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Barátta Íslendinga fyrir fullveldi hófst upp úr miðri 19.öld. Á svipuðum tíma 
breiddist út boðskapur frjálslyndis, þar sem frelsi einstaklinganna var álitið 
grundvallarforsenda í frjálsu samfélagi. Barátta karla og kvenna fyrir auknu 
kvenfrelsi öðlaðist þannig styrk samfara hugsjón frjálslyndis. Einnig hafði 
togstreita fulltrúalýðræðisins og hins beina lýðræðis áhrif þar á. Hinsvegar 
breyttist afstaða íslenskra valdakarla á fyrsta fjórðungi 20. aldar gagnvart 
hlutdeild kvenna í stjórnmálum og konum var ýtt á hliðarlínuna. Í kjölfarið 
hlaut feðraveldið fasta stöðu í þjóðfélagsskipan Íslands. Allar götur síðan hefur 
kvenfrelsisbaráttan reynt að stemma stigu við karllægum viðmiðunum í þeim 
tilgangi að auka nærveru kvenna í stjórnmálum. 
Aukin hlutdeild kvenna styrkir ekki einungis grunn lýðræðissjónarmiða heldur 
leiðir hún til þess að bæta upp fyrir afleiðingar sögulegar mismununar kvenna. 
Að auki hafa konur annað fram að færa til stjórnmála en karlar. Það er því 
mikilvægt að beita markvissum og árangursríkum aðgerðum, líkt og 
kynjakvóta, til þess að tryggja aukna hlutdeild kvenna í ákvörðunartökuvaldi. 
Hins vegar geta slíka aðferðir reynst umdeildar. 
Á Íslandi hefur hlutdeild kvenna í stjórnmálum aukist hægt í gegnum árin og 
áratugina. Hins vegar má sjá glitta í þá von að kannski bráðum, kannski, komist 
jafnræði þar á. 
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Inngangur 
Konur eru um helmingur íbúa á Íslandi. Hins vegar er þá ekki hægt að sjá þá staðreynd 

þegar horft er á tölur og greiningar á íslenskum stjórnmálum. Hvers vegna er hlutdeild 

kvenna í stjórnmálum jafn lág og raun ber vitni? Þar sem að réttindi kynjanna eru jöfn 

þá er í raun og veru ekkert sem ætti að standa í vegi fyrir jafnri hlutdeild karla og 

kvenna. Eða hvað? 

Kvenfrelsisbaráttan á Íslands hefur þurft að keyra upp margar brekkur og taka margar 

krappar beygjur. Mörgum áningastöðum hefur verið náð en ferðinni framundan er langt 

frá því að vera lokið. Kvenfrelsisbaráttan hefur verið háð í marga áratugi, með ýmis 

vopn í broddi fylkingar. Takmark systur hennar, kvenréttindabaráttunnar, náði fram að 

ganga á fyrri hluta síðustu aldar. Algengt er að þeim systrum sé ruglað saman. Hins 

vegar byggir kvenfrelsi á að auka völd kvenna í samfélaginu til jafns á við karla, á 

meðan að kvenréttindi veita konum formleg réttindi, til jafns á við karla. Til þess að 

skoða upphaf og framgang kvenfrelsis á Íslandi frá upphafi endurreisnar Alþingis skoða 

ég helst til íslenskar rannsóknir stjórnmálafræðingsins Svans Kristjánssonar um leið 

Íslands til lýðræðis. Einnig styðst ég við rannsókn Auðar Styrkársdóttur um upprisu og 

niðurleið kvennastjórnmála á Íslandi á árunum 1908–1922 í bókinni From Feminism to 

Class Politics. 

Helsti fjandmaður kvenfrelsisbaráttunnar hefur verið feðraveldið, því þó svo að 

samfélagið gefi konum og körlum báðum grænt ljós þá hafa karlar haft forskot á að 

keyra yfir gatnamótin. Formlegar hindranir hafa verið afnumdar en það er ekki þar með 

sagt að þeir sem búi yfir völdunum sleppi um leið af þeim takinu. Rótgróin hefð 

takmarkar samfélög og til þess að knýja fram breytingar þá verður á meðvitaðan hátt að 

beita markvissum aðgerðum. Hins vegar getur ákvörðun um slíkt reynst umdeild, 

kannski af því að það myndi leiða til þess að þeir sem hafa völdin í sínum höndum vilja 

ekki sleppa af þeim takinu? Í þeim tilgangi að kanna hvað felst í orðinu feðraveldi og að 

útskýra í hvaða samhengi ég nota það í umfjöllun minni þá skoða ég aðallega rannsókn 

Auðar Styrkársdóttur From Feminism to Class Politics, auk þess sem ég styðst við 

umfjöllun fræðimannsins Maurice Duverger að einhverju leyti. 

Aukin nærvera kvenna í ákvörðunartökuferli stjórnmála hlýtur að teljast eðlileg þar sem 

að konur eru um helmingur íbúa landsins. Aukinn hlutdeild kvenna veitir þannig landi 

og þjóð lýðræðislegra yfirbragð. En skiptir í raun og veru einhverju máli hverjir það eru 

sem taka ákvarðanir fyrir heildina? Hefur það einhver áhrif á niðurstöðuna? Í umfjöllun 
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minni um mikilvægi nærveru kvenna í stjórnmálum styðst ég að mestu leyti við bók 

Anne Phillips, The Politics of Presence. 

Aðgerðir til þess að auka hlutdeild kvenna í stjórnmálum hafa helst til byggst á þrýstingi 

utanaðkomandi hópa, að miklu leyti kvenna og kvennasamtaka. Og eftir að fór að bera á 

þátttöku kvenna á vettvangi stjórnmála fór sá þrýstingur að hafa áhrif innan frá í 

stjórnmálunum. Hægt og bítandi hefur hlutdeild kvenna aukist. Með áherslu á hægt. 

Góðir hlutir gerast jú hægt, eða hvað? Ef eining ríkir um jafnrétti þá ættu varla að vera 

nein vandkvæði við að beita aðgerðum sem leiða til árangurs. Í umræðu minni um 

aðferðir til þess að auka hlutdeild kvenna í stjórnmálum notast ég að mestu leyti við 

rannsóknir sænsku fræðikvennanna Drude Dahlerup og Lenitu Freidenvall. 

Hlutdeild kvenna hefur, eins og fyrr segir, aukist hægt í stjórnmálum á Íslandi. En 

kosningarnar árið 2009 leiddu til þess að kvenfrelsisbaráttan náði sögulegum þröskuldi 

og það mun ég skoða í eftirfarandi umfjöllun með aðstoð kosningavefs mbl.is auk 

nokkurra greina úr Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 



 

8 

Kvenfrelsi og lýðræði á Íslandi 
Í kringum 1870 fór að bera á áhrifum hugmyndafræði frjálslyndis stefnu á Íslandi, en 

grundvallarforsenda hennar er að réttur allra frjálsra manna er jafn og óháður kyni.1 

John Stuart Mill, einn helsti stjórnspekingur Englendinga á þessum tíma, var mikill 

stuðningsmaður frjálslyndrar stefnu og talsmaður jafnræðis kynjanna.2 Árið 1869 gaf 

hann út bók sína Kúgun kvenna en í henni rökstuddi hann mikilvægi þess að jafnræði 

væri á milli kynjanna. Í bók sinni tíundaði meðal annars að ójafnrétti það er konur búi 

við hamli framförum mannkynsins í heild sinni.3 Hann lagði auk þess áherslu á að vald 

það er karlar búi að byggist á rótgrónum og úreltum hefðum sem ekki hægt sé lengur 

hægt að réttlæta.4 

Þessar nýju hugmyndir bárust upp úr 1870 til þess bændasamfélags sem á Íslandi var 

við lýði í kringum miðja 19. öld. Í formála að hinu merka riti Kúgun kvenna eftir John 

Stuart Mill skrifar Auður Styrkársdóttir: „Það er [...] eftirtektarvert að hugmyndir um 

lýðréttindi kvenna virðist hafa verið sterkari í gamla bændasamfélaginu en meðal þeirra 

mennta og hugsjónamanna sem fluttu Íslendingum boðskap frelsis og lýðréttinda frá 

heimsborgurum Evrópu.“5 Í gamla bændasamfélaginu um miðja 19. öld virtust þannig 

hugmyndir um lýðréttindi kvenna sterkari en þær sem bárust síðar með stefnu 

frjálslyndis, sem þó boðaði frelsi og lýðréttindi. Kyn var því ekki á þeim tíma álitinn 

undanskilinn þáttur í pólitísku skipulagi bændasamfélagsins, þar sem meðal annars 

konur tóku þátt í gerð bænaskráa til Alþingis á árunum 1845-1867.6 Íslendingar 

uppgötvuðu fljótlega, að fyrirmynd Dana, að óviðeigandi þætti að konur tæku þátt í 

pólítískum athöfnum og nýr tíðarandi barst Íslendingum, þar sem að karlmenn voru 

ráðandi valdahópur í heimi stjórnmála líkt og tíðkaðist í hinum veraldarvana heimi.7 

Barátta Íslendinga fyrir fullveldi þjóðarinnar hófst um miðja 19.öldina og hægt og 

sígandi jókst stuðningur við hina nýju hugmyndafræði frjálslyndis sem fór um heiminn. 

Meiri áhersla var þó lögð á þjóðréttindi í fullveldisbaráttu Íslendinga og minna fór fyrir 

                                                 
1 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Frá kvenfrelsi og frjálslyndi til feðraveldis,“ í Ritið 1/2008, ritstj. 
Björn Þorsteinsson og Gauti Kristmannsson, 63-90 (Reykjavík: Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, 2008), bls. 66-
67. 
2 Auður Styrkársdóttir, „Forspjall,“ í Kúgun Kvenna, ritstj. Vilhjálmur Árnason og Ólafur Páll Jónsson, (Reykjavík: 
Hið íslenzka bókmenntafélag, 2003), bls. 26. 
3 John Stuart Mill, Kúgun kvenna (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2003), bls. 69. 
4 Sama, bls. 80. 
5 Auður Styrkársdóttir, „Forspjall,“ í Kúgun Kvenna, bls. 35. 
6 Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politics (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1998), bls. 82. 
7 Sama. 
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lýðréttindum.8 Það var ekki fyrr en á tveimur síðustu áratugum 19. aldar að 

kvenfrelsisbarátta á Íslandi hófst fyrir alvöru. Páll Briem lýsir því, í fyrirlestri sem hann 

hélt árið 1885 um frelsi og menntun kvenna, að upphaf kvenfrelsis hafi verið um miðju 

19. aldar í Bandaríkjunum.9 Þar hafi kröfur um jafnrétti kvenna og karla fyrst farið að 

heyrast. Hið gamla hugarfar bændasamfélagsins leiddi til þess að hugmyndum 

frjálslyndrar stefnu var vel tekið og Íslendingar reyndust í upphafi frjálslyndir í viðhorfi 

til hlutverka kvenna í stjórnmálum.10 Sú kvenfrelsisbarátta sem hófst á síðari hluta 19. 

aldar hafði að meginmarkmiðið sínu að veita konum formlegt þjóðfélagsvald á við 

karla.11 „Þær vildu vera borgarar hins nýja réttarríkis og fá sinn hlut af þeim 

lýðréttindum sem karlmenn voru að öðlast“.12 

Eftir að hugmyndir frjálslyndis fóru að berast til landsins jókst stuðningur við 

kvenfrelsið. 

Hugsjón frjálslyndis og stuðningur við kvenfrelsi 
Á síðustu áratugum 19. aldar tókust á tveir hugmyndafræðilegir straumar í íslenskum 

stjórnmálum. Annars vegar íhaldssemi, sem tileinkaði sér það markmið að viðhalda 

þáverandi stjórnskipulagi og valdakerfi, og hins vegar frjálslyndi sem hafði þjóðfrelsi og 

frelsi einstaklinga að sínu markmiði.13 Þegar að meirihluti íslenskra þingmanna tók að 

styðja við bakið á frjálslyndri hugmyndafræði jókst stuðningur við kvenfrelsi. Á árunum 

1880-1911 blómstraði hugmyndafræði frjálslyndis í íslenskum stjórnmálum.14 

Stuðningur meirihluta þingmanna sem var gagnvart jöfnum kosningarétti kynjanna á 

þessum tíma byggðist á grundvallarforsendur frjálslyndisstefnunnar, að allir frjálsir 

menn ættu jafnan rétt. 

Árið 1881 voru mikilvæg skref tekin í átt að réttindum kvenna, þar sem að tvö tímamóta 

frumvörp voru lögð fyrir, sem hvor tveggja lögðu fram breytingar á kosningarétti 

kvenna.15 Hið fyrsta var lagt fram til breytinga á stjórn bæjarmála á Akureyri, svokallað 

Akureyrarfrumvarp, og lagði til jafnan kosningarétt og jafnt kjörgengi karla og kvenna 

til bæjarstjórnar á Akureyri sem og beint lýðræði gagnvart brottvikningu bæjarfulltrúa 

úr bæjarstjórn. Eftir að Akureyrarfrumvarpið hafði verið lagt fyrir nefnd var það 

                                                 
8 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Frá kvenfrelsi og frjálslyndi til feðraveldis“, bls. 66. 
9 Páll Briem,„Um frelsi og menntun kvenna. Sögulegur Fyrirlestur,“ í Kúgun Kvenna, ritstj. Vilhjálmur Árnason og 
Ólafur Páll Jónsson, (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2003). bls. 291. 
10 Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politics, bls. 83. 
11 Auður Styrkársdóttir, „Forspjall,“ í Kúgun Kvenna, bls.13. 
12 Sama. 
13 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Frá kvenfrelsi og frjálslyndi til feðraveldis“, bls.88. 
14 Sama, bls. 66. 
15 Sama, bls. 69-70. 



 

10 

samþykkt af Alþingi.16 Nefndin hafði þá skilað af sér áliti þess efnis að sveitarfélögin 

hefðu sjálfsákvörðunarrétt um eigin málefni, enda voru á þeim tíma sett lög um hvert 

bæjarfélag. Hið síðara frumvarp lagði til kosningarétt fyrir ekkjur og sjálfstæðar konur 

„í hreppsnefnd, sýslunefnd og á safnaðarfundum, ef þær væru 25 ára og að öðru leyti 

fullnægðu öllum þeim skilmálum sem lög ákvæðu fyrir þessum réttindum“.17 Frumvarp 

þetta þótti af neðri deild þingsins ekki ganga nægilega langt að því markmiði 

frjálslyndrar stefnu að tryggja rétt kvenna til jafns á við karlmenn. Efri deild þings taldi 

hinsvegar óvarlega farið í að auka kosningarétt jafn mikið og neðri deild taldi réttilegt 

en var tilbúin að samþykkja þann rétt sem ofangreint frumvarp lagði fram til um 

kosningarétt kvenna. Árið 1882 markaði því tímamót í kvenréttindum kvenna, þar sem 

að kosningarétti kvenna, utan alþingiskosninga, var komið á. Hins vegar þurfti 

Danakonungur að staðfesta öll samþykkt frumvörp Alþingis. Frumvarpið um 

kosningarétt ekkna og sjálfstæðra kvenna var staðfest af konungi árið 1882 en 

Akureyrarfrumvarpið hlaut ekki náð fyrir hans augum, þar sem það þótti bæði ganga of 

langt í að veita konum kjörgengi í einu sveitarfélagi auk þess sem það væri í mótsögn 

við hið fyrra, er var samþykkt. 

Um 1885 hafði frjálslynda stefnan yfirhöndina í togstreitu hugmyndafræði gegn 

íhaldsstefnu.18 Hið sama ár var ný stjórnskipan Íslands til umræðu á Alþingi. Þingmenn 

lögðu til að inn í nýja stjórnarskrá yrði fært: „Með lögum má veita konum kosningarjett 

til Alþingis“, en aftur hafnaði Danakonungur að samþykkja slíka kröfu. Frá og með 

árinu 1882 nutu konur á Íslandi þó meiri réttar en konur í Evrópu og ef ekki hefði verið 

fyrir staðfestingarvald Danakonungs þá hefðu réttindi þeirra verið meiri. 

Árið 1904 fengu Íslendingar heimastjórn sem veitti þeim aukið frelsi í réttindabaráttu 

kvenna.19 Það aukna sjálfstæði sem Íslendingar þar hlutu leiddi til framgöngu 

kvenfrelsisbaráttunnar. Giftar konur fengu kosningarétt með lögum í Reykjavík árið 

1907.20 En árið 1911 mótaði þáttaskil í kvenréttindabaráttunni. Þýðingarmikil lög um 

jafnan rétt kvenna og karla til embættisnáms, námsstyrks og embætta samþykkt voru 

það ár samþykkt á Alþingi. Sama ár samþykkti Alþingi einnig þingsályktunartillögu 

þess efnis að kosningaréttur og kjörgengi karla og kvenna skyldi vera jafn. Tíðarandinn 

var fylgjandi frelsi og jöfnum rétti og stuðningurinn við hugmyndafræði frjálslyndis 

                                                 
16 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Löggjöf um stjórn Reykjavíkur 1872-1914,“ í Ritið 2/2006, ritstj. 
Gunnþórunn Guðmundsdóttir og Ólafur Rastrick (Reykjavík: Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, 2006), bls. 118. 
17 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Frá kvenfrelsi og frjálslyndi til feðraveldis“, bls.71-73. 
18 Sama, bls. 76. 
19 Sama, bls. 77. 
20 Auður Styrkársdóttir, „Forspjall,“ í Kúgun Kvenna, bls. 65. 
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náði á þessu ári hámarki, enda vísað til ársins 1911 sem „kvennaárið mikla“.21 Í grein 

sinni „Ísland á leið til lýðræðis. Frá kvenfrelsi og frjálslyndis til feðraveldis“ vísar 

Svanur Kristjánsson til þess að „staðfastur stuðningur þorra þingmanna við kvenfrelsi“ 

hafi verið viðamesti þátturinn í því að skipa Ísland í fararbroddi þjóða gagnvart 

kvenréttindum á tímabilinu 1882-1911.22 

Frjálslyndi á undanhaldi 
Á næstu árum á eftir breyttist hinsvegar tíðarandinn sá er fyrir hafði verið. Þegar að þing 

kom saman árið 1913 var frumvarp lagt fram um breytingu á stjórnarskrá. Í frumvarpi 

þessu var lagt fram að konur hefðu jafnan kosningarétt og jafnt kjörgengi á við 

karlmenn til Alþingis, í samræmi við þá þingsályktunartillögu sem samþykkt hafði verið 

árið 1911. Frumvarp þetta vakti deilur meðal þingmanna, þeirra sem héldu í 

grundvallarhugsjón frjálslyndrar stefnu og töldu að frelsi og réttur kynjanna ætti að vera 

jafn, svo og þeirra sem álitu að valdahagsmunum sínum væri ógnað með auknum 

réttindum kvenna sem og nærveru kvenna á þingi.23 Þá var skipuð nefnd til þess að 

yfirfara frumvarpið. Sú nefnd lagði til aldursákvæði til handa þeim er veita átti 

kosningarétt:  

[..] eru þau skilyrði sett, að hinu nýju kjósendur, konur og þeir 
karlmenn, er ekki hafa kosningarjett samkvæmt stjórnskipunarlögunum 
frá 1903, fái ekki rjett þann, er hjer ræðir um, öll í einu, heldur þannig, 
að þegar semja á alþingiskjörskrá í næsta sinn eftir að lög þessi eru 
komin í gildi, skal setja á kjörskrána þá nýju kjósendur eina, sem eru 
40 ára eða eldri, og að öðru leyti fullnægja hinum almennu skilyrðum 
til kosningarjettar. Næsta ár skal á sama hátt bæta við þeim nýju 
kjósendum, sem eru 39 ára, og svo framvegis, lækka aldurstakmarkið 
um eitt ár í hvert sinn, til þess er allir kjósendur, konur sem karlar, hafa 
náð kosningarjetti svo sem segir í upphafi þessarar greinar.24 

Nefndarfrumvarp þetta var samþykkt á Alþingi árið 1914 og ný stjórnarskrá þess 

viðvíkjandi tók gildi árið 1915. Staða Ísland í kvenfrelsismálum hafði því gjörbreyst frá 

því sem áður var. Í stað þess að vera í fararbroddi voru Íslendingar komnir með ákvæði 

kynjamisréttis bundið í stjórnarskrá landsins. Um leið og meirihluti þingmanna sneri 

baki við frjálslyndri stefnu sökum ótta við röskun á eigin valdahagsmunum veiktist 

grundvöllur lýðræðisins á Íslandi. Undirstaða lýðræðis er, samkvæmt bandaríska 

stjórnmálafræðingnum Charles Tilly, „gagnkvæmt traust á milli almennings og 

ráðamanna“, þar sem almenningur treystir valdhöfum til þess að fara með valdið og á 
                                                 
21 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Frá kvenfrelsi og frjálslyndi til feðraveldis“, bls. 65-66. 
22 Sama, bls. 79. 
23 Sama, bls. 89. 
24 Sama, bls. 85. 
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móti sýna valdhafar tryggð sína við lýðræðið með því að treysta fólkinu í verki. En í 

stað þess að framfylgja hugmyndum frjálslyndisstefnunar um frelsi og jöfn réttindi, í 

þeim tilgangi að jafna rétt allra frjálsra manna, sneru ráðamenn Íslands baki í slíkar 

hugmyndir og styrktu eigin valdastoðir á kostnað lýðræðisins. Þær aðgerðir sem 

þingmenn gripu til leiddu til þess að snúa samfélaginu tilbaka í átt að feðraveldi og 

fámennisstjórn.25 

Konur fengu ekki kosningarétt til jafns við karla fyrr en árið 1920 og þá fyrir tilstuðlan 

Dana.26 Við gerð Sambandslagasamnings Íslendinga og Dana árið 1918 setti danska 

sendinefndin fram þá kröfu að ríkisborgararéttur og önnur lagaleg réttindi yrðu færð að 

dönskum lögum. Þar með urðu Íslendingar að afnema kyndbunda mismunun 

aldursákvæðis, sem var að fullu gert árið 1920. 

En það voru ekki einungis hugmyndir frjálslyndrar stefnu sem skiptu sköpun í baráttu 

Íslendinga fyrir kvenfrelsi. Samfara fullveldisbaráttu Íslendinga áttu sér stað ólíkar 

hugmyndir á lýðræðisskipan í landinu. Í því ljósi er eftirtektaverður sá mikli 

kynjamunur sem var á milli fulltrúalýðræðis og beins lýðræðis.27 Í grein sinni „Ísland á 

leið til lýðræðis: Áfengislöggjöfin 1887-1909“ lýsir Svanur Kristjánsson slíkum 

kynjamuni á eftirfarandi hátt:  

Heimur fulltrúalýðræðis var heimur karlmanna og valdabaráttu þar 
sem mönnum var brigslað um svik og landráð. [...] Í beina 
lýðræðiskerfinu gegndi allt öðru máli. Konur voru að vísu ekki mjög 
sýnilegar en komu engu að síður fram með mikilvægar kröfur um 
aukin réttindi kvenna.28 

Beint lýðræði og boðun kvenfrelsis 
Árið 1845 var Alþingi endurreist að frumkvæði Danakonungs eftir að hafa verið undir 

stjórn fyrst Noregs og svo Danmerkur, síðan 1262.29 Árið 1851 fengu Íslendingar þing 

og takmarkaða fulltrúastjórn.30 Fram til ársins 1874 sinnti Alþingi þó fyrst og fremst 

ráðgefandi hlutverki við  Dankonung en hafði ekki löggjafavald í málefnum landsins. 

Hins vegar var algengt á þeim tíma að þingmenn leggðu fyrir Danakonung tilmæli, þar 

sem óskað var eftir að hann beitti sér fyrir ákveðnum málefnum landsins. Þessi tilmæli 

voru iðulega í formi bænaskráa, sem voru myndaðar af óskum almennings á hvers kyns 

                                                 
25 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Frá kvenfrelsi og frjálslyndi til feðraveldis“, bls. 90. 
26 Auður Styrkársdóttir, „Forspjall,“ í Kúgun Kvenna, bls. 62. 
27 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Áfengislöggjöfin 1887-1909,“ í Saga XLIV:2, ritstj. Hrefna 
Róbertsdóttir og Páll Björnsson (Reykjavík: Sögufélag, 2006), bls. 84-85. 
28 Sama. 
29 Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politics, bls. 69-70. 
30 Sama, bls. 74. 
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fundum í héraði eða á Þingvöllum.31 Þar er því auðséð hve áhrifamikill almenningur í 

landinu var við gerð slíkra tilmæla. 

Við endurreisn Alþingis árið 1851 hófst umræðan um baráttu Íslands fyrir fullveldi.32 Sú 

barátta fékk sterkan byr undir vænginn árið 1874 en þá fékk Alþingi löggjafavald með 

nýrri stjórnarskrá frá Danmörku. Vald þetta var að vísu takmarkað með neitunarvaldi 

ráðgjafa Danakonungs í málefnum Íslands og staðfestingavaldi Danakonungs á íslenskri 

löggjöf, sem hann nýtti sér óspart.33 Samfara tilkomu löggjafavalds breyttust bænaskrár 

lagafrumvörp á Alþingi, en sem áður hélt almenningur enn áfram að tilgreina óskir sínar 

á þjóðfundum. 

Stjórnmálakerfið það er Íslendingar þróuðu upp úr miðri 19.öld var markverð 

samsetning beins lýðræðis og fulltrúalýðræðis.34 Á þessum tíma var þó hugsjón beins 

lýðræðis í hávegum höfð á Íslandi, þar sem hugarfarið bar með sér þær hugmyndir um 

að íbúar í landinu ættu bæði að hafa möguleika á að taka þátt í málefnum landsins sem 

og að hafa áhrif á að móta eigin lífsskilyrði.35 Hins vegar erfðu Íslendingar stjórnskipan 

frá Dönum, þar sem fulltrúalýðræðið var í lykilhlutverki. Þróun hins íslenska 

stjórnmálakerfis á þessum tíma var því tilraun til þess að sameina á gagnvirkan hátt 

andstæðu fulltrúalýðræðis og beins lýðræðis.36 Þjóðmálafundir þeir sem haldnir voru á 

Þingvöllum á árunum 1848-1907 voru mikilvægur þáttur af þeirri samþættingu beins 

lýðræðis við fulltrúalýðræði. Fyrst í stað sóttu fundina bæði kjörnir fulltrúar úr héruðum 

landsins sem og aðrir sem áhuga höfðu á málefnum hans, en við lok 19. aldar þótti ekki 

við hæfi að þingmenn tækju þar setu. Ástæður þess voru þær að óviðeigandi þætti að 

þingmenn tækju þátt í að móta vilja og stefnur almennings sem og að þrýsta á Alþingi 

að fylgja þeim stefnum sem færðar voru til bænaskráa. Almenningur sýndi slíkum 

fundum meiri áhuga en kjörsókn, þar sem að mæting á þessa fundi var oft meiri en á 

kjörstaði. Fyrrnefndir fundir voru enda tilvalinn staður til áhrifa fyrir almenning þar sem 

kosningaréttur var á þeim tíma mjög takmarkaður.37 Þátttaka almennings á fundi var 

takmörkuð við ákveðna samfélagshópa, þá sem höfðu kosningarétt í 

sveitarstjórnakosningum, eiginkonur manna með kosningarétt, og menntafólk, og var 

því ekki endilega bundin við kyn. Hið gamla bændasamfélag Íslendinga á þessum tíma 

                                                 
31 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Áfengislöggjöfin 1887-1909“, bls. 53. 
32 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Frá kvenfrelsi og frjálslyndi til feðraveldis“, bls. 66. 
33 Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politics, bls. 70. 
34 Sama, bls. 74. 
35 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Áfengislöggjöfin 1887-1909“, bls. 84. 
36 Sama, bls. 51-54. 
37 Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politic, bls. 75-76. 
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virtist þannig ómeðvitað um útilokun kvenna til þátttöku í stjórnmálum.38 Formleg 

pólitísk réttindi almennings á Íslandi um miðja 19.öld voru ekki til staðar, en tilkoma og 

þróun kosningaréttar á Íslandi reyndist fljótt ýta undir þær hugmyndir um að stjórnmál 

væru vettvangur karlmanna. 

Á árunum 1851-1918 bjó stjórnskipan Íslands við ríkt beint lýðræðiskerfi þar sem að 

mikilvægar kröfur um réttindi kvenna áttu greiða leið að Alþingi.39 Konur voru ekki 

álíka sýnilegar og karlmenn á opinberum stjórnmálavettvangi en á öðrum vettvangi 

unnu konur og karlar saman í átt að auknu frelsi einstaklingsins. „Konur og karlar 

störfuðu hlið við hlið í sterkustu félagsmálahreyfingu aldamótanna, 

bindindishreyfingunni”.40 

Við setningu áfengislöggjafar á Alþingi undir lok 19. aldar komu hugmyndafræðileg 

áhrif beins lýðræðis og vaxandi stefnu frjálslyndis glöggt í ljós. Við frumvarp til 

Alþingis árið 1887 var lagt til að leyfisveitingar á áfengi skyldu byggjast á samþykki 

sveitarstjórna og þess almennings sem hefði atkvæðisrétt til sveitamála. Síðan 1881 

höfðu konur takmarkaðan kosningarétt til sveitarstjórna en engan kosningarétt til 

þingkosninga.41 Með því að miða við kosningarétt til sveitarstjórnarkosninga í stað 

þingkosninga var því verið að staðfesta áhrifamátt almennings sem þá einnig fól í sér 

takmarkaðan fjölda kvenna. Hugarfar þingmanna við samþykkt frumvarpsins sýndi fram 

á að þeim þótti eðlilegt að taka mið af óskum almennings í málefnum landsins sem og 

að konur væru þar hluti af. 

Í kringum aldamótin 1900 ríkti hinsvegar hugmyndafræðilegur ágreiningur á meðal 

þorra íslenskra þingmanna sem endurspeglaðist í frumvarpi til Alþingis um 

leyfisveitingu til áfengissölu. Samkvæmt því frumvarpi átti meirihluti allra kjósenda á 

kjörskrá að samþykkja slíka leyfisveitingu, en Danakonungur hafnaði því á þeim 

forsendum að það gengi of langt í að lögbinda beinan ákvörðunarrétt almennings.42 Í 

ágreiningi þessum hygldu þingmenn hugsjónum beins lýðræðis, gegn yfirvöldum er 

töldu að lýðræði ætti að takmarkast við það „að kjósendur veldu sér fulltrúa til setu í 

sveitarstjórnum og á löggjafarþingi og þeir áttu eingöngu að vera bundnir af eigin 

sannfæringu”.43 

                                                 
38 Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politic, bls. 83-84. 
39 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Áfengislöggjöfin 1887-1909“, bls. 85. 
40 Sama. 
41 Sama, bls. 61. 
42 Sama, bls. 66. 
43 Sama, bls. 67. 
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Á þessum tíma var stuðningur almennings í landinu við áfengisbanni mikill. Konur tóku 

margar hverjar virkan þátt í málefnum landsins, en þar sem kvenréttindi voru takmörkuð 

á þessum tímum þá var algengt að konur gerðust meðlimir kvennahreyfinga sem óspart 

nýttu samtök sín á vettvangi beins lýðræðis. Konur og karlar unnu staðfastlega saman 

gegn böli Bakkusar í gegnum bindindishreyfinguna. Með tilkomu heimastjórnar á 

Íslandi árið 1904 öðlaðist Alþingi endanlegt vald í málefnum landsins sem ekki viku að 

stjórnskipulagi Íslands og Danmerkur.44 Þingmenn þeir er studdu við hugsjón 

áfengisbannsins lögðu þá fljótlega frumvarp við áfengisbanni þar eð yfirvöld gátu ekki 

lengur beitt staðfestingarvaldi sínu gegn slíku frumvarpi. Samkomulag var gert á þingi 

um að leggja frumvarpið fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða þingkosningum árið 

1908. Meirihluti kjósenda studdi áfengisbannið. Það var því staðfest árið 1909 og 

markaði stóran sigur fyrir beina lýðræðið á Íslandi.45 

Það var hins vegar ekki aðeins á vettvangi bindindishreyfingarinnar sem gætti áhrifa 

kvenna. 

Samstaða kvenna fyrir auknu kvenfrelsi 
Um aldamótin 1900 stofnuðu konur kvenfélög um landið allt til þess að vinna að 

hagsmunum og réttindum kvenna.46 Fyrsta kvenfélagið sem stofnað voru á Íslandi var 

Kvenfélag Rípurhrepps árið 1869. Það félag hafði ekki pólítísku hlutverki að gegna en 

markaði upphafið á samstöðu kvenna fyrir sameiginlegum hagsmunum sínum.47 Á 

þessum tímum þótti mörgum, bæði körlum og konum, hagsmunir kvenna skera sig 

margt hvað frá hagsmunum karla.48 Í slíku tilliti var stofnun kvenfélags Rípurhrepps og 

þeirra kvenfélaga sem á eftir fylgdu mikilvægur áfangi í frelsisbaráttu kvenna.49 Stofnun 

þessara félaga var merki um að konur fundu fyrir breytingu á stöðu sinni á 

umbreytingatímum samfélagsins. Konur töldu sig vera bæði vera frjálsar og fullfærar til 

þess að vinna að eigin málum og hagsmunum. Félögin höfðu ekki alltaf formleg réttindi 

á sinni könnu, líkt og kosningarétt eða aðgang að skólum, og þar var ekki fyrr en um og 

eftir aldamótin 1900 sem krafa kvenna fyrir kosningarétti sótti í sig veðrið. 

Árið 1894 var Hið íslenska kvenfélag stofnað, en það var fyrsta kvenréttindafélagið á 

Íslandi. Félagið beitti sér fyrir söfnun undirskrifta vegna áskorunnar til Alþingis um 

aukin réttindi kvenna, þar sem Danakonungur hafði árið 1881 hafnað frumvarpi um 
                                                 
44 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Áfengislöggjöfin 1887-1909“, bls. 69. 
45 Sama, bls. 86. 
46 Auður Styrkársdóttir, „Forspjall,“ í Kúgun Kvenna, bls. 62. 
47 Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politics, bls. 85. 
48 Sama, bls. 98. 
49 Auður Styrkársdóttir, „Forspjall,“ í Kúgun Kvenna, bls. 39-40. 
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kosningarétt kvenna til sveitarmála á Akureyri sökum þess að þær hefðu aldrei óskað 

eftir slíkum rétti.50  Konur sóttu Þingvallafund árið 1888 þar sem þær áskoranir voru 

kynntar og þar mættu þær fullum stuðningi fundarmanna.51 Árið 1907 var svo 

Kvenréttindafélag Íslands stofnað en það hafði eingöngu kvenréttindi að markmiði 

sínu.52 Tengsl Kvenréttindafélags Íslands við alþjóðleg samtök um kosningarétt kvenna 

reyndust mikilvægur þáttur í sérlegum kvennaframboði Kvennalistans til bæjarstjórnar í 

Reykjavík á árunum 1908-1916.53 Árið áður, eða 1907, hafði þeim konum sem giftar 

voru karlmönnum með kosningarétt verið veittur kosningaréttur í Reykjavík.54 

Kvennalistinn átti miklu gengi að fagna við fyrsta framboð og hlaut mest fylgi allra 

flokka í framboði eða 21,8% atkvæða og fjóra fulltrúa kjörna, af fimmtán. Gengi 

Kvennalistans í bæjarstjórnmálum fór hnignandi eftir kosningar árið 1914 eftir að 

Verkakvennafélagið Framsókn, stofnað sama ár, hvatti konur til þess að kjósa fremur 

framboðslista verkafólks í stað Kvennalistan sem konur höfðu áður kosið.55 

Beinum stjórnmálafskiptum íslenskra kvenna lauk á fyrri hluta 19. aldar lauk með 

framboði til þingkosninga árið 1922, eftir að konur hlutu jafnan rétt til kosninga og 

kjörgengis á landsvísu, en þá var fyrsta þingkonan kosinn til þingsetu.56 

Með sérstökum framboðum og setu í bæjarstjórnum og á þingi vildu 
íslenskar konur standa sem jafningjar við hlið karla sinn og leggja 
samfélaginu lið. Þrátt fyrir að formleg réttindi væru kvenfrelsiskonum 
mikilvæg áttu þær fyrst og fremst þann draum að veröld risi ný og björt 
með jöfnuði milli kynjanna á öllum sviðum.57 

Þó svo að konur hafi öðlast jafnan rétt á við karlmenn til kosninga og kjörgengis var 

baráttu íslenskra kvenna langt í frá lokið. Hið litla samfélag sem þróast hafði í 

lýðræðisþjóðfélag á nokkrum árum var byggt upp á völdum karla, það var feðraveldið 

Ísland. 

Feðraveldið í sögulegu samhengi 

Kosningaréttur í lýðræðissamfélögum var veittur konum á mismunandi tímum á 20. 

öldinni, en hegðun ráðahópa karla í hverju landi hafði mikið um framgang hans að 

                                                 
50 Auður Styrkársdóttir, „Forspjall,“ í Kúgun Kvenna, bls. 63. 
51 Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politics, bls. 84. 
52 Auður Styrkársdóttir, „Forspjall,“ í Kúgun Kvenna, bls. 63. 
53 Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politics, bls. 188. 
54 Sama, bls. 65. 
55 Sama, bls. 191. 
56 Auður Styrkársdóttir, „Forspjall,“ í Kúgun Kvenna, bls. 64-65. 
57 Sama, bls. 65. 
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segja.58 Í kringum miðja öldina höfðu konur í flestum lýðræðisríkjum öðlast jafnan 

pólitískan lagalegan rétt á við karlmenn. Rannsókn prófessors í stjórnmálafræði, 

Maurice Duverger, frá árinu 1955 um pólitískt hlutverk kvenna leiddi hins vegar í ljós 

að opinber afstaða stjórnmálaatferlis væri konum í óhag þar sem að stjórnmál væru 

álitin málefni karlmanna.59 Nærvera kvenna í stjórnmálum væri fremur undantekning 

sem sýndi fordæmi fyrir aðrar konur og í því skyni tilraun til þess að breyta grundvallar 

skilningi á stjórnmálum, sem til staðar var í samfélaginu. Auk þess sýndi niðurstaða 

hans fram á stórfelldan ójöfnuð á milli kynjanna þegar kom að því að nýta lagalegan rétt 

til nærveru í stjórnmálum. Hann benti á að einkennandi fyrir nærveru kvenna á 

vettvangi stjórnmála væri hversu fáar þær voru, að karlmenn væru í yfirgnæfandi mæli 

kjörnir á slíkan vettvang og harla væri að sjá konur í ákvarðanatökuferli ríkja.60 „Konur 

hafa jafnan lagalegan grunn á við menn, en slíkur grunnur á ekki við um raunveruleikan. 

Það er hlutverk stjórnvalda að draga ályktun út frá þeirri staðreynd“.61 Með þessari 

niðurstöðu var Duverger að gefa í skyn að ójafnrétti kynjanna væri málefni fyrir 

stjórnskipanina að takast á við. Enn fremur benti Duverger á að ofangreind staða virtist 

ekki vera að lagast, þvert á móti virtist sem væri tilhneiging til stöðnunar á nærveru 

kvenna á stjórnmálavettvangi, og jafnvel að um hnignun á þeirri stöðu að ræða.62 Hann 

dró þá ályktun að skortur á þátttöku kvenna á vettvangi stjórnmála bryti í bága við 

grundvallarforsendu lýðræðiskenningar, að stjórnskipanin endurspeglaði vilja fólksins.63 

Á Íslandi hefur þróunin verið sú að það hafa verið stjórnmálaflokkarnir sem sporna 

gegn hlutdeild kvenna í starfi þeirra og framboði.64 Rannsókn Auðar Styrkársdóttur, 

From Feminism to Class Politics, leiddi í ljós að uppruni stjórnmálaflokkanna, sem og 

þróun þeirra, var bundin karllægum viðmiðum. Það var í gegnum flokkana sem 

meðlimir þeirra samsömuðu sig að hinu pólitíska kerfi á íslandi. Þar hófst samstaða 

bræðralags í stjórnmálum og ákveðið bandalag myndaðist á meðal karlanna, þar sem 

konur áttu ekki hlut að máli. Og vegna þess að það er í gegnum flokkana sem 

frambjóðendur eru valdir þá er ábyrgð þeirra mikil. Þeirra er að gefa 

lýðræðishlutverkinu í landinu fordæmi og á meðan skilaboðin sem fólkið fær eru þau að 

karlar eru við stjórnvölin þá ná breytingar ekki fram að ganga. Á meðan að 

                                                 
58 Svanur Kristjánsson, „Ísland á leið til lýðræðis. Frá kvenfrelsi og frjálslyndi til feðraveldis“, bls. 64. 
59 Maurice Duverger, The Political Role of Women (Paris: The United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization, 1955), bls. 10. 
60 Sama, bls. 75-76. 
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stjórnmálaflokkar byggja á karllægum viðmiðum þá gegnir hinn pólitíski heimur aðeins 

einu kyni.65 

Kenningin um feðraveldi felst í þeirri hugmyndafræði að samfélagið sé byggt upp á 

kerfisbundnum yfirráðum karla.66 Feðraveldi ríkir þar sem stjórnskipanin stýrir helmingi 

fólksins, konum, með hinum helmingi fólksins, karlmönnum.67 Feðraveldið mótar 

menningu og gildi samfélagsins og viðheldur kynjamisrétti.68 Slík hugmynd hefur verið 

umdeild og gagnrýnd á forsendu þess að hún á óréttmætan hátt alhæfi um óæðri stöðu 

allra kvenna.69 En feðraveldið felur ekki í sér þá staðhæfingu að konur sé valdalausar og 

að karlmenn hafi öllum völdum yfir að ráða, heldur þeirri staðreynd að flest samfélög 

mannsins byggist að einhverju leyti á hlutfallslegum yfirráðum karla.70 Líkt og Auður 

Styrkársdóttir segir í ofangreindri rannsókn: „Þegar að fjallað er um konur og 

stjórnmálakerfið þá erum við augljóslega að eiga við formleg völd þeirra sem ákvarða 

um hvað ferlið snýst [...].“71 Ekki svo að skilja að kyn og samskipti kynjanna séu 

tæmandi listi í þeirri ákvarðanatöku, en án þess að taka mið af kyni þeirra aðila sem þar 

eiga hlut að máli þá er væri hverskonar greining ófullnægjandi. Í því skyni túlka ég 

hugtak feðraveldisins með hliðsjón af því að karlar hafi hlutfallslega meiri völd til 

ákvarðanatöku í flestum samfélögum. Á því byggi ég að aukin hlutdeild kvenna sé 

mikilvæg í stjórnmálum til þess að stemma stigu við úrelt viðmið feðraveldisins. 

Nærvera kvenna á vettvangi stjórnmála 
Í lýðræðissamfélögum er gerð krafa um pólitískt jafnrétti. En líkt og með 

hugmyndafræði lýðræðis, að fólkið hafi stjórnina í sínum höndum, þá er hugmyndin um 

pólitískt jafnrétti vandmeðfarin. Pólitískt jafnrétti felur ekki í sér eina ákveðna aðferð til 

að koma á jafnrétti og inntak hennar er byggð á hugsjón fremur en ákveðinni 

hugmyndafræði.72 

Í nútíma lýðræðissamfélögum er pólitísku jafnrétti gert hátt undir höfði þar sem krafa er 

gerð um að fullorðnir einstaklingar eigi fullan rétt á að komið sé fram við þá sem 

                                                 
65 Auður Styrkársdóttir, From Feminism to Class Politics, bls. 201. 
66 Vicky Randall, „Feminism,“ í Theory and Methods in Political Science (önnur útgáfa) ritstj. David Marsh og 
Gerry Stoker (New York: Palgrave Macmillan, 2002) bls. 120. 
67 Anne Phillips, Engendering Democracy (Cambridge: Polity Press, 1991), bls. 95. 
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pólitíska jafningja.73 Pólitískt jafnrétti er hluti af hugmyndinni um lýðræði, að völdin til 

þess að stjórna sé í höndum fólksins, að allir fullorðnir einstaklingar fái jafnmiklu ráðið 

um val á fulltrúum. Því er gríðarlega mikilvægt fyrir hugmyndir lýðræðis að pólitískt 

jafnrétti nái fram að ganga, þar sem að fólkið ákveður sjálft hverjum það framselur vald 

sitt. Því má segja að grundvöllur lýðræðis sé byggður á tilvist pólitísks jafnræðis.74 

Miklar breytingar hafa orðið á hugmyndum um lýðræði og pólitískt jafnrétti síðan á 

síðari hluta nítjándu aldar og spurningin um hverjir séu best til þess fallnir til þess að 

ákvarða hagsmuni fólksins verður sífellt stærri og umdeildari.75 Með framgangi 

feðraveldisins og þróun lýðræðis í landinu urðu hugmyndir fulltrúalýðræðis 

atkvæðameiri í lýðræðisskipulagi Íslands en hugsjón beins lýðræðis. En sá er ókosturinn 

við fulltrúalýðræðið að það takmarkar völd fólksins í að ákvarða hver stjórnar í stað 

þess hverju skal stjórna.76 „Fulltrúalýðræði er því aðeins leið til þess að ákveða hver 

skal ákveða“.77 Sá ókostur getur fylgt kjörnum pólitískum fulltrúum að fái þeir völd í 

sínar hendur þá eru þeir líklegir til þess að túlka almannahagsmuni út frá eigin 

hagsmunum, því nýta þeir völd sín í eigin þágu þó með þeirri sannfæringu að það sé 

gert til góða fyrir almenning.78 ´Á þann hátt hafi íslenskir valdakarlmenn, samfara 

framgangi fulltrúalýðræðis á Íslandi, nýtt völd sín til þess að styrkja stoðir 

feðraveldisins, með það að markmiði að það komi öllum til góða. 

Það skiptir ekki einungis máli hvað er ákveðið heldur einnig hver 
ákveður 

Klassískar lýðræðiskenningar hafa einblínt á málefni sem miða að því að auka jafnrétti 

en að sama skapi ekki gefið mikinn gaum að mismuni manna á milli.79 Því hefur alla 

jafnan ekki verið horft til kynjamismunar í stjórnmálum. Ekki svo að slíkar kenningar 

viðurkenni ekki tilvist mismunar, heldur er einblínt á mismun á málefnum í stað þess að 

greina mismun á fólki.80 Málefni hafa verið grundvöllur hugmyndafræðinnar um 

stjórnmál þar sem minna hefur farið fyrir umræðunni um hverjir hafa vald yfir 

málefnunum. Stjórnmál sem grundvöllur hugmyndafræði hefur verið ráðandi þar sem 
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skort hefur sjónarhorn á sögulega útilokun kvenna frá stjórnmálum.81 

Í hefðbundnum skilningi þá snúast stjórnmál um ákvarðanatökuferli málefna.82 

Einstaklingur sem kýs fulltrúa til stjórnar treystir honum til þess að taka réttar 

ákvarðanir um þau málefni sem hann varða. Fulltrúinn er pólitískur aðili sem er 

lýðræðislega kjörinn af fólkinu og pólitísku jafnrétti hefur verið fullnægt með kjöri 

hans, þar sem að frjálsar kosningar hafa verið haldnar sem endurspegla vilja 

meirihlutans. Í þeim skilningi stjórnmála væri aðeins um brot á pólitísku jafnrétti að 

ræða ef að misvægi væri á atkvæðum einstaklinga, til að mynda vegna kosningakerfis 

sem notast er við, eða um væri að ræða misjafnan aðgang einstaklinga til pólitískrar 

þátttöku.83 Á þann hátt er mikilvægt að allir þegnar hafi jöfn tækifæri til þátttöku í 

stjórnmálum, um það er ekki deilt. Á hinn bóginn þarf einnig að líta til þeirra fulltrúa 

sem á lýðræðislegan hátt eru kosnir. Fulltrúum er ætlað að gæta hagsmuna þeirra sem 

þeir standa fyrir, þ.e. kjósenda sinna.84 En það er fólkið sem flytur málefnin sem 

ákvarðar hvaða málefni um er rætt og það hefur einnig áhrif á hvert sú umræða leiðir.85 

Spurningin sem þá vaknar er: „Hverjir eða hvaða hópar eru hæfastir til þess að ákvarða 

hverjir raunverulegir hagsmunir einstaklings eru?“86 Þessi spurning um fulltrúalýðræðið 

leiðir okkur að kröfu um pólitíska nálægð fulltrúa við kjósendur sína.87 Að þeir aðilar 

sem eigi hagsmuni að gæta séu þeir sem aðilar sem taki ákvarðanirnar. Á þeim 

grundvelli skiptir máli að stjórnmál einblíni ekki aðeins á málefni heldur miðist einnig 

við fólkið sem ákvarðar málefnin. 

Lýðræðislegar kosningar eru viðhafðar með það að markmiði að kjósendur hafi 

möguleika á að velja þá fulltrúa sem best koma málefnum þeirra til skila. Skilaboðin 

sem fólk vill koma á framfæri eru misjöfn og stjórnmál sem snúast eingöngu um 

hugmyndir gerir ekki þá kröfu að sendiboðinn (þ.e. fulltrúinn) endurspegli persónuleg 

einkenni eða reynslu umbjóðenda sinna.88 En sú áhersla sem hefur verið lögð á málefni 

stjórnmála, án þess að gæta að hverjir stjórna málefnunum, hefur reynst ófullnægjandi 

til þess að takast á við pólitíska útilokun kvenna. Pólitísk útilokun kvenna frá 

stjórnmálum á sér langa sögu þar sem að krafan um pólitískt jafnrétti hefur farið 

ofangarðs og neðan. Því hefur krafan um pólitíska nálægð fulltrúa við umbjóðendur sína 
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sífellt orðið hærri, þar sem með henni gefst möguleiki á að veita konum, sem hingað til 

hafa verið jaðarhópar í ákvarðanatökuferli stjórnmála, frekari möguleika á að vekja 

athygli á sínum sértækum hagsmunum. „Þegar að málefni eru útfærð fyrir  pólitískt 

undanskilda kjósendur í stað þess að vera útfærð með þeim, þá er ólíklegt að þau taki á 

öllum viðkomandi hagsmunum“.89 

Fjölgun kvenna á þingi hefur gengið hægt og hefur leitt af sér auknar kröfur um 

aðgerðir.90 Sú krafa um að konur þurfi að vera sýnilegri á vettvangi stjórnmála snýst 

ekki um hugmyndafræðilega samleitni eða ágreining málefna, heldur gerir hún 

greinamun á mismunandi reynsluheimi og kennileiti kvenna sem minnihlutahópi 

gagnvart meirihluta karlkyns fulltrúum.91 Flest öll höfum við skoðanir á 

heilbrigðismálum, álítum mörg hver rétt okkar til heilbrigðisþjónustu grundvallaratriði í 

velferðarþjóðfélagi, við treystum þeim fulltrúa sem við kjósum að koma þeim 

skoðunum okkar á framfæri óháð því hvors kyns sá fulltrúi er. En ef við horfum á 

heilbrigðismál út frá konum sem jaðarhópi þá er það staðreynd að ummönnunarstörf eru 

í meirihluta unnin af konum auk þess sem þau eru almennt séð verr launuð.92 Hverjum 

geta konur treyst til þess að leiðrétta það launamisrétti? Hverjum er treystandi að koma 

fyrir hönd kvenna gagnvart hagsmunum sem viðkoma aðeins konum? Staðreyndin er sú 

kjósendur eru eins margir og þeir eru misjafnir, hversu mikið tabú sem það er í dag að 

skipta fólki í hópa þá reynist það á tímum mikilvægt til þess að gæta sameiginlegra 

hagsmuna þeirra sem tilheyra þessum hópum. Á tímum er mikilvægt að leggja minni 

áherslu á hagsmuni ráðandi hóps til þess að jafna hagsmuni jaðarhóps.93 

Hin gamla klassíska sýn stjórnmála, að þau snúist um málefni, ber þann eiginleika með 

sér að getað sameinað ólíka hópa og myndað með þeim bandalag sem dregur úr áherslu 

á mismuni þeirra á milli og eykur við jafnrétti.94 En það breytir ekki þeirri staðreynd að 

konur búa að þeim sameiginlega grunni að hafa, að mestu leyti, í gegnum tíðina verið 

útilokaðar frá stjórnmálum. Konur eiga ekki að þurfa að breyta kyni sínu í þeim tilgangi 

að skipta jafn miklu máli og karlmenn. Þessi sameiginlegur grunnur kvenna byggist á 

sameiginlegum kennileitum og reynslu sem karlmenn eða aðrir hópar búa að jafnaði 

ekki að. Þessi sameiginlegi grunnur gerir það að verkum að ákveðnir hagsmunir eru 

konum sameiginlegir og þessir hagsmunir hafa oftar en ekki verið undanskildir í 
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umræðunni þegar að stjórnmál snúast um málefni. En til þess að gæta þessara hagsmuna 

er mikilvægt að fulltrúar kvenna hafi nálægð við þær, búi yfir þeirra kennileiti og 

reynslu, því slíkur fulltrúi hefði skilning á sértækum hagsmunum kvenna og væri 

jafnframt að gæta eigin hagsmuna í leiðinni, líkt og Dahl benti á að kjörnum fulltrúum 

væri gjarnt á að gera. Þeir fulltrúar sem taka ákvarðanir fyrir hagsmuni heildarinnar nýta 

eigin dómgreind í þeim efnum og þegar að karlmenn taka ákvarðanir til heilla kvenna 

eru þeir þá að endurspegla skoðanir kvenna eða takast á við þeirra þarfir?95 Kennileiti 

kvenna og sérhagsmunir þeirra skýra ekki að öllu jöfnu ekki öll þau málefni sem snúa 

að stjórnmálum en líkt og Auður Styrkársdóttir bendir á í grein sinni From feminism to 

class politics þá er misbrestur á greiningu stjórnmálakerfisins ef kyn er ekki tekið inn í 

umræðuna.96 

Krafan um að stjórnmál snúist um fólk hefur ekki í för með sér að útiloka mikilvægi 

málefna í stjórnmálum, þvert á móti. Krafan gerir aðeins tilkall til þess að mismunur 

kynjanna sé viðurkenndur og að gripið sé til aðgerða til þess að koma til móts við slíkan 

mismun. Að konur, sem jaðarhópur í stjórnmálum, verði á meðvitaðan hátt virkjaðar til 

þess að taka aukinn þátt í umræðu stjórnmála sem og að auka nærveru þeirra á sviði 

stjórnmála.97 Með því að horfa til málefna í stjórnmálum er hægt að mynda bandalag 

ólíkra einstaklinga á milli og með því að horfa til fólks er hægt að vernda sértæka 

hagsmuni líkra einstaklinga. Á þann hátt er mikilvægt að stjórnmál snúi að bæði 

málefnum og þeim aðilum sem ákvarða málefnin. 

Mikilvægi nærveru kvenna á vettvangi stjórnmála 
Í lýðræðissamfélögum er mikilvægt að gæta þess að konur og karlar hafi jafnan rétt til 

þess að taka þátt í stjórnmálum, fjarvera kvenna í þátttöku stjórnmála væri álitin sem 

brestur á grundvelli þess sem lýðræði stendur fyrir, stjórn fólksins.98 Konur hafa þó 

þurft að brjóta niður margar hindranir til þess að öðlast jafnan rétt á við karlmenn. Sú 

útilokun sem konur bjuggu lengi við hefur verið viðurkennd, en þær afleiðingar sem af 

henni eru enn til staðar hafa ekki verið teknar að fullu til greina. Í dag er heimsmeðaltal 

kvenna á þingi aðeins 18,4%, því er augljóst að sögulegt ójafnrétti kvenna ber 

eftirstöðvar enn þann dag í dag.99 Því er mikilvægt að gripið verði til aðgerða í þeim 
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tilgangi að tengja saman sanngjarnan málflutning og pólitíska nærveru.100 Slík aðferð 

myndi tryggja mikilvægi pólitísks fulltrúa við málflutning hans, slík aðferð yrði til þess 

að leiðrétta eftirstöðvar þess ójafnréttis sem konur hafa búið við. 

Þátttaka kvenna er á grundvelli pólitísks jafnréttis tryggð í stjórnmálum. En það er 

grundvallarmunur á þátttöku kvenna í stjórnmálum og á nærveru á vettvangi 

stjórnmála.101 Það er svo séð að pólitísku jafnræði sé fullnægt með tilliti til 

stjórnmálaþátttöku, þar sem að hlutfall kynjanna er tiltölulega jafnt. Hins vegar er 

pólitísku jafnræði í slíkum skilningi ekki gætt þegar horft er til nærveru kvenna á 

vettvangi stjórnmála þar sem að hlutfall kvenna er mun lægra en hlutfall karla. 

Væntingar um pólitískt jafnrétti er ekki hið sama þegar kemur að dreifingu kynja á 

fulltrúaþingi og þegar rætt er um pólitíska þátttöku, sú krafa að fjöldi kvenna á vettvangi 

stjórnmála sé til jafns til karla er ekki vernduð að viðteknum lýðræðislegum 

viðmiðunum.102 Lýðræðið er ófullkomið á meðan konur hafa jafn fáa fulltrúa á 

vettvangi stjórnmála og raun ber vitni.103 Þegar að meirihluti þeirra sem sér um 

ákvarðanatökur fyrir heildina eru karlar þá setur það konur í pólitískan 

minnihlutahóp.104 Slík mismunun flaggar ekki þeim gildum sem nútíma lýðræðisleg 

gildi hafa í för með sér. Því hefur aukin nærvera kvenna á stjórnmálavettvangi 

mikilvægt táknrænt gildi fyrir lýðræðislega hugsjón. Það skiptir því máli að bera kennsl 

á mikilvægi kvenna sem pólitískra fulltrúa til jafns við karla vegna almennra 

viðurkenninga á að gildi kvenna séu til jafns við gildi karla. Slík krafa byggist upp á 

lögmálum réttlætissjónarmiða, að karlar og konur skipti jafn miklu máli.105 Sú staðreynd 

að hlutfall kynjanna á fulltrúaþingum er ekki jöfn gefur til kynna að þar standi hindrun í 

vegi fyrir. Núverandi samfélagsformgerð hefur leitt til áðurnefndrar hindrunar og sökum 

mismunandi upplifun kynjanna gagngert vegna þeirrar formgerðar þá er óviðeigandi að 

karlar komi fram fyrir hönd kvenna, þar sem hún kemur í veg fyrir að rödd kvenna sé til 

jafns á við karla. Sjónarmið réttvísinnar gefur þannig til kynna að konum sé neitað um 

sama rétt og tækifæri og standa körlum til boða. 

Einnig er mikilvægt að ásjóna kvenna sé greinileg á opinberum vettvangi, vegna þess að 

konur hafa verið áður fyrr verið útilokaðar frá stjórnmálum og eru nú aðeins í 
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jaðarhlutverki þegar kemur að ákvarðanatöku.106 Sá jöfnuður sem myndast með aukinni 

nærveru kvenna á þingi er ekki aðeins til þess að jafna tölulegan ójöfnuð kynjanna 

heldur einnig til þess að viðurkenna þá útilokun kvenna sem hefur átt sér stað í 

stjórnmálum.107 Þegar að stjórnarfar hefur einkennst af yfirráði karlmanna og 

undirskipan kvenna þá er, líkt og reynslan hefur sýnt okkur, ólíklegt að fulltrúalýðræði 

sem byggi á jafnræði myndist á eðlilegan hátt. Fulltrúalýðræði sem búi yfir þeim kosti 

að endurspegla alla hagsmuni og vilja allra þegna.108 Þeirra aðgerða sem gripið yrði til, í 

þeim tilgangi að jafna hlutföll kynja á þingi, mætti þá líkja við leiðréttingu á sögulegri 

mismunun sem átt hefur sér stað. 109 Þegar að þeir fulltrúar, sem fram koma fyrir hönd 

heildarinnar samanstanda af hópi karlmanna er ekki hægt að fullyrða að hagsmuna allra 

sé gætt á fullnægjandi hátt. Það hlýtur að vera eitthvað athugavert við lýðræðisskipan 

sem leitar leiða til að auka hlut jaðarhópa en álítur einstaklingana innan þeirra ekki þá 

réttu til þess að fylgja því markmiði eftir.110 Á sömu rökum má segja að forsendu 

lýðræðisins sé ábótavant, að dreifing valds skiptist ekki jafnt meðal fólksins.111 Ástæðan 

fyrir jaðarsetningu kvenna liggur þannig í ójafnrétti því sem sögulegt vald karlmanna 

hefur fært með sér. Útilokun kvenna frá vettvangi stjórnmála ber með sér að það er 

eitthvað athugavert við stöðu mála eins og hún nú er og engin rök réttvísinnar 

réttlæta.112 

Síðustu áratugi hefur krafan um að nærvera kvenna í kjörnum embættum fái aukið vægi 

í stjórnmálum farið ört vaxandi.113 Hún byggist ekki einungis á að jöfn dreifing 

kynjanna sé lýðræðisleg eða að söguleg mismunum leiði til óréttláts samfélags. Aukin 

nærvera kvenna í stjórnmálum hefur einnig í för með sér önnur sjónarmið á pólitísk 

málefni, þar sem kjörnir fulltrúar koma ekki aðeins fram fyrir hönd kvenna heldur starfa 

einnig í þágu kvenna.114 Afleiðingarnar af undirskipan kvenna í áhrifastöðum í 

stjórnmálum geta því verið þýðingamiklar á opinbera stefnumótun, þar sem að kvenlæg 

sjónarmið fá ekki sama vægi og þau karllægu. Slíkar afleiðingar gæti einnig haft í för 

með sér að hagsmunir kvenna komi ekki skýrt fram sökum undirskipan þeirra. Rök fyrir 
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slíkum áhrifum bera með sér að nálgun kvenna að stjórnmálum er önnur en karlmanna 

og að nærvera þeirra leið til þess að auka gæði stjórnmála.115 Aukin innleiðing kvenna á 

vettvang stjórnmála er því álitin ein lykilbreyta í lýðræðislegu stjórnarfari, í þeim 

tilgangi að konur færist af kantinum og inn í miðju til þess að tryggja að rödd þeirra sé 

skýr í stefnumótunarferli stjórnmála.116 

Konur hafa annað fram að færa til stjórnmála 
Staða kvenna í samfélaginu er frábrugðin stöðu karla.117 Hún felur í sér að konur eru að 

jafnaði í lægra launuðum störfum en karlar og í meirihluta ummönnunarstarfa. Konur 

hafa ólíka stöðu en karlar hvað viðkemur meðgöngu og í tengslum við fæðingu. Í 

nútímasamfélagsgerð eru konur berskjaldaðri fyrir kynbundnu ofbeldi. Reynsluheimur 

kvenna er því annar en karla, þarfir kvenna og hagsmunir stangast á við þá er karlmenn 

hafa. Á ráðandi vettvangi karla er hætta á að ekki sé á fullnægjandi hátt gætt að slíkum 

sértækum hagsmunum kvenna. Reynslan hefur sýnt að jafn réttur kvenna til þátttöku í 

stjórnmálum er ekki nægilega áhrifamikill til þess að takast á við slíkt vandamál, því 

þurfi skipan kynja í kjörin embætti að vera jöfn. 

Með því að staðhæfa að hagsmunir kvenna séu ólíkir hagsmunum karla er ekki verið að 

halda því fram að hagsmunir kvenna séu allir sameinaðir í eina heild. En fjölbreytileiki 

hagsmuna kvenna afsannar ekki þá staðreynd að þeir eru kyndbundnir. Staðhæfingin 

felur aðeins í sér þá staðreynd að hagsmunir kynjanna eru margt hvað ólíkir. 

Niðurstöður rannsóknar sem norska þingkonan Hege Skjeie framkvæmdi leiddu í ljós að 

kyn skiptir máli þegar að litið er til forgangsröðunnar málefna og hagsmuna kynja.118 

Með því að tryggja aukna nærveru kvenna í stjórnmálum mun forgangsröðun málefna 

breytast og jafnvel ný málefni verða kynnt til sögunnar, sem öll viðkoma 

sameiginlegum hagsmunum og þörfum kvenna.119 Mörg þessara málefna myndu 

karlmenn auðfúslega styðja við en önnur gætu átt á hættu að mæta mótstöðu sökum þess 

að rýra völd þeirra. 

Áherslur kynjanna eru að mörgu leyti misjafnar, þó svo að aðrar eigi samleið. Mikilvægt 

er að áherslur kvenna verði virtar að jöfnu við þær er karlar færa fram. Og án þess að 

taka kyn inn í umræðuna um nálægð fulltrúa við kjósendurna er ekki möguleiki á að sjá 

breytingar á ákvarðatöku málefna, eða að jafna stöðu kvenna og bæta reynsluheim 
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þeirra í núverandi samfélagsskipan. Jafnvel þó svo að breytingarnar með aukinni 

nærveru kvenna yrðu ekki afgerandi, sem þó ólíklegt er, þá gefa þær inntaki 

lýðræðislegra gilda meira vægi og auka á vogaskálar pólítísks réttlætis.120 

Tölfræðileg gögn sýna fram á að konur öðlast ekki jafna hlutdeild á pólitískum 

vettvangi á þessari öld nema að gripið verði til aðgerða.121 Konur hafa lengi búið við 

mismunun og ef ekkert verður aðhafst þá munu konur áfram búa við lýðræðisskipan 

sem byggist á kynbundum og rótgrónum skilyrðum um nærveru manna á vettvangi 

stjórnmála.122 Það er því mikilvægt að grípa til aðgerða og á síðustu árum hefur notkun 

kynjakvóta, í baráttunni fyrir aukinni hlutdeild kvenna á vettvangi stjórnmála, aukist 

talsvert.123 

Kynjakvótar sem aðferð til að auka nærveru kvenna 
Á síðustu áratugum hafa augu fólks opnast fyrir því að lýðræðiskerfi búa ekki að 

jafnrétti án þess að allir hópar samfélags búi að jöfnum möguleikum í þátttöku á 

pólitískum vettvangi.124 Á meðan að krafan fyrir auknum hlut kvenna í stjórnmálum 

byggist að stórum hluta á rökum réttlætis, hagsmunum kvenna eða sértækri reynslu 

þeirra þá er jöfnuður kynjanna í ákvörðunartöku hlutverki stjórnmála einnig álitinn sem 

ein forsenda lýðræðis.125 Á meðan að hlutur kvenna í stjórnmálum er jafn lítill og raun 

ber vitni þá standa hefðbundin lýðræðisríki frammi fyrir ákveðnum galla, sökum þess að 

þau eru byggð á kynbundnum skilyrðum fyrir pólitískri þátttöku. Kynjakvótar eru 

tegund aðgerða sem leitast eftir að leiðrétta slíkan galla. Þeir hafa það að markmiði að 

bæta hlut kvenna á pólitískum vettvangi.126 Ráðstafanir slíkra aðgerða miða að því að 

árangur þeirra skili jöfnuði, það er að þær byggist upp á aðgerðum sem ætlaðar eru að 

tryggja jafna hlutdeild kynjanna í stjórnmálum. Rannsóknir hafa sýnt að allt frá því að 

konur öðluðust kosningarétt þá hafa það helst verið stjórnmálakonur sem hafa borið upp 

umræðu kynjajafnréttis og í bandalagi við karla hafa þær náð árangri við að breyta 

pólitísku viðhorfi Norðurlandanna að einhverju leyti.127 
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Kynjakvótar hafa það að leiðarljósi að konur myndi ákveðinn fjölda eða ákveðið hlutfall 

á pólitískum vettvangi, hvort sem það er á framboðslistum stjórnmálaflokka, á 

þjóðþingi, í nefndum eða í ríkisstjórn.128 Kynjakvótar geta verið bundnir í stjórnarskrá 

viðkomandi lands, settir í lög landsins eða sá háttur hafður á að stjórnmálaflokkar taki 

slíka kvóta upp að eigin frumkvæði.129 Norðurlöndin, sem eru þekkt fyrir hátt hlutfall 

kvenna á vettvangi stjórnmála, hafa til að mynda ekki innleitt kynjakvóta í stjórnarskrár 

eða lög, heldur hafa vissir flokkar innan landanna tekið það upp á eigin arma að auka 

hlutdeild kvenna.130 

Kynjakvótar í núverandi mynd hafa það að markmiði sínu að tryggja það að konur skipi 

ákveðið lágmark á pólitískum vettvangi, eða jafnvel að tryggja þar jafnt kynjahlutfall.131 

Flestir miða að því að auka nærveru kvenna í stjórnmálum, með því leitast þeir eftir því 

að vinna gegn undirskipan kvenna. Slík viðmiðun á sérstaklega vel við, þar sem að 

konur skipa um helming íbúa í hverju landi en eru í flestum tilvikum í minnihluta þegar 

kemur að hlutdeild að valdi. Reglur kynjakvóta geta þannig krafist þess að ákveðið 

lágmarkshlutfall frambjóðenda á framboðslistum séu konur, slík krafa gefur þó ósjálfrátt 

til kynna ákveðið hámarkshlutfall karla. Sumir kynjakvótar byggja þó upp á ákveðnu 

hlutleysi í reglugerðum sínum um þátttöku kynja. Slík kerfi miða að jafnræði óháð kyni 

og tilgreina ákveðið hámark og lágmark sem á við bæði kynin, eða jafnvel jafnt hlutfall 

kynjanna. Kvótar sem byggja á hlutleysi í reglugerð sinni geta þannig einnig verið 

karlmönnum til framdráttar.132 

Norðurlandaþjóðirnar eru þekktar fyrir hátt hlutfall kvenna í stjórnmálum.133 Þó hefur 

engin þeirra þjóða tekið upp formlega kynjakvóta í lög. Þær hægu en stöðugu framfarir 

sem hafa átt sér stað á Norðurlöndunum byggjast upp á stigvaxandi árangri í auknum 

hlut kvenna. Það tók þó um 70 til 80 ár frá því að konur fengu kosningarétt þar til að 

hlutfall þeirra náði 30 til 40% áfanga á þingi. Á Norðurlöndunum voru kynjakvótar fyrst 

innleiddir upp úr 1980 eftir að hlutfall kvenna var orðið 20–30% á þingi. Þar hafa 

kynjakvótar einungis verið innleiddir af hluta stjórnmálaflokka í Noregi, Svíþjóð, á 

Íslandi og tímabundið í Danmörku.134 Að mati stjórnmálafræðingsins Drude Dahlerup 
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hafa kynjakvótar á Norðurlöndunum fyrst og fremst orðið til þess að verjast bakslagi á 

tímum andstöðu við jafnrétti.135 

Aðferðum Norðurlandaþjóðanna til þess að auka hlutdeild kvenna í stjórnmálum er nú 

ögrað með nýjum og hraðvirkari leiðum til þess að ná jöfnum árangri á því sviði.136 

Hraðleið að árangri 

Kynjakvótar standa fyrir hraðleið kvenna að jafnrétti á sviði stjórnmála, ólíkt 

stigvaxandi aukningu kvenna.137 Á bakvið hugmynd hraðleiðar að jafnrétti búa rök um 

aukna óþolinmæði gagnvart hægfara breytingum á stöðu kvenna, þar sem að biðin hefur 

reynst löng og henni lýkur ekki í senn. Kynjakvótar fela þannig í sér nýja tegund 

jafnréttisstefnu, sem hefur í för með sér tilfærslu frá hugmyndinni um 'jöfn tækifæri' að 

hugmyndinni um 'jafnræði í árangri'.138 Kynjakvótar nýta þannig aðferðir jákvæðrar 

mismunar til að stemma stigu við formgerð samfélags sem mismunar kynjunum, til þess 

að gera konum mögulegt að komast yfir þær hindranir sem standa þeim í vegi fyrir 

aukinni hlutdeild í stjórnmálum. 

Hugmyndir um stigvaxandi árangur kvenna til jafnréttis fela í sér að konur búi ekki yfir 

sömu getu og karlmenn.139 Með tímanum muni sú geta hins vegar aukast til jafns á við 

karla og leiða til þess að afmá alla mismunun á vettvangi stjórnmála í samfélaginu, með 

nýjum kynslóðum sem búa yfir jafnri getu.140 Með tímanum mun reynsla kvenna vegna 

aukinnar þátttöku þeirra á vinnumarkaði, ásamt hærra menntunarstigi, skila sér 

sjálfkrafa í aukinni þátttöku á vettvangi stjórnmála. Því sé ekki ástæða að gefa 

ákveðnum hópum rétt á öruggum hlutföllum gagngert vegna ákveðinnar sérstæðu 

þeirra.141 Slík hugmynd styður þannig við bakið á kröfuna um jöfn tækifæri fyrir alla 

einstaklinga. Hinsvegar hafnar hraðleið að aukinn hlutdeild kvenna hugmyndinni um 

stigvaxandi framför í aukningu kvenna í stjórnmálum. Útilokun og mismunun eru álitin 

kjarni vandans á nærveru kvenna og jákvæð mismunun er talin vera leið til þess að 

stemma stigu við þann vanda. Samkvæmt ofangreindri hraðleið þá er því ójafna 

valdakerfi sem viðgengist hefur á hlutdeild kynjanna verið viðhaldið á milli kynslóða og 

því sé möguleiki á að bakslagi í hlutdeild kvenna, því muni jöfnuður ekki komast á 
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sjálfkrafa heldur þurfi að grípa til aðgerða.142 

Kynjakvótar bundnir í stjórnarskrár eða lög landa hafa verið notaðir samfara hraðleið til 

árangurs.143 Kosturinn við slíka kvótar er sá að allir stjórnmálaflokkar í viðkomandi 

landi þurfa að innleiða sömu aðferð til þess að auka hlutdeild kvenna.144 Hins vegar er 

árangur þeirra bundin viðurvist viðurlaga, þar sem mikilvægt er að viðurlög séu sett svo 

stjórnmálaflokkar fylgi settum ákvæðum stjórnarskrár eða laga. Séu slík viðurlög til 

staðar getur hlutdeild kvenna á vettvangi stjórnmála vaxið hratt.145 Vandinn við slíkt er 

sá að með því að veita konum formleg völd, án þess að þær hafi ákveðin grunn að 

völdum í samfélagskipan viðkomandi lands, getur leitt til þess að hin pólitíska staða 

kvenna verði táknræn í stað þess að vera raunveruleg. Án þess að búa að menntun og 

getu til þess að taka þátt í hinu pólitíska starfi rýrna þau völd sem konur öðlast með 

slíkum kvótum. Því verður að gæta þess að byggja upp og hlúa að þeirri getu samfara 

aukningu á hlutdeild kvenna, að öðru leyti verður hlutdeild kvenna aðeins táknræn, með 

það að markmiði að fylgja þeim lögum sem sett hafa verið. 

Hraðleiðin gefur til kynna að ótækt sé að bíða í áratugi eftir að árangur náist, heldur 

þurfi marktækt að stuðla að auknum völdum kvenna í þeim tilgangi að bæta stöðu þeirra 

hið fyrsta. En hugmynd hraðleiðarinnar, að staðfastlega stuðla að jafnræði í árangri í 

stað þess að gæta jafnræði kynjanna í tækifærum, hefur reynst umdeild. 

Hart tekist á um kynjakvóta 
Frá sjónarhorni frjálslyndrar stefnu stangast kynjakvótar á við kröfuna um jöfn tækifæri 

fyrir alla. Það ríkir því mikil andstaða við kynjakvóta enda svo álitið að lýðræðið sé 

stöðugt og komið til að vera í núverandi mynd. Þeir sem aðhyllast slík sjónarmið telja 

að stjórnkerfið og kosningakerfin hafi myndast á náttúrulegan og eðlilegan hátt, þrátt 

fyrir hlutfallslegan meirihluta karla á þeim sviðum.146 Rökin á bakvið slíka andstöðu eru 

þau að kynjakvótar, með því að beinlínis efla hlut kvenna í stjórnmálum, leiða til þess 

að þegnum (karlmönnum) er neitað um jöfn tækifæri á pólitískum vettvangi.147 Slík rök 

byggja á að einstaklingar ættu að vera kjörnir á grundvelli eigin verðleika og hæfni.148 
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Með því að nýta kynjakvóta við val á fulltrúum er því verið að hefta frjálsa samkeppni á 

pólitískum vettvang, sem byggist á jöfnum grundvelli. Kynjakvótar eru þannig álitnir 

sniðganga náttúrulegt lögmál samkeppninnar um að hæfasti aðilinn fari með sigur úr 

býtum.149 Hæfni frambjóðenda ætti að skipta sköpum í vali stjórnmálaflokka á lista, en 

ekki kyn. Samkvæmt slíkum skilningi, þá ganga kynjakvótar gegn rétti einstaklinga til 

þess að velja frambjóðendur og slíkt er ólýðræðislegt.150 Samfara rökum fyrir jöfnum 

tækifærum einstaklinga þá reynist erfitt að stuðla að aðferðum líkt og kynjakvótar bera 

með sér.151 Engum aðferðum sem hindra möguleika einstaklinga á jöfnum tækifærum 

ætti að vera komið á. Konur ættu ekki að öðlast auðveldari aðgang að völdum og 

áhrifum, líkt og í gegnum kynjakvóta, heldur ættu þær að keppa á jöfnum grundvelli og 

karlar. 

En jafnvel þó að kynjakvótar séu umdeild aðferð þá marka þeir nýja stefnu á heimsvísu 

í þeim tilgangi að ýta undir aukningu á nærveru kvenna í stjórnmálum.152 Innleiðing 

kynjakvótar hefur aukist á síðustu áratugum í heiminum.153 Rökin fyrir innleiðingu 

þeirra fela í sér að raunveruleg jöfn tækifæri einstaklinga séu ekki til staðar, jafnvel þó 

að formlegar hindranir hafi verið fjarlægðar.154 Þó svo að kvenréttindabaráttan hafi fært 

konum jöfn réttindi á við karla þá búa konur enn við arfleifð feðraveldisins í formgerð 

samfélagsins. Slíkar hindranir eru ekki augljósar heldur felast þær í flókinni 

samfélagsskipan landa. Kynjakvótar eru því úrræði áleiðis að jöfnum árangri kynjanna. 

Þeir eru ekki álitnir sem tæki til þess að hjálpa konum að hrifsa til sín völd, heldur sem 

tilraun til þess að leiðrétta rótgróin forréttindi feðraveldisins. Markmiði jafnréttis er ekki 

hægt að ná einungis með því að veita jöfn tækifæri á formlegan hátt, því ef hindranir 

liggja í vegi fyrir nærveru kvenna þá reynist nauðsynlegt að kynna til sögunnar úrræði 

til þess að ná jafnri hlutdeild kynja í raun. Á þann hátt mismuna kynjakvótar ekki 

gagnvart karlmönnum, heldur bæta fyrir hindranir þær sem konur þurfa að takast á við í 

stjórnmálum. 

Kvenfrelsishreyfingar á Norðurlöndunum á sjöunda og áttunda áratugum síðustu aldar 

virkjuðu þúsundir kvenna í baráttuna fyrir jafnrétti.155 Femínistar á Norðurlöndum á 

þeim tíma lögðu mikla áherslu á að staða kvenna væri óásættanleg, að þær væru 
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undanskildar í stjórnmálum sökum feðraveldisins.156 Ofangreindar hreyfingar höfðu 

mikil áhrif á tíðarandann og í kjölfar kröfu þeirra um jafnrétti fór að bera á því að 

stjórnmálaflokkar færu að taka upp á aðferðum til þess að koma fleiri konum á 

framfæri. 

Kynjakvótar í stjórnmálaflokkum 

Á Norðurlöndunum hófst umræðan um aukna nærveru kvenna í stjórnmálum á 

svipuðum tíma og konur urðu fullgildir þátttakendur í kosningum.157 Hins vegar hófst 

umræðan um aðferðir kynjakvóta fyrir um tveimur áratugum og hefur aukist talsvert 

síðan. Upphaf slíkra aðferða hófst  eftir að konur höfðu þegar markað sér 20-30% 

hlutdeild á þjóðþingum og umræðan fékk stuðning frá pólitísku umhverfi landanna, þar 

sem hugsjón jafnréttis var studd í meginatriðum. Þar af leiðandi hefur umræðan á 

Norðurlöndunum frekar snúið að ágreiningi um aðferðir frekar en markmið. 

Kosningakerfið er áhrifavaldur í hlutdeild kvenna í stjórnmálum.158 Áhrifin liggja í 

muni á milli hlutfallskosningakerfa og meirihlutakosningakerfa, þar sem að 

hlutfallskerfin leggja færri hindranir í veg fyrir ný framboð og frambjóðendur. Þar eru 

meiri líkur á að konur komist áfram sökum þess að þar eru fleiri fulltrúar valdir í 

framboð. Hins vegar útskýrir hlutfallskosningakerfi ekki eitt og sér aukna hlutdeild 

kvenna í stjórnmálum, þar eð að það tryggir ekki að konur nái fulltrúastöðum á þingi.159 

Einn lykilþátturinn í útfærslu kynjakvóta er talinn vera fjöldi tiltækra þingsæta sem 

frambjóðendur keppa um, og talið er að þar hafi kjördæmisskipan og stærð flokkanna 

mikil áhrif.160 Almennt séð er talið að stór kjördæmi og enn fremur að stórir 

stjórnmálaflokkar í hverju kjördæmi, í hlutfallskosningakerfum, séu hliðhollari kjöri 

kvenna og taki fremur upp aðferðir kynjakvóta, enda hafa þeir valmöguleika á að 

tilnefna marga frambjóðendur í örugg sæti.161 Munurinn á stærð kjördæmanna er talinn 

felast í því að því minna framboð sem er af sætum því harðari sé samkeppnin um þau og 

að við slíkar aðstæður sé erfiðara fyrir konur að komast að.162 Hins vegar fann prófessor 

Richard Matland litla stoð fyrir ofangreindri tilgátu í rannsókn sinni á þeim þáttum sem 

hafa áhrif á fjölda kvenna á norska þinginu. Matland dró þá ályktun að skynsamlegra 
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væri að skoða frambjóðendaval stjórnmálaflokkanna en stærð kjördæmanna þegar ætti 

að rannsaka áhrifavald fjölda kvenna á þingi.163 Í niðurstöðum á rannsókn á 

framboðsaðferðum íslenskra stjórnmálaflokka í kaupstöðum við Alþingiskosningar árið 

1999 komust Svanur Kristjánsson og Auður Styrkársdóttir að álíka niðurstöðu. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar lýsa þau því að fylgni sé á milli stærðar kjördæmis og 

fjölda kvenna, þannig að í stærri kjördæmum séu meiri líkur á því að konur séu í 

öruggum sætum, sem og að mjög fámenn kjördæmi séu líklegt til að hafa fleiri 

þingmenn en þingkonur.164 Hins vegar benda þau á að þetta sé að breytast hérlendis og 

sé orsaka að leyta á öðrum sviðum, enda séu það ekki kjördæmin sem skipi listana 

heldur fólkið í kjördæmunum. 

Lisa Young hefur sett fram þá tilgátu að smá kjördæmi reynist konum erfið framdráttar. 

Hún heldur því fram að konur hafi ekki raunhæfa möguleika í þingkosningum nema að 

kjördæmin hafi í það minnsta sex fulltrúa fyrir stjórnmálaflokka að keppa um. Ef að 

forysta stjórnmálaflokks telji að hann hafi ekki möguleika á því að vinna fleiri en eitt 

sæti í slíku kjördæmi þá sé ólíklegt að hún hafi kynjasjónarmið í huga í 

frambjóðendavali sínu, og þar með séu miklar líkur á því að karlmaður skipi efsta 

sætið.165 Í ofangreindri rannsókn Auðar Styrkársdóttur og Svans Kristjánssonar á 

framboðsaðferðum íslenskra stjórnmálaflokka við byggðakosningar árið 1998 leiddu 

niðurstöðurnar hins vegar annað í ljós. Þar kom fram að óverulegur munur var á fjölda 

kvenna í tryggum sætum eftir stærð byggðarlaga og smæð kjördæma reyndist ekki 

marktækur mælikvarði í þeim efnum. Töldu þau að álitlegra væri að skoða 

framboðsaðferðir stjórnmálaflokka en stærð framboðs eða kjördæmis. 

Kosningakerfið er mikilvægt fyrir virkni lýðræðisins, þar sem að það ákvarðar ramman 

fyrir þátttöku í opinberu ákvarðanatökuferli.166 Hins vegar skipta framboðsaðferðir 

stjórnmálaflokkanna sköpum vegna þess að það eru þær sem ákvarða val á 

frambjóðendunum í slíku ákvarðanatökuferli. Stjórnmálaflokkarnir hafa þau völd að 

geta aukið hlutfall tilnefndra kvenna til framboðs með því að skilgreina formlegar reglur 

sem fyrirskipa ákveðið hlutfall kvenna meðal allra frambjóðendanna.167 Ábyrgð 

stjórnmálaflokka er því mikil. Í niðurlagi ofangreindrar rannsóknar  Auðar 

Styrkársdóttur og Svans Kristjánssonar á framboðsaðferðum íslenskra stjórnmálaflokka 
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kemur slík ábyrgð glöggt fram: 

Í skýrslu sem Alþjóðasamtökin létu gera árið 2000 á stöðu kvenna á 
þjóðþingum heims kom fram, að einn þeirra þátta sem skipti höfuðmáli 
varðandi framgang kvenna í stjórnmálum væri pólitískur vilji, einkum 
innan stjórnmálaflokkanna. Kosningakerfi, fyrirkomulag kjördæma og 
stærð flokka geta lagt stein í götu þeirra sem vilja hasla sér völl í 
stjórnmálum. Það eru hinsvegar stjórnmálaflokkar sem hafa lokaorðin í 
frambjóðendavali. Hjá þeim liggur ábyrgðin.168 

Kynjakvótar á Norðurlöndunum hafa einungis verið kynntir til sögunnar á eigin 

frumkvæði stjórnmálaflokka og þá aðallega hjá flokkum á vinstri væng 

stjórnmálanna.169 Þeir flokkar sem þá taka upp slíkar aðferðir hafa þá þau áhrif að 

flokkar í samkeppni við þá leita leiða til að auka hlutdeild kvenna í því skyni að tapa 

ekki atkvæðum þeirra í kosningum. Stjórnmálaflokkar hafa þannig smám saman tilefnt 

fleiri konur vegna ótta við að missa fylgi kjósenda, þá sérstaklega kvenna.170 Við 

innleiðingu kynjakvóta hjá stjórnmálaflokkum verður þó oft ágreiningur reglna þeirra 

við vilja flokksins að viðhalda stöðum sitjandi þingmanna.171 Rannsóknir hafa sýnt að 

þáttur sitjandi þingmanna er mikilvægur því hann hindrar hraðri aukningu á hlutdeild 

kvenna, þar sem að illa séð er að láta sitjandi þingmann víkja sæti á lista fyrir konu.172 

Sú staðreynd að kynjakvótar hafa ekki verið bundnir í lög endurspeglar þá andstöðu sem 

þeir hafa mætt.173 

Hugmyndin með innleiðingu kynjakvóta hjá stjórnmálaflokkum felur í sér að ábyrgðin 

fyrir aðgerðum gegn ójöfnum hlutföllum kynjanna á vettvangi stjórnmála liggi hjá 

stjórnmálaflokkunum sjálfum en ekki konum.174 Með því að nýta aðferðir kvótakerfa er 

byrði ráðningaferils frambjóðenda lögð á stjórnmálaflokkana en ekki á einstaklinginn.175 

Kjarni kvótakerfisins hjá stjórnmálaflokkunum er því að breyta ráðningaferlinu sínu í 

því skyni að byggja upp hærri fjölda kvenframbjóðanda.176 

Kynjakvótar stjórnmálaflokka geta verið á mismunandi formi.177 Almennur skilningur á 

notkun slíkra kvóta er að þeim ber að auka hlutfall kvenna meðal framboðsaðila eða 
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kjörinna fulltrúa. Yfirleitt er með þeim ákveðið hlutfall eða ákveðin tala kvenkyns 

frambjóðenda ákvörðuð, en stundum eru reglur um röðun frambjóðenda á 

framboðslistanum einnig settar. Það er talið mikilvægt að kynjakvótar feli í sér ákvæði 

um röðun kynjanna á lista í samræmi við örugg sæti listans. Kynjakvótar sem ekki fela í 

sér slík ákvæði geta talist táknrænir kvótar, til að mynda í þeim tilfellum sem að 

stjórnmálaflokkur hefur komið á kynjakvóta en raðar konum neðarlega á lista þar sem 

þær hafa ekki möguleika á að ná kjöri.178
 Róttækasta tegund röðunar eru svokallaðir 

fléttulistar, þar sem konum og körlum er raðað á víxl á listana. Misjafnt er hvort að 

stjórnmálaflokkar setja ákvæði um kynjahlutleysi í hlutföllum á lista eða hvort þau eru 

afmörkuð við annað kynið, og stundum eru sett ákveðin hámörk eða lágmörk á fjölda 

hvors kyns.179 

Önnur leið sem stjórnmálaflokkar geta ákveða að nýta til þess að auka hlutdeild kvenna 

er að setja ákveðin viðmið í því skyni að auka fjölda kvenna í starfi sínu.180 Slík viðmið 

eru nátengd beinum kynjakvótum en eru þó frábrugðin á þann hátt að þeim ber ekki að 

fylgja jafnt strangt og ákvæðum beinna kynjakvóta. Slík viðmið eru oft nefndir veikir 

kvótar, þar sem að þeir taka ekki eins strangt á þeim takmörkum sem sett eru og 

kynjakvótar.181 Viðmið gegna helst tillögunarhlutverki hjá þeim stjórnmálaflokkum sem 

þau setja, þar sem að búið er að festa ákveðið markmið að hlutföllum eða 

lágmarksfjölda og í sumum tilfellum eru sett ákveðin tímamörk á fullnustu slíkra 

viðmiða.182 Helstu áhrif ofangreindra viðmiðana og kynjakvóta hafa verið þau að 

stjórnmálaflokkar hafa neyðst til að auka stórlega ráðningu kvenna.183 

Markmið eru þriðja leiðin sem stjórnmálaflokkar geta nýtt til þess að auka hlutdeild 

kvenna.184 Markmið eru sett án skýrra leiða um það hvernig, hvenær og að hvaða 

umfangi þeim beri að eiga fylgja. 

Að síðustu ber að nefna aðferð engra aðgerða, en henni fylgja stjórnmálaflokkar sem 

hafa engar stefnur í þá átt að auka hlutdeild kvenna í starfi sínu.185 

Það er mikilvægt fyrir árangur hverskyns kynjakvóta innan stjórnmálaflokka að 

reglugerðir flokkanna komi af stað ferli, þar sem að forysta flokksins leggur áherslu á að 
                                                 
178 Lenita Freidenvall ofl, „Electoral Gender Quota Systems and Their Implementation in Europe: Report to the 
Euorpean Parliament“, bls. 36. 
179 Lenita Freidenvall „Women's Political Representation and Gender Quotas -The Swedish Case“, bls. 11. 
180 Sama, bls. 12. 
181 Drude Dahlerup, „Introduction,“ í Women, Quotas and politics, bls. 21. 
182 Lenita Freidenvall „Women's Political Representation and Gender Quotas -The Swedish Case“, bls. 12. 
183 Drude Dahlerup, „Introduction,“ í Women, Quotas and politics, bls. 77. 
184 Lenita Freidenvall „Women's Political Representation and Gender Quotas -The Swedish Case“, bls. 12. 
185 Sama. 
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ráða fleiri konur innan sinna vébanda og einnig skiptir sköpum að forystan taki slíkt 

hlutverk alvarlega.186 Í því samhengi er styrkur kvennahreyfinga innan stjórnmálaflokka 

ómissandi, ásamt samtökum alþjóðlegra, þjóðlegra og staðbundinna kvennahreyfinga, 

einnig skiptir eftirfylgni flokkanna við slíkar reglugerðir talsverðu máli. Kvótar 

stjórnmálaflokka eru misjafnir eftir ákvörðun flokkanna og aðferðir kvótanna eru aðeins 

bindandi fyrir þá flokka sem tileinka sér þá, því getur eftirfylgni verið breytileg eftir 

kjördæmum.187 Árangur kvóta er þannig skilyrtur þeim ákvæðum sem forysta flokks 

setur í þeim tilfellum sem að reglum kvótans er ekki fylgt.188 Þar hefur miðstjórn 

flokkana völd til þess að hafa áhrif á ákvarðanir við framboðsferli staðbundinna 

flokkshreyfinga.189 

Stjórnmálaflokkar eru því mjög mikilvægir þegar kemur að því að efla hlut kvenna í 

stjórnmálum. Völdin til þess að velja, tilnefna og ráða frambjóðendur liggur í þeirra 

höndum, hvert sem kosningakerfið er. Allar tilraunir til þess að takast á við undirskipan 

kvenna í stjórnmálum miðast við það að stjórnmálaflokkar og þeirra stefnur í því máli 

séu byggðar á því hugarfari að mikilvægt sé að auka hlutdeild kvenna í ákvörðunarferli 

stjórnmála.190
 Stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa hins vegar verið seinni til að vinna 

markvisst að aukningu kvenna en stjórnmálaflokkar á hinum Norðurlöndunum.191 

Kynjakvótar á Íslandi 
Á Íslandi hefur nokkuð tíðkast að stjórnmálaflokkar notist við prófkjör til þess að 

ákvarða uppröðun framboðslista sinna.192 Hérlendis eru prófkjör helst til notuð hjá 

gamalgrónum stjórnmálaflokkum í þeim tilfellum þegar endurnýja þarf stöðu oddvita 

flokks, eða þegar að ágreiningur ríkir um framboðsmál í kjördæmi sem aðilar flokksins 

treysta sér ekki að ráða fram úr.193 Prófkjör hins vegar takmarka vald 

stjórnmálaflokksins, þar sem að hann stjórnar ekki uppröðuninni á framboðslistanum 

líkt og aðferðir uppstillingar gerir honum kleift.194 Íslensk rannsókn hefur leitt í ljós að 

konum vegnar ekki verr í prófkjörum hérlendis, en hins vegar eru þær tregari til þess að 

taka þátt í þeim.195 Þar sem að prófkjör eru algeng hér á landi þá hafa kynjakvótar síður 

                                                 
186 Lenita Freidenvall ofl, „Electoral Gender Quota Systems and Their Implementation in Europe: Report to the 
Euorpean Parliament“, bls. 33-34. 
187 Sama. 
188 Sama, bls. 38. 
189 Sama. 
190 Sama, bls. 41. 
191 Lenita Freidenvall ofl., „The Nordic countries: an incremental model“, bls. 57. 
192 Svanur Kristjánsson og Auður Styrkársdóttir, Konur, flokkar og framboð, bls. 10. 
193 Sama, bls. 47. 
194 Sama. 
195 Sama, bls. 48. 
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verið notaðir við röðun á frambjóðendum lista en á öðrum Norðurlöndum. Hins vegar 

takmarka prófkjör ekki ábyrgð stjórnmálaflokka í að auka hlut kvenna í framboði til 

prófkjörs. 

Á Íslandi eru kynjakvótar ekki lögboðnir heldur hafa stjórnmálaflokkar tekið slíkar 

aðferðir upp að eigin frumkvæði.196 Hjá þeim íslensku stjórnmálaflokkum sem hafa 

tekið upp kynjakvóta eru öll ákvæði hlutlaus, þar sem markmið flokkana tilgreina ekki 

hlutdeild annars kynsins fram yfir hitt.197 

Fyrstur núverandi fjórflokkanna til þess að taka upp kynjakvóta á framboðslista sínum 

var Framsóknarflokkurinn, það var árið 1996 sem framsóknarmenn samþykktu 

jafnréttisáætlun með það að markmiði að jafna stöðu kynjanna innan flokksins.198 

Eftirfarandi umfjöllun var um stefnu Framsóknarflokksins í Morgunblaðinu í nóvember 

1996: 

Síðast en ekki sízt samþykktu framsóknarmenn jafnréttisáætlun, sem 
hefur að markmiði að jafna stöðu karla og kvenna innan flokksins. 
Stefnt er að því að eftir fjögur ár hafi hvort kyn um sig a.m.k. 40% hlut 
í flokksstofnunum Framsóknarflokksins. Þá er gert ráð fyrir að reynt 
verði að tryggja sem jafnastan hlut kynjanna á framboðslistum. 
Jafnréttisfulltrúi verður ráðinn til flokksins og skipuð verður nefnd til 
að fylgja jafnréttisáætluninni eftir.199 

Með slíku viðmiði setti Framsóknarflokkurinn fram takmark um að reynt yrði að tryggja 

ákveðið lágmark 40% hvors kyns fyrir sig á næstu fjórum árum.200 

Framsóknarflokkurinn hafði þó beitt kynjakvóta í innra starfi flokksins frá árinu 

1984.201 

Í dag er sama lágmark tilgreint í lögum Framsóknarflokksins og var samþykkt árið 

1996, þar sem hlutur hvors kyns fyrir sig við skipan í trúnaðar- og ábyrgðarstöður, sem 

og við val á framboðslista, eigi ekki að vera lægra en 40%, nema þegar „gagnsæjar og 

augljósar ástæður eru því til fyrirstöðu.“202 Einnig er tiltekið í lögum flokksins að 

jafnréttisnefnd og Landssamband Framsóknarkvenna skuli, eftir þörfum, vera til 

                                                 
196 Þorgerður Einarsdóttir, „Kynjakvótar – hraðferð til jafnréttis”. 
197 Júlía Bjarney Björnsdóttir, „Um sýnileika kvenna í stjórnmálum,“ (fyrirlestur á ráðstefnu Konur í læri – dagar í 
lífi stjórnmálakvenna, Félagsmálaráðuneytið, 10.mars 2003), bls. 6. 
198 Morgunblaðið, „Ferskir vindar á flokksþingi Framsóknar,“ í Morgunblaðinu þann 26.nóvember 1996, 
ritstjórnargrein, Árvakur hf. 
199 Sama. 
200 Heimasíða Framsóknarflokksins, „Lög flokksins,“ Framsóknarflokkurinn. 
201 Auður Styrkársdóttir, Jafnrétti og lýðræði? - konur og stjórnmál á Norðurlöndum, bls. 21. 
202 Heimasíða Framsóknarflokksins, „Lög flokksins“. 
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ráðgjafar um ofangreind viðmið flokksins.203 

Samfylking setti ákvæði í lög flokksins um 40% lágmark hvors kyns í allar stofnanir 

flokksins árið 2002.204 Í lögum flokksins er sett viðmið um að hvort kynið eigið rétt á 

a.m.k. 40% aðalfulltrúa og varafulltrúa að því gefnu að nægilega margir séu í 

framboði.205 Einnig er í lögum flokksins kveðið á um að gæta skuli jöfnuðar á milli 

kynjanna við skipan á framboðslistum.206 Hins vegar er það í höndum kjördæmaráða 

flokksins hvort gripið verði til aðgerða í þeim tilgangi að tryggja jöfnuð á milli kynjanna 

á framboðslistum kjördæmanna. 

Hjá flokki Vinstri grænna er í lögum flokksins að gæta skuli jöfnuðar milli kynja við val 

á trúnaðarstörfum innan flokksins sem og við val á framboðslistum til kosninga og 

sveitarstjórna.207 Hjá Vinstri grænum, líkt og Samfylkingunni, liggur það í höndum 

kjördæmisráða hvernig aðferðum er beitt til þess að ná slíkum jöfnuði á framboðslistum 

flokksins.208 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur engin ákvæði um aðferðir kynjakvóta í lögum sínum. 

Flokkurinn hefur hafnað slíkum aðferðum og telur að hæfni einstaklinga eigi að ráða för 

þegar kemur að þátttöku í stjórnmálum.209 

Þeir stjórnmálaflokkar sem nýta sér aðferðir kynjakvóta á Íslandi hafa byggt þær á 

grundvelli hlutleysis, í stað þess að gæta einungis að hlutdeild kvenna þá er einnig gætt 

að því að ekki sé vegið að hlutdeild karlmanna. Flokkar Samfylkingar og 

Framsóknarflokks tiltaka báðir ákveðið lágmark í innra starfi sínu. 

Framsóknarflokkurinn tiltekur einnig hið sama lágmark á framboðslistum flokksins á 

meðan að Samfylking setur aðferðir til þess að gæta jöfnuðar á framboðslistum í hendur 

kjördæmaráða flokksins. Flokkur Vinstri grænna starfar út frá þeim viðmiðunum að 

gæta skuli jöfnuðar í öllu starfi flokksins og einnig á framboðslistum. 

Kynjakvótar allra flokkanna eru byggðir upp á viðmiðum eða markmiðum án 

refsiákvæða og teljast því til veikra kvóta. Eftirtektarvert er í reglum þeirra flokka sem 

tiltaka aðferðir kynjakvóta í lögum sínum að algengt er að varnagla sé gætt í orðalagi. Í 

lögum Framsóknarflokksins er það tekið fram að hlutur hvors kyns eigi að vera lágmark 

                                                 
203 Heimasíða Framsóknarflokksins, „Lög flokksins“. 
204 Heimasíða Quotaproject, „Country overview.“ International IDEA og Stockholm University. 
205 Heimasíða Samfylkingarinnar, „Lög Samfylkingarinnar; Stjórnskipulag og meginreglur,“ Samfylkingin – 
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206 Silja Björk Huldudóttir, „Jafnrétti ekki í höfn,“ Morgunblaðið, 11.mars 2009, Árvakur hf. 
207 Heimasíða Vinstri grænna, „Lög fyrir Vinstrihreyfinguna – grænt framboð“ Vinstrihreyfingin – grænt framboð. 
208 Silja Björk Huldudóttir, „Jafnrétti ekki í höfn“. 
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40% nema að „gagnsæjar og augljósar ástæður eru því til fyrirstöðu.“210 Samfylkingin 

tilgreinir þannig að gæta eigi að hvort kynið eigi að lágmarki 40% hlutdeild í starfi 

flokksins svo framarlega sem „nægilega margir séu í framboði.“211 Auk þess eru 

ákvæði Samfylkingar og Vinstri grænna fremur óljós þegar tilgreint er að gæta eigi 

jöfnuðar á milli kynjanna, þar sem slíkur jöfnuður er hvergi skilgreindur. Það má því 

leiða líkum að því, ef ofangreind takmörk náist ekki hjá flokkunum, að um táknræna 

kvóta sé að ræða. 

Kynjakvótar eru tiltölulega nýtt vopn í baráttunni um aukinn hlut kvenna í stjórnmálum 

en innleiðing þeirra hófst fyrst fyrir rúmum tveimur áratugum. Norðurlöndin hafa verið 

í forystu þegar kemur að nærveru kvenna í stjórnmálum því þar hefur hlutfall kvenna 

verið með því hæsta í heiminum. Hins vegar hefur sú aukning verið hæg og Ísland hefur 

verið dragbítur hinna Norðurlandanna í þeim efnum. 

Kvenfrelsi gegn feðraveldi á Íslandi 
Norðurlöndin hafa lengi verið fyrirmynd annara þjóða heims í jafnrétti kynjanna.212 En 

þá þróun má þakka áralangri baráttu kvenna gegn rótgrónum yfirráðum karla á þeim 

vettvangi.213 Sú barátta skilaði sér í breyttu viðhorfi og breyttum vinnubrögðum í starfi 

stjórnmálaflokkana. Hins vegar hefur Ísland verið á eftir í þeirri þróun, þar sem hlutur 

kvenna hérlendis í stjórnmálum hefur alla tíð verið lægstur allra 

Norðurlandaþjóðanna.214 Nærveru kvenna á Íslandi hefur verið ábótavant á þingi, í 

ríkisstjórnum og hið íslenska velferðarkerfið hefur að miklu leyti miðast út frá því að 

karlmaður væri aðalfyrirvinna heimilisins.215 

Það eru helst til tveir þættir sem skýra þessa hægu þróun á hlutdeild kvenna í 

stjórnmálum á Íslandi.216 Hinn fyrri er sá að forysta íslensku stjórnmálaflokkanna varð 

ekki við kröfum kvenna um aukna hlutdeild þeirra í starfi og í framboði flokkanna. 

Seinni þátturinn felur í sér að á Íslandi er framboðsmálum stjórnmálaflokkana öðruvísi 

háttað en á hinum Norðurlöndunum, þar sem á Íslandi er venja fyrir því að viðhafa 

prófkjör til þess að velja frambjóðendur á framboðslista stjórnmálaflokkanna. Prófkjör 

geta haft bein áhrif á fjölda kvenna á framboðslistum stjórnmálaflokkanna, sökum þess 
                                                 
210 Heimasíða Framsóknarflokksins, „Lög flokksins“. 
211 Heimasíða Samfylkingarinnar, „Lög Samfylkingarinnar; Stjórnskipulag og meginreglur“. 
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að konur vilja síður taka þátt í þeim en karlmenn.217 

Hlutdeild kvenna í stjórnmálum á Íslandi 
Hlutdeild íslenskra kvenna í ákvarðanatökuferli stjórnmála óx hægt eftir að konur fengu 

kosningarétt og kjörgengi árið 1920.218 Fram til ársins 1983 höfðu aðeins 12 konur setið 

á þingi.219 Þó voru réttindi kynjanna jöfn. Tafla 1 sýnir hlutfall kvenna á þingi fram til 

ársins 1983. 

Tafla 1. Hlutfall kvenna á Alþingi á árunum 1916–1983.220 

Árið 1983 markaði sérstök tímamót í stjórnmálum á Íslandi. Þá buðu sig fram sérstök 

samtök um kvennalista, Kvennalistinn, til Alþingiskosninga. Það framboð reyndist 

árangursríkt í að fjölga konum á þingi, þar sem að listinn fékk rúm 5% atkvæða og þrjár 

þingkonur á þing.221 Áður en Kvennalistinn bauð sig fram hafði hlutdeild þingkvenna 

                                                 
217 Auður Styrkársdóttir, Jafnrétti og lýðræði? - konur og stjórnmál á Norðurlöndum, bls. 28. 
218 Jafnréttisþing, „Jafnrétti kynjanna í tölum,“ Skýrsla félags- og tryggingamálaráðherra um stöðu og þróun 
jafnréttismála (Félagsmálaráðuneytið 16.janúar 2009), bls. 122. 
219 Auður Styrkársdóttir, „Kynlegur munur eða kynlægur?“ í Kosningaréttur kvenna 90 ára 2005, bls. 48. 
220 Heimasíða Alþingis, „Konur á Alþingi,“Alþingi Íslands. 
221 Auður Styrkársdóttir, „Kynlegur munur eða kynlægur?“ í Kosningaréttur kvenna 90 ára 2005, bls. 48. 

Kjörtímabil Konur Karlar
1916-1919 0,00% 100,00%
1919-1923 2,38% 97,62%
1923-1927 2,38% 97,62%
1927-1931 4,76% 95,24%
1931-1933 2,38% 97,62%
1933-1934 2,38% 97,62%
1934-1937 2,04% 97,96%
1937-1942 2,04% 97,96%

1942 0,00% 100,00%
1942-1946 0,00% 100,00%
1946-1949 1,92% 98,08%
1949-1953 3,85% 96,15%
1953-1956 0,00% 100,00%
1956-1959 1,92% 98,08%

1959 1,92% 98,08%
1959-1963 3,33% 96,67%
1963-1967 1,67% 98,33%
1967-1971 1,67% 98,33%
1971-1974 5,00% 95,00%
1974-1978 5,00% 95,00%
1978-1979 5,00% 95,00%
1979-1983 5,00% 95,00%
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verið 5% fjögur síðustu kjörtímabil, og þar áður hafði hlutdeild þeirra verið lægri.222 

Kvennalistinn hækkaði þetta hlutfall í 15% í einum kosningum. Í kjölfarið bar á því að 

aðrir flokkar færu að auka hlut kvenna í starfi flokka og á framboðslistum, enda óttuðust 

þeir að missa atkvæði kvenna ef ekki yrði gripið til aðgerða.223 Fljótlega fóru sumir 

flokkar að grípa til markvissra aðgerða til þess að auka fjölga konum, meðal annars að 

taka upp kynjakvóta í innra starfi og á framboðslistum. Hins vegar stjórnar forysta 

flokkana ekki tilnefningarferlinu þegar prófkjör eru viðhöfð og í þeim tilfellum þegar 

prófkjör eru háð hefur ofangreint smit frá Kvennalistanum ekki verið eins afgerandi. 

Aukna umræðu og aðgerðir um hlutdeild kvenna má því að miklu leyti þakka 

Kvennalistanum, sem bauð sig fram á árunum 1983 til 1999.224 

Konum hefur fjölgað mjög á Alþingi síðustu tvo áratugi en árið 2003 varð bakslag, þar 

sem að hlutfall þingkvenna féll úr 35% frá árinu 1999 niður í 30% í Alþingiskosningum 

árið 2003.225 Hins vegar eru önnur lönd á hraðferð í átt að árangri og Ísland hefur 

löngum verið langt fyrir neðan önnur Norðurlöndin, en þar er hlutfall kvenna á bilinu 

36-45%.226 

Konur í framboði til Alþingiskosninga 2009 

Í fyrsta sinn í sögu Íslands náðu konur yfir 40% hlutdeild í Alþingiskosningum árið 

2009. Í þeim áfanga skiptu framboð stjórnmálaflokkana höfuðmáli, þar sem hátt hlutfall 

kvenna skipaði þá lista sem hlutu flest atkvæði. Sjálfstæðisflokkurinn, sem hingað til 

hefur verið stærsti flokkurinn á landsvísu, missti talsvert fylgi en hann hefur ekki notast 

við aðferðir kynjakvóta. Hins vegar notast tveir atkvæðamiklir flokkar, Vinstri grænir og 

Samfylkingin, við aðferðir kynjakvóta og líklegt er að þær viðmiðanir sem þeir settu sér 

hafi skilað sér í aukinni hlutdeild kvenna á þingi. 

Í eftirfarandi greiningu verður að mestu leyti horft til framboða fjórflokkana, þar sem að 

þau hlutu töluvert hærra fylgi en önnur framboð. 

Úrslit í Reykjavíkurkjördæmi norður 

Í Reykjavíkurkjördæmi norður kepptu stjórnmálaflokkarnir um ellefu sæti, þar af níu 

kjördæmasæti og tvö jöfnunarsæti. 

                                                 
222 Ragnhildur Sverrisdóttir, „Fullur helmingur landsmanna,“ Morgunblaðið, 6.febrúar 1999, Árvakur hf. 
223 Lenita Freidenvall ofl., „The Nordic countries: an incremental model“, bls. 72. 
224 Sama, bls. 57. 
225 Sama. 
226 Auður Styrkársdóttir, „Kynlegur munur eða kynlægur?“ í Kosningaréttur kvenna 90 ára 2005, bls. 49. 
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Tafla 2: Hlutdeild kvenna á framboðslistum og úthlutun þingsæta til kvenna, eftir 
stjórnmálaflokkum í Reykjavíkurkjördæmi norður. 

Karlmaður leiddi framboðslista Framsóknarflokksins í kjördæminu, þá var kona í öðru 

sætinu, karlmaður í þriðja sæti og konur í tveimur næstu sætum.227 Hlutfall kvenna í 

fimm fyrstu sætunum var því 60%. Heildarhlutfall kvenna á framboðslistanum var 

54,54%. Framsóknarflokkurinn hlaut 9,6% fylgi og einn þingmann, karlmann.228 

Prófkjörsreglur Samfylkingarinnar í Reykjarvíkurkjördæmunum báru ákvæði þess efnis 

að uppstillinganefnd liti til kvenfrelsissjónarmiða og nauðsynja þess að fjölga konum á 

þingi við frágang framboðslistanna.229 Hinsvegar voru þau kvenfrelsisjónarmið ekki 

skýrð nánar. Endanlegur framboðslisti Samfylkingarinnar í kjördæminu var þannig að 

kona leiddi listann, karlmaður skipaði annað sætið, konur þriðja og fjórða sætið og 

karlmaður hið fimmta.230 Konur áttu því 60% hlutdeild í fimm fyrstu sætunum og þær 

voru jafnframt 59% frambjóðenda á öllum listanum. Samfylkingin hlaut mesta fylgi 

allra flokka í Reykjavíkurkjördæmi norður, eða 32,9% og fékk því inn þrjár þingkonur 

og einn þingmann.231 

Niðurstöður prófkjörs Sjálfstæðisflokksins voru á þá leið að karlmenn skipuðu þrjú 

efstu sætin, kona skipaði fjórða sætið og karlmaður var í því fimmta.232 Hlutfall kvenna 

í fimm efstu sætunum var því aðeins 20% en hlutfall kvenna á listanum öllum reyndist 

þó hærra, þar sem það var 45,45%. Fylgi Sjálfstæðisflokksins í kjördæminu var 21,4% 

og hlaut flokkurinn því tvö kjörsæti. Karlmenn skipuðu þau bæði.233 

Að loknu forvali Vinstri grænna var niðurstaðan á efstu fimm sætunum sú að kona 

leiddi listann, karlmaður var í öðru sætinu, konur í næstu tveimur sætum og að lokum 

                                                 
227 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009,“ Fréttablaðið 
20.apríl 2009. 
228 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009,“ Árvakur hf. 
229 Heimasíða Samfylkingarinnar, „Samfylkingin í Reykjavík. Reglur fulltrúaráðs um prófkjör vegna 
Alþingiskosninga 2009“, Samfylkingin – Jafnaðarflokkur Íslands.  
230 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
231 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
232 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
233 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 

Hlutfall kvenna Heildarhlutfall
á fimm efstu kvenna Fjöldi Fjöldi

sætum framboðslista á framboðslistaFylgi flokksþingsæta þingkvenna
Framsóknarflokkurinn 60,00% 54,54% 9,60% 1 0
Samfylkingin 60,00% 59,00% 32,90% 4 3
Sjálfstæðisflokkurinn 20,00% 45,45% 21,40% 2 0
Vinstri grænir 60,00% 54,54% 29,17% 3 2
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karlmaður í því fimmta.234 Hlutfall kvenna í efstu fimm sætunum var því 60% og 

hlutfall kvenna á öllum framboðslistanum var 54,54%. Vinstri grænir hlutu 24% 

atkvæða og þar af leiðandi komust inn hjá þeim tvær þingkonur og einn þingmaður.235 

Að auki hlaut nýtt framboð, Borgarahreyfingin, eitt þingsæti sem karlmaður skipaði.236 

Úrslit í Reykjavíkurkjördæmi suður 

Í Reykjavíkurkjördæmi suður kepptu flokkarnir um ellefu þingsæti, þar af níu 

kjördæmasæti og tvö jöfnunarsæti. 

Tafla 3: Hlutdeild kvenna á framboðslistum og úthlutun þingsæta til kvenna, eftir 
stjórnmálaflokkum í Reykjavíkurkjördæmi suður. 

Forvalsnefnd Framsóknarflokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður skipaði konu efsta á 

lista, karlmann í annað sætið, konur í næstu tvö sæti þar á eftir og karlmann í fimmta 

sætið.237 Hlutdeild kvenna í fyrstu fimm sætunum var því 60%. Heildarhlutfall kvenna á 

framboðslista var 50%. Fylgi Framsóknarflokksins í kjördæminu reyndist 9,7% og 

flokkurinn fékk því inn eina þingkonu.238 

Prófkjör Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmi suður var á þá leið að karlmenn 

voru í fyrsta og þriðja sætinu en konur í öðru, fjórða og fimmta sæti.239 Hlutdeild 

kvenna var því 60% í fyrstu fimm sætunum. Heildarhlutfall kvenna á framboðslista var 

54,54%. Fylgi Samfylkingarinnar var 32,9% og hlaut flokkurinn því fjóra þingmenn, 

þar af 3 konur.240 

Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins eftir prófkjör flokksins er á þann hátt að karlmaður 

leiddi listann, konur voru í öðru, fjórða og fimmta sæti en karlmaður í því þriðja.241 

Konur skipuðu því 60% af fimm fyrstu sætunum en voru 50% af heildarfjölda 

frambjóðenda. Fylgi flokksins var 23,2% atkvæða og hlaut hann því þrjá þingmenn, þar 

                                                 
234 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
235 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
236 Sama. 
237 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
238 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
239 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
240 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
241 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 

Hlutfall kvenna Heildarhlutfall
á fimm efstu kvenna Fjöldi Fjöldi

sætum framboðslista á framboðslistaFylgi flokksþingsæta þingkvenna

Framsóknarflokkurinn 60,00% 50,00% 9,70% 1 1
Samfylkingin 60,00% 54,54% 32,90% 4 3
Sjálfstæðisflokkurinn 60,00% 50,00% 21,40% 3 1
Vinstri grænir 80,00% 54,54% 22,90% 2 2
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af eina konu.242 

Eftir forval Vinstri grænna í kjördæminu enduðu konur í þremur fyrstu sætunum, 

karlmaður í fjórða sætinu og kona í því fimmta.243 Hlutfall kvenna í fimm fyrstu 

sætunum er því það hæsta af öllum framboðunum, eða 80%. Heildarhlutfall kvenna af 

frambjóðendum á lista var hinsvegar öllu lægra eða 54,54%. Vinstri grænir hlutu 22,9% 

atkvæða kjósenda kjördæmisins og fengu því tvö kjördæmasæti, þar af skipa konur tvö 

þeirra.244 

Úrslit í Suðvesturkjördæmi 

Í Suðvesturkjördæmi kepptu flokkarnir um tólf þingsæti, þar af tíu kjördæmasæti og tvö 

jöfnunarsæti. 

Tafla 4: Hlutdeild kvenna á framboðslistum og úthlutun þingsæta til kvenna, eftir 
stjórnmálaflokkum í Suðvesturkjördæmi. 

Eftir Framsóknarflokksins lentu konur í efstu fimm sætunum, en reglur prófkjörsins í 

kjördæminu, tilgreindu hins vegar eftirfarandi:  

Til að tryggja jafnræði kynjanna á framboðslista skal tryggt að í efstu 3 
sætum listans sé að lágmarki 1 af öðru kyninu og að í efstu 5 sætum 
séu að lágmarki 2 af öðru kyninu. Kjörnefnd skal færa upp þann 
frambjóðanda af viðkomandi kyni sem næstur er í sæti og þann 
frambjóðanda af viðkomandi kyni sem næstur stendur 5 sæti listans sé 
þörf á því við uppröðun listans.245 

Í þessu tilfelli heimiluðu reglur kynjakvótans ekki að annað kynið skipaði fimm efstu 

sætin og því var lista flokksins breytt samkvæmt ákvæðum þeirra. Lokaniðurstaðan var 

sú að konur skipuðu tvö efstu sæti listans, karlmaður þriðja sætið, kona hið fjórða og 

karlmaður fimmta sætið.246 Hlutfall kvenna í fimm efstu sætunum var þannig 60% en 

heildarhlutfall kvenna á framboðslistanum var 45,8%. Framsóknarflokkurinn fékk 

                                                 
242 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
243 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
244 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
245 Björn Vignir Sigurpálsson, „Fréttaskýring: Prófkjörsskjálftinn í Kraganum,“ Kosningavefur mbl.is. Árvakur hf.  
246 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 

Hlutfall kvenna Heildarhlutfall
á fimm efstu kvenna Fjöldi Fjöldi

sætum framboðslista á framboðslistaFylgi flokksþingsæta þingkvenna
Framsóknarflokkurinn 60,00% 45,83% 11,60% 1 1
Samfylkingin 40,00% 50,00% 32,20% 4 2
Sjálfstæðisflokkurinn 40,00% 45,83% 27,60% 4 2
Vinstri grænir 40,00% 50,00% 23,10% 3 1
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11,6% atkvæða í kjördæminu og eitt kjördæmissæti.247 Eini kjörni fulltrúinn sem 

Framsókn náði inn á þing úr kjördæminu var því kona. 

Eftir prófkjör Samfylkingarinnar í kjördæminu lagði flokkurinn fram framboðslista þar 

sem að karlmaður skipaði efsta sætið, konur voru í tveimur næstu sætum og karlmenn 

skipuðu þrjú sæti þar á eftir, eða sæti fjögur til sex.248 Komu þau úrslit á óvart þar sem 

reglur prófkjörsins gerðu ráð fyrir að fimm efstu sætin ættu að fylgja ákvæðum 

fléttulista, þar sem konur og karlmenn raðast á víxl á listann.249 En samkvæmt 

lokaniðurstöðum prófkjörsins varð hlutdeild kvenna á listanum jöfn á við karla. Af 

fimm efstu sætunum sátu konur í sætum tvö og þrjú og áttu því 40% hlutdeild þeirra. 

Fylgi flokksins í kjördæminu var 32.2% og hlaut flokkurinn því fjórir þingmenn, þar af 

tvær konur og tvo karla.250 

Að loknu prófkjöri Sjálfstæðisflokksins leit framboðslistinn þannig út að karlmaður 

skipaði efsta sætið, konur næstu tvö sæti þar á eftir og þá karlmenn í sætum fjögur og 

fimm.251 Konur áttu því 40% hlutdeild í fimm efstu sætunum. Heildarhlutfall kvenna á 

framboðslista í kjördæminu var 45,83%. Fylgi flokksins var 27,6 % og fékk hann því 

fjóra fulltrúa kjörna í kjördæminu, þar af tvær konur.252 

Forval Vinstri grænna í kjördæminu skilaði framboðslista þar sem kona skipaði fyrsta 

sætið, karlmenn þá tvö næstu sæti, kona fjórða sætið og karlmaður fimmta sætið.253 

Hlutdeild kvenna í fimm efstu sætunum var því 40%. Heildarhlutfall kvenna á 

framboðslistanum var jafnt hlutfalli karla, 50% hvort. Fylgi Vinstri grænna í 

kjördæminu var 23,1% og fékk hann því tvö kjördæmasæti og eitt jöfnunarsæti, samtals 

þrjá þingmenn kjörna, þar af eina konu og tvo karlmenn.254 

Borgarahreyfingin hlaut 9,1% fylgi í kjördæminu og hlaut því eitt kjördæmissæti, 

úthlutað karlmanni.255 

Úrslit í Norðvesturkjördæmi 

Í Norðvesturkjördæmi kepptu stjórnmálaflokkarnir um níu þingsæti, þar af átta 

kjördæmasæti og eitt jöfnunarsæti. 

                                                 
247 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
248 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
249 Heimasíða Samfylkingarinnar, „Prófkjör Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi,“ Samfylkingin – 
Jafnaðarflokkur Íslands. 
250 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
251 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
252 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
253 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
254 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
255 Sama. 
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Tafla 5: Hlutdeild kvenna á framboðslistum og úthlutun þingsæta til kvenna, eftir 
stjórnmálaflokkum í Norðvesturkjördæmi. 

Framsóknarflokkurinn lagði fram framboðslista þar sem karlmenn skipuðu þrjú efstu 

sætin og konur þau tvö næstu.256 Hlutfall kvenna af fimm efstu sætunum var því 40%. 

Heildarfjöldi kvenna á listanum var hins vegar 44,4%. Flokkurinn hlaut 22,5% atkvæða 

kjördæmisins og fékk því úthlutað tveimur þingsætum, karlmenn skipa þau bæði.257 

Niðurstöður prófkjörs Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi var sú að karlmaður 

leiddi listann, í næstu tveimur sætum voru konur, þá skipaði karlmaður í fjórða sæti og 

kona það fimmta.258 Þær niðurstöður samræmast prófkjörsreglum Samfylkingarinnar í 

kjördæminu þar sem segir: „Við röðun á lista er parað í sex efstu sætin þannig að ávallt 

verði karl og kona í tveimur sætum raðað eftir atkvæðamagni í prófkjöri.“259 Hlutfall 

kvenna í fimm fyrstu sætunum var 60%. Konur skipuðu alls helming frambjóðenda á 

lista. Atkvæði Samfylkingarinnar voru 22,7% og hlaut flokkurinn því tvö kjördæmasæti 

þau skipa einn karlmaður og ein kona.260 

Úrslit fimm efstu sæta prófkjörs Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi voru þau að 

karlar skipuðu tvö efstu sætin, konur tvö næstu og karlmaður hið fimmta.261 Hlutdeild 

kvenna í fimm efstu sætunum var þannig 40%. Heildarhlutfall kvenna á 

framboðslistanum var hins vegar 27,7%. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 22,9% fylgi og 

fékk því tvo fulltrúa á þing, báða karlmenn.262 

Á framboðslista Vinstri grænna í Norðvesturkjördæmi skipaði karlmaður fyrsta sæti, 

kona annað sætið, karlmaður þriðja sætið og konur næstu tvö sæti.263 Hlutfall kvenna í 

fimm fyrstu sætunum var því 60%. Heildarhlutfall kvenna á listanum var 50%. 

Framboðsflokkur Vinstri grænna í kjördæminu hlaut 22,8% atkvæða og fengu því þrjá 

                                                 
256 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
257 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
258 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
259 Heimasíða Samfylkingarinnar, „Reglur um prófkjör Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi vegna 
Alþingiskosninga 2009“, Samfylkingin – Jafnaðarflokkur Íslands. 
260 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
261 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
262 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
263 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 

Hlutfall kvenna Heildarhlutfall
á fimm efstu kvenna Fjöldi Fjöldi

sætum framboðslista á framboðslistaFylgi flokksþingsæta þingkvenna
Framsóknarflokkurinn 40,00% 44,40% 22,50% 2 0
Samfylkingin 60,00% 50,00% 22,70% 2 1
Sjálfstæðisflokkurinn 40,00% 27,70% 22,90% 2 0
Vinstri grænir 60,00% 50,00% 22,80% 3 1
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þingmenn, tvo karlmenn og eina konu.264 

Úrslit í Norðausturkjördæmi 

Í Norðausturkjördæmi kepptu flokkarnir um tíu þingsæti, þar af níu kjördæmasæti og 

eitt jöfnunarsæti. 

Tafla 6: Hlutdeild kvenna á framboðslistum og úthlutun þingsæta til kvenna, eftir 
stjórnmálaflokkum í Norðausturkjördæmi. 

Á framboðslista Framsóknarlistans í kjördæminu skipuðu karlmenn tvö efstu sætin, 

kona var í þriðja sætinu, karlmaður í því fjórða og þá kona í hinu fimmta.265 Hlutdeild 

kvenna í fimm efstu sætunum var því 40%. Heildarhlutfall kvenna á framboðslistanum 

var hins vegar jafnt á við hlutfall karla, eða 10 konur af 20 frambjóðendum. 

Framsóknarflokkurinn hlaut 25,3% fylgi í kjördæminu og hlaut því 2 þingmenn, báða 

karlmenn.266 

Lokaniðurstaða prófkjörs Samfylkingar var sú að karlmenn skipuðu tvö efstu sætin, 

kona þriðja sætið, karlmaður hið fjórða og kona fimmta sætið.267 Athygli vekur þó að 

prófkjarareglur kjördæmaráðs Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi leiddu til þess 

að færa kvenkyns frambjóðanda upp í þriðja sætið.268 Í þeim reglum stendur 

eftirfarandi:  

Kynjaregla flokksins gildir, þ.e. annað kynið á ekki minna en 40% sæta framboðslistans. 
Regla þessi gildir bæði í prófkjöri og eins uppstillingu. Þó séu ekki fleiri en tvö sæti í 
röð skipuð einstaklingi af sama kyni.269 

Hlutfall kvenna í fimm efstu sætunum var því 40% en heildarhlutdeild kvenna á 

framboðslistanum var 45%.270 Fylgi flokksins var 22,7% og fékk flokkurinn því þrjá 

                                                 
264 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
265 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
266 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
267 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
268 Halldóra Þórsdóttir, „Karlar upp vegna kynjakvóta,“ Morgunblaðið, 9.mars 2009, Árvakur hf. 
269 Heimasíða Samfylkingarinnar, „Prófkjör Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi 5-7. mars 2009; reglur í 
samræmi við samþykktir kjördæmaráðsfundar 16.febrúar 2009“, Samfylkingin – Jafnaðarflokkur Íslands. 
270 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 

Hlutfall kvenna Heildarhlutfall
á fimm efstu kvenna Fjöldi Fjöldi

sætum framboðslista á framboðslistaFylgi flokksþingsæta þingkvenna
Framsóknarflokkurinn 40,00% 50,00% 25,30% 2 0
Samfylkingin 40,00% 45,00% 22,70% 3 1
Sjálfstæðisflokkurinn 40,00% 45,00% 17,50% 2 0
Vinstri grænir 40,00% 50,00% 29,70% 3 1
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þingmenn kjörna, tvo karla og eina konu.271 

Eftir prófkjör Sjálfstæðisflokkurinn skipuðu karlmenn tvö efstu sætin, kona þriðja sætið, 

karlmaður fjórða sætið og kona hið fimmta.272 Konur skipuðu þannig 40% af fimm efstu 

framboðssætunum. Heildarhlutfall kvenna var 45%. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 17,5% 

fylgi í kjördæminu og því fékk hann tvö kjördæmasæti. Þingmenn fyrir 

Sjálfstæðisflokksinn úr Norðausturkjördæmi urðu því tveir karlmenn.273 

Framboðslisti Vinstri grænna í Norðausturkjördæmi var settur upp sem fléttulisti, þar 

sem konur skipuðu annað hvert sæti.274 Hlutdeild karla og kvenna var því jöfn á 

listanum. Karlmaður skipaði fyrsta sætið, þá kona og svo koll af kolli. Hlutfall kvenna í 

fimm efstu sætunum var 40%. Fylgi flokksins í kjördæminu var 29,7% og hlaut 

flokkurinn því þrjá þingmenn, tvo karlmenn og eina konu.275 

Úrslit í Suðurkjördæmi 

Í Suðurkjördæminu kepptu flokkarnir um tíu þingsæti, þar af níu kjördæmasæti og eitt 

jöfnunarsæti. 

Tafla 7: Hlutdeild kvenna á framboðslistum og úthlutun þingsæta til kvenna, eftir 
stjórnmálaflokkum í Suðurkjördæmi. 

Framboðslisti Framsóknarflokksins var á þann hátt að karlmaður leiddi listann, kona 

skipaði annað sætið, karlmaður það þriðja, kona hið fjórða og karlmaður það fimmta.276 

Hlutfall kvenna á meðal fimm efstu sætanna var því 40%. Heildarhlutur kvenna á 

framboðslistanum var hins vegar 50%. Fylgi flokksins í kjördæminu var 20% og hlaut 

hann því tvo þingmenn, þar af eina konu.277 

Eftir prófkjör Samfylkingarinnar í kjördæminu leiddi karlmaður listann, kona skipaði 

annað sætið, karlmaður var í því þriðja og konur skipuðu næstu tvö sæti.278 Hlutdeild 

                                                 
271 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
272 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
273 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
274 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
275 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
276 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
277 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
278 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 

Hlutfall kvenna Heildarhlutfall
á fimm efstu kvenna Fjöldi Fjöldi

sætum framboðslista á framboðslistaFylgi flokksþingsæta þingkvenna

Framsóknarflokkurinn 40,00% 50,00% 20,00% 2 1
Samfylkingin 60,00% 50,00% 28,00% 2 1
Sjálfstæðisflokkurinn 60,00% 45,00% 26,20% 3 2
Vinstri grænir 60,00% 50,00% 17,10% 1 0
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kvenna í fimm fyrstu sætunum var þannig 60%. Heildarhlutfall kvenna á 

framboðslistanum var 50%. Fylgi flokksins í kjördæminu mældist 28% og hlaut 

flokkurinn því tvö þingsæti, þar af eina konu.279 

Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram framboðslista eftir prófkjör þar sem að kona leiddi 

listann, karlmaður skipaði annað sætið, konur þriðja og fjórða sætið og karlmaður hið 

fimmta.280 Hlutfall kvenna í fimm fyrstu sætunum var því 60%. Heildarhlutfall kvenna á 

framboðslistanum var hins vegar lægra, eða 45%. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 26,2% 

atkvæða, þrjá þingmenn og þar af tvær konur.281 

Kjördæmisnefnd Vinstri grænna hafði ákveðið að notast við fléttulista við framboð 

flokksins í Suðurkjördæmi. Hins vegar var ákveðið að hverfa frá þeirri ákvörðun eftir 

forval flokksins, þar sem að það hefði haft í för með sér að færa tvær konur niður um 

sæti á listanum, svokölluð neikvæð mismunun.282 Framboðslisti flokksins var því látin 

standa óbreyttur eftir forval, og þar skipaði karlmaður fyrsta sætið, konur tvö næstu 

sæti, karl fjórða sætið og kona hið fimmta.283 Hlutfall kvenna í fimm fyrstu sætunum 

var 60% og heildarhlutdeild kvenna á framboðslistanum var 50%. Vinstri grænir hlutu 

17,1% atkvæði í kjördæminu og hlutu 1 þingmann, karlmann.284 

Borgarahreyfingin hlaut 5,1% atkvæða í kjördæminu og eina þingkonu.285 

Í framboðum allra lista fjórflokkana í öllum kjördæmum var niðurstaðan sú að konur 

leiddu lista í sjö tilfellum af tuttugu og fjórum. Flokkar Vinstri grænna skipuðu oftast 

konur í fyrsta sætið, eða í þremur tilvikum. Í tveimur tilvikum leiddu konur lista 

Framsóknarflokksins. Í aðeins einu tilfelli leiddu konur lista Samfylkingar og 

Sjálfstæðisflokks. 

Af öllum framboðslistum fjórflokkanna skipuðu konur meirihluta frambjóðenda í fimm 

tilfellum af tuttugu og fjórum, þar af í tveimur tilfellum á framboðslistum Vinstri 

grænna og í tveimur tilfellum hjá Samfylkingunni. Konur áttu jafna hlutdeild 

framboðssæta í ellefu tilfellum og voru í minnihluta í átta tilfellum, þar af í fimm 

tilfellum á framboðslistum Sjálfstæðisflokksins. 

Konur skipuðu hlutfallslega fleiri framboðssæti af fimm efstu sætunum í þrettán 

                                                 
279 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
280 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
281 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
282 Kosningavefur mbl.is, „Framboðslista VG í Suðurkjördæmi breytt“, Árvakur hf. 
283 Fréttablaðið, „Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25.apríl 2009“. 
284 Kosningavefur mbl.is, „Kosningar 2009“. 
285 Sama. 
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framboðum, oftast hjá Samfylkingunni og Vinstri grænum eða í fjórum tilfellum hjá 

hvorum flokki og sjaldnast hjá Sjálfstæðisflokknum, eða í tveimur tilfellum. 

Athygli vekur að á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmis norður 

skipuðu konur aðeins eitt sæti af fimm efstu sætunum. Konur voru þó 45,45% allra 

frambjóðenda á listanum en röðuðust neðarlega á listann. Auk þess skipuðu konur 

aðeins 27,7% allra frambjóðenda á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í 

Norðvesturkjördæmi. 

Af þessu má álykta að þeir stjórnmálaflokkar sem notast við aðferðir kynjakvóta, 

Framsóknarflokkurinn, Samfylkingin og Vinstri grænir, gæta þess að ráða fleiri konur í 

framboð, hvort sem um er að ræða prófkjör eða uppstillingu við röðun á listana. Ábyrgð 

stjórnmálaflokkanna er því mikil og sýnist sem að forysta þeirra flokka taki þá ábyrgð 

alvarlega. Í flestum tilfellum framboða ofangreindra flokka áttu konur jafna hlutdeild 

framboðssæta, eða í tíu tilfellum af átján. Í fimm tilfellum áttu þær hærri hlutdeild allra 

frambjóðenda og í þremur tilfellum áttu þær lægri hlutdeild, lægst var hlutfallið 44,4% 

hjá Framsóknarflokknum í Norðvesturkjördæmi. 

Í tveimur tilfellum þurfti að hagræða úrslitum prófkjara í þeim tilgangi að leiðrétta 

framboðslista í samræmi við kynjakvóta flokkanna. Eftir prófkjör Framsóknarflokksins 

í Suðvesturkjördæmi skipuðu konur fimm efstu sæti á lista en það gekk gegn reglum 

kjördæmaráðs og voru því tveir karlmenn færðir upp á listanum. Í hinu tilfellinu, eftir 

prófkjör Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi, var kona færð upp á lista þar sem að 

niðurstöður samræmdust ekki stefnu listans í jafnréttismálum. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur engin ákvæði um jafna hlutdeild í reglum flokksins og í 

fimm tilfellum af sex voru konur minnihluti frambjóðenda á framboðslistum hans, þar 

af aðeins 27,7% hlutdeild í Norðvesturkjördæmi. Í fjórum tilfellum af sex áttu konur 

einnig lægri hlutdeild af fyrstu fimm frambjóðendum á lista, þar af aðeins 20% hlut í 

Reykjavíkurkjördæmi norður. Í aðeins einu tilfelli leiddi kona lista Sjálfstæðisflokksins, 

í Suðurkjördæmi. 

Hins vegar verður að meta úrslit kosninganna í samhengi við fylgi flokkanna í hverju 

kjördæmi. Í flestum tilfellum voru það karlar sem skipuðu efsta sætið á lista og áttu því 

öruggari hlutdeild að ákvarðanatökuvaldinu á þingi en konurnar. 

Niðurstaða 
Kvenfrelsisbaráttan á Íslandi hófst við lok 19.aldar á Íslandi og fékk byr undir væng 
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sinn með frjálslyndisstefnunni og hugsjón beins lýðræðis. Hins vegar dró úr 

ofangreindum stuðningi á Íslandi samfara auknu fulltrúalýðræði á landinu, auk þess sem 

valdakörlum fór að þykja kvenfrelsi ógn gegn eigin völdum. Því hvarf stuðningur 

valdakarlanna við auknum réttindum kvenna á öðrum áratug 20. aldar og í kjölfarið bast 

kynbundið misrétti í stjórnarskrá landsins, þar sem að takmörk voru sett á kosningarétt 

kvenna. Það var ekki fyrr en í Sambandslagasamningum Íslands og Danmerkur að Danir 

gerðu þá kröfu að Íslendingar tækju upp nýja stjórnarskrá, þar sem meðal annars konum 

var veittur jafn kosningaréttur á við karla. Konur áttu því erfitt framdráttar í íslensku 

stjórnmálum, þar sem að karlmenn höfðu myndað bræðralag sín á milli í 

stjórnmálaflokkum og á þingi. Grunnurinn að feðraveldinu var lagður. Hins vegar létu 

konur til sín taka í kvennahreyfingum og höfðu þannig óbein áhrif á stjórnmálin. 

Kvenfrelsið gerir kröfu á jöfn völd kvenna á við karla. Konur eru um helmingur þegna 

landa og eiga jafnan rétt og karlar á hlutdeild í ákvarðanatökuferli stjórnmálanna. Ekki 

aðeins að þær eigi jafnan rétt, heldur hafa þær önnur málefni á dagskrá sem gæta 

sameiginlegra hagsmuna og sjónarmiða kvenna. Þeir hagsmunir eru meðal annars þeir 

að bæta fyrir ójafna samfélagsskipan kvenna, sem felast meðal annars í óréttmætum 

launamuni kynjanna og ónáttúrulegri skipan meirihluta karlmanna í hærri stöður 

atvinnulífsins.286 Konur hafa háð baráttuna fyrir kvenfrelsi á Íslandi í rúmlega öld og 

framgangur hennar gengur hægt, og stundum jafnvel aftur á bak. Aðgerða er þörf sem 

kalla á róttækar breytingar.  

Kynjakvótar eru aðferð til breytinga. Notkun þeirra hefur aukist talsvert á síðustu 

áratugum í heiminum. Markmið þeirra byggist á að auka hlutdeild kvenna á vettvangi 

stjórnmála. Nærvera kvenna í stjórnmálum er mikilvæg, ekki aðeins á grundvelli 

lýðræðissjónarmiða heldur einnig til þess að gæta að hagsmunum kvenna. 

Heimsmeðaltal kvenna á þjóðþingum í heiminum er aðeins 18,4% og sú tala segir okkur 

að konur búa ekki að sömu völdum og karlar. Með því að auka völd kvenna í 

stjórnmálum er verið að huga að sértækum hagsmunum kvenna og hverjir eru betur til 

þess fallnir en þeir sem búa að sömu reynslu og eiga sömu hagsmuna að gæta? 

Mikilvægt er að byrja þar sem grunnur ákvarðanatökuferlisins liggur og því skiptir það 

máli að auka hlutdeild kvenna á þjóðþingum. Kynjakvótar eru ekki lausnin á vandanum 

en hins vegar geta þeir leitt til ákveðinna framfara sem að öðru leyti má lengi bíða. Þó er 

andstaðan gegn kynjakvótum talsverð, þar sem að þeir eru álitnir brjóta gegn hugmynd 

frjálslyndrar stefnu, að allir einstaklingar eigi að búa að jöfnum tækifærum. Hins vegar 

                                                 
286 Jafnréttisþing, „Jafnrétti kynjanna í tölum,“ bls. 137-143. 



 

51 

verður að spyrja að því hvort að einstaklingar búi allir að jöfnum tækifærum þegar að 

annað kynið fer með meirihluta hluta valdsins? Sagan sýnir okkur að sá sem býr yfir 

valdinu nýtir það til þess að huga að eigin hagsmunum og hagsmunir 

minnihlutahópanna verða undanskildir. Því er mikilvægt að grípa til aðgerða til þess að 

dreifa valdinu jafnt, árangur þess mun þá vonandi leiða til þess að allir búi að 

raunverulegum jöfnum tækifærum. Því eru kynjakvótar árangursrík leið til þess að auka 

hlut kvenna í stjórnmálum á skjótvirkan og skilvirkan hátt. 

Á Íslandi var það ekki fyrr en að Kvennalistinn, sem má segja að hafi beitt 100% 

kynjakvóta á listum sínum, kom til sögunnar að hjólin fóru að snúast. Hlutdeild kvenna 

hafði frá upphafi kjörgengis kvenna verið 5% eða undir, áður en Kvennalistinn bauð sig 

fram til Alþingis. Frá því að listinn bauð sig fyrst fram jókst hlutdeild kvenna svo um 

munaði í stjórnmálum. Samkeppnisflokkarnir óttuðust að missa atkvæði sín til 

Kvennalistans og hófu því að gæta að hlut kvenna í eigin garð. Og hámark hlutdeildar 

kvenna náðist í kosningum til Alþingis árið 1999, þegar að konur skipuðu yfir 30% 

þingsæta. Hins vegar lækkaði hlutfallið í kosningum þar á eftir, árið 2003 og hafði þar 

lágt hlutfall kvenna í atkvæðamesta framboðsflokknum talsvert að segja. Sá flokkur, 

Sjálfstæðisflokkurinn, styðst ekki við aðferðir kynjakvóta. Hins vegar hafa 

Framsóknarflokkurinn, Samfylkingin og Vinstri grænir allir viðmið um að gæta skuli 

hlut kynjanna í innra starfi og á framboðslistum. Það sem meira er, allir þessir flokkar 

fylgja þeim viðmiðunum. En þar sem að íslenskir stjórnmálaflokkar viðhafa prófkjör til 

niðurröðunar á framboðslistum þá takmarka þau völd flokkanna. Hins vegar taka þau 

ekki allt vald úr höndum flokkanna, eins og sjá mátti hjá Framsóknarflokki í 

Suðvesturkjördæmi og Samfylkingunni í Norðausturkjördæmi. Í þeim tilfellum höfðu 

flokkarnir áskilið sér rétt til þess að leiðrétta framboðslistana svo þeir yrðu í samræmi 

við reglur flokkana. Framboðsflokkarnir höfðu einnig séð til þess að ráða fjölda kvenna 

í prófkjörin, en konur hafa síður viljað taka þátt í þeim. Ábyrgð stjórnmálaflokkana er 

mikil og virðist sem að stjórnmálaflokkarnir séu að auka hlutdeild sína í þeirri ábyrgð. 

Kosningarnar árið 2009 voru sögulegar. Í fyrsta sinn á Íslandi náðu konur yfir 40% 

hlutdeild þingsæta á Alþingi. Hlutur kvenna á Íslandi hefur aldrei áður verið jafnmikill, 

eða 43%, og nú er Ísland í fjórða sæti á alþjóðlegum lista yfir hlutfall kvenna á 

þjóðþingum heims.287 Helst má því þakka að fylgi Samfylkingarinnar og Vinstri grænna 

jókst talsvert og í kjölfarið tóku fleiri konur sæti inn á þing. Árangur erfiðisins er að 

skila sér til hermanna- og kvenna kvenfrelsisbaráttunnar. En betur má ef duga skal! 

                                                 
287 Sunna Ósk Logadóttir, „Fréttaskýring: Konur kusu konur til valda á Alþingi,“ Kosningavefur mbl.is, Árvakur hf. 
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Jafnræði er ekki náð en stórt skref í átt að sigri hefur verið tekið. 
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