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Útdráttur 

Malaví og Suður-Afríka lutu bæði stjórn Evrópuríkja sem nýlendur um langt skeið. Leið 

landanna að sjálfstæði var ólík. Malaví öðlaðist sjálfstæði með fremur friðsamlegum 

hætti en lýðræðislegu skipulagi í Suður-Afríku var ekki komið á átakalaust. Konur léku 

þátt í sjálfstæðisbaráttu beggja ríkja, þó í mismiklum mæli. Suður-afrískar konur héldu úti 

skipulegra starfi en þær malavísku og náðu töluverðum árangri fyrir hönd kvenna í 

lýðræðisbaráttunni. Hlutfall kvenna á þingi Suður-Afríku er meira en helmingi hærra en 

hlutfall kvenna í Malaví. Þar sem eitt skilyrðanna fyrir virku lýðræðisríki er það að 

þátttaka allra þegnanna sé jöfn er þetta til marks um að Suður-Afríka sé komin lengra í 

lýðræðisþróuninni en Malaví. Ólíkir þættir stjórna því hvers vegna löndin eru í þeim 

sporum sem þau finna sig í. Með tilliti til stjórnmálaþátttöku kvenna skapaði ófriður í 

innanríkismálum Suður-Afríku í aðdraganda lýðræðis tækifæri fyrir konur til að beita sér 

í stjórnmálum. Malavískar konur bjuggu ekki við sams konar tækifæri. Styður þetta 

tilgátuna sem sett er fram hér að í Suður-Afríku sé lýðræði virkara og ástæður þess megi 

rekja til þeirra tækifæra sem sköpuðust fyrir konur í stjórnmálalegu umróti í Suður-

Afríku.
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Inngangur 
Konur hafa í dag kosningarétt í nærri öllum löndum veraldar. Þrátt fyrir það er 

heildarhlutfall kvenna á þingi lágt og eru stjórnmál sá vettvangur þar sem ójöfnuður 

kynjanna er hvað mest áberandi. Í aðeins fáum löndum heims fer hlutfall kvenna á 

þjóðþingum yfir 30% en það er það hlutfall sem að jafnaði er álitið nauðsynlegt svo 

konur geti haft raunveruleg áhrif innan stjórnmálanna.
1
 Ójöfnuður milli kynjanna í 

löndum Afríku er víða áberandi þó sumum ríkjum hafi tekist vel til með að minnka 

kynjabilið. Hlutfall kvenna á þingi í sunnanverðri Afríku var til að mynda 21,9% árið 

2008. Meðal þeirra landa eru Angóla, Mósambík og Suður-Afríka með hæsta hlutfall 

kvenna eða 37,3%, 34,8% og 32,6%. Kongó hefur lægsta hlutfallið eða 7,7% og 4 önnur 

lönd af þeim 15 sem teljast til sunnanverðrar Afríku eru undir 15%.
2
 

Baráttuhreyfing kvenna fyrir auknum borgaralegum réttindum hefur leitt af sér 

sams konar baráttu kvenna fyrir auknum þátttökurétti þeirra innan þjóðþinga. Krafan um 

pólitíska nærveru kvenna (e. Political presence) hefur einnig færst í aukana. Með því er 

átt við nauðsyn þess að konur séu hluti af þeim fulltrúahópi sem fer með vald ríkisins. Að 

sama skapi er viðurkennt að karlmenn séu að mörgu leyti ekki best til þess fallnir að tala 

fyrir málefnum og réttindum kvenna. Pólitísk nærvera kvenna skiptir verulegu máli þegar 

litið er til landa þriðja heimsins. Þar hefur arfleifð feðraveldanna víða bein áhrif á 

menningarleg viðhorf sem ríkja í garð kvenna. Fyrir vikið er konum skipað skör lægra 

innan samfélagsins og þær sæta bæði kúgun og misrétti. Standi konur utan valdkerfisins í 

slíkum ríkjum er hætta á að þær verði jaðarsettar og að hagsmunir þeirra verði seint settir 

í forgang. Pólitísk nærvera kvenna á þjóðþingum Afríkuríkja gæti því leitt til 

viðhorfsbreytinga í þeirra garð og tækifæri skapast til að bæta hag kvenna og jafna stöðu 

þeirra innan þjóðfélagsins til jafns við karla. 

Ríki í sunnanverði Afríku hafa lagt sig fram síðustu árin til að auka hlutfall 

kvenna innan þjóðþinga. Árið 1997 setti Southern African Development Community, eða 

SADC, sér takmark um að 30% hlutfalli kvenna á þjóðþingum yrði náð árið 2005. Aðeins 

tvö lönd af 15 SADC-löndum náðu því takmarki í tíma, Suður-Afríka og Mósambík, en 

                                                 
1
 Lane Kenworthy og Melissa Malami. 1999. „Gender Inequality in Political Representation: A Worldwide 

Comparative Analysis.“ Social Forces. 78:235 
2
 http://www.genderlinks.org.za → Publications → Gender Elections and Media → Gender and 

Governance in Southern Africa → Southern Africa Fact Sheet 

http://www.genderlinks.org.za/
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árið 2008 höfðu Angóla, Namibía og Tansanía bæst í þennan hóp. Í dag hefur því aðeins 

þriðjungur SADC-landanna náð settu marki um 30% hlut kvenna á þingi og hafa átta 

þeirra enn ekki náð að komast yfir 20% markið.
3
 Slakur árangur SADC-landanna í virkri 

þátttöku kvenna í stjórnmálum vekur upp spurningar um hvað hamli afrískum konum 

inngöngu inn á vettvang stjórnmálanna. Í viðleitni til að svara þeirri spurningu verður hér 

á eftir skoðuð stjórnmálaþátttaka kvenna í tveimur SADC-löndum; Malaví og Suður-

Afríku.  

Leið Malaví og Suður-Afríku að sjálfstæði á sér ýmislegt sammerkt. Löndin voru 

bæði breskar nýlendur og lutu lengi vel einsflokksstjórn eftir að ríkin fengu sjálfstæði. 

Suður-Afríka á sér hins vegar flóknari sögu. Landið varð að sjálfsstjórnarríki innan 

breska samveldisins árið 1910. Þá hófst tími aðskilnaðarstefnunnar þar sem hvítur 

minnihluti fór með öll völd í landinu og bjó til samfélag sem byggt var á ójöfnuði og 

aðskilnaði kynþátta. Eftir því sem andspyrna gegn aðskilnaðarstefnunni fór vaxandi 

reyndist Þjóðarflokknum, flokki aðskilnaðarsinna, erfiðara að halda frið í landinu. 

Þrýstingur kom einnig frá alþjóðasamfélaginu um að láta af aðskilnaðarstefnunni og urðu 

slíkar kröfur valdurinn að því að árið 1961 sleit Þjóðarflokkurinn sambandinu við 

Bretland og varð um leið sjálfstætt ríki. Í næstum þrjá áratugi til viðbótar lutu íbúar 

Suður-Afríku lögum og reglum kúgunar og aðskilnaðar sem viðhaldið var af 

Þjóðarflokknum, eina lögmæta stjórnmálaaflinu í landinu. Innanlandsófriður, andspyrna 

og mótmæli ásamt alþjóðlegum þrýstingi höfðu þau áhrif að Þjóðarflokkurinn sá sig á 

endanum knúinn til að stíga frá völdum og boða til lýðræðislegra kosninga. 

Umbreytingartímabil Suður-Afríku hófst í enda 9. áratugarins og lyktaði með 

lýðræðislegum fjölflokkakosningum árið 1994. 

Leið Malava að lýðræðislegu skipulagi var ögn friðsamlegri. Landið fékk 

sjálfstæði frá Bretum árið 1964 en fyrstu fjölflokkakosningarnar fóru þar fram árið 1961. 

Í þeim kosningum vann Malawi Congress Party (MCP), með Hastings Kamuzu Banda í 

forsvari, stórsigur og Banda varð fyrsti forsætisráðherra landsins. Hann tók upp 

einsflokkskerfi í Malaví, skipaði sjálfan sig forseta til lífstíðar og bældi niður alla þá 

andstöðu sem honum eða flokki hans var sýnd. Við tóku nærri 30 ár undir hans stjórn. 

                                                 
3
 http://www.genderlinks.org.za → Publications → Gender Elections and Media → Gender and 

Governance in Southern Africa → Southern Africa Fact Sheet 

http://www.genderlinks.org.za/
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Krafan um breytingar á stjórnmálakerfi landsins varð sífellt háværari og náði hámarki í 

lok 9. áratugarins. Banda lét að lokum undan alþjóðlegum og innlendum þrýstingi og 

boðaði til þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1992. Kosið var um hvort halda ætti 

einsflokkskerfinu eða taka upp fjölflokkakerfi. Meirihlutinn kaus með fjölflokkakerfi og 

umbreytingartímabil í átt til lýðræðis hófst. Fyrstu frjálsu fjölflokkakosningarnar fóru 

fram í Malaví árið 1994. 

Malaví og Suður-Afríka tilheyra bæði sunnanverði Afríku og voru löndin tvö að 

fikra sig í átt að lýðræði og fjölflokkakerfi nánast á sama tíma. Árangur ríkjanna tveggja 

með tilliti til pólitískrar nærveru kvenna er þó mismikill. Í Malaví er hlutfall kvenna á 

þingi 14% en í Suður-Afríku er hlutfallið tæp 34%. Í ritgerðinni verður leitað svara við 

því af hverju þessi munur stafar og hvort Malaví geti talist að fullu virkt lýðræðisríki 

þegar svo lágt hlutfall kvenna skipar fulltrúahópinn sem fer með stjórn í landinu. Einnig 

má leiða líkur að því að ófriður í innanríkismálum í Suður-Afríku hafi skapað konum þar 

í landi aukin tækifæri til að beita sér á sviði stjórnmálanna, tækifæri sem malavískar 

konur höfðu ekki. Tilgátan er því sú að lýðræði sé virkara í Suður-Afríku en í Malaví í 

ljósi mikils munar á hlutfalli kvenna á þingi og að það megi rekja til ólíkra „pólitískra 

tækifæra“ eða „svæða til þátttöku“. 

Uppbygging ritgerðarinnar er sú að í fyrsta kafla hennar verður fjallað um lýðræði 

og lýðræðisþróun ríkja og hvernig greina má hvort ríki teljist virk lýðræðisríki eða ekki. 

Þá verður einnig fjallað um þátttöku kvenna í stjórnmálum, þá þætti sem ýmist efla eða 

hamla konum þátttöku, og mikilvægi pólitískrar nærveru kvenna innan þjóðþinga. Í 

tveimur köflum er síðan farið yfir sögu ríkjanna, Malaví og Suður-Afríku, 

stjórnmálaþátttaka kvenna innan þeirra skoðuð og reynt að varpa ljósi á pólitíska og 

samfélagslega stöðu malavískra og suður-afrískra kvenna.  
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Lýðræði 
Allt frá miðri síðustu öld hafa ríki Afríku stigið mikilvæg skref í átt til lýðræðis. Þrátt 

fyrir að mörg Afríkuríki hafi hlotið sjálfstæði frá nýlenduherrum sínum fyrir áratugum 

síðan reynist mörgum ríkjanna erfitt að uppfylla þau skilyrði sem teljast til lýðræðislegrar 

skipunar. 

Hugmyndafræði lýðræðislegra ríkja á rætur sínar að rekja allt til tíma Forn-

Grikkja þegar hinn almenni borgari tók beinan þátt í ákvarðanatöku og stjórnsýslu 

ríkisins. Í þá daga var hinn almenni borgari skilgreindur sem frjáls karlmaður með eignir, 

andstætt hugmyndum nútímans þar sem virkt lýðræði er talið vera þar sem allir þegnar 

með kosningaaldur taka þátt í ákvarðanatöku og mótun samfélagsins.  

Grunnhugmyndir um lýðræði snúa því að jafnri þátttöku þegnanna. Endurspeglast 

þær hugmyndir í algengri skilgreiningu á lýðræði er lýtur að því að ríkinu sé stýrt „af 

fólkinu, fyrir fólkið“. Með því er átt við að meirihlutinn fái að ráða og sá meirihluti sækir 

lögmæti sitt til kjósenda sem hafa hver eitt atkvæði. Meirihluti er kosinn til valda „af 

fólkinu“ og stjórnar hann „fyrir fólkið“.
4
 

Það lýðræðisform sem þekkist best meðal vestrænna ríkja er frjálslynt lýðræði. 

Kanadíski stjórnmálafræðingurinn C. B. Macpherson hefur skýrt hugmyndafræði 

frjálslynds lýðræðis með þremur líkönum: verndarlýðræði, þroskalýðræði og 

jafnvægislýðræði.
5
 Verndarlýðræði felur í sér að umgjörð í kringum vald og valdhafa er 

komið á með því að koma óæskilegum stjórnendum frá völdum. Innan þroskalýðræðis er 

lýðræðiskerfið meðal annars notað sem leið fyrir einstaklinginn til að þroska sjálfan sig 

með þátttöku í stjórnmálum og tengdum athöfnum.
6
 Að síðustu tilgreinir Macpherson 

jafnvægislýðræði, sem hefur mesta þýðingu hér. Jafnvægislýðræði byggist á því að 

jöfnuður ríki meðal þegnanna bæði í félagslegu og efnahagslegu tilliti. Macpherson 

heldur því fram að án jafnvægislýðræðis sé ekki um raunverulegt lýðræði að ræða þar 

sem ójöfnuður komi í veg fyrir jafna þátttöku.
7
 

Í þessu samhengi er vert að skoða kenningu breska heimspekingsins Davids Held, 

sem leggur víðari merkingu í jafna þátttöku en Macpherson gerir. Held skilgreinir virkt 

                                                 
4
 Anne Phillips. 1995. The Politics of Presence, bls. 27-28 

5
 Georg Sörensen. 1989. Democracy and Democratization, bls. 6 

6
 David Held. 1987. Models of Democracy, bls. 60 

7
 Georg Sörensen. 1989:6 
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lýðræði ekki eingöngu út frá jöfnum möguleika allra þegnanna til þátttöku í kosningum 

heldur einnig út frá þátttöku almennings á öðrum sviðum samfélagsins. Held telur að 

skortur hafi haft mikil áhrif á lýðræðisþróun í ríkjum þriðja heimsins. Hann heldur því 

fram að í samfélögum þar sem borgararnir þjást af næringarskorti, sjúkdómar eru tíðir og 

lífsskilyrði erfið sé erfitt að viðhalda þátttöku almennings í almennum málefnum, 

pólitískum eða samfélagslegum. Í slíkum samfélögum, þar sem skortur stjórnar 

lífsskilyrðum fólks, sé varla raunhæft að halda í þá von að þar geti blómstrað virkt og 

raunverulegt lýðræði.
8
 

Lýðræðisþróun 

Kosningar eru sá mælikvarði sem oftast er notaður til að greina hversu lýðræðisleg ríki 

teljast. Er þá horft til þess hvort kosningar fari fram og hvort þær teljist lýðræðislegar. 

Kosningar geta hins vegar verið villandi mælikvarði á virkni lýðræðislegs stjórnarfars. 

Ríki gætu þannig verið talin lýðræðisleg í ljósi þess að frjálsar kosningar fara fram í 

landinu þrátt fyrir að aðrir mikilvægir þættir lýðræðisskipunar séu virtir að vettugi.  

Þegar hugað er að lýðræðisþróun ríkja í Afríku þarf að skoða aðra þætti en 

hefðbundin viðmið á stöðu lýðræðisins sem lúta að kosningum og fjölflokkakerfi. Í því 

samhengi þarf einnig að skoða þátttöku, sem er mikilvægur þáttur í lýðræðisþróun 

Afríkuríkja. Er hér átt við þátttöku þeirra sem áður höfðu hvorki kost á því að vera virkir í 

ákvarðanatöku samfélagsins né félagslegri og efnahagslegri þróun ríkisins. Slík þátttaka 

er mikilvægur liður í því að færa lýðræðisríki í átt að virku lýðræði.
9
 

Danski fræðimaðurinn Georg Sörensen dregur upp líkan af lýðræðisþróun í bók 

sinni Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World. 

Sörensen segir upphaf lýðræðisþróunar markast af því að valdhafar sjái nauðsyn þess, 

annað hvort fyrir tilstuðlan ófriðar innanlands eða þrýstings frá alþjóðakerfinu, að stíga 

niður og að ný stjórn fái völd með frjálsum kosningum. Nýir valdhafar verða þannig 

lýðræðislegri í stjórnun en þeir sem á undan komu og þannig hefst þróun sem kallar á 

lýðræðislegri stjórnarhætti með hverjum nýjum valdhöfum.  

                                                 
8
 Georg Sörensen. 1989:11 

9
 Stephanie Baile og Horst Breier. 1994. „A Turning Point for Southern Africa“. The OECD Observer. 

187:20 
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Sörensen greinir þrjú stig lýðræðisþróunar; undirbúningsstig, ákvarðanatökustig og að 

síðustu styrkingarstig. Þessi stig geta skarast meðan þróun lýðræðisins á sér stað og er 

vert að taka fram að engin tvö ríki upplifa þróunina á nákvæmlega sama mátann. Á 

undirbúningsstiginu skora hópar og einstaklingar á ólýðræðislega valdhafa að stíga niður 

og hleypa nýjum valdhöfum að. Á ákvarðanatökustiginu eru vissir þættir lýðræðisins 

stofnanavæddir með beinum ákvörðunum stjórnvalda og þannig er lýðræðisþróunin fest í 

sessi. Síðasta stigið er það sem Sörensen kallar styrkingarstigið. Á því stigi er búið að 

mynda lýðræðislegar stofnanir og þátttakendum í stjórnmálum er ljóst að eina leiðin til að 

ná völdum er að fara eftir leikreglum lýðræðisins, með frjálsum og réttlátum kosningum. 

Er það svo í höndum almennings að sjá til þess að lýðræðislegir stjórnarhættir séu styrktir 

í sessi með því að kjósa ekki yfir sig ólýðræðislega stjórn.
10

 Lýðræði getur þannig talist 

misvirkt eða missterkt eftir því hvaða ríki á í hlut og hversu langt það er komið í 

þróuninni. 

Til frekari glöggvunar á virkni lýðræðisríkja getur verið nytsamlegt að styðjast 

við skilgreiningu bandaríska stjórnmálafræðingsins Roberts Dahl á lýðræðislegu ferli. 

Dahl telur upp fimm viðmið fyrir virku lýðræði. Það fyrsta er virk þátttaka almennings í 

stjórnmálum. Annað viðmiðið er að þegnarnir hafi jafnan möguleika til kosninga. 

Tækifæri þegnanna til að taka upplýsta ákvörðun í kosningum er þriðja viðmiðið og það 

fjórða er áhrifamáttur þegnanna til að ákvarða hvaða málefni eru í kastljósinu hverju 

sinni. Síðasta viðmið Dahl er að allir fullorðnir einstaklingar hafi þau réttindi sem hér 

hafa verið talin upp. Skorti upp á að þessi viðmið séu uppfyllt teljast þegnarnir ekki jafnir 

til þátttöku.
11

 

Skilgreining Sörensen á lýðræðisþróun getur veitt vísbendingar um hversu langt á 

veg ríkin eru komin í þróuninni og viðmið Dahls eru gagnleg til að ákvarða hversu virkt 

lýðræðið telst innan tiltekinna ríkja. Með hliðsjón af þessu mætti telja ríki sem komið er 

af undirbúningsstiginu sem virkt lýðræðisríki og með því að beita viðmiðunum Dahls 

mætti sjá hversu mikil virknin er í raun og veru. Lýðræðisríki sem uppfylla fá af 

viðmiðum Dahls teljast því ekki virk jafnvel þótt þar fari fram frjálsar kosningar, því 

þegnarnir hafa ekki jöfn tækifæri til að nýta sér pólitísk réttindi sín. 
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Til frekari glöggvunar á mikilvægi jafnrar þátttöku verða næst skoðaðar kenningar 

um þátttöku þegnanna í lýðræðislegum ríkjum. 

 

Pólitísk nærvera 
Ef fyrri kenning um lýðræðislega kjörinn meirihluta, kosinn „af fólkinu, fyrir fólkið“, er 

skoðuð nánar vaknar spurningin um hverjir það eru sem tilheyra „fólkinu“. Í gegnum 

söguna hefur skilgreiningin á því hverjir teljast til „fólksins“ verið breytileg og hafa 

konur eða ólíkir kynþættir til að mynda ekki alltaf talist til réttbærra þegna í sínu ríki.
12

 

Sú hugmyndafræði sem snýr að jöfnum rétti allra kosningabærra til þátttöku er ekki jafn 

gömul og ætla mætti. Það var til að mynda ekki fyrr en á 19. öld sem heimspekingurinn 

John Stuart Mill sagði jafnræði kynjanna vera skilyrði fyrir virku lýðræði.
13

  

Innan frjálslyndra lýðræðisríkja hefur breytileiki samfélagsins, og breytileiki 

innan löggjafarþingsins, verið fyrst og fremst skilgreindur út frá hugmyndafræðilegum 

nálgunum. Það þýðir að ólíkar skoðanir kjósenda og ólík stefnumál flokka séu það sem 

skapi breytileika meðal þegna og fulltrúa á þingi. Samsetning þess fulltrúahóps sem fer 

með stjórn landsins er þannig dæmd viðunandi eða óviðunandi eftir því hversu vel 

hópurinn endurspeglar skoðanir og vilja kjósenda. Í flestum tilfellum eru einstaklingarnir 

og bakgrunnur þeirra ekki skoðaður í þessu samhengi.
 14

 Áherslan er því ekki á „hverjir“ 

fulltrúarnir eru heldur „hvað“ þeir standa fyrir.
 
 

Ef breytileiki fulltrúahópsins er skoðaður nánar og aðeins litið til vitsmunalegs 

breytileika innan hans ætti í raun ekki að skipta máli hver það er sem talar fyrir 

ákveðnum hugmyndum eða stefnum. Einn einstaklingur getur þannig auðveldlega komið 

í stað annars og samsetning hópsins verið talin viðunandi. Ef breytileiki fulltrúahópsins er 

hins vegar skoðaður í ljósi sameiginlegrar reynslu og þeirra einkenna sem ólíkir 

samfélagshópar bera með sér er ekki lengur hægt að útiloka mikilvægi þess „hverjir“ 

skipa fulltrúahópinn eigi skipan hans að teljast viðunandi. 

Áherslan á „hvað“ fulltrúarnir standa fyrir fullnægir ekki nægilega vel þörfum 

þeirra minnihlutahópa sem upplifa sig pólitískt útilokaða. Því hefur krafan um pólitíska 
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nærveru (e. Political presence) farið vaxandi. Segja má að krafan um pólitíska nærveru sé 

mótvægi við hugmyndafræði landsföðurhyggjunnar (e. Paternalism) þar sem fámennur og 

einsleitur hópur stjórnar þegnum sínum. Hugmyndir um pólitíska nærveru eiga rætur 

sínar að rekja til borgaralegra baráttuhreyfinga í Bandaríkjunum og einnig til 

kvenréttindahreyfinga sem voru áberandi á 7. og 8. áratugnum. Innan þessara hreyfinga 

var þung áhersla lögð á „hverjir“ væru best til þess fallnir að tala fyrir kúgaða eða 

jaðarsetta hópa. Þessi áhersla leiddi til þess að hugmyndafræði margra baráttuhópa fór að 

snúast um sameiginlega reynslu og hagsmuni frekar en sameiginleg stefnumál.
15

  

Krafan um pólitíska nærveru beinist að samsetningu fulltrúahópsins, það er að 

hópurinn endurspegli ekki aðeins „hvað“ kjósendur vilja heldur einnig „hverja“ þeir vilja 

til að framfylgja settum stefnumálum. Krafa um pólitíska nærveru kallar þannig á jafna 

þátttöku milli karla og kvenna, ólíkra kynþátta og annarra hópa sem telja sig pólitískt 

útilokaða eða jaðarsetta. Ákalli um jafna þátttöku allra verður því ekki fullnægt án þess 

að meðlimir úr pólitískt útilokuðum hópum séu innlimaðir í fulltrúahópinn og samsetning 

hópsins dæmd viðunandi eða ekki, út frá því hversu vel hann endurspeglar þá ólíku hópa 

sem samfélagið samanstendur af.
 16

 

Rök heimspekingsins Hönnu Pitkin fyrir pólitískri nærveru kallast á við 

ofangreinda umræðu. Pitkin segir að þegar einn hópur, annað kynið eða einn kynþáttur, er 

ráðandi innan fulltrúahópsins skipist þeir sem eftir sitji í minnihlutahóp. Hún segir enn 

frekar að sama hversu góðviljaður fulltrúahópurinn sé, eða hversu umhugað meðlimum 

hans sé um jafnan rétt allra þegnanna, þá teljist útilokun einstakra hópa samfélagsins frá 

valdakerfinu „varla samrýmanleg nútíma hugmyndum um lýðræði.“
17

 

Anne Phillips, prófessor í kynjafræðum, segir í bók sinni The Politics of Presence 

að þegar rætt sé um gildi pólitískrar nærveru megi ekki líta framhjá því að innlimun 

minnihlutahópa í stjórnmál hafi ekki alltaf þau stefnumótandi áhrif sem búist sé við. 

Innlimun kvenna í stjórnmál leiðir ekki endilega af sér að þar með verði hagsmunir 

kvenna ávallt tryggðir að fullu og af sanngirni. Konur á þingi tala ekki alltaf eða 

eingöngu fyrir málefnum kvenna. Hátt hlutfall kvenna á þjóðþingum tryggir þar með ekki 
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endanlega lausn á bágri stöðu sem konur finna sig víða í.
 18

 Phillips leggur þó áherslu á að 

jafnvel þótt vera minnihlutahópa á þingi hafi litlar eða engar merkjanlegar afleiðingar 

fyrir þau baráttumál sem sett eru í öndvegi sé pólitísk nærvera þeirra engu að síður 

mikilvæg. Meginmarkmiðið felst í „nauðsyn þess að vera meðtalinn; að snúa við fyrri 

sögu útilokunar og þeim hugmyndum um að einstakir hópar séu minna hæfir til að stjórna 

en aðrir.“
19

 

Nútíma lýðræðisríki hafa beitt sér fyrir jafnri þátttöku með ýmsum aðferðum. Má 

þar nefna kynjakvóta, hagræðingu á kjördæmaskipan og breytingar á kosningakerfinu. 

Slíkar aðferðir hafa það að markmiði að auðvelda minnihlutahópum aðgang að 

stjórnmálum en margar aðferðanna eru umdeildar þar sem raunverulegur ávinningur 

þeirra getur verið óljós. Hvað varðar stjórnmál þriðja heimsins má þó ekki útiloka 

beitingu slíkra aðferða. Í mörgum Afríkuríkjum hefur feðraveldið sterkar rætur og konum 

getur reynst erfitt að brjóta upp fyrirliggjandi valdakerfi og taka sér stöðu innan þess. 

Með pólitískri nærveru kvenna gætu konur fengið tækifæri til að koma á 

áherslubreytingum í stefnumótun og um leið hlotið samfélagslega og pólitíska 

viðurkenningu sem gerir þær að fullgildum þátttakendum innan stjórnkerfis sem áður var 

þeim lokað. 

 

Þátttaka kvenna 
Ójöfnuður kynjanna innan stjórnmálanna hefur verið mikið rannsakaður síðustu 

áratugina. Í flestum tilfellum hafa rannsóknir miðast við auðugar og iðnvæddar þjóðir og 

mesta áherslan verið lögð á kerfislæga þætti eins og kosningakerfi og kjördæmaskiptingu. 

Félagslegir og efnahagslegir þættir hafa verið álitnir hlutaðeigandi en ekki eins 

mikilvægir.  

Ójöfnuður kynjanna í stjórnmálum þróunarríkja hefur einnig verið rannsakaður þó 

það hafi verið gert í minni mæli. Í grein Lane Kenworthy og Melissu Malami, Gender 

Inequality in Political Representation: A Worldwide Comparative Analysis, er rætt um 

fjórar slíkar rannsóknir og niðurstöður þeirra. Ein þessara rannsókna bendir til þess að 

áhrif kerfislægra þátta vegi mest hvað varðar stjórnmálaþátttöku kvenna í þriðja heims 
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ríkjum. Menningarlegir þættir fylgi þar sterkt á eftir en félagslegir eða efnahagslegir 

þættir hafi lítið sem ekkert vægi. Niðurstöður hinna þriggja rannsóknanna eru á skjön við 

þá fyrstu. Allar þær rannsóknir bentu til þess að kerfislægir þættir hefðu minna vægi 

meðal þróunarlandanna. Aftur á móti höfðu menningarlegir, félagslegir og efnahagslegir 

þættir mestu áhrifin á þátttöku kvenna eða skort þar á.
20

  

Mismunandi niðurstöður þessara þriggja rannsókna frá þeirri sem var nefnd fyrst 

gætu verið til marks um þann breytileika sem ríkir á milli fjölmargra þriðja heims ríkja 

veraldar. Þeir þættir sem vega þungt í einu ríki vega minna í öðru. Hér á eftir verða 

skoðaðir þeir þættir sem hafa helst verið kannaðir í tengslum við þátttöku kvenna í 

stjórnmálum þriðja heimsins.  

Kerfislægir þættir 

Fyrst ber að nefna kerfislæga þætti. Til þeirra telst til að mynda kosningakerfið en 

fyrirkomulag þess getur skipt verulegu máli þar sem konur ná yfirleitt meiri árangri þegar 

kosið er innan kjördæma með vali á milli lista frekar en í framboðum innan 

einmenningskjördæma. Stafar það meðal annars af því að flokkar eru líklegri til að 

útnefna konur, og kjósendur líklegri til að kjósa kvenframbjóðendur, þegar þær eru hluti 

af stærra framboði. Neikvæð viðhorf gagnvart kvenframbjóðendum hafa meiri áhrif í 

einmenningskjördæmum, hvort sem þau viðhorf koma frá kjósendum eða flokkunum 

sjálfum. Hvað varðar þátttöku kvenna í stjórnmálum þriðja heimsins spilar 

kosningakerfið vissulega þátt í gengi þeirra en rannsóknir benda hins vegar til þess að það 

sé ekki úrslitaþátturinn.
21

  

Annar kerfislægur þáttur sem hefur áhrif á þátttöku kvenna í stjórnmálum er 

samsetning löggjafarvaldsins. Vinstrisinnaðir flokkar eru taldir líklegri til að tileinka sér 

aðgerðir sem miða að því að draga úr ójöfnuði kynjanna og ættu því að vera líklegri til að 

útnefna kvenkyns frambjóðendur. Þriðji þátturinn sem talinn verður hér snýr að 

kosningarétti kvenna en talið er að því lengra sem liðið sé frá því konur fengu rétt til að 

kjósa í sínu ríki, því hærra hlutfalli kvenna megi búast við á þingi. Lýðræðislegt 

stjórnarfar telst fjórði kerfislægi þátturinn. Hærra stig lýðræðislegs stjórnarfars ætti að 

haldast í hendur við aukna pólitíska þátttöku kvenna þar sem lýðræðisleg þróun dregur úr 
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líkum þess að gerræðislegar hindranir, sem koma í veg fyrir þátttöku kvenna, séu til 

staðar.
22

 

Að síðustu verður talið til það sem kalla mætti „pólitísk tækifæri“ eða „svæði til 

þátttöku“ (e. Political opportunity structure). Er hér átt við tækifæri sem skapast fyrir þá 

sem áður stóðu utan valdakerfisins til að fá aðgang inn í það. Slík „svæði til þátttöku“ 

skapast til að mynda þegar rót verður á valdahlutfalli innan þjóðfélags. Þá myndast 

tækifæri fyrir konur (og aðra minnihlutahópa) til að gera tilkall til valda. Óstöðugleiki í 

innanríkismálum getur því haft þær afleiðingar að konur virki afl sitt og færi sig inn á ný 

svið. Þannig getur breyting á grundvallarskipan ríkisins, úr einræðisstjórn yfir í 

lýðræðisstjórn eða úr nýlenduveldi yfir í lýðveldi, skapað tækifæri fyrir konur til þátttöku 

í lýðræðisþróuninni og áframhaldandi starfi á vettvangi stjórnmálanna.
23

 

Félagshagfræðilegir þættir 

Leiða má líkur að því að aukið vald kvenna utan stjórnmálanna haldist í hendur við aukið 

vald kvenna innan stjórnmálanna. Menntun er einn þeirra félagshagfræðilegu þátta 

(e. Socioeconomic factors) sem hafa mikil áhrif á stjórnmálaþátttöku kvenna. Menntun 

getur fært konum aukin tækifæri til samfélagslegrar þátttöku, aukna reynslu og aukið 

sjálfsöryggi til að láta til sín taka í stjórnmálum. Tækifæri kvenna til stjórnmálaþátttöku 

skapast einnig með þátttöku þeirra í atvinnulífinu. Konur sem vinna utan heimilisins eru 

líklegri til að vera virkar í stjórnmálum. Atvinna skapar konum reynslu og einnig 

nauðsynlegar tekjur til að fjármagna kosningabaráttu. Á atvinnumarkaði fá konur einnig 

tækifæri til að skapa tengslanet gegnum vinnustaði eða verkalýðsfélög. Þegar 

stjórnmálaþátttaka kvenna í þriðja heiminum er skoðuð skiptir þó meira máli hvaða störf 

það eru sem konur sinna.
24

  Hreyfing kvenna inn í ákveðna tegund af störfum telst því hér 

sem þriðji félagshagfræðilegi þátturinn. Er hér átt við störf innan þeirra geira þaðan sem 

margir stjórnmálamenn koma, líkt og lögfræðistéttinni, menntageiranum, fjölmiðlum og 

viðskiptaumhverfinu.  

Stærð og styrkur kvenhreyfinga er fjórði félagshagfræðilegi þátturinn. Þjóðir sem 

hafa sterkar kvenhreyfingar sem eru virkar í að þrýsta á félagslegan, efnahagslegan og 
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pólitískan jöfnuð ættu að státa af hærra hlutfalli kvenna á þingi. Kvenhreyfingar geta 

einnig veitt bæði pólitískan og fjárhagslegan stuðning við frambjóðendur, sem er 

nauðsynlegur styrkur fyrir kvenframbjóðendur í fátækari ríkjum. Tilvist kvenhreyfinga 

getur einnig breytt pólitískri menningu innan tiltekins lands á þann hátt að jákvæðari 

viðhorf skapast gagnvart konum í stjórnmálum og þær verða líklegri til að bjóða sig 

fram.
25

 

Menningarlegir þættir 

Í þeim ríkjum þar sem viðhorf gagnvart konum í stjórnmálum eru frjálslyndari eru meiri 

líkur á að konur komist til valda í kosningum. Í umhverfi þar sem viðhorf til kvenna eru 

jákvæð, og tilkall þeirra til þátttöku í stjórnmálum viðurkennt, er líklegra að konur séu 

viljugar að bjóða sig fram, þær fá frekar útnefningar af flokki sínum og höfða meira til 

kjósenda.
26

 Frjálslyndari viðhorf gagnvart konum endurspeglast til að mynda í þeirri trú 

að konur séu hæfar til að stjórna. Þau viðhorf eru til að mynda andstæð ríkjandi 

viðhorfum í mörgum þróunarríkjum þar sem enn eimir eftir af sterkum hefðum 

feðraveldisins sem skipa konum skör lægra innan samfélagsins. 
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Suður-Afríka 
Í þessum kafla verður fjallað um Suður-Afríku. Fyrst verður farið yfir sögu landsins og 

leið Suður-Afríkubúa að sjálfstæði og þátttöku kvenna í sjálfstæðisbaráttunni gerð skil. 

Að síðustu verður skoðuð staða kvenna í suður-afrísku samfélagi og þátttaka þeirra í 

stjórnmálum. 

Í átt að lýðræði 

Nýlendusaga Suður-Afríku hófst árið 1652. Þá settu Hollendingar upp bækistöð á 

meginlandinu til að sinna skipum Austur-Indía félagsins. Þrælar voru fluttir inn frá öðrum 

löndum í Afríku sem ódýrt vinnuafl og á innan við tíu árum hafði skapast stéttaskipt 

samfélag á Höfðanum í Suður-Afríku þar sem ólíkar stéttir lutu ólíkum lögum. Fyrstu 

bresku landnemarnir settust að í Suður-Afríku árið 1820 og í kjölfarið óx fjöldi hvítra 

hratt í landinu. Eftir því sem nýlenda Hollendinga á Höfðanum stækkaði hófu þeir að 

leita að nýjum landsvæðum til að nema. Á árunum 1836 til 1838 fluttust Hollendingar í 

norðurhluta Suður-Afríku og stofnuðu þar sín eigin ríki. Til átaka kom við Breta, sem 

einnig hugðust nema land í norðri, og leiddi það að lokum til Búastríðsins sem hófst árið 

1899 og stóð í þrjú ár. Hollendingar töpuðu stríðinu en var tryggt vald yfir svæðum innan 

sunnanverðrar Afríku með Vereenigin-samningnum sem gerður var á milli Breta og 

Hollendinga í lok stríðsins. Sú valdveiting til Hollendinga var að mestu á kostnað 

innfæddra, sem voru þar með útilokaðir frá stjórnarlegu valdi og neyddir til að láta af 

hendi þau lönd sem Hollendingar höfðu gert tilkall til í stríðinu. 

Árið 1910 var Sambandsríki Suður-Afríku (e. Union of South Africa) stofnað sem 

sjálfstjórnarríki innan breska heimsveldisins. Hvítur minnihluti tók öll völd í landinu og 

svipti innfædda Suður-Afríkubúa af svörtum uppruna réttindum sínum. Hvítir höfðu einir 

kosningarétt og kjörgengi. Umgengnisreglum milli hvítra og svarta var komið á og 

samskipti milli kynþáttanna þar með takmörkuð.
27

 Í kjölfarið styrktist vald hvíta 

minnihlutans sem tók svo upp stefnu um Apartheid, eða aðskilnað, sem miðaði að því að 

tryggja yfirráð hvítra með því að viðhalda aðskilnaði milli kynþáttanna. Árið 1948 komst 

                                                 
27

 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. Fyrirlestur við Háskóla Íslands 2008. Þróun stjórnmála í Suður-Afríku. 
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Þjóðarflokkurinn (e. National Party, NP) til valda í Suður-Afríku og undir stjórn hans var 

aðskilnaðarstefnan leidd í lög.
28

 

Andstaða við aðskilnaðarstefnuna óx jafnt og þétt allt frá tilkomu hennar og náði 

sú andstaða hámarki á sjötta áratugnum. Afríska þjóðarfylkingin (e. African National 

Congress, ANC) var stofnuð sem andspyrnuhreyfing árið 1912 og reyndist eitt 

mikilvægasta aflið í baráttunni gegn aðskilnaðarstefnunni í þau 82 ár sem hún var við 

lýði.
29

 Helstu baráttuaðferðir ANC voru borgaraleg óhlýðni og friðsamleg mótmæli. 

Þegar slíkum mótmælum lyktaði með blóðugum átökum í Sharpeville árið 1961 kallaði 

það á hörð viðbrögð alþjóðasamfélagsins. Upphaf átakanna er rakið til þess þegar 

lögregla hóf skothríð á mótmælendur með þeim afleiðingum að 69 létust og 180 særðust. 

Í kjölfarið varð ástand innanríkismála í Suður-Afríku eldfimt. Liðsmenn ANC voru sendir 

í útlegð eða fangelsaðir. Alþjóðasamfélagið brást einnig hart við og var atburðurinn 

fordæmdur víða um heim.
30

 Stjórn Suður-Afríku sagði sig í kjölfarið úr breska 

samveldinu vegna þeirrar gagnrýni sem Bretland beindi gegn aðskilnaðarstefnunni.
31

 

Pólitísk andstaða við aðskilnaðarstefnuna hélt áfram að vaxa á 8. og 9. áratugnum, 

bæði innan Suður-Afríku og utan. Neyðarástandi var lýst yfir í landinu oftar en einu sinni 

og NP fór að tapa stuðningi erlendra ríkisstjórna. Alþjóðasamfélagið beitti Suður-Afríku 

refsiaðgerðum, landið tók að einangrast og ljóst varð að NP gat ekki viðhaldið stefnu um 

aðskilnað mikið lengur. Árið 1989 hófust samningaviðræður milli NP og ANC sem 

miðuðu að því að aðskilnaðarstjórnin myndi stíga frá völdum og boðað yrði til 

lýðræðislegra kosninga. Á árunum 1990 til 1994 var unnið að því að koma á 

fjölflokkakerfi í landinu. Viðræðum milli NP og ANC lyktaði með því að lýðveldi Suður-

Afríku var stofnað árið 1994 með nýrri stjórnarskrá. Fyrstu lýðræðislegu kosningarnar 

voru haldnar í apríl árið 1994 og vann ANC yfirburðasigur í þeim kosningum. 

 

 

                                                 
28

 Tania Flood, Miriam Hoosain og Natasha Primo. 1997. Beyond Inequalities: Women in South Africa, bls. 
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Þáttur kvenna í umbreytingarferlinu 

Suður-Afríka er eitt fárra dæma um vel heppnaða lýðræðisþróun þegar litið er til stöðu 

kvenna. Jafnrétti kynjanna er þar bundið í stjórnarskrá og hlutfall kvenna á þingi er hátt. 

Mikið af þeim árangri sem náðst hefur í Suður-Afríku má þakka tilvist regnhlífarsamtaka 

sem kallast Women´s National Coalition (WNC) og höfðu töluverð áhrif á 

lýðræðisvæðinguna sem fór fram árin 1990 til 1994.
 32

 Aðrir þættir og önnur samtök 

komu einnig þar að og verður það skoðað hér á eftir. 

Sú stjórn sem sat við völd í Suður-Afríku árin 1948-1990 var ólýðræðisleg 

fámennisstjórn sem viðhélt stefnu um aðskilnað. Samfélagið var skipulagt í kringum 

félagslegan, efnahagslegan og pólitískan ójöfnuð sem veitti hvítum minnihluta forréttindi 

á kostnað svarts meirihluta. Þjóðarflokkurinn (NP) var ráðandi flokkur á þingi þar sem 

aðeins hvítir karlmenn sátu, og þar sem aðrir flokkar höfðu verið leystir upp fyrir árið 

1948 var engin virk stjórnarandstaða á þingi.  

Staða kvenna innan samfélags aðskilnaðar var ólík eftir kynþáttum því konur lutu 

ólíkum lögum eftir því hvort þær voru af svörtum eða hvítum uppruna. Konur af svörtum 

uppruna voru í raun sviptar forræði og lögin litu ekki á þær sem fullorðna einstaklinga. 

Þær gátu hvorki erft eignir né öðlast lánstraust, og forræði barna þeirra var hjá körlum 

innan fjölskyldunnar.33 Andspyrnuhreyfingar gegn kúgun og aðskilnaði tóku að myndast 

og léku kvenhreyfingar mikilvægt hlutverk innan þeirra. Afríska þjóðarfylkingin (ANC) 

varð mun róttækari í starfsemi sinni á fimmta áratugnum. Til að styrkja samtökin enn 

frekar var konum leyft að gerast fullgildir meðlimir innan samtakanna og var kvennadeild 

stofnuð innan ANC (ANCWL). 

Árið 1954 hélt Federation of South African Women (FSAW) sína fyrstu ráðstefnu 

en markmið bandalagsins var að setja saman skrá um borgaraleg réttindi kvenna. Sú skrá 

var hugsuð sem angi af Frelsisplagginu sem ANC og aðrar réttindahreyfingar unnu að en 

í því plaggi voru útlistaðir skilmálar fyrir lýðræði byggðu á jafnrétti í Suður-Afríku. Í 

skránni um borgaraleg réttindi kvenna var áhersla lögð á jafnan rétt kynjanna í nýju 

lýðræðisríki. FSAW var öflugt bandalag og sýndi mikla andstöðu við ríkjandi skipulag, 

                                                 
32
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Democratization? bls. 3 
33

 Georgina Waylen. 2007. „Women´s Mobilization and Gender Outcomes in Transitions to Democracy: 

The Case of South Africa“. Comparative Political Studies. 40:527 
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sem sést best á að um 20 þúsund konur tóku þátt í mótmælagöngu á vegum þess í 

Pretoríu árið 1956.34 Eftir mótmælin í Sharpeville árið 1961 var starfsemi ANC, og þar 

með ANCWL, leyst upp af stjórnvöldum. FSAW starfaði þó áfram en leiðtogar 

bandalagsins, ásamt leiðtogum ANC og ANCWL, voru sendir í útlegð. Starfsemi 

andspyrnuhreyfinga færðist þá niður í grasrótina og varð róttækari. Umkhonto we Sezwe, 

vopnaður armur ANC, var stofnaður stuttu síðar og þjóðernishreyfing tók að myndast 

meðal þeirra manna og kvenna sem dvöldu í útlegð í nálægum ríkjum. Andstaða við 

aðskilnaðarstjórnina fór vaxandi og á 8. áratugnum urðu mótmælafundir tíðari, 

borgaraleg óhlýðni fór vaxandi og verkföllum fór fjölgandi. Í þeim aðgerðum, hvort sem 

þær töldust félagslegar, efnahagslegar eða tengdar atvinnumarkaðinum, voru konur virkir 

þátttakendur.
35

  

Á 9. áratugnum tóku að myndast ýmsar kvenhreyfingar með ólíku sniði. Hreyfing 

kvenna í dreifbýli (Rural Women‘s Movement, RWM) leit dagsins ljós, sem ásamt 

þremur öðrum svæðisbundnum samtökum, United Womens Organisation (UWO), The 

Natal Organization of Women (NOW) og Federation of Transvaal Women (FEDTRAW), 

hóf að beita sér gegn aðskilnaðarstjórninni.  Í enda 9. áratugarins var farið að viðurkenna 

kvenréttindabaráttuna sem lið í baráttunni fyrir frelsi þjóðarinnar. Málefni kvenna urðu 

meira áberandi og fóru leiðtogar innan ANC að sýna konum stuðning í ræðum sínum.
36

 

Baráttunni fyrir réttindum kvenna hafði þar með verið fundinn nýr farvegur. Litið var á 

réttindabaráttu kvenna sem sjálfstætt afl sem nálgast þurfti á öðrum forsendum en þeim 

sem fylgdu baráttunni fyrir nýju lýðræðisríki.37 

Á 9. áratugnum skapaðist samstarf meðal kvenna innan grasrótarhreyfingar ANC 

í Suður-Afríku og þeirra leiðtoga ANCWL og FSAW sem sendir höfðu verið í útlegð. 

Þetta samstarf skilaði sér í Malibongwe-ráðstefnunni sem haldin var í Amsterdam árið 

1990. Þar komu þessir tveir hópar saman og ályktuðu um mikilvægi þess að jafnrétti 

kynjanna væri hluti af framtíðarstjórnarskrá nýs lýðræðisríkis. Þátttaka kvenna í 

stjórnmálum var einnig rædd og þörfin fyrir kynjakvóta innan ANC þegar hreyfingin yrði 

formlega að stjórnmálaflokki. Á ráðstefnunni var meðal annars ályktað að „frelsun suður-

                                                 
34
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afrísku þjóðarinnar mun ekki leysa konur sjálfkrafa úr ánauð“ og því væri „brýn nauðsyn 

fyrir samstöðu og samhæfðar aðgerðir í átt að skipulögðum samtökum fyrir konur á 

landsvísu.“
38

 

Tveimur vikum eftir Malibongwe-ráðstefnuna aflétti aðskilnaðarstjórnin banni á 

starfi ANC og annarra samtaka. Hafist var handa við að leita friðsamlegra lausna til að 

greiða úr eldfimu ástandi sem ríkti innan Suður-Afríku í lok 9. áratugarins. Ljóst var frá 

upphafi að ANC var ætlað að gegna veigamiklu hlutverki í umbreytingarferlinu og að 

fara með völd í landinu að loknum lýðræðislegum kosningum.
39

 

Samningaferlið 1990-1994 

Eftir að umbreytingartímabilið var formlega hafið og Þjóðarflokkurinn (NP) og Afríska 

þjóðarfylkingin (ANC) hófu að semja sig í átt að lýðræði sáu konur að fyrirliggjandi 

valdakerfi myndi ekki reynast þeim til framdráttar. Viðræður flokkanna fóru fram fyrir 

luktum dyrum og voru hafðar á milli fárra aðila sem voru í fremstu línu í 

stjórnmálaflokkunum. Árið 1991 kom Convention for a Democratic South Africa 

(CODESA) saman í fyrsta sinn. CODESA var stofnað sem samráðsgrundvöllur fyrir alla 

þá er komu að undirbúningi nýrrar stjórnarskrár. Á fyrsta fundi CODESA voru þó fáar 

konur skipaðar til setu, aðeins 23 af 400 meðlimum. ANCWL, kvennadeild ANC, var 

mjög gagnrýnin á starf CODESA og þrýsti á ANC að koma með tillögu þess efnis að 

ráðgefandi nefnd, Gender Advisory Committee (GAC), yrði komið á fót sem starfandi 

hópi innan CODESA. Hlutverk GAC yrði að hafa eftirlit með framvindu mála og kæmi 

með tillögur að úrbótum. Konur úr öðrum stjórnmálaflokkum sem áttu sæti á CODESA 

komu svo saman með konum úr ANC innan GAC og einnig innan Multi-party 

Negotiating Process (MPNP) sem var stefnumótunarnefnd.
40

 GAC náði þó aldrei að 

skapa sér raunverulegt hlutverk áður en CODESA var leyst upp. 41 

Suður-afrískar konur sáu þörfina fyrir breið samtök kvenna innan 

samningaferlisins, ættu jafnréttissjónarmið að verða hluti af nýrri stjórnarskrá. Stofnun 

Women´s National Coalition (WNC)  árið 1992 var því mikilvægt skref fyrir konur í 

Suður-Afríku. Tveimur árum eftir stofnun WNC komu rúmlega hundrað hreyfingar, vítt 
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og breitt um landið, óháð kynþætti eða félagsstöðu, að starfsemi samtakanna. Mikilvægi 

WNC lá í sjálfstæði samtakanna, sem gátu tjáð vilja sinn og fyrirætlanir óháð ANC.
42

 

WNC tóku tillit til þeirra breytilegu þátta sem einkenndu stöðu kvenna í Suður-

Afríku og fóru þá leið að semja um málefni gegnum bandalög frekar en að starfa sem 

landssamtök með miðstjórn. Öll þau samtök, smá eða stór, sem að WNC komu 

viðurkenndu mikilvægi þess að konur bæru ábyrgð á eigin velferð og framtíð innan nýs 

lýðræðisríkis.
43

 Starf WNC var metnaðarfullt en ekki án erfiðis. Innan WNC var nokkuð 

um deilur sem sneru að aðferðum og markmiðum samtakanna. Umfang WNC kallaði á 

breiðan samráðsgrundvöll, sem leiddi af sér að samtökunum hætti til að vera svifasvein 

þegar kom að ákvarðanatöku.  

Í mars árið 1993 kom MPNP saman á ný en sú nefnd kom í stað CODESA sem 

leyst hafði verið upp. Konum gekk betur að koma málefnum sínum á framfæri innan 

MPNP, meðal annars fyrir tilstuðlan WNC. Í samningaferlinu setti WNC sér þrjú 

markmið; fullnægjandi þátttöku kvenna í samninganefndum á undirbúningstímabilinu, að 

ný stjórnarskrá tæki mið af jafnréttissjónarmiðum og að síðustu að í stjórnarskránni yrði 

að finna ákvæði þess efnis að jafnrétti kynjanna hefði meira lagalegt vægi en lög sem 

byggðu á hefðum og venjum.
44

  

WNC náði fyrsta markmiðinu sínu frekar auðveldlega og hófust konur handa við 

að setja saman aðgerðaáætlun um skilvirkt jafnræði kynjanna innan Suður-Afríku. 

Aðgerðaáætlunin var tilbúin árið 1994 og var bæði metnaðarfull og ítarleg. Í henni voru 

útlistaðar kröfur um jafnrétti kynjanna og úrbætur fyrir konur á öllum sviðum 

samfélagsins. Áætlunin varð hins vegar fórnarlamb svifaseins samráðsgrundvallar WNC 

og var ekki kynnt nægilega tímanlega til að hægt færi að hafa hana með í uppkasti að 

stjórnarskrá.
45

 Hér er þó ekki um að kenna skorti á nærveru kvenna í samninganefndum 

heldur frekar skorti á veru þeirra í nefndum er sáu um tæknilega útfærslu á 

stjórnarskránni. Konur skorti í þessu tilliti reynslu, þekkingu og pólitísk sambönd og varð 

afleiðingin sú að kvenlæg gildi voru að mestu hunsuð í smíði nýrrar stjórnarskrár. WNC 

urðu því enn einbeittari í að skipuleggja sig í kringum seinni markmiðin tvö og virkjuðu 
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þær þrjár stoðir innan WNC sem mestur styrkur samtakanna lá í. Þær stoðir var að finna í 

reynslu og þekkingu kvenaðgerðasinna, faglærðra kvenna og kvenna í stjórnmálum. 

Samtökin gengu skipulega til verks og gátu loks komið á breytingum innan MPNP-

nefndarinnar sem hefðu seint náðst nema með samhæfðum aðgerðum frá WNC.46 Hvað 

varðar síðasta markmið WNC í samningaferlinu urðu harðvítugar deilur um lagalegt vægi 

jafnréttisákvæðisins. Að jafnrétti yrði sett ofar lögum byggðum á venjum og hefðum var 

gríðarlega mikilvægt atriði fyrir félagslega og efnahagslega stöðu kvenna í Suður-Afríku. 

WNC fór að lokum með sigur af hólmi í þessu erfiða máli. Til að sætta stríðandi 

fylkingar var tveimur nýjum stofnunum komið á fót sem endurspegla raddir þeirra 

tveggja hópa sem deildu hvað harðast um lagalegt vægi jafnréttisákvæðisins. Þetta eru 

Council for Traditional Leaders (CTL) og Commission for Gender Equality (CGE) en 

hlutverk CGE er að tala fyrir jafnrétti kynjanna og koma með tillögur fyrir þingi sé þörf á 

lagalegum úrbótum sem gættu bætt stöðu kvenna.
47

 

Umbreytingarferlið endaði með lýðræðislegum kosningum í apríl 1994. ANC tók 

við völdum í landinu og vegna ötullar baráttu ANCWL fyrir kynjakvótum innan ANC 

skipuðu konur tæpan þriðjung þingmanna nýs lýðræðisríkis Suður-Afríku. 

Kosningar 1994-2009 

Fyrir kosningar árið 1994 var hlutfall kvenna á suður-afríska þinginu aðeins 2,7%. Það 

hlutfall hækkaði snarlega eftir fyrstu fjölflokkakosningarnar árið 1994. ANC gekk til 

kosninga með 30% kynjakvóta og eftir kosningar skipuðu konur 32% af þingliði ANC. 

Aðrir flokkar sem buðu fram í kosningunum 1994, Þjóðarflokkurinn (NP) og Democratic 

Party (DP), voru andsnúnir kynjakvótum. Hlutfall kvenna innan þeirra raða hækkaði engu 

að síður. Konur skipuðu 11% af þingliði NP árið 1994, í stað 4,3% árið 1989. Hlutfall 

kvenna á þingi fyrir DP hækkaði úr 6% í 14%.
48

 

Árið 1994 voru konur alls 111 af 400 fulltrúum allra flokka á þingi, eða 27,7%. 

Árið 1999 voru þær 120 af 400, eða 30%. Hlutfall kvenna á þingi var 32,6% eftir 

kosningar árið 2004 en það hlutfall jókst um 1,2% árið 2009 vegna endurröðunar í 

þingliði. Konur skipa í dag 135 af 400 þingsætum, eða 33,8%. Þýðingarmesta þróunin er 
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hins vegar hækkandi hlutfall kvenna í ríkisstjórn. Árið 1994 skipuðu konur 27% af 

ríkisstjórnarliðinu en á þessu kjörtímabili er hlutfallið 42%.
49

 

Árið 1997 setti Southern African Development Community (SADC) það markmið 

að fyrir árið 2005 yrði hlutfall kvenna á þjóðþingum SADC landanna 30% eða hærra. 

Miðað við stöðu SADC-ríkjanna 15 í dag hefur Suður-Afríka þriðja hæsta hlutfallið. Á 

heimsvísu er Suður-Afríka í 17. sæti. 

Sex flokkar gengu til kosninga í apríl 2009. ANC er eini flokkurinn þar á meðal 

sem hefur kynjakvóta, eða 50%. Flokkurinn er einnig með mál á lista sem snúa eingöngu 

að hag kvenna ásamt því að kynjamál eru ríkjandi í stefnuskrá flokksins. Congress of the 

People (COPE) gekk til kosninga án kynjakvóta. Flokkurinn hefur nokkur mál á lista sem 

beinast að stöðu kvenna en kynjamál eru ekki ríkjandi í stefnuskrá flokksins. Aðrir 

flokkar, Democratic Alliance (DA), Independent Democrats (ID), Inkatha (IFP) og 

United Democratic Movement (UDM), hafa hvorki kynjakvóta né stefnumál sem beinast 

sérstaklega að málefnum kvenna og stefnuskrár flokkanna leggja ekki sérstaka áherslu á 

kynjamál.
 50

 

Pólitísk nærvera kvenna í Suður-Afríku 

Þar sem sterkar kvenhreyfingar léku lykilhlutverk í þeim skrefum sem tekin voru í átt að 

fjölflokkalýðræði í Suður-Afríku var búist við að áhrif þeirra hreyfinga innan nýs 

lýðræðisríkis yrðu töluverð. Sú varð þó ekki raunin og því hefur pólitísk nærvera kvenna  

í Suður-Afríku verið talin meira lýsandi, í ljósi hás hlutfalls kvenna á þingi, en 

áþreifanleg í formi aðgerða sem miða að bættum hag kvenna. 

Eftir að lýðræði var komið á gerðu ýmsir þættir það að verkum að áhrifamáttur 

kvenna varð minni en áætlað var. Má þar telja til að margar kvennanna voru reynslulitlar 

á sviði stjórnmálanna og höfðu litla menntun eða þjálfun. Flokkshollusta gerði konum 

einnig erfitt fyrir þar sem hagsmunir flokkanna voru iðulega settir ofar baráttumálum 

kvenna. Róðurinn var svo þungur fyrir sumar stjórnmálakvennanna að nokkrar þeirra 

gáfust upp og hættu á sínu fyrsta kjörtímabili.
 51

 Mikilvægasti þátturinn er þó sá að konur 
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innan þingsins misstu tengsl við kvenhreyfingar utan stjórnmálanna. Einingin sem 

einkenndi konur á umbreytingartímanum virtist leysast upp eftir að lýðræðisskipan komst 

á og með falli kvenhreyfinganna dró úr áhrifamætti kvenna á stefnumótun ríkisins. 

Hnignun kvenhreyfinga í Suður-Afríku má rekja til þeirrar ákvörðunar að konur innan 

þingflokkanna mættu ekki gegna leiðtogahlutverki innan Women´s National Coalition 

(WNC). Með ákvörðuninni var verið að reyna að halda sjálfstæði WNC en þetta leiddi 

hins vegar af sér að samtökin misstu stóran hluta af sínum reyndustu leiðtogum til ríkisins 

og stjórnmálaflokkanna. WNC veiktist þar með verulega og sá vanmáttur endurspeglast 

best í því að kvennadeild afrísku þjóðarfylkingarinnar (ANCWL) dró sig út úr 

samtökunum.
52

  

Þrátt fyrir að pólitísk nærvera kvenna í Suður-Afríku sé að mestu talin lýsandi 

hefur konum engu að síður tekist að koma á mikilvægum breytingum sem bæta eiga hag 

þeirra í landinu. Í umbreytingarferlinu tjáðu konur viljann til að stuðla að jafnrétti 

kynjanna innan stjórnkerfisins fyrir tilstuðlan bandalags sem átti að innifela stofnanir 

ríkisins, löggjafarvaldsins og borgarasamfélagsins. Sú stofnun átti að vinna að málefnum 

kvenna og koma í veg fyrir jaðarsetningu þeirra. Búist var við að sterk kvenhreyfing utan 

stjórnkerfisins myndi veita slíkri stofnun aðhald og eftirlit.
53

 Þetta markmið varð ekki að 

raunveruleika á þann máta sem konur höfðu séð fyrir sér þegar markmiðið var upphaflega 

sett fram. Skref í átt að því hafa þó verið tekin, til að mynda með stofnun Embættis um 

stöðu kvenna (OSW), Quality of Life and the Status of Women (JSCIQLSW) Convention 

on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) og 

Commission for Gender Equality (CGE).  

Þó vald þessara stofnana og nefnda sé mismikið og þær líði fyrir skort á fjármagni 

og stuðningi frá hinu opinbera hafa þær dregið málefni kvenna fram í dagsljósið og 

stuðlað að lagasetningum sem reyndust mikilvægar fyrir stöðu kvenna í suður-afrísku 

samfélagi. Einna mikilvægust af þessum lögum eru Lög um fóstureyðingar sem samþykkt 

voru árið 1996. Þau lög kallast á við jafnréttisákvæði stjórnarskrárinnar um að réttur 

kvenna yrði settur ofar lögum sem byggja á hefðum og venjum. Lögin ráðast beint gegn 
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menningarlegri hefð fyrir undirokun kvenna og veitir konum sjálfsákvörðunarrétt 

varðandi eigin meðgöngu.
54

 

Pólitísk nærvera kvenna er til staðar í Suður-Afríku og endurspeglast í háu 

hlutfalli þeirra á þingi. Að mestu leyti má þakka kynjakvótum fyrir það háa hlutfall 

kvenna sem gegnir þingstörfum. Flestar konur á þingi koma úr ANC, sem skipar sér í hóp 

fárra flokka í heiminum sem hafa 50% kynjakvóta. Aðrir stjórnmálaflokkar hafa lýst yfir 

andstöðu sinni við kynjakvóta og halda því fram að hlutfall kvenna innan þeirra flokka 

fari hækkandi þrátt fyrir að þeir hafi ekki kvóta. Hlutfall kvenna innan DA hækkaði til 

dæmis úr 14% í 21,3% frá 1994 til 2004 og úr 23% í 34,8% hjá IFP á sama tímabili. 

Þriðjungshlutfall er að jafnaði talið nauðsynlegt lágmark til þess að konur geti haft 

raunveruleg áhrif innan ákvörðunartökuferlisins. Meðal flestra flokka í Suður-Afríku 

reynist þriðjungshlutfallið konum erfiður þröskuldur að komast yfir.
55

  

Konur í Suður-Afríku fara ekki varhluta af því að menningarleg viðhorf torveldi 

þeim þátttöku í stjórnmálum, þar sem réttindi kvenna eru ekki álitin jafn mikilvæg og 

réttindi karla. Konur glíma enn við hugmyndir sem eiga rætur sínar að rekja til 

feðraveldis og aðskilnaðarstefnu nýlendustjórnarinnar. Þessi viðhorf ná allt upp í efstu 

stig stjórnkerfisins. Núverandi formaður ANC, Jacob Zuma, var til að mynda nýverið 

sóttur til saka fyrir nauðgun á ungri stúlku. Zuma var sýknaður af kærunni fyrir 

dómstólum en viðhorf hans og annarra gagnvart málinu í heild hefur vakið upp óhug 

meðal margra kvenna. Sérstaka reiði vöktu viðbrögð Julius Malema, formanns 

ungliðahreyfingar ANC, sem lét þau ummæli falla um nauðgunina að stúlkan hlyti að 

„hafa skemmt sér“.
56

 

ANC er stærsti og valdamesti stjórnmálaflokkurinn í Suður-Afríku og starfar hann 

við veika stjórnarandstöðu. Það sem gerist innan ANC hefur því gríðarleg áhrif á 

landsstjórnina. Kosningar um menn og málefni á landsfundi flokksins eru því í raun 

mikilvægari en almennar kosningar í landinu því þar ræðst forystan og málefnastefnan.
57

 

Öflugra starf kvenna innan ANC er því mikilvægt fyrir framtíðarstöðu kvenna í Suður-
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Afríku. Konur binda nú einnig vonir við að starf innan annarra flokka muni skila þeim 

bættri stöðu. Annars vegar ber að nefna að kona, Helen Zille, hefur tekið við 

flokksforystunni í DA, sem er stærsti stjórnarandstöðuflokkur Suður-Afríku. Vonir eru 

bundnar við að undir hennar stjórn muni hlutfall kvenfulltrúa hækka innan flokksins og 

að DA muni fylgja fordæmi ANC og taka upp 50% kynjakvóta í kosningum 2014. Hins 

vegar má nefna stofnun nýs stjórnmálaafls, Congress of the People (COPE). Helmingur 

þeirra fulltrúa sem sitja í miðstjórn COPE er konur og er vonast til að þær muni hafa 

jákvæð áhrif á stöðu kvenna innan flokksins.
58

  

Í dag vegur lýsandi þátttaka kvenna í stjórnmálum Suður-Afríku meira en 

raunveruleg þó sú síðarnefnda hafi farið vaxandi. Ætla má að raunveruleg þátttaka muni 

vaxa enn frekar þar sem jafnréttisákvæði stjórnarskrárinnar og lagalegt vægi þess veitir 

stjórnmálakonum mikilvægt tæki til að koma á lagabreytingum sem stuðla að enn frekara 

jafnrétti á milli kynjanna og bættum pólitískum rétti kvenna. 

Niðurstöður 

Suður-Afríka telst vera stjórnmálaleg miðja landanna í sunnanverðri Afríku. Þátttaka 

kvenna í suður-afrískum stjórnmálum er því ekki aðeins mikilvæg fyrir Suður-Afríku 

heldur einnig fyrir nágrannaríki landsins. Þó svo að fjöldi kvenna á þingi hafi í dag meiri 

lýsandi en raunveruleg áhrif eru konur í stjórnmálum landsins að setja málefni kvenna í 

forgang. Kenning Anne Phillips um pólitíska nærveru gerir ekki greinarmun á lýsandi eða 

raunverulegri þátttöku minnihlutahópa innan þjóðþinga. Phillips segir pólitíska nærveru 

minnihlutahópa, í þessu tilfelli kvenna, vera mikilvæga fyrir það eitt að uppfylla nauðsyn 

þess að vera innifalinn. Konum í Suður-Afríku hefur því tekist að snúa við fyrri sögu 

útilokunar frá stjórnmálum og hafa nú tækifæri til að koma þeim skilaboðum út í 

samfélagið að þær séu jafn hæfar til að stjórna á við karla. Samsetningu fulltrúahópsins á 

þjóðþingi Suður-Afríku væri því hægt að dæma viðunandi þar sem fulltrúarnir 

endurspegla ólíka hópa samfélagsins.  

Í tilfelli Suður-Afríku vega félagshagfræðilegir þættir mest þegar 

stjórnmálaþátttaka kvenna er skoðuð. Stofnun Women´s National Coalition (WNC) 

reyndist mikilvægt skref fyrir konur í aðdraganda lýðræðis og sannar að stærð og styrkur 
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kvenhreyfinga getur leikið veigamikið hlutverk í að stuðla að þátttöku kvenna í 

stjórnmálum. Innan kvenhreyfinganna gátu konur aflað sér reynslu og þekkingar sem 

nýttist mörgum þeirra á sviði stjórnmálanna. Hér gætir því einnig jákvæðra áhrifa 

félagshagfræðilegra þátta sem lúta að þátttöku kvenna í starfsemi sem eykur reynslu 

þeirra og sjálfstraust. Læsi kvenna í Suður-Afríku er 87,5% og tæp 90% meðal allrar 

þjóðarinnar. Að jafnaði eiga drengir og stúlkur jafn langa skólagöngu.
 59

 Þessir þættir 

menntunar eru til að mynda mun betri í Suður-Afríku en hjá konum í Malaví. 

Kerfislægir þættir sýna einnig jákvæðar afleiðingar fyrir þátttöku kvenna í 

stjórnmálum Suður-Afríku. Kynjakvótar hafa reynst ákaflega vel í þeirri viðleitni að 

hækka hlutfall kvenna á þingi. Fyrir tilstuðlan kvóta hafa konur fengið tækifæri til að 

brjóta sér leið inn í valdakerfi sem áður stjórnaðist af ójöfnuði og útilokun. 

Kosningakerfið í Suður-Afríku er konum einnig hagstætt í þessu tilliti þar sem kosið er á 

milli lista í hlutfallskosningu. Kvenréttindabaráttan var álitin vera sjálfstætt afl í 

réttindabaráttu Suður-Afríkubúa og innan hennar sköpuðust „pólitísk tækifæri“ eða 

„svæði til þátttöku“ fyrir konur til að beita sér á. Í tilfelli Suður-Afríku er þetta sá þáttur 

sem vegur hvað mest þegar stjórnmálaþátttaka kvenna er skoðuð. Kvenréttindabaráttan á 

rætur sínar að rekja til ófriðar í innanríkismálum og stjórnmálalegs umróts í Suður-Afríku 

og innan þess umróts sköpuðust fyrrgreind svæði þar sem konur gátu barist fyrir aukinni 

þátttöku kvenna í samfélagslegu og pólitísku tilliti. Þessi svæði var bæði að finna innan 

kvenhreyfinganna og innan samningaferilsins sjálfs þar sem fjölmörg tækifæri buðust 

konum til að beita íhlutunum og hafa áhrif á framvindu mála.
60

 

Konur glíma þó enn við neikvæð áhrif menningarlegra þátta sem endurspeglast í 

viðhorfum til kvenna í stjórnmálum. Dæmi þess má sjá á síðustu formannskosningum 

ANC, sem fram fóru 2008. Þá var engin kona tilnefnd af kvennadeild ANC, ANCWL, í 

helstu stjórnunarstöður flokksins. Kom þetta á óvart þar sem reglur kveða á um að 

hlutfall kynjanna í þeim stöðum skuli vera jafnt.
61

 Er talið að aukið hlutfall svartra og lítt 

menntaðra karla í flokknum komi niður á valdsviði kvenna innan ANC. Sýnir þetta enn 

fremur fram á mikilvægi sterkra kvenhreyfinga sem eru virkar í að þrýsta á pólitískan 

jöfnuð. 
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Miðað við kenningar Georgs Sörensen um þrjú stig lýðræðisþróunar mætti segja að 

Suður-Afríka sé nú staðsett innan ákvörðunarstigsins og styrkingarstigsins. Ákveðnir 

þættir lýðræðisins hafa verið stofnanavæddir og verið er að festa lýðræðisþróunina í sessi. 

Suður-Afríka er samkvæmt þessu komin ágætlega á veg í lýðræðisþróuninni.  

Fimm viðmið Roberts Dahl veita frekari vísbendingar um hversu virkt lýðræðið er 

í Suður-Afríku. Landið uppfyllir flest viðmiðanna; virk þátttaka almennings er í 

kosningum og möguleikar þegnanna til þátttöku eru jafnir. Menntun og læsi leiðir til þess 

að borgararnir geta tekið upplýsta ákvörðun. Suður-Afríku skortir hins vegar að uppfylla 

fjórða viðmiðið, sem snýr að áhrifamætti borgaranna til að ákvarða hvaða málefni eru í 

kastljósinu hverju sinni. Þar reynist konum erfiðara að koma sínum málefnum á framfæri, 

sem er í takt við skort á raunverulegri þátttöku þeirra innan stjórnmálanna. Fimmta 

viðmið Dahls stenst ekki heldur þar sem réttindin sem hér eru talin upp eru ekki jöfn á 

meðal einstaklinganna. Því teljast þegnarnir, samkvæmt Robert Dahl, ekki jafnir til 

þátttöku. 

Þó svo að Suður-Afríka sé komin langt á veg í lýðræðisþróuninni verður að taka 

mið af kenningum C. B. Macpherson og Davids Held þegar reynt er að ákvarða hversu 

virkt lýðræðið er í Suður-Afríku. Macpherson og Held halda því báðir fram að 

raunverulegt lýðræði sé ekki að finna þar sem ójöfnuður kemur í veg fyrir jafna þátttöku. 

Konur í Suður-Afríku búa við jöfnuð þegar tekið er tillit til þeirra tækifæra sem þær hafa 

til stjórnmálaþátttöku. Kynjakvótar ýta undir þátttöku kvenna og stjórnarskrárleg ákvæði 

reynast mikilvægt tæki fyrir konur í baráttunni fyrir jafnrétti milli kynjanna bæði. Konur í 

Suður-Afríku búa hins vegar við ójöfnuð ef tekið er mið af kenningu Helds um að jafnir 

möguleikar allra þegna til þátttöku bæði í stjórnmálum og innan annarra svæða 

samfélagsins séu skilyrði fyrir raunverulegu lýðræði. Neikvæð áhrif menningarlegra þátta 

reynast hindrun fyrir konur í stjórnmálum og hamla þeim því að geta beitt sér af fullum 

krafti. 

Kenning Hönnu Pitkin, um að útilokun einstakra hópa samfélagsins frá 

valdakerfinu samræmist ekki nútímahugmyndum lýðræðis, á því hér aðeins við að hluta. 

Suður-afrískar konur eru sýnilegar innan valdakerfisins þó að raunverulegur ávinningur 

af pólitískri nærveru þeirra sé umdeildur. Þeim hefur þó tekist að snúa við fyrri sögu 

útilokunar og hefur það fært Suður-Afríku nær því að teljast virkt lýðræðisríki. 
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Malaví 
Í þessum kafla verður fjallað um Malaví. Fyrst verður farið yfir sögu landsins og leið 

Malava að sjálfstæði. Næst verða þátttöku kvenna í umbreytingarferlinu úr 

einsflokkskerfi yfir í fjölflokkakerfi gerð skil. Að síðustu verður skoðuð staða kvenna í 

malavísku samfélagi og þátttaka þeirra í stjórnmálum. 

Í átt að lýðræði 

Bretar tóku stjórn á því landsvæði sem í dag heitir Malaví árið 1891. Yfirráðum Breta var 

mótmælt harkalega af innfæddum og brutust þau mótmæli út í uppreisn árið 1915. Eftir 

að sú uppreisn var kveðin niður voru innfæddir sviptir frekari völdum og pólitísk þátttaka 

þeirra bundin að mestu við félagasamtök. Slík samtök töluðu gegn misrétti í landinu en 

mótmæltu hins vegar ekki lögmæti nýlendustjórnarinnar.
62

 

Árið 1953 stofnaði breska nýlendustjórnin Ríkjasamband Mið-Afríku (e. The 

Central African Federation, CAF) milli Norður-Ródesíu (nú Sambía), Suður-Ródesíu (nú 

Simbabve) og Nýasalands (nú Malaví). Innfæddir í Malaví mótmæltu ríkjasambandinu og 

sýndu andstöðu sína gegnum þjóðernishreyfinguna Nyasaland African Congress (NAC). 

NAC hafði verið stofnuð árið 1944 sem réttindasamtök fyrir innfædda Malava. Í kjölfarið 

á stofnun CAF fékk NAC mikla hygli meðal Malava og andstaðan við ríkjasambandið fór 

sífellt vaxandi. Hastings Kamuzu Banda, síðar fyrsti forseti Malaví, tók við forsæti í 

NAC árið 1958. Banda var álitinn maður fólksins og tókst honum að sameina Malava í 

baráttunni gegn yfirráðum nýlendustjórnarinnar. Þjóðernisvakning varð meðal innfæddra. 

Í mars árið 1959 var ástandið orðið svo viðkvæmt milli stríðandi fylkinga að 

nýlendustjórnin lýsti yfir neyðarástandi í Malaví. Í kjölfar harðra mótmæla sem leidd 

voru af Banda leysti breska stjórnin upp malavíska þingið og bannaði starfsemi NAC. 

Helstu leiðtogar innan malavíska þingsins og innan NAC, þar á meðal Banda, voru 

handteknir og sendir í útlegð. Nýr stjórnmálaflokkur, Malawi Congress Party (MCP), leit 

dagsins ljós í september árið 1959 og var þeim flokki ætlað að koma í stað NAC.
 63

 

Í kjölfar mikillar andstöðu og harðra mótmæla sáu Bretar ekki aðra leið en veita að 

Malaví sjálfstæði og draga landið út úr CAF. Banda og öðrum byltingarmönnum var 
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sleppt úr haldi um mitt ár 1960 og í ágúst árið 1961 var boðað til fyrstu 

fjölflokkakosninganna í Malaví. Fjórir stjórnmálaflokkar buðu fram en MCP, með Banda 

í forsvari, vann öll sætin í neðri deild og tvö í efri deild. CAF var leyst upp í enda ársins 

1963. Malaví varð sjálfstætt ríki í breska samveldinu þann 6. júlí árið 1964 og gegndi 

Hastings Kamuzu Banda embætti fyrsta forsætisráðherra landsins. Malaví varð lýðveldi 

árið 1966 og hafði á að skipa einsflokkskerfi. Árið 1971 lét Banda gera 

stjórnarskrárbreytingar sem gerðu honum kleift að skipa sig forseta Malaví ævilangt. Frá 

árinu 1964 til ársins 1979 var ekki boðað til neinna kosninga þrátt fyrir að starfandi þing 

væri í landinu. MCP hafði öll völdin og fór flokkurinn þá leið að úthluta þingsætum með 

tilnefningum á sínum eigin flokksmönnum.
 64

 Banda kvaddi niður alla þá mótstöðu sem 

honum eða MCP var sýnd.  

Andstaðan var engu að síður til staðar og snemma á 10. áratugnum fóru að heyrast 

kröfur frá andstöðuhópum í útlegð um að breytingum yrði komið á í landinu. 

Frelsishreyfing Malaví (e. Malawi Freedom Movement), League of Malawi og the 

Malawi Democratic Union voru þar í forsvari. Raddirnar náðu inn í landið og krafan um 

fjölflokkakerfi í landinu varð æ háværari. Alþjóðasamfélagið tók undir þessar kröfur og 

til að beita stjórn Banda frekari þrýstingi skáru erlend ríki á alla fjárhagsaðstoð við 

Malaví aðra en þá er sneri að neyðarhjálp. Banda lét undan og tilkynnti í október 1992 að 

hann hefði ákveðið að boðað yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort halda ætti 

einsflokkskerfi eða taka upp fjölflokkakerfi í landinu. Þjóðaratkvæðagreiðslan var haldin 

14. júní 1993 og kusu tveir þriðju kjósenda með fjölflokkakerfi.
65

 Stjórnarskránni var 

breytt í kjölfarið og stjórnmálaþátttaka opnuð fyrir fleiri framboðum. Innan fárra vikna 

voru skráðir sjö nýir stjórnmálaflokkar í Malaví. Fyrstu frjálsu kosningarnar fóru fram 

þann 17. maí árið 1994 og var Bakili Muluzi kosinn forseti Malaví. Flokkur Muluzi, 

Sameinaða lýðræðisfylkingin (United Democratic Front, UDF) vann 85 af 177 sætum 

löggjafarþingsins. MCP vann 56 sæti og Alliance for Democracy (AFORD) 36 sæti.
66

 

Árið 1995 var ný stjórnarskrá tekin í gildi. Ný stjórn boðaði einkavæðingu og 

baráttu við fátækt auk þess sem mannréttindi og lýðræðisleg gildi yrðu ofarlega á 

stefnuskránni. Muluzi náði endurkjöri árið 1999 þó svo að vinsældir ríkisstjórnar hans 
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hefðu dalað. Þriðju fjölflokkakosningarnar í Malaví voru haldnar árið 2004. UDF vann 

sigur enn á ný en nýr maður, Bingu wa Mutharika, leiddi þá flokkinn og tók við embætti 

forseta. Árið 2005 klauf Mutharika sig úr Sameinuðu lýðræðisfylkingunni og stofnaði 

Lýðræðislega framfaraflokkinn (Democratic Progressive Party, DPP). Klofningurinn setti 

sitt mark á þingheiminn og í dag ríkir enn töluvert ósætti á milli DPP og UDF.
67

  

Þáttur kvenna í umbreytingarferlinu 

Samkvæmt malavískum hefðum gegnir Nkhoswe veigamiklu hlutverki í lífi kvenna í 

landinu. Nkhoswe er hugtak notað yfir þann er gegnir hlutverki verndaraðila brúðar, sem 

í flestum tilfellum er bróðir konunnar eða móðurbróðir. Nkhoswe er ætlað að gæta 

konunnar og vera fulltrúi hennar þegar ágreiningsmál koma upp innan hjónabandsins. 

Hastings Kamuzu Banda, forseti Malaví, skipaði sig sem Nkhoswe númer 1, verndara 

allra malavískra kvenna, og talaði hann um þær sem „konurnar sínar“. Með þeirri 

táknrænu aðgerð setti hann mark sitt á þróun stjórnmálaþátttöku kvenna í Malaví. Banda 

hafði lengi talað fyrir bættri stöðu kvenna í landinu, allt frá því hann hóf þátttöku í 

malavískum stjórnmálum. Banda stóð að stofnun League of Malawi Women (LWM) 

innan Malawi Congress Party (MCP). Hann lagði einnig mikið upp úr því að konur væru 

ávallt viðstaddar í þúsundum talið á opinberum viðburðum þar sem konunum var gert að 

dansa og syngja lofsöngva fyrir forsetann. Tilgangur þessa aðgerða Banda var hins vegar 

ekki efling pólitískrar þátttöku kvennanna heldur tæki fyrir Banda til að ýta enn frekar 

undir þá landsföðurhyggju sem hann viðhélt yfir þjóð sinni.
68

 Sem Nkhoswe númer 1 

lagði Banda kröfur um vinnusemi, aga, siðferði og klæðaburð á „konurnar sínar“ og ýtti 

um leið undir samfélagsleg viðhorf um að konur ættu að vera undirgefnar karlmönnum. 

Þrátt fyrir opinberar yfirlýsingar Banda um eflingu kvenna á stjórnarstiginu og 

innan samfélagsins einkenndust yfirlýsingar hans af tvöföldu siðgæði. Banda 

framkvæmdi ýmsar táknrænar aðgerðir í hag kvenna sem vissulega vöktu athygli á 

málefnum þeirra. Aðgerðir hans miðuðu hins vegar aldrei að því að breyta 

menningarlegum hefðum Malava gagnvart stöðu kvenna, né náðu velviljaðar pólitískar 
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skipanir hans að smita út frá sér inn í lægri þrep stjórnkerfisins.
69

 Með stefnu sinni varð 

Banda þess valdandi að undirgefni kvenna var styrkt enn frekar innan Malaví og lítið gert 

úr ímynd kvenna í stjórnmálum þegar konum var gert að dansa og lofa forsetann á 

opinberum vettvangi.
 70

 

Ólíkt lýðræðisferlinu í Suður-Afríku fóru umskiptin í Malaví úr einsflokkskerfi 

yfir í fjölflokkakerfi fram með öðrum og friðsamlegri hætti. Konur í Malaví bjuggu ekki 

við sama styrk kvenhreyfinga og voru til staðar í Suður-Afríku. Skortur á samstöðu milli 

malavískra kvenna var aðalástæðan fyrir skorti á þátttöku þeirra í umbreytingarferlinu. 

Stéttaskipting kom til að mynda í veg fyrir að konur innan stjórnsýslunnar ynnu náið með 

konum innan LMW. Konur á hærri stigum stjórnsýslunnar höfðu tilhneigingu til að vera 

bæði efnaðri og menntaðri en konur í sjálfum stjórnmálaflokknum og vildu þar af 

leiðandi ekki taka við fyrirmælum flokkskvenna. Endurspeglaðist þetta til að mynda í því 

að ráðuneytin vildu ekki ráða neina af þeim fjögur þúsund konum sem lokið höfðu 

frumkvöðlanámskeiðum sem MCP stóð fyrir.
71

 Auk þess var starfsemi grasrótarsamtaka 

eins og Chitukuko Cha Amai M´Malawi (CCAM) góðgerðadeildar LMW og Ungra 

frumkvöðla í Malaví (MYP) hindruð af íþyngjandi valdakerfi MCP.
72

  

CCAM og The National Commission for Women in Development (NCWID) voru 

stofnuð upp úr 1984. Þá var Áratugur kvenna á vegum Sameinuðu þjóðanna (SÞ), sem 

stóð yfir 1975-1985, að renna sitt skeið og malavísk stjórnvöld voru undir alþjóðlegum 

þrýstingi um að setja málefni kvenna ofar á forgangslistann. NCWID var stofnað með 

það að leiðarljósi að fylgja eftir The Forward Looking Strategies, markmiðum SÞ sem 

samþykkt voru á Kvennaráðstefnu sem haldin var í Nairóbí árið 1985 og markaði endalok 

Áratugar kvenna. NCWID var ætlað að rannsaka þær hindranir sem stæðu í vegi fyrir 

stjórnmálaþátttöku kvenna og koma með tillögur að úrlausn. Undirmönnun og fjárskortur 

gerðu starfið þó erfitt og skortur á valdi samtakanna orsakaði að litlu var komið í 

framkvæmd.
73
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Samningaferlið 1993-1995 

Ægivald Malawi Congress Party (MCP) í malavískum stjórnmálum var konum ekki til 

framdráttar, hvorki í stjórnartíð Banda né í aðdraganda fyrstu fjölflokkakosninganna árið 

1994. Konur voru jaðarsettar innan flokksins og þeim gert að einbeita sér að fáum og 

litlum málaflokkum. Konur voru notaðar innan MCP til að tryggja flokknum atkvæði frá 

konum. Dansar og lofsöngvar til heiðurs Banda á opinberum viðburðum voru í raun eini 

vettvangurinn þar sem konur gátu verið sýnilegar sem þátttakendur í stjórnmálum Malaví. 

Það að starfsemi kvennadeildar Malawi Congress Party, LMW, væri notuð í þessum 

tilgangi dró verulega úr trúverðugleika deildarinnar. Frá því Malaví fékk sjálfstæði og 

fram til ársins 1993 var LMW eini vettvangurinn fyrir konur að beita sér í stjórnmálum. 

Sú þátttaka var þó takmörkunum háð og viðhorf Banda um hefðbundið hlutverk konunnar 

innan heimilisins stjórnuðu umræðunni um stöðu kvenna. Þau viðhorf höfðu einnig áhrif 

á aðgerðir þeirra samtaka sem konur áttu aðild að og voru þeim ekki til batnaðar.
74

 

Þegar kom að ritun nýrrar stjórnarskrár fyrir Malaví þurftu konur að vera á 

stöðugu varðbergi fyrir því að málefni þeirra yrðu ekki sett neðar í forgangsröðunina. 

Konur áttu sæti í stjórnarskrárnefndinni og í aðdraganda fyrstu fjölflokkakosninganna 

þrýstu þær á að réttindum kvenna yrði fundinn staður í nýrri stjórnarskrá. The Society for 

the Advancement of Women (SAW) var stofnað til að hafa áhrif á stjórnarskrárferlið og 

það félag vann ásamt The National Commission for Women in Development (NCWID) 

saman að tillögum um borgaraleg réttindi kvenna og um jafna þátttöku kynjanna í efri 

deild malavíska þingsins. Tillögurnar er sneru að hlutfalli kynjanna í efri deildinni voru 

umdeildar og teknar út úr stjórnarskrárferlinu alls fjórum sinnum. Konur innan NCWID 

beittu sér í hvert sinn til að fá tillögurnar teknar aftur upp og báru að lokum sigur úr 

býtum.
75

 

Árið 1995, ári eftir fyrstu fjölflokkakosningarnar, komu yfir 100 malavískar konur 

saman á ráðstefnu og funduðu um ritun nýrrar stjórnarskrár. Meðal þessara kvenna var að 

finna fulltrúa úr stjórnkerfinu og frjálsum félagasamtökum ásamt fulltrúum 

þorpshöfðingja. Konurnar ályktuðu um mikilvægi þess að jafnrétti kynjanna yrði haft að 
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leiðarljósi við ritun nýrrar stjórnarskrár og lögðu svo fram formlega beiðni þess efnis til 

stjórnarskrárnefndarinnar.
76

 

Þróun raunverulegra kvenhreyfinga fór ekki af stað fyrr en eftir fyrstu 

lýðræðislegu kosningarnar. Samtök kvenna þurftu nú ekki lengur að vera bundin einum 

stjórnmálaflokki. Með minnkandi áhrifum MCP gátu konur nú valið sína eigin leiðtoga, 

og sett fram eigin stefnumál. Sjálfstæðar kvenhreyfingar tóku að myndast sem töluðu 

fyrir breiðari málefnum kvenna og tóku einnig til stjórnmálaþátttöku. Árið 1999 kom sú 

krafa frá kvenhreyfingum innan Malaví að hlutfall kvenna á þingi yrði að minnsta kosti 

þriðjungur af heildarhlutfallinu.
77

 NCWID hafa ásamt öðrum óháðum samtökum eins og 

Röddum kvenna (e. Women‘s Voices) til að mynda unnið að því að auka hlutfall kvenna 

á þingi og einnig á sveitarstjórnarstiginu. Auk þess hafa þessi samtök barist fyrir 

lagabreytingum sem munu jafna stöðu kvenna til jafns við karla.
78

 

Það var ekki fyrr en með tilkomu nýrrar stjórnarskrár árið 1995 að mannréttindi, 

jafnrétti kynjanna og réttindi kvenna voru viðurkennd sem grunnatriði í þróun Malaví 

sem lýðræðisríkis. Kvenhreyfingar sem urðu til eftir að lýðræði var komið á hafa síðan 

beitt sér af meiri krafti fyrir aukinni þátttöku kvenna í stjórnmálum og barist fyrir 

lagabreytingum sem styrkja eiga samfélagsstöðu malavískra kvenna. 
79

 

Kosningar 1994-2009 

Árið 1990 var hlutfall kvenna á malavíska þinginu 10%.
80

 Eftir kosningar árið 1994 voru 

konur alls 10 af 193 þingmönnum, eða 5,2%. Árið 1999 hafði hlutfallið hækkað í 9,3% 

og voru konur þá 18 af 193 þingmönnum. Í síðustu kosningum, árið 2004, hafði hlutfallið 

hækkað upp í 13,6% og sátu þá 26 konur á þingi. Hlutfall kvenna á þingi í Malaví skipar 

landinu í 12. sæti meðal SADC-ríkjanna (ekki það 11. líkt og kveðið er á um í heimild), 

eða þriðja neðsta sætið. Á heimsvísu skipar Malaví 87. sætið.
81 

 

Fimm stórir flokkar taka þátt í kosningunum í maí árið 2009; United Democratic 

Front (UDF), Malawi Congress Party (MCP), Democratic Progressive Party (DPP), 
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Alliance for Democracy (AFORD) og People’s Progressive Movement (PPM). Aðrir 

minni flokkar líkt og Republican Party og Malawi Democratic Union teljast líklegir til að 

styðja UDF í samsteypustjórn.
82

 Eftir prófkjör flokkanna í október 2008, þar sem 185 

kvenframbjóðendur buðu fram innan flokkanna, skipa 98 konur sæti á lista DPP, 27 hjá 

UDF, 16 hjá MCP, og „innan við 5“ konur meðal annarra flokka líkt og það er orðað í 

heimild. 9 konur bjóða fram í einstaklingsframboðum. Segir í heimild að þetta sé töluverð 

fjölgun frá síðustu prófkjörum, þegar fáar konur sýndu áhuga á framboði.
83

 
84

 

Pólitísk nærvera kvenna í Malaví 

Pólitísk nærvera kvenna á þingi Malava má segja hvorki lýsandi né raunverulega. Hlutfall 

kvenna á þingi er lágt og því ekki um lýsandi þátttöku að ræða. Þar sem neikvæð viðhorf 

til kvenna í stjórnmálum eru ríkjandi reynist þeim fáu konum sem sitja á þingi erfitt að 

koma sínum málefnum að. 

Malaví er tiltölulega nýtt fjölflokkalýðræðisríki með þrjá aðalstjórnmálaflokka á 

þjóðþinginu: UDF, MCP og AFORD. Bæði UDF og AFORD hafa skilyrði um 25% 

kynjakvóta en hvorugur flokkur uppfyllir þann kvóta. Þá minnast nýlegar 

stefnuyfirlýsingar flokkanna aðeins stuttlega á málefni kvenna en það „gæti verið til 

marks um skort á þekkingu og skilningi á mikilvægi jafnrar þátttöku og valddreifingu 

milli kynjanna.“
85

 Konur gegna að jafnaði valdaminni embættum innan flokkanna. 

Forseti landsins er sá sem skipar ríkisstjórn Malaví. Forsetinn velur 46 meðlimi í 

ríkisstjórn sína, annað hvort utan löggjafarþingsins eða innan þess, en 193 fulltrúar sitja á 

malavíska þinginu. Ráðuneytin eru sá vettvangur innan malavískra stjórnmála þar sem 

tiltölulega auðvelt ætti að vera að auka hlut kvenna þar sem skipað er í embættin af 

forsetanum. Pólitískur vilji er þó lykilforsenda þess að slík leið verði farin og í dag er 

hlutfall kvenna í ríkisstjórn 15%.
86
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Í Malaví er víða að finna frumstæð samfélög sem búa við gríðarmikla fátækt. Staða 

kvenna á frumstæðustu svæðunum er bág og dagleg verkefni og rekstur heimilisins fellur 

nær alfarið á herðar þeirra. Baráttan við að uppfylla grunnþarfir fjölskyldunnar er í 

flestum tilfellum veigamesti þátturinn í lífi kvennanna. Heimiliskönnun sem var gerð árin  

2004-2005 sýndi að 54% þjóðarinnar eru talin til fátækra og hafði það hlutfall lítið breyst 

frá fyrri könnun sem gerð var árin 1997-1998. Hlutfall mæðradauða er með því hæsta í 

heiminum og læsi kvenna er aðeins 54%.
87

 En aðrir þættir utan félagshagfræðilegra þátta 

vega hér einnig mikið. Samkvæmt stjórnarskránni njóta konur sömu réttinda og karlar. 

Hins vegar standa aðrar hindranir í vegi fyrir jafnrétti. Þessar hindranir má rekja til tvenns 

konar réttarheimilda; annars vegar settra laga (e. Statutory law) og hins vegar laga sem 

byggja á hefðum, gildum og venjum (e. Customary law). Þau síðarnefndu ráða frekar för 

þegar lagaleg málefni kvenna eru tekin fyrir og þá á kostnað stjórnarskrárlegra ákvæða 

um jafnan rétt kynjanna. Konur skortir vitneskju um lagalegan rétt sinn og stjórnast 

lifnaðarhættir því enn að mestu leyti af menningarlegum hefðum og réttarvenjum sem 

byggja á gildum feðraveldisins. Menningarlegar hefðir hafa því hamlandi áhrif á þátttöku 

malavískra kvenna í stjórnmálum og ýta undir þá arfleið feðraveldisins að konur séu ekki 

jafnar körlum; að þær séu fylgjendur en ekki leiðtogar.
88

  

Menningarlegar hefðir setja kröfur á konur um að sinna móðurhlutverkinu og 

félagsleg ábyrgð á heimilinu fellur á þær. Konur sem taka þátt í stjórnmálum þurfa oft á 

tíðum að vera mikið að heiman og þá er nauðsynlegt að þær njóti stuðnings til þess 

heiman frá. Hjónabandið getur verið hamlandi vegna þeirra staðalímynda sem ríkja um 

stöðu konunnar sem fyrst og fremst eiginkonu og móður.
89

 Einhleypar konur í 

stjórnmálum eru hins vegar ekki teknar eins alvarlega og þær giftu og eiga jafnvel 

erfiðara uppdráttar innan stjórnmálanna. Því er hjónaband lykilforsenda þess að kona geti 

átt farsælan stjórnmálaferil en um leið gæti hjónaband heft frelsi konunnar til að taka þátt 

í stjórnmálum.
 
 

Konur skortir einnig menntun. Í Malaví er menntun drengja metin hærra en 

menntun stúlkna, sem yfirleitt eru teknar snemma úr skólum til að sinna verkum tengdum 

                                                 
87

 Þróunarsamvinnustofnun Íslands. Ársskýrsla Iceida 2007, bls. 17 
88

 Peter M. Mvula og Paul Kakhongwa. 1997:13 
89

 Alinane Priscilla Kamlongera. 2008. „Malawian Women’s Participation in State Politics: What are the 

Constraints?“ Gender and Development. 16:475 



37 

 

heimilinu. Fátækt er sá félagsþáttur sem hefur hvað mest áhrif á þátttöku malavískra 

kvenna í stjórnmálum því fátækar konur skortir tíma, menntun og þjálfun, auk þess að 

framboði fylgir kostnaður. Konum er þannig gert að keppa við karlmenn sem samkvæmt 

hefðum, lögum og menningarlegum gildum hafa efnahagslegt forskot á konur.
 
Einnig 

getur verið ógnandi fyrir konur að taka þátt í stjórnmálum. Margar þessara kvenna þurfa 

að glíma við neikvæð viðhorf og meiðandi ummæli bæði frá karlkyns samstarfsmönnum 

sínum sem og kjósendum. Fjölmiðlar eru einnig harðir í garð kvenna í pólitík. Verði konu 

á mistök nota fjölmiðlar slíkt sem dæmi um af hverju konur eigi ekki að vera í 

stjórnmálum. Margar konur vilja því frekar halda sig frá vettvangi stjórnmálanna en að 

þurfa að sæta slíku. 
90

 Slæm samfélagsleg staða kvenna í Malaví og neikvæð viðhorf í 

þeirra garð eru það tvennt sem mest ríður á að malavískar konur nái að breyta. „Staða 

malavísku konunnar verður að breytast áður en farið er að ræða um jafnræði kynjanna í 

stjórnmálalífinu.“
91

 

Fleiri þættir spila þó hér inn í. Dræm þátttaka kvenna á sveitarstjórnarstiginu 

veldur einnig áhyggjum því það er það svið stjórnmálanna þaðan sem margir 

stjórnmálamenn fá reynslu áður en haldið er í landspólitíkina. Stjórnmálaflokkarnir þurfa 

því að koma fleiri konum að á neðri stigum stjórnsýslunnar svo þær fái tækifæri til að 

vinna sér inn þá reynslu sem þarf til að sinna landspólitíkinni.
92

 Konur í Malaví virðist 

ekki skorta áhugann á stjórnmálaþátttöku. Þær eru áberandi á kosningafundum og þekkja 

vel hugmyndir um pólitíska þátttöku. Árið 2004 var kona í framboði til forseta Malaví. 

Framboð hennar stóð þó stutt yfir og á endanum dró hún það til baka. 93 

Kosningakerfi Malava er ekki talið vera konum til framdráttar. Kosið er í 

einmenningskjördæmum en slíkt fyrirkomulag hefur tilhneigingu til að reynast konum 

verr en til að mynda þar sem er kosið á milli lista í hlutfallskosningum. Meðal SADC-

landanna er þetta einmitt raunin og í löndum þar sem er kosið á milli lista í 

hlutfallskosningum, líkt og í Suður-Afríku, er hlutfall kvenna iðulega hærra. Innan 

einmenningskjördæma finna konur meira fyrir neikvæðum menningarlegum viðhorfum 

sem endurspeglast í því að flokkar þeirra eru tregir til að útnefna þær og kjósendur ekki 
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eins viljugir til að kjósa þær. Umbætur á stjórnarskránni hafa verið til umræðu í Malaví 

og telja konur að þar muni skapast tækifæri til að þrýsta á breytingar á kosningakerfinu 

sem muni hagnast konum ásamt því að koma á lögbundnum kynjakvótum innan 

stjórnmálaflokkanna.
94  

Niðurstöður 

Þó svo að nú séu fleiri konur á þingi en áður hafa verið í sögu Malaví er staða kvenna bág 

bæði þegar litið er til lykilembætta og til þeirra áhrifa sem konur hafa á 

ákvarðanatökuferlið. Pólitísk nærvera kvenna á þingi Malaví er því í raun hvorki lýsandi 

né raunveruleg. Þó má ekki líta framhjá þeirri staðreynd að hlutfall kvenna á malavíska 

þinginu er 14% og þær konur sem sitja á þingi eru að vinna að því að málefni kvenna 

verði sett ofar á forgangslistann. Því má segja að Malaví uppfylli kröfu Anne Phillips um 

nauðsyn þess að vera innifalinn. Konum í Malaví hefur tekist að snúa við fyrri sögu 

útilokunar og benda kosningatölur til þess að hlutfall þeirra fari smátt og smátt hækkandi. 

Malavískar konur berjast hins vegar enn við að útrýma hugmyndum þess eðlis að þær séu 

ekki jafn hæfar til að stjórna á við karla og uppfylla því ekki seinni kröfu Phillips um 

pólitíska nærveru. Samsetning fulltrúahópsins getur varla verið álitin viðunandi þegar 

konur skipa aðeins 14% af þingliðinu, sér í lagi þegar 30% hlutfall er talið nauðsynlegt til 

þess að konur geti öðlast raunverulega þátttöku. Þó svo að Malaví teljist lýðræðisríki er 

varla hægt að ræða um landið sem „lýðræðislegt ríki þegar meira en helmingur 

þjóðarinnar er undanskilinn frá þátttöku í valdakerfinu.“
95

  

 Í tilfelli Malaví hafa kerfislægir þættir neikvæð áhrif á þátttöku kvenna í 

stjórnmálum. Stefnuskrár malavískra stjórnmálaflokka innifela ekki jafnréttismál og þeir 

flokkar sem innleitt hafa kynjakvóta hafa ekki nýtt þá til fulls. Kosningakerfi Malava 

reynist einnig hindrun fyrir konur þar sem kosið er á milli frambjóðenda í einmennings- 

kjördæmum. Malavar bjuggu í 30 ár við einflokkskerfi MCP. Þegar kom að skiptum yfir í 

fjölflokkakerfi fóru þau skipti fram með fremur friðsamlegum hætti og stjórnmálalegt 

umrót var mun minna en til að mynda í Suður-Afríku. Því sköpuðust ekki sömu „svæði til 
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þátttöku“ eða „pólitísk tækifæri“ fyrir malavískar konur að beita sér innan stjórnmálanna, 

sem er sá kerfislægi þáttur sem virðist hafa vegið hvað mest í tilfelli Suður-Afríku. 

Malavískar konur skortir í sögulegu samhengi mikilvægan félagshagfræðilegan 

þátt sem telst til sterkra kvenhreyfinga. Að þessu leyti er Malaví um áratug á eftir Suður-

Afríku og var það ekki fyrr en eftir að lýðræði komst á að virkar kvenhreyfingar tóku að 

myndast. Í aðdraganda fjölflokkakerfis var aðeins fámenn og valdalítil kvenhreyfing sem 

barðist fyrir því að kynjamál yrðu gerð að baráttumáli á pólitískum vettvangi og felld inn 

í stjórnarskrá nýs lýðræðisríkis.
96

 Starf kvenna í lýðræðisferlinu var einnig háð stefnu og 

vilja flokks Hastings Kamuzu Banda, MCP. Aðrir félagshagfræðilegir þættir leika einnig 

stórt hlutverk hvað varðar þátttöku kvenna í stjórnmálum. Margþætt hlutverk kvennanna 

sem mæðra, umönnunaraðila og verkamanna hamla konum enn frekar þátttöku í 

stjórnmálum. Konur skortir einnig menntun og vinnur gríðarleg fátækt gegn tækifærum 

þeirra til að nýta pólitísk réttindi sín. 

 Menningarlegir þættir eru hvað mest hamlandi fyrir malavískar konur. 

Menningarlegar hefðir stuðla að því að erfitt reynist að ná jöfnum rétti kynjanna því lítill 

árangur er af aðgerðum í anda jákvæðrar mismununar í þeim samfélögum þar sem rætur 

feðraveldisins eru enn sterkar og þeim er hvergi ógnað, hvorki í samfélaginu né innan 

stofnana.
97

 Neikvæð viðhorf gagnvart konum í stjórnmálum skila sér inn í kosningakerfið 

þar sem konur eiga erfiðara uppdráttar en karlmenn og sömu viðhorf draga úr 

raunverulegri þátttöku kvenna þegar komið er inn á þing. 

Miðað við kenningar Georgs Sörensen um þrjú stig lýðræðisþróunar mætti segja 

að Malaví sé nú staðsett innan ákvörðunarstigsins og styrkingarstigsins. Ákveðnir þættir 

lýðræðisins hafa verið stofnanavæddir þó enn sé verið að festa lýðræðisþróunina í sessi. 

Samkvæmt þessu ætti lýðræðisþróun Malaví að vera komin ágætlega á veg. Þegar fimm 

viðmiðum Robert Dahl fyrir virku lýðræði er beitt á Malaví sést hins vegar að landið 

uppfyllir fá skilyrðanna. Helst uppfyllir Malaví fyrsta viðmiðið, sem snýr að virkri 

þátttöku almennings í kosningum. Hin fjögur viðmiðin uppfyllir Malaví ekki; möguleikar 

þegnanna til þátttöku eru ekki jafnir, skortur á menntun og upplýsingum hamlar þeim að 

taka upplýsta ákvörðun og konur hafa lítinn áhrifamátt til að koma málefnum sínum á 
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framfæri. Fimmta viðmið Dahls stenst ekki heldur þar sem réttindin sem hér eru talin upp 

eru ekki jöfn á meðal einstaklinganna. Því teljast þegnarnir, samkvæmt Robert Dahl, ekki 

jafnir til þátttöku. 

Malaví virðist því ekki vera komið langt í lýðræðisþróuninni og kenningar C. B. 

Macpherson og David Helds styðja það. Þeir segja að raunverulegt lýðræði sé ekki að 

finna þar sem ójöfnuður kemur í veg fyrir jafna þátttöku og á það vel við í tilfelli Malaví. 

Konur í Malaví búa við ójöfnuð þegar tillit er tekið til þeirra tækifæra sem þær hafa til 

stjórnmálaþátttöku. Er það vegna margvíslegra ástæðna og vega þar þyngst erfið 

lífsskilyrði og fátækt. Hér á því kenning Helds við sem segir að í samfélögum þar sem 

skortur stjórnar lífsskilyrðum fólks sé varla hægt að halda í þá von að þar geti blómstrað 

virkt og raunverulegt lýðræði. Konur hafa hvorki jöfn tækifæri til þátttöku innan 

stjórnmálanna né á öðrum sviðum samfélagsins og uppfylla því ekki skilyrði Helds um 

raunverulegt lýðræði 

Kenning Hönnu Pitkin, um að útilokun einstakra hópa samfélagsins frá 

valdakerfinu samræmist ekki nútímahugmyndum lýðræðis, á vel við í tilfelli Malaví. 

Konur skortir enn tækifæri sem gætu gert þeim kleift að standa jafnfætis körlum á 

vettvangi stjórnmálanna. Malavískar konur skortir í raun bæði sýnilega og raunverulega 

pólitíska nærveru á þingi. Þeim hefur þó tekist að snúa við fyrri sögu útilokunar, sem er 

til marks um að Malaví er að færast nær því að verða virkt lýðræðisríki. Kenning Helds 

sýnir hins vegar fram á að langt er í land í þeim efnum, sér í lagi á meðan skortur leikur 

svo stórt hlutverk í daglegu lífi Malava. 
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Niðurstöður 
Þegar tekið er tillit til pólitískrar nærveru innan Malaví annars vegar og Suður-Afríku 

hins vegar má sjá að árangur landanna á því sviði er mismikill. Suður-Afríka státar af háu 

hlutfalli kvenna á þingi meðan Malaví er enn að berjast við að komast upp yfir 20% 

múrinn. Einnig eru það ólíkir þættir innan landanna sem stjórna því hversu mikil tækifæri 

konur hafa til pólitískrar þátttöku.  

Stjórnmálaþátttaka kvenna í Malaví er takmörkuð og eru þættir sem hamla 

þátttöku kvenna kerfislægir, félagshagfræðilegir og menningarlegir. Konur í Malaví nutu 

ekki sams konar „svæða til þátttöku“ og kynsystur sínar í Suður-Afríku þar sem 

breytingin úr einsflokkslýðræði yfir í fjölflokkalýðræði fór fram á friðsamlegri máta. 

Hastings Kamuzu Banda, forseti Malaví, ýtti enn frekar á undirokun kvenna með því að 

ala á kúgandi viðhorfum í þeirra garð og fylgdu þau viðhorf malavískum konum í 

gegnum starf þeirra í lýðræðisferlinu. Konur stóðu oft utan við samningaferlið. Er það 

meðal annars vegna þess táknræna hlutverks sem Malawi Congress Party (MCP) og 

kvennadeild flokksins, LMW, tóku þátt í að skapa meðan einsflokksræði var við lýði í 

Malaví. Vegna skorts á sterkum kvenhreyfingum tókst malavískum konum ekki að hrista 

af sér þetta táknræna hlutverk og þegar kom að lýðræðisvæðingunni hafði MCP enn 

öflugt tak á stjórnmálaumhverfi Malaví. Sterkar menningarlegar hefðir og neikvæð 

viðhorf gagnvart stöðu kvenna innan stjórnmálanna eru stór þröskuldur fyrir konur að 

sigrast á. Fátækt er þó sá þáttur sem vegur hvað mest. Bág lífsskilyrði í Malaví og 

gríðarleg félagsleg ábyrgð sem sett er á hendur kvenna við að afla tekna og hugsa um 

heimilin kemur í veg fyrir að þær hafi tíma, reynslu, menntun eða fjármagn til að færa sig 

inn á svið stjórnmálanna.  

Kerfislægir og félagshagfræðilegir þættir vega ekki jafn þungt í tilfelli Suður-

Afríku, þar sem konur hafa notið góðs af starfi sterkra kvenhreyfinga og kosningakerfið 

og kynjakvótar vinna þeim í hag. Konur í Suður-Afríku glíma þó við hamlandi 

menningarlega þætti sem endurspeglast í neikvæðum viðhorfum í þeirra garð. Þau 

viðhorf eru þó ekki jafn neikvæð og þau sem malavískar konur verða fyrir.  

Í umbreytingarferlinu tókst suður-afrískum konum einnig að skapa sér sterka stöðu fyrir 

tilstuðlan öflugra kvenhreyfinga líkt og Women´s National Coalition (WNC). Í umróti og 

ófriði innanlands sköpuðust tækifæri fyrir andspyrnuhreyfingar og réttindahópa til að 
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beita sér fyrir bættara samfélagi. Sterk rödd kvenna þar innan leiddi af sér að litið var á 

kvenréttindabaráttuna sem sjálfstætt afl innan baráttunnar fyrir lýðræðislegu samfélagi. 

Sterkar kvenhreyfingar, opinber viðurkenning á kvenréttindabaráttunni og það umhverfi 

sem samningaviðræður milli Þjóðarflokksins (NP) og afrísku þjóðarbyltingarinnar (ANC) 

fóru fram í sköpuðu „svæði til þátttöku“ fyrir suður-afrískar konur, sem nýttu þessi 

tækifæri vel.  

Bæði löndin uppfylla kröfu Phillips um nauðsyn þess að innlima konur í 

fulltrúahópinn og snúa við sögu fyrri sögu útilokunar. Suður-afrískum konum hefur hins 

vegar tekist þar betur til. Sést það bæði á hærra þátttökuhlutfalli og einnig í því að viðhorf 

gagnvart konum í stjórnmálum eru frjálslyndari innan Suður-Afríku en þau eru í Malaví. 

Suður-Afríka uppfyllir því betur skilyrði Phillips um nauðsyn þess að snúa við fyrri 

viðhorfum um vanhæfni kvenna til að stjórna heldur en Malaví hefur tekist að gera. Enn 

fremur telst samsetning fulltrúahópsins á þingi Suður-Afríku viðunandi meðan sú er ekki 

raunin á þingi Malava. 

Í upphafi ritgerðar var fjallað um kenningar Macphersons og Helds um virk 

lýðræðisríki. Báðir fræðimenn segja að lýðræði geti ekki talist virkt í þeim ríkjum þar 

sem þátttaka einstaklinganna er takmörkuð með einum eða öðrum hætti. Held setur 

einnig það skilyrði fyrir virku lýðræði að allir þegnarnir njóti jafnra möguleika til 

þátttöku á sem flestum sviðum samfélagsins en ekki aðeins í stjórnmálum. Skortur leikur 

veigamikið hlutverk þegar litið er til Malaví en samkvæmt Held er varla raunhæft að ætla 

að lýðræði sé virkt í þeim ríkjum þar sem borgararnir þjást vegna fátæktar og bágrar 

stöðu. Suður-Afríka og Malaví búa bæði við takmarkaða möguleika kvenna til þátttöku í 

stjórnmálum og teljast því samkvæmt þessu ekki virk.  

Greining Georgs Sörensen um þróun lýðræðisríkja reyndist takmörkuð þegar kom 

að því að greina stig lýðræðisins innan landanna tveggja. Bæði voru þau staðsett innan 

ákvörðunarstigsins og styrkingarstigsins, sem ætti að veita vísbendingar um að bæði 

löndin séu komin vel á veg með að uppfylla skilyrði virks lýðræðis. Þegar viðmiðum 

Roberts Dahl var beitt til viðbótar á bæði ríkin kom í ljós að lýðræði innan Suður-Afríku 

er mun virkara en lýðræði Malaví. Suður-Afríka uppfyllti þrjú af fimm viðmiðum Dahls 

meðan Malaví uppfyllti aðeins eitt viðmiðanna. 
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Þessi niðurstaða bendir til þess að kanna þurfi fleiri þætti en frjálsar kosningar og 

lýðræðislegar stofnanir þegar greina á virkni lýðræðisríkja í Afríku. Kerfislægir, 

félagshagfræðilegir og menningarlegir þættir geta þar reynst góð viðmið þegar rannsaka á 

stjórnmálaþátttöku minnihlutahópa í Afríku.  

Tilgátan sem sett var fram í upphafi ritgerðar stenst. Lýðræði í Suður-Afríku má 

telja virkara en það í Malaví þar sem suður-afrískar konur hafa áunnið sér aukin pólitísk 

réttindi sem endurspeglast í háu hlutfalli þeirra á þingi. Þann árangur má svo rekja til 

þeirra „pólitísku tækifæra“ eða „svæða til þátttöku“ sem sköpuðust fyrir konur í Suður-

Afríku innan þeirrar réttindabaráttu sem háð var þar í tugi ára. 

 

Gengið verður til kosninga á ný í Malaví í maí á þessu ári og kosið var í Suður-

Afríku í enda apríl. ANC gekk til kosninga með 50% kynjakvóta eins og áður kom fram 

og verður því áhugavert að sjá hvert heildarhlutfall kvenna á þingi Suður-Afríku verður 

þegar atkvæðin hafa verið talin upp úr kössunum. Vonir eru bundnar við að hlutfall 

kvenna á þingi í Malaví hækki umtalsvert svo landið geti færst nær því að uppfylla 

markmið SADC-landanna um þriðjungs hlutfall kvenna á þingi. Stjórnmálakonur beggja 

landa geta svo fylgt sér á bak við nýtt markmið SADC, Southern African Development 

Community, um 50% kynjakvóta meðal stjórnmálaflokka í löndum sunnanverðrar Afríku. 

Ef áfram heldur sem horfir ættu konur í Malaví og Suður-Afríku að sjá fram á bjartari 

tíma. Aukin pólitísk nærvera á þjóðþingum beggja landa er til marks um 

vitundarvakningu gagnvart stöðu og málefnum kvenna í Afríku sem sýnt hefur verið fram 

hér á undan að brýn þörf er á.  
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