Evrópusambandið 

geti tekið á ýmsum þáttum ójafnréttis, borið saman við til dæmis asískar og 

bandarískar aðferðir. Walby segir að Evrópusambandið, sem ákveðin tegund 

stjórnarfars, gegni mikilvægu hlutverki í að skapa nýtt líkan kynjasamþættingar, 

en nánar verður fjallað um það hugtak síðar í ritgerðinni. 

 

Lagaleg þróun jafnréttis í Evrópusambandinu 

 

En hverju skyldu ríki sem hyggjast ganga í Evrópusambandið eiga von á 

varðandi jafnrétti, og hver eru lagalegu rökin fyrir því að jafnrétti aukist við 

inngöngu? Samkvæmt Jo Shaw (2002) hefur stjórnarskrárbundið jafnrétti í 

Evrópusambandinu þróast nokkuð frá grein 119 E.E.C. um jöfn laun, í 

Rómarsáttmálanum árið 1957. Þar til Amsterdamsáttmálinn var samþykktur árið 

1999 hafi lagaþróun sambandsins verið knúin af lagalegri aðgerðarstefnu (e. 

judicial activism), þróun stjórnarskrárvenja og lagabreytingum, en þessir þættir 

hafi samverkandi áhrif. Með samþykkt Amsterdamsáttmálans hafi 

jafnréttisstaðlar verið betur skilgreindir í stjórnarskrá Evrópusambandsins, þá 

helst í grein 3(2) E.C. þar sem segir meðal annars að stuðla skuli að jafnrétti og 
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eyða skuli misrétti milli karla og kvenna. Eftir það hafi allmargar aðrar greinar 

fjallað um jafnrétti kynjanna, en talsverð umbreyting orðið með þeim 

grundvallarréttindum sem voru innsigluð í Nice-sáttmálanum árið 2000. Shaw 

segir jafnréttishluta sáttmálans mjög viðamikinn og sem dæmi sé heill kafli 

sáttmálans tileinkaður jafnrétti. Þar sé reyndar ekki einungis fjallað um jafnrétti 

kynjanna heldur reynt að leita leiða til að jafna ágreining. Þá sé lagt bann við 

hvers kyns mismunun og því virðist sem jafnréttisreglur séu, að minnsta kosti á 

formlegum nótum, felldar inn í stjórnskipun Evrópusambandsins. 

 

Fleiri hafa skrifað um jafnréttislöggjöf Evrópusambandsins, en Mercedes Mateo 

Diaz (2005: 13) segir mannréttindasamþykkt Evrópusambandsins boða lýðræði 

sem undirstöðugildi, og jafna þátttöku karla og kvenna sem skilyrði lýðræðisins. 

Þá staðfesti réttarreglur sambandsins (e. acquis communautaire) skuldbindingu 

þess til jafnréttis kynjanna. Þrátt fyrir þetta sé þátttaka kvenna á vettvangi 

sambandsins, til dæmis á stjórnlagaþingi, fremur lítil. Vegna illa skilgreindra 

reglna um þátttöku kvenna megi jafnvel gera því skóna að lýðræðishalli sé í 

stjórnarskrárferli Evrópusambandsins, en það hefur einmitt verið áður nefnt í 

þessari ritgerð og því gott að sjá lagalegu skýringuna líka. 

 

Kynjasamþætting 

 

Til að útskýra hvers vegna Evrópusambandsaðild gæti hugsanlega haft áhrif á 

fjölda þingkvenna er rétt að líta á þær leiðir, sem sambandið hefur nýtt sér til að 

jafna hlut karla og kvenna, til viðbótar við lagalegu þróunina sem búið er að 

fjalla um. Stærsta hugtakið sem jafnan ber á góma þegar jafnréttismál innan 

Evrópusambandsins eru til umfjöllunar er kynjasamþætting (e. gender 

mainstreaming) og því verður nú nokkuð ítarlega fjallað bæði um þróun 

kynjasamþættingar og framkvæmd hennar. 

 

Samkvæmt Ole Elgström og Christer Jönsson (2005:29-44) gerðist það á tíunda 

áratug tuttugustu aldar að ný og umfangsmeiri jafnréttissjónarmið voru sett á 

dagskrá Evrópusambandsins. Í stað þess að einblína á jafna meðferð og jafnhá 

laun kvenna á vinnumarkaði, hafi verið ákveðið að hefja víðtækari aðgerðir í 
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þágu kvenna innan sambandsins. Hugtakið kynjasamþætting eða samþætting 

kynja- og jafnréttissjónarmiða, hafi fljótlega skotið rótum sem eins konar kjörorð, 

en það tákni í raun að fella eigi kynjagreiningu inn í hvers konar stefnur og 

áætlanir Evrópusambandsins. Að færa þurfi kynjabaráttu frá vinnumarkaðnum 

út í alla aðra málefnaflokka, til dæmis þróunarhjálp. Christine Booth og 

Cinnamon Bennett (2002) segja kynjasamþættingu vera hugtak fyrir stefnu 

Evrópusambandsins til að stuðla að jafnrétti á öllum stigum þess. 

Framkvæmdastjórn sambandsins leiki stórt hlutverk í að innleiða 

kynjasamþættingu í stefnumótun aðildarríkjanna og útskýra framkvæmdaferlið 

sem í henni felst. Hugtakið segja Booth og Bennett að hafi fyrst skotið upp 

kollinum sem stefnumörkun árið 1985 á þriðju heimsráðstefnu kvenna á vegum 

Sameinuðu þjóðanna. Þá hafi verið litið á kynjasamþættingu sem nauðsynlega 

aðgerð til að samhæfa gildi kvenna í þróunarvinnu, en sú vinna hafi síðar verið 

lögð til grundvallar fyrir kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Peking árið 

1995, þar sem ákveðið var að kynjasamþætting skyldi eiga þátt í tilteknum 

aðgerðum (Skýrsla um kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, 1995). 

 

Til að gera greinarmun á kynjasamþættingu og fyrri hugmyndafræði 

jafnréttissinna útskýrir Teresa Rees (2005) muninn þannig: 

 

  Jöfn meðferð. Með þessari leið er einblínt á lagaleg úrræði og réttindi 

einstaklinga. 

 Jákvæðar aðgerðir. Þessi leið boðar ákveðnar aðgerðir eða verkefni 

gegn ójafnrétti auk þess að einblína á að hvaða leyti ákveðnir 

þjóðfélagshópar standa illa að vígi. 

 Kynjasamþætting. Með kynjasamþættingu er sjónum beint að 

fyrirkomulagi og skipulagi sem eykur misskiptingu fyrrnefndra 

þjóðfélagshópa, auk þess sem kynjasamþætting fellir jafnrétti inn í 

ríkjandi formgerðir og stefnur. 

 

Kynjasamþætting í Evrópusambandinu var fyrst kynnt til sögunnar að einhverju 

ráði innan fjórðu aðgerðaráætlunarinnar í átt að jöfnum tækifærum (e. Action 

Programme on Equal Opportunities). Maria Stratigaki (2005) segir það hafa sýnt 
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sig að þriðja aðgerðaáætlun Evrópusambandsins, sem komst til framkvæmdar á 

árunum 1991-1995, hafi aðallega heppnast utan Framkvæmdastjórnar 

Evrópubandalagsins en ekki haft tilætluð áhrif innan hennar. Ýmsir aðilar, svo 

sem þrýstihópar evrópskra kvenna og sterk bandalög þeirra innan 

Evrópuþingsins hafi lagt góðan jafnréttisgrunn að aðgerðaáætluninni og þá 

sérstaklega gangverkinu að baki hennar, eða einingu jafnra tækifæra (e. Equal 

Opportunity Unit). Stratigaki segir að Agnès Hubert, sem stýrði einingunni á 

árabilinu 1992-1996 hafi veitt fyrrgreindum kvennabandalögum mikinn stuðning, 

en þau ákveðið um síðir að einblína á að auka hlut kvenna í ákvarðanatöku á 

vettvangi stjórnmála. Það takmark hafi síðan haldið velli í jafnréttisstefnu 

Evrópusambandsins og til að ná takmarkinu hafi ýmis tól verið notuð, svo sem 

fræðitextar, tölfræðigreiningar, kosningaherferðir og aðrir atburðir.  

 

Stratigaki segir einnig að aðgerðirnar til að jafna hlut kvenna á stjórnarstigi 

Evrópusambandsins hafi borið árangur og opnað ýmsar leiðir fyrir 

stjórnmálakonur. Það megi til dæmis sjá þegar tölfræði er skoðuð. Konum á 

Evrópuþinginu hafi fjölgað úr 19% í 27% eftir aðild Svíþjóðar og Finnlands árið 

1995 og kosningarnar 1994, auk þess sem kvenkyns fulltrúum í 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafi fjölgað úr einni í fimm. Þrátt fyrir 

þessar framfarir virðist þó sem jafnréttisbaráttunni hafi hnignað eitthvað á 

næstliðnum árum, en Stratigaki segir aðgerðaáætlunina hafa verið lagða til 

hliðar þegar Agnès Hubert var færð úr embætti sínu sem stjórnandi 

einingarinnar um jöfn tækifæri. Sérfræðingahópar sem settir hafi verið á 

laggirnar í tengslum við aðgerðaáætlunina hafi verið lagðir af þrátt fyrir mótmæli 

þrýstihópa, en við það hafi bæði umræðan og aðgerðirnar veikst. Booth og 

Bennett (2002) eru reyndar ekki á sama máli og Stratigaki og segja fyrrnefndar 

aðgerðir hafa borið takmarkaðan árangur. Þær hafi ekki haft tilætluð áhrif á 

raunverulegt líf kvenna innan sambandsins og þær hafi skort samræmi. Með 

fjórðu aðgerðaáætluninni hafi kynjasamþætting verið kynnt til sögunnar og 

útskýrð á fullnægjandi hátt.  

 

Hafi Stratigaki rétt fyrir sér varðandi hnignun áætlunarinnar eftir brotthvarf 

Agnès Hubert má teljast undarlegt að áætlunin hafi ekki staðið undir sér án 
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hennar en það er ef til vill of djúpt tekið í árinni að segja slíka áætlun standa og 

falla með einni manneskju. Jafnvel er hægt að velta upp þeirri spurningu hvers 

vegna Hubert hafi verið sett til hliðar, og þá hvort það þurfi áhugasaman 

einstakling til að málefni sem þetta fái framgang. Það verður þó að setja 

spurningamerki við yfirlýsingu Stratigaki þar sem aðrir fræðimenn eru henni ekki 

sammála með ýmsa þætti áætlunarinnar og nefna ekki að Agnès Hubert hafi 

haft eins mikið gildi fyrir hana og Stratigaki heldur fram. 

 

Fjórða aðgerðaáætlun Evrópusambandsins, sem komst til framkvæmda á 

árunum 1996-2000, lifði ágætu lífi samkvæmt Stratigaki. Þrátt fyrir takmarkaða 

fjárveitingu til áætlunarinnar hafi hún staðist vegna þess að meginmarkmið 

hennar tók mið af kynjasamþættingu og hún nýttist í að koma henni á framfæri. 

Fjármagnsskorturinn hafi þó orðið til þess að ákafa kvenréttindasinna skorti í 

jafnréttisstefnumótun innan sambandsins. Á þessum tíma hafi verið ákveðið að 

halda áfram með innleiðingu kynjasamþættingar á öllum sviðum 

Evrópusambandsins en bæta einnig við ákveðnum aðgerðaferlum til að styrkja 

hefðina, svo sem tilteknum verkefnum, fjárveitingu og framkvæmdum. Þessar 

tvískiptu aðgerðir hafi verið kynntar að einhverju leyti í Amsterdamsáttmálanum 

en hafi svo verið ýtt almennilega úr vör skömmu síðar.  

 

Stratigaki (2005) gagnrýnir það hversu illa gekk að innleiða kynjasamþættingu í 

Evrópusambandinu, þrátt fyrir góðan ásetning stefnumótunaraðila á yfirborðinu. 

Innan stjórnsýslu Evrópusambandsins megi finna karlmenn og konur sem telji 

persónulegum hagsmunum sínum ógnað þegar kynjamismun sé sagt stríð á 

hendur og því séu jákvæðar aðgerðir settar til hliðar, þvert á yfirlýsta stefnu. 

Stratigaki segir stöðuna enn á þá leið að innleiðing kynjasamþættingar innan 

Evrópusambandsins hafi mistekist og ekki haft tilætluð áhrif á stefnumótun og 

ferla í átt að jafnrétti kynjanna. Stratigaki telur að þrátt fyrir sterk bandalög 

kvenna milli kjördæma á Evrópuþinginu og þrýstihópa eins og Hagsmunahóp 

Evrópska kvenna (e. European Women‘s Lobby), yfirlýsingar frá ráðamönnum 

sambandsins og lagasetningar, sé jafnrétti kynjanna ennþá haldið utan við 

grundvallarstefnu Evrópusambandsins. Aftur eru Booth og Bennett (2002) ekki 

á sama máli og Stratigaki, og telja þær ringulreiðina varðandi kynjasamþættingu 
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Evrópusambandsins vera á misskilningi byggða. Ætla megi að hugtakið sé 

mistúlkað og þrátt fyrir að Evrópusambandið hafi almennt gegnt stóru hlutverki í 

því að efla samþættinguna innan aðildarríkja sinna, megi ef til vill kenna 

efnahagslegu hlutverki framkvæmdastjórnarinnar um fjárskort til verkefnisins.  

 

Sylvia Walby (2005) segir það liggja í eðli hugtaksins um kynjasamþættingu að 

vera umdeilt. Ástæðan sé sú að spenna milli samþættingarhlutans og jafnréttis 

kynjanna sé óhjákvæmileg. Engu að síður sé athygli oftar en ekki beint að því 

hvernig sameiginlegir hlutar þessara tveggja þátta skarast. Walby segir að í 

raun sé erfitt fyrir jafnréttissinna að fjarlægja sig frá samþættingunni eða fagna 

henni um of. Ef þeir haldi sig of nálægt henni gætu jafnréttissjónarmiðið orðið 

útþynnt eða jafnvel tapast alveg vegna þess að þau samlagist samþættingunni. 

Hins vegar sé hættan sú ef þeir staðsetja sig of langt í burtu verði henni hafnað 

eða flokkuð sem öfgakennd og hafi þar af leiðandi lítil áhrif. Þennan vanda þurfi 

að hafa í huga þegar rætt er um kynjasamþættingu. 

 

Ljóst er að umræðan um kynjasamþættingu í Evrópusambandinu er ekki öll í 

sömu átt og hugtakið er nokkuð umdeilt. Skiptar skoðanir eru greinilega á því 

hversu gagnleg kynjasamþætting er og hvert hún stefnir. Gott er að hafa þær 

efasemdir í huga hér á eftir þegar fjallað verður um það hvort innganga í 

Evrópusambandið hafi haft jákvæð áhrif á ríkin sem gengu í það árið 2004. 

 

Stækkun Evrópusambandsins árið 2004 

 

Síðari hluti þessarar ritgerðar fjallar um þróunina á hlutfalli þingkvenna í 

ríkjunum tíu sem gengu í Evrópusambandið árið 2004. Þær Yvonne Galligan og 

Sara Clavero (2008) rannsökuðu hvernig stjórnmálakonum í fyrrum 

kommúnistaríkjum Evrópu reiddi af og spáðu fyrir um það hverjar horfurnar yrðu 

fyrir þær í framtíðinni. Rannsókn þeirra Galligan og Clavero er eigindleg; þær 

tóku viðtöl við stjórnmálakonur til að reyna að varpa ljósi á hvers vegna þær séu 

ekki fleiri, og leggja mat á aðgerðir til að bæta úr ójafnvæginu. Þær segja að 

fyrri verk fræðimanna hafi gefið til kynna að nokkur munur sé á löndunum vegna 

þess hversu mismunandi upplifun þau höfðu af sósíalisma og hversu fjölbreyttar 
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aðferðir þau notuðu til þess að byggja upp lýðræði eftir fall kommúnismans árið 

1989. Fyrir fallið hafi meðalhlutfall kvenna á sósíalískum þingum Suður- og 

Austur-Evrópu verið 26%, en það sé hærra en meðalhlutfallið í þeim 12 löndum 

sem voru aðilar að Evrópusambandinu á sama tíma. Eftir árið 1989, þegar 

fyrstu fjölflokkakosningarnar voru haldnar, hrapaði hlutfall þingkvenna í Suður- 

og Austur-Evrópulöndunum talsvert, eða niður í 7% að meðaltali. Árið 1996 hafi 

hlutfallið verið komið í 17% en áfram talsverður munur milli landanna. 

 

Þær Yvonne Galligan og Sara Clavero segja helstu rök fræðimanna fyrir fækkun 

stjórnmálakvenna í löndum Suður- og Austur-Evrópu vera þrenns konar og 

tengjast öll menningu landanna. Menningararfleifð sósíalismans sé efst á blaði, 

þá hefðbundin kynjaviðhorf, og loks skortur á kvennahreyfingum í samfélaginu. 

Galligan og Clavero eru ekki sannfærðar um að sá listi sé tæmandi og telja að 

meira gæti legið að baki. Þær komast að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að 

munur virðist vera á viðhorfum þingkvenna í Suður- og Austur-Evrópulöndum og 

þingkonum annarra lýðræðisríkja. Í stað þess að reyna vísvitandi að auka 

stjórnmálaþátttöku kvenna og tala fyrir sjónarmiðum jafnréttissinna líti þær 

frekar á það sem svo, að hlutverk sitt sé að varpa ljósi á muninn milli karla og 

kvenna í stjórnmálum með því að koma kvenlegum sjónarmiðum til skila í 

ákvarðanatöku á sviði heilbrigðis-, mennta- og félagsmála. Stjórnmálakonur í 

löndunum skilji þörfina fyrir aukið hlutfall þeirra á þessum vettvangi, en 

sjónarmið jafnréttissinna komist þar að sama skapi ekki nægilega til skila því 

stjórnmálakonurnar skynji stjórnmálasviðið sem karllægt og sætti sig við það 

viðhorf. Þá vanti löndin sýnilega kvenfrelsishreyfingu, -menningu- og -umræðu 

sem gæti storkað þessum karllæga pólitíska heimi og opnað fyrir umræður um 

hagsmuni kvenna.   

 

Enda þótt rannsóknin sem hér fer á eftir fjalli sérstaklega um þingkonur er 

fróðlegt að athuga hvernig konum í þeim löndum sem til umfjöllunar eru reiðir af 

í öðrum hlutum stjórnsýslunnar. Samkvæmt Kinga Lohmann (2005) hefur 

þátttaka kvenna á opinberum vettvangi aukist í þeim tíu löndum sem gengu í 

Evrópusambandið árið 2004. Hlutverk kvenna í samtökum og áhugahópum 

segir Lohmann hafa eflst og kynjavitund aukist í þeim, jafnframt því sem 
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uppbygging og innviðir stofnana miðist nú meira við jafnrétti kynjanna. Samt 

sem áður segir Lohmann jákvæð áhrif á raunverulega stöðu kvenna í þessum 

löndum vera óveruleg. Jafnréttissinnar í nýju aðildarlöndunum hafi litið á 

samrunann sem gott tækifæri til þess að hafa jákvæð áhrif á stöðu kvenna, til 

dæmis á vinnumarkaði. Þrátt fyrir að vera ekki fullkomnir, gæfu lagarammi, 

stefna og áætlanir Evrópusambandsins varðandi jafnrétti, konum tækifæri til 

þess að hafa áhrif á stefnumótun landa sinna í átt að jöfnuði. Hinsvegar þurfi 

konur í öllum löndum Evrópusambandsins að sameina krafta sína og vinna að 

jafnrétti til þess að gjá myndist ekki milli Evrópuríkja hvað það varðar.  

 

Amanda Sloat (2005) segir að þótt auðveldara sé að rannsaka fjölda 

þingkvenna sem mælikvarða á jafnrétti í stjórnmálum Suður- og Austur-Evrópu 

eftir fall tjaldsins sé einnig þörf á að kanna hvernig konum reiðir þar af í frjálsum 

félagasamtökum og áhugahópum. Því verður hér gerð grein fyrir rannsókn 

hennar. Sloat segir reyndar sérstaklega nauðsynlegt að kanna fjölda kvenna á 

þessu sviði vegna þess að þar sé oft litið framhjá kynjamisrétti og konum þar 

þyki þátttaka í stjórnmálum og frjálsum félagasamtökum fráhrindandi sökum 

arfleiðar kommúnismans. Sloat tekur í svipaðan streng og Galligan og Clavero 

að því leyti að hún segir konurnar einblína frekar á félags- og velferðarþætti en 

almenna stjórnmálaþátttöku. Það sé ákveðinn munur milli landanna og 

samtaka, hvað þetta varðar, en takmarkað fjármagn og lítill stuðningur 

almennings við kynjamálefni eigi þar sök.  

 

Að sögn Sloat hefur arfleifð kommúnismans haft djúpstæð áhrif á kvennabaráttu 

í löndum Suður- og Austur-Evrópu. Ástæðan sé sú að eftir hrunið hafi 

kvennahreyfingar þótt ónauðsynlegar vegna þess að tal kommúnista um meinta 

frelsun kvenna hafi brenglað meðvitund almennings um kvenréttindi. Þá virðist 

sem klofningur innan kvennasamtaka í löndunum sé djúpstæður og bendi til 

þess að ákveðna samtöðu og samkennd skorti innan samtakanna. Auk þessa 

valdi takmarkað fjármagn samkeppni á milli kvennasamtakanna og það útiloki 

enn fremur samstarf milli þeirra. Samstaða virðist ekki nást á þessum vettvangi, 

einmitt vegna þess sem Galligan og Clavero fjalla um, eða skorti í stjórnsýslunni 

allri á því að kyn sé gert að pólitísku bitbeini. Vegna þessa nái kvennasamtök 
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ekki að hafa tilætluð áhrif á stefnu stjórnvalda, þrátt fyrir góðan vilja og auknar 

aðgerðir frá því sem áður var.  

 

Vandinn sem Sloat talar um virðist reyndar líka vera sambærilegur hjá þeim 

konum sem bjóða sig fram til þings í þessum ríkjum. Richard E. Matland og 

Kathleen A. Montgomery (2003;40) fjalla um vandann og segja lítið um framboð 

og eftirspurn eftir kvenkyns frambjóðendum í fyrrum kommúnistalöndum. Þrátt 

fyrir að löndin hafi tekið upp stórar þingdeildir og hlutfallskosningakerfi, sem hafi 

gefið góða raun í því að efla stöðu stjórnmálakvenna, vegni konum í Suður- og 

Austur-Evrópu ekki nægilega vel. Þær nái ekki að nýta sér þessar annars 

kvenvænu reglur sökum þess að konurnar eru ekki nægilega skipulagðar og 

viðhorf almennings þeim ekki í hag. 

 

Ofangreind umfjöllum um þá erfiðleika er steðja að kvennabaráttunni og 

þátttöku kvenna í stjórnmálum í Suður- og Austur-Evrópulöndunum, varpar 

óhjákvæmilega fram spurningunni, hvort samþættingarferli Evrópusambandsins 

dugi til þess að brjóta upp viðhorf almennings, og þá kannski sérstaklega 

kvenna, innan landanna og innleiða jákvæð viðhorf til jafnréttis kynjanna hvort 

sem er í stjórnsýslunni eða óháðum félagasamtökum. Rannsóknin sem hér fer á 

eftir gæti gefið einhverjar vísbendingar um það hvernig kynjasamþætting og 

lagasetningar Evrópusambandsins hafi haft áhrif síðan löndin gengu í 

sambandið. 
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Rannsókn á áhrifum Evrópusambandsins á fjölda 

þingkvenna 

 

Til að rannsaka áhrif Evrópusambandsins á fjölda þingkvenna verður úrtakið, 

þau tíu Suður- og Austur-Evrópulönd, sem gengu í sambandið árið 2004 og ollu 

mestu útþenslu í sögu sambandsins. Löndin eru: Kýpur, Tékkland, Eistland, 

Ungverjaland, Lettland, Litháen, Malta, Pólland, Slóvakía og Slóvenía.  

 

Lagt er upp með þá tilgátu að Evrópusambandsaðild hafi jákvæð áhrif á fjölda 

þingkvenna í ríkjum sem ganga í sambandið. Orsakasamhengið er á þá leið að 

Evrópusambandið hafi líklega jákvæð áhrif á fjölda þingkvenna í úrtaksríkjunum 

vegna þess að sambandið hefur innleitt ýmis lög varðandi jafnrétti auk þess að 

hafa breitt út jafnréttissjónarmið í hina ýmsu kima stjórnsýslunnar með 

aðferðum kynjasamþættingar. 

 

Rannsóknin flokkast undir lítið-n-rannsókn og þar sem rannsaka á mun á fjölda 

þingkvenna milli landa er rannsóknareiningin ríki. Þar sem einungis er fjallað um 

eina skýribreytu (Evrópusambandið) er ekki hægt að greina marglínuleika í 

rannsókninni en auðvitað eru innbyrðis tengsl milli fjölda annarra breyta sem 

hafa þegar verið nefndar í ritgerðinni en tengjast ekki rannsókninni, svo sem 

útgjöld til velferðarmála, kosningakerfi og fleira. 

 

Rökin að baki því að rannsaka fyrrgreind lönd eru að: 

 

 Tiltölulega stutt er síðan löndin fengu inngöngu en þó nógu langt til að 

hægt sé að kanna breytingu á fjölda þingkvenna eftir kosningar. 

 Fjöldinn er hagstæður þar sem hægt er að bera saman mun milli 

landanna og fleiri atvik gefa áreiðanlegri niðurstöðu. 

 Gögnin, þ.e.a.s. tölurnar um fjölda þingkvenna í ríkjunum á mismunandi 

tímapunktum eru talsvert áreiðanlegar. Þau koma öll úr sama 

gagnagrunni (sjá hér að neðan), og því ætti að vera ákveðið samræmi á 

milli þeirra. Þar af leiðandi er hægt að draga ákveðnari ályktanir út frá 
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þeim og svara tilgátunni, að minnsta kosti fyrir þau lönd sem um ræðir, 

og geta sér til um hvaða breytingar gætu orðið á fjölda þingkvenna í 

svipuðum löndum sem gengju í Evrópusambandið. 

 Átta ríkjanna eru í Austur-Evrópu og tvö þeirra í Suður-Evrópu. Gott er að 

hafa þau til viðmiðunar í rannsókninni því þeirra menning er líklega 

frábrugðin Austur-Evrópuríkjunum og gæti það varpað annarri sýn á 

rannsóknina.  

 

Löndin gefa þó ekki fullkomna yfirsýn og aðferðafræðilegir gallar eru til dæmis: 

 

 Vegna menningarlegs mismunar og annarra þátta svo sem hag- og 

landafræðilegra er varasamt að alhæfa um önnur væntanleg aðildarlönd 

út frá þeim sem hér eru til umfjöllunar. Undantekning gæti verið ef 

væntanleg aðildarlönd eru á svipuðu róli hvað varðar efnahag, menningu 

o.s.frv.  

 Flest löndin voru að jafna sig eftir yfirráð kommúnistastjórna og því hafa 

stjórnmál þar þróast öðruvísi en í öðrum aðildarríkjum 

Evrópusambandsins. Samanburðurinn er því ekki fullkominn en ætti þó 

að gefa ákveðna vísbendingu um það hvort innri bygging sambandsins 

varðandi jafnrétti dugi til að auka jafnrétti í nýjum aðildarríkjum. 

 Þar sem valið er á háðu breytuna, þ.e.a.s. úrtak landa er ekki 

tilviljanakennt, er hætta á því að orsakasamböndin séu veikari að 

meðaltali. Nauðsynlegt er þó að velja hér úrtakið handvirkt til að tryggja 

dreifingu á háðu breytuna. Eðli rannsóknarefnisins útilokar að hægt sé að 

notast við tilviljunarúrtak lýðræðisríkja. 

 Það gæti skekkt niðurstöðurnar ef sum ríkjanna unnu markvisst að því að 

fjölga þingkonum fyrir inngöngu í Evrópusambandið. Sá möguleiki er fyrir 

hendi að ríki hafi gert þetta til að koma betur fyrir á aðildarumsókninni en 

það hefur ekki verið kannað í þessari ritgerð og því rétt að hafa ákveðinn 

fyrirvara á. 

 Þótt það hafi verið nefnt sem kostur að taka Suður-Evrópulöndin með í 

rannsóknina getur það valdið ákveðinni skekkju líka. Þau er með aðra 

menningararfleifð en Austur-Evrópulöndin og því viss hætta á að 
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tímapunktarnir sem notaðir eru, eigi ekki vel við Suður-Evrópulöndin. 

Samt sem áður eru þau tekin með í rannsóknina þar sem ákveðin 

umskipti voru á þessum tíma í alþjóðakerfinu og breytingar gætu hafa 

orðið á svipuðum tímapunktum og í hinum ríkjunum. 

 

Gögn 

 

Öll gögn um fjölda þingkvenna í ríkjunum sem fjallað er um koma frá PARLINE, 

gagnagrunni Alþjóðaþingmannasambandsins (Inter-Parliamentary Union – 

www.ipu.org). Tekin eru gögn um neðri þingdeild ef þing landsins er tvískipt í 

efri- og neðri deild. Ástæðan er sú að kjörtímabilin geta verið frábrugðin í efri- 

og neðri deild þinga, auk þess sem ekki er kjörið í þau embætti á sama hátt og 

stundum er skipað í þau en ekki kosið. 

 

Aðferðir 

 

Tekið er hlutfall kvenna af heildarþingmönnum í hverju landi fyrir sig á þremur 

tímapunktum en sá fjórði er hafður til hliðsjónar. Tímapunktarnir eru: 

 

 Fyrstu lýðræðislegu kosningar eftir hrun kommúnismans (oftast á bilinu 

1989-1992).  

 Síðustu kosningar fyrir inngöngu í Evrópusambandið (oftast á bilinu 

2000-2004). 

 Fyrstu kosningar eftir inngöngu í Evrópusambandið (oftast á bilinu 2004-

2007). 

 Síðustu kosningar (ef haldnar hafa verið tvennar eftir maí 2004, eingöngu 

til hliðsjónar þar sem þetta á aðeins við um fáein lönd). 

 

Gögnin eru sett upp í töflu. Meðaltal er reiknað af öllum löndunum saman. Það 

er svo borið saman við sambærilegar tölur (meðaltal) af öðrum 

Evrópusambandslöndum. Tilgangurinn er að kanna hvort það sé marktækt meiri 

fjölgun á þingkonum landanna eftir inngöngu í Evrópusambandið en var á 

árunum fyrir inngöngu. Hvað varðar Tékkland og Slóvakíu eru fyrstu gögn eftir 
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skiptingu Tékkóslóvakíu notuð, en þau eru frá árinu 1996. Þegar meðaltal 

annarra ríkja Evrópusambandsins er reiknað eru sömu tímapunktar notaðir. Þau 

lönd sem reiknuð eru inn í meðaltalið er: Austurríki, Belgía, Danmörk, Finnland, 

Frakkland, Grikkland, Írland, Ítalía, Lúxemborg, Holland, Portúgal, Spánn, 

Svíþjóð og Bretland. Í tilfelli Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar eru fyrstu 

tímapunktarnir teknir með þrátt fyrir að löndin hafi ekki gengið í 

Evrópusambandið fyrr en árið 1995. Hafður er því ákveðinn fyrirvari á 

meðaltalinu. Ríkjum sem gengu í sambandið eftir 2004 er líka sleppt í 

meðaltalsreikningum til að skekkja þá ekki. 

 

Því næst er litið á þróunina á milli tímabila. Sett er upp tafla með 

prósentuaukningu eða -fækkun milli tímabila í ríkjunum til að hægt sé að 

glöggva sig á meðaltalsbreytingu milli samanburðarhópanna. 
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Niðurstöður 

 

Tafla 3: Hlutfall þingkvenna á fjórum mismunandi tímapunktum. Löndin eru 

Suður- og Austur-Evrópuríki sem gengu í Evrópusambandið í maí 2004, og 

önnur Evrópusambandsríki til samanburðar.  

Lönd 

Fyrstu 
lýðræðislegu 
kosningar eftir 
hrun 
kommúnismans 

Síðustu 
kosningar 
fyrir 
inngöngu í 
ESB 

Fyrstu 
kosningar 
eftir 
inngöngu í 
ESB 

Síðustu 
kosning-
ar 

Kýpur 5,30% 7,50% 10%   

Tékkland 15% 17% 15,50%   

Eistland 12,87% 18,81% 23,76%   

Lettland 14% 21% 19%   

Litháen 7,09% 10,64% 21,99% 17,73% 

Malta 1,5% 9,23% 8,70%   

Pólland 9,50% 20,22% 20,43% 20,43% 

Slóvakía 14,60% 19,33% 16%   

Slóvenía 12,22% 13,33% 12,22% 13,33% 

Ungverjaland 7,20% 9,84% 10,36%   

Meðaltal Suður- 
og Austur-
Evrópulanda 9,93% 14,69% 15,80% 17,16% 

Austurríki 23,49% 33,88% 32,24% 27,32% 

Belgía 9,43% 35,33% 36,67%   

Danmörk 32,96% 37,99% 36,87% 37,43% 

Finnland 38,50% 37,50% 42,00%   

Frakkland 6,06% 12,31% 18,54%   

Grikkland 5,30% 13,00% 16,00%   

Írland 12,04% 13,25% 13,25%   

Ítalía 8,09% 9,84% 17,30% 21,27% 

Lúxemborg 13,33% 16,67% 20,00%   

Holland 21,33% 36,67% 36,67%   

Portúgal 8,69% 19,13% 21,30%   

Spánn 16,00% 36,00% 36,29%   

Svíþjóð 33,52% 45,27% 47,28%   

Bretland 9,21% 17,91% 19,81%   

Meðaltal annarra 
Evrópusambands-
ríkja á sömu 
tímapunktum 17,00% 26,05% 28,16% 28,67% 
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Mynd 1: Þróun á hlutfalli þingkvenna í úrtaksríkjunum á ákveðnum 

tímapunktum, auk meðaltals fyrir úrtaksríkin og önnur ríki Evrópusambandsins. 
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Tafla 4: Breytingar á hlutfalli þingkvenna á milli tímabila hjá meðaltali úrtaks og 

samanburðarhópi. 

Lönd 

Breyting frá 
fyrsta til 
annars 
tímabils 

Breyting frá 
öðru til þriðja 
tímabils 

Meðaltal Suður- og 
Austur-Evrópulanda 47,97% 7,53% 

Meðaltal annarra 
Evrópusambandsríkja 53,3% 8,08% 

 

Myndir 2-8: Þróun á hlutfalli þingkvenna í þeim ríkjum þar sem gögn voru til yfir 

þrjá tímapunkta. 
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Myndir 9-11: Þróun á hlutfalli þingkvenna í þeim ríkjum þar sem gögn voru til 

yfir fjóra tímapunkta. 
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Mynd 12: Meðalþróun á hlutfalli þingkvenna í úrtaksríkjunum og öðrum 

Evrópusambandsríkjum. 

 
 

Umræða 

 

Eins og sést á töflu 3 og myndum 1-11 er þróun hlutfalls þingkvenna frekar 

misjöfn eftir ríkjum. Athygli vekur að Suður-Evrópulöndin, Malta og Kýpur, eru 

með heldur lægra hlutfall en hin löndin og öll eru þau undir meðaltali 

samanburðarríkjanna í Evrópusambandinu. Lægra hlutfall Möltu og Kýpur gæti 

bent til þess að önnur menning spili sterkt inn í á því landsvæði. Þróunin er 

einnig aðeins frábrugðin milli Möltu og Kýpur en ástæðan gæti verið sú að 
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Kýpur sótti upphaflega um aðild að Evrópusambandinu fyrr en Malta. Þar sem 

fjallað var um kosningarétt kvenna fyrr í ritgerðinni er líka athyglisvert að nefna 

að Kýpur og Malta fengu kosningarétt um 40 árum síðar en hin ríkin (Malta 

1947 og Kýpur 1960), að Slóveníu undanskilinni en þar fengu konur 

kosningarétt um svipað leyti, eða 1945. Sum ríkjanna, til dæmis Kýpur, auka 

hlutfallið jafnt og þétt milli tímabila á meðan hlutfall annarra ríkja stendur svo til í 

stað eða fellur eftir inngöngu í Evrópusambandið.  

 

Samanburðurinn í töflu 4 og mynd 12 sýnir meðalprósentuaukningu milli 

tímabila hjá báðum hópunum. Þar sést glöggt að sáralítill munur er á hópunum 

og þegar reiknað er t-marktektarpróf sést, að munurinn er ekki marktækur, ef 

miðað er við 95% vissu. Þá skiptir ekki máli við hvaða tímabil er miðað, þróunin 

virðist vera mjög svipuð bæði í úrtakshópnum og Evrópusambandshópnum. Sú 

tilgáta að Evrópusambandsaðild hafi jákvæð áhrif á fjölda þingkvenna í ríkjum 

sem ganga í sambandið virðist því ekki standast.  

 

Ef fjórða tímabilið er tekið inn í myndina þótt einungis fáein ríki séu búin að 

kjósa nýlega, sést að hlutfall þingkvenna í Litháen lækkar, í Póllandi stendur 

það í stað og í Slóveníu er það sambærilegt við síðustu kosningar áður en ríkið 

gekk í Evrópusambandið. Þótt þessar tölur séu ekki marktækar og geti 

eingöngu gefið ákveðna vísbendingu er áhugavert að sjá að þróunin er ekki 

endilega upp á við eftir inngöngu í Evrópusambandið, en fróðlegt gæti verið að 

kanna tölur næstu ára, þegar öll úrtaksríkin verða búin að kjósa tvisvar eftir 

inngöngu. 

 

Það er hægt að velta fyrir sér ýmsum ástæðum fyrir því að innganga þessara tíu 

ríkja í Evrópusambandið árið 2004 hafi ekki haft meiri áhrif á fjölda þingkvenna 

en raun ber vitni. Sama hlutfallslega þróun hefur verið í öðrum ríkjum 

Evrópusambandsins og því má spyrja sig að því hvort jafnréttislög 

Evrópusambandsins og tilraunir þeirra til kynjasamþættingar séu of máttlaus til 

að hrinda raunverulegum breytingum af stað á sviði jafnréttismála þinga. Jafnvel 

má velta þeirri spurningu upp hvort gera þurfi sérstakt átak í þeim málum sem 

varða ríki Suður- og Austur-Evrópu þar sem meðalfjöldi þingkvenna er lægri en í 



41 

 

öðrum löndum Evrópusambandsins. Vera má að þessi hlutfallslegi munur milli 

samanburðarhópanna liggi í menningu og stjórnmálasögu ríkjanna og í rauninni 

er freistandi að álykta sem svo.  
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Lokaorð 

 

Þótt stjórnmálaþátttaka kvenna hafi aukist mjög undanfarin 100 ár, og í rauninni 

tekið stórum framförum á ekki lengri tíma, er ennþá víða pottur brotinn. Þegar 

litið er á tölfræðina – að konur fylli aðeins 18,5% þingsæta heimsins – spyr 

maður sig óhjákvæmilega að því hver ástæðan fyrir því sé og hvað sé hægt að 

gera til að bæta ástandið. Í fyrri hluta ritgerðarinnar var sérstaklega fjallað um 

það hvers vegna það er mikilvægt að konur eigi sér fulltrúa á þingi til jafns við 

karlmenn og rök færð fyrir því að svo slakt hlutfall þingkvenna í heiminum í dag 

megi flokka sem lýðræðishalla. 

 

Fræðimenn hafa vissulega reynt að finna út hvaða þættir hafa áhrif á fjölda 

þingkvenna. Ýmsir þættir hafa verið kannaðir og ljóst er að hlutfall þingkvenna 

er undir flóknu samspili þeirra komið, þótt þættir eins og kosningakerfi geti átt 

stærri hluta að máli en aðrir. Þessari ritgerð var ætlað að varpa ljósi á það hvort 

Evrópusambandið gæti verið einn þeirra þátta sem áhrif hafa á fjölda 

þingkvenna. Lagaleg þróun jafnréttis innan sambandsins hefur verið nokkur og 

virðist aukast með hverjum sáttmála sem samþykktur er. Þá hefur sambandið 

reynt að innleiða kynjasamþættingu og innleiða þannig jafnrétti í ríkjandi 

formgerðir og stefnur. 

 

Vegna þessa var sett fram sú tilgáta í ritgerðinni að Evrópusambandið hefði 

jákvæð áhrif á fjölda þingkvenna í þeim löndum sem gengju í sambandið. Tekið 

var dæmi um Suður- og Austur-Evrópulöndin tíu sem gengu í sambandið árið 

2004 og kannað hvort hlutfall þingkvenna hefði aukist meira í þeim í samanburði 

við önnur lönd Evrópusambandsins. Átta af tíu löndunum áttu það sameiginlegt 

að hafa verið undir kommúnistastjórnum, auk þess sem ætla má að hin löndin 

tvö hafi orðið fyrir áhrifum af miklum umskiptum í alþjóðakerfinu og breytingum 

á stjórnmálaskipan heimsins. Öll höfðu þau heldur lágt hlutfall þingkvenna í 

fyrstu kosningunum eftir hrun kommúnismans og því viðbúið að hlutfallið myndi 

aukast hratt eftir inngönguna í Evrópusambandið. Rannsóknin sýndi þó að ekki 

var marktækur munur á hlutfallsaukningu þingkvenna í úrtaksríkjunum og öðrum 

ríkjum Evrópusambandsins. 
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Fræðimenn eins og Sloat, Galligan og Clavero og Matland og Montgomery telja 

ákveðinn vanda steðja að kvennabaráttunni og stjórnmálaþátttöku kvenna í 

úrtakslöndunum; að ákveðið skipulagsleysi sé innan kvennahreyfinga og hjá 

stjórnmálakonum, auk fjandsamlegra viðhorfa almennings í ríkjunum gagnvart 

stjórnmálaþátttöku kvenna í löndunum. Vera má að löggjöf Evrópusambandsins 

og kynjasamþættingaraðgerðir dugi ekki til þess að hífa meðaltal þingkvenna 

upp í löndunum sökum þessa vanda, og þar liggi skýringin á því að hlutfall 

þeirra jókst ekki meira en raun ber vitni. 

 

Þótt rannsóknin í þessari ritgerð hafi sýnt að Evrópusambandsaðild hafi ekki 

haft marktæk áhrif á fjölda þingkvenna í úrtaksríkjunum er ekki hægt að útiloka 

að Evrópusambandsaðild geti mögulega haft jákvæð áhrif á fjölda þingkvenna. 

Þar sem rannsókn þessi var heldur sértæk væri áhugavert að sjá málið 

rannsakað í stærra samhengi og þróunina kannaða í fleiri ríkjum með aðra 

menningararfleifð en úrtaksríkin. Hægt væri að skoða hvort það hefði mikið að 

segja hversu langt er liðið frá því konur í ríkjunum fengu kosningarétt og finna 

aðra fleti á úrtaksríkjum og rannsóknaraðferðum. Þá verður einnig að taka inn í 

myndina að jafnréttisþróun Evrópusambandsins er væntanlega ekki stöðnuð og 

á vonandi eftir að verða umfangs- og áhrifameiri í framtíðinni.  

 

Jafnrétti kynjanna á vettvangi stjórnmála er ekki sjálfgefið. Leiða má líkur að því 

að nauðsynlegt sé að vinna sérstaklega í því að fjölga þingkonum svo jafnrétti 

náist. Ríki standa misjafnlega hvað jafnrétti á þingi varðar og gætu þurft að 

rannsaka sérstaklega hvert þeirra fyrir sig með tilliti til þess hvort nauðsynlegt sé 

að setja lög til að ná þessu takmarki, auk þess að skoða ofan í kjölinn, hvort 

verið sé að vinna að því á borði jafnt sem í orði að fjölga konum á þingi. Lágt 

hlutfall kvenna á þingum Evrópusambandsríkja virðist sýna að stórum orðum 

fylgir því miður oft lítil framkvæmd.  

 

Svo virðist sem harðorðar yfirlýsingar, en að sama skapi máttlitlar tilraunir, nægi 

ekki til að jafna kynjakvótann. Því má leiða líkur að því að setja þurfi lög um 

jafnrétti kynjanna á þingi til að byrja með til þess að sýna fram á einbeittan vilja 
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ríkis til jafnréttis. Slík lög gæfu skýr skilaboð út í þjóðfélagið og til annarra ríkja, 

og væru um leið skýr yfirlýsing um vilja löggjafans til að koma þessu mikilvæga 

máli í höfn. Eins og Walby bendir á, framar í ritgerðinni, gegnir 

Evrópusambandið mikilvægu hlutverki í að skapa nýtt jafnréttislíkan. Þótt það 

virðist enn vera á því stigi að gera ekki fullkomið gagn getur sambandið samt 

sem áður sinnt þessu mikilvæga hlutverki með sterkari framkvæmd. Segja má 

að yfirvöld í úrtaksríkjunum tíu þurfi að taka sig sérstaklega á í 

jafnréttismálefnum og fara í víðtækari aðgerðir en Evrópusambandið býður upp 

á til að jafna hlut kynjanna á þjóðþingum sínum. Hjá flestum þeirra skortir 

nokkuð upp á til að þau nái meðaltali annarra ríkja í Evrópusambandinu. 

Meðaltalið er auðvitað langt frá því að vera fullnægjandi frá sjónarhóli 

jafnréttissinna en engu að síður talsverð aukning frá bæjardyrum úrtaksríkjanna 

þar sem margir telja að jafnréttisbyltingar á meðal stjórnmálakvenna og 

almennings sé þörf. 
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