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Útdráttur 

Bág staða kvenna og ójafnrétti kynjanna er útbreitt vandamál í heiminum í dag og 

hefur sett mark sitt á þróun landa svo áratugum skiptir. Þó svo að þessi þættir hafi 

batnað á ýmsum sviðum,  þá er enn langt í land ef jafnrétti kynjanna á að verða að 

veruleika. Í þessari ritgerð er fjallað um stöðu kvenna í sunnanverðri Afríku, nánar 

tiltekið kvenna í aðildarríkjum Efnahagsbandalags sunnanverðrar Afríku (SADC), og 

byggir umfjöllunin á tölfræði sem spannar 20 ára tímabil (1990-2010) á gögnum í 

þróunarskýrslu Sameinuðu þjóðanna. Tölfræðin sem notast var við snýr að ákveðnum 

mæliþáttum,  sem varða heilsu, valdeflingu og atvinnuþátttöku kvenna, en þessir 

þættir eru að öllu jöfnu taldir segja mikið til um þann ójöfnuð og þá þróun sem á sér 

stað í hverju landi fyrir sig. Með því að skoða tölfræðina var reynt að spá fyrir um 

orsakir þeirrar þróunar sem á sér stað, kynna sér markmið bæði alþjóðasamfélagsins 

og landanna í þessum hluta álfunnar, leggja á mat á þau úrræði sem í boði eru og rýna 

í framtíðina.
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Formáli 

Ég var svo lánsamur að fá tækifæri til þess að fara í skiptinám meðan á námi  mínu 

stóð í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Varð þar Dalhousie University í Halifax,  

Kanada fyrir valinu,  en þegar ég valdi mér fögin fyrir komandi önn, var ég staðráðinn 

í því að velja eitthvað sem ég hafði ekki séð kennt í mínum háskóla og læra því 

eitthvað alveg nýtt. Á meðal margra námskeiða í boði, var ,,African Politics“ sem 

kenndur var af prófessor frá Ghana, Peter Arthur, sem hafði verið búsettur í Kanada í 

10 ár. Námskeiðið sem slíkt fjallaði um Afríku í heild sinni, og fór yfir sögu álfunnar, 

trúmál, umhverfismál, stjórnarfar, efnahaginn o.s.frv. Til að gera langa sögu stutta þá 

áttum við að skipta okkur í hópa og gera verkefni úr einum kafla í kennslubókinni 

okkar. Af einhverjum ástæðum hef ég alltaf verið forvitinn um hvernig statt er fyrir 

konum í álfunni, eftir að ég heimsótti Marokkó árið 2008. Þetta varð til þess að ég 

valdi þann kafla sem sneri að konum í Afríku og þróun þeirra á hinum ýmsu sviðum. 

Þetta vakti töluverðan áhuga hjá mér á efninu og hef ég reglulega fylgst með fréttum 

og greinum sem eru birtar um stöðu kvenna í Afríku eins og hún leggur sig. Þetta varð 

svo til þess að ég skrifaði stutta tveggja eininga ritgerð um konur í Afríku sem kveikti 

enn frekar áhuga minn á þessu efni.  

Út frá þessu fékk ég þá hugmynd að skrifa þessa lokaritgerð mína um svipað efni 

sem hafði verið stærri hluti af háskólagöngu minni en flest önnur fög. Ég gerði mér þó 

fljótlega grein fyrir því, að ég þyrfti að einblína á ákveðna rannsókn og skapa mér 

ramma, sem ég þyrfti að halda mig við. Í samráði við leiðbeinandann minn ákvað ég 

að skrifa um konur í sunnanverðri álfunni út frá ákveðnum mæliþáttum sem gefa 

ágæta vísbendingu um lífsskilyrði þeirra, samfélagsstöðu og þróun, hvort sem hún er 

jákvæð eða neikvæð. 

Ritgerðin eru skrifuð undir leiðsögn Sjafnar Vilhelmsdóttur, doktorsnema við 

Háskóla Íslands. Færi ég henni bestu þakkir fyrir góð ráð og aðstoð. 

Ritgerðin var unnin í Háskóla Íslands á vorönn 2012 og er 12 ECTS – eininga 

lokaverkefni til B.A. gráðu í stjórnmálafræði 
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1. Inngangur  

Í Afríku hafa bæði kynin lengi vel átt erfitt uppdráttar, en rannsóknir hafa ítrekað sýnt 

fram á að konur hafa ekki hagnast á jafnan hátt og karlmenn á nútímavæðingu og 

þróun álfunnar.
1
 Konur og karlar deila augljóslega mörgum sjónarmiðum í lífinu, 

vinna saman í bæði flóknum og einföldum aðstæðum, en hafa engu að síður mismikla 

uppskeru úr störfum sínum. Það er samt ekki svo að konur hafi staðið í stað á seinustu 

árum og áratugum en þær hafa á ýmsum sviðum tekið stór framaskref. Má þar nefna 

aukningu í jafnrétti kynjanna í opinberum störfum og í stjórnmálaþátttöku en einnig 

hafa tækifæri kvenna til að mennta sig aukist.
2
 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að öðlast skilning á samfélagsstöðu kvenna í 

Afríku og skoða hvernig þau mál hafa þróast undanfarna áratugi. Vitanlega  ekki hægt 

að alhæfa um Afríku, enda gríðarlega stór heimsálfa sem skiptist upp í marga 

mismunandi landshluta með ólíkar hefðir, menningu og sögu. Ég ætla því að halda 

mig frá öllum alhæfingum og leyfa efninu tala sínu máli. Til þess að skilgreina hvað 

sunnanverð Afríka er ætla ég að skoða þau 15 lönd sem saman mynda 

Efnahagsbandalag sunnanverðrar Afríku (SADC) en seinna meir í ritgerðinni fer ég 

svo vel í það hvað SADC er. Þeir þættir sem ég ætla að nota til þess að greina 

lífsskilyrði kvenna, samfélagsstöðu og þróun jafnréttismála snúa að heilsu, 

valdeflingu (e.empowerment) og atvinnuþátttöku kvenna. Þegar ég kanna heilsuna 

mun ég sérstaklega skoða tíðni mæðradauða, út frá valdeflingu rannsaka ég hlutfall 

kvenna með menntun umfram grunnskólamenntun og hlutfall kvenna á þingi, en út frá 

vinnuafli einblíni ég á atvinnuþátttöku kvenna í hverju landi.  

Ástæða þess að ég vel þessa þætti, er að þetta eru alþjóðlega viðurkenndar 

mæliaðferðir, sem notaðar eru af alþjóðlegum stofnunum á borð við Sameinuðu 

þjóðirnar og segja þær mikið til um lífsskilyrði og samfélagsstöðu kvenna og gefa 

ágæta mynd af því hvernig þróunin hefur verið í þessum þremur flokkum. Til þess að 

geta greint þessa þróun og rannsakað tölfræðina á sannfærandi, hlutlausan og réttan 

máta, mun ég styðjast við Þróunarvísitölu Sameinuðu þjóðanna (Human Development 

                                                        
1
 World Bank, Engendering Development, Policy Research Report (Washington D.C.: Oxford 

University Press, 2001).; Apil A. Gordon og Donald L. Gordon, Understanding Contemporary Africa 

(Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2001). 
2
 United Nations, Human Development Report, Þróunarvísitala (New York City: Oxford University 

Press, 1990, 2000, 2010). 
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Index) sem gefin er út árlega í sérstakri Þróunarskýrslu (Human Development 

Report). Þetta rit segir til um það hvernig lönd heimsins standa sig á þeim sviðum sem 

þykja mikilvæg til þess að geta talist þróuð. Ég mun greina tölfræðina og reyna að sjá 

hvort einhver mynstur séu til staðar, hverjar mögulegar orsökir eru fyrir því sem 

kemur mun í ljós og síðan rýna í framtíðina út frá niðurstöðunum. Til þess að geta 

greint breytingar á þessu lykilþáttum, mun ég skoða tölur frá þremur mismunandi 

árum þessara 15 landa sem spanna 20 ára tímabil, eða tölur frá árunum 1990, 2000 og 

2010.  

Ástæðan fyrir því að ég vel þenna hluta álfunnar má segja að sé tvíþætt. Annars 

vegar er hún sú að ég hef áhuga á þessum hluta Afríku, bæði vegna frétta sem ég hef 

lesið og séð þaðan, en einnig vegna þess að ég er mikill kvikmyndaaðdáandi og eru 

margar myndir teknar upp á þessu svæði og gerast í löndum í sunnanverðri Afríku. 

Hinsvegar valdi ég þessi lönd af praktískum ástæðum. Lang flestar heimilidir og rit 

varðandi þennan hluta álfunnar eru á ensku ólíkt t.d. norður og vestur–Afríku þar sem 

mikið af upplýsingum eru á arabísku eða frönsku. Einnig er gott geta stuðst við lönd 

innan SADC þar sem þau mynda ágætan ramma og eru landfræðilega afmörkuð. 

Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að ég byrja á því að segja frá stöðu kvenna í 

sunnanverðri Afríku og setja hana í alþjóðlegt samhengi. Út frá því fer ég svo í 

skilgreiningu á hinum helstu hugtökum sem snúa að meginviðfangsefnum 

ritgerðarinnar og verða svo mæliþættirnir sem ég notast við í tölfræðigreiningu minni 

útskýrðir. Til þess átta sig á hvaða lönd ég notast við og af hverju, mun ég útskýra það 

í sérstöku samhengi við Efnahagsbandalag sunnanverðrar Afríku (SADC), hver 

meginmarkmið þess eru gagnvart mæliþáttunum sem ég notast við og hvernig 

bandalagið hyggst framkvæma þau. Ásamt þessu leitast ég við að greina mögulegar 

ástæður þess sem tölfræðin mun leiða í ljós og hvað hægt sé að gera til að ýta undir 

eða blása á móti þróuninni sem á sér stað. Að niðurlagi mun ég svo reyna að rýna inn 

í framtíðina út frá þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér. 

Heimildirnar sem ég mun notast við í ritgerðarsmíðinni koma úr mörgum áttum, 

en má þar nefna fræðirit, skýrslur frá ýmsum alþjóðlegum stofnunum, heimasíður 

samtaka og einnig tölfræði frá Þróunarvísitölu Sameinuðu þjóðanna sem er 

meginstoðin í ritgerðinni.  
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2. Staða kvenna í sunnanverðri Afríku í alþjóðlegu samhengi 

Það er við hæfi að byrja á því að líta til þess hvernig staða kvenna í sunnanverðri 

Afríku er, og skoða hana betur í alþjóðlegu samhengi. Þetta er mikilvægt til þess að 

átta sig betur á aðstæðum þeirra, og til þess að geta sett þær í samhengi við önnur 

umhverfi á borð við það sem fólk í hinum vestræna heimi lifir við. Þó svo að sumir 

þættir sem nefndir eru hér að neðan hljómi kunnulega, eins og barrátta fyrir aukinni 

hlutdeild í stjórnmálum eða bættri efnhagslegri stöðu, og fólk á vestulöndunum geti í 

ýmsum tilvikum sett sig í spor þeirra og hafa jafnvel upplifað það sjálft að berjast 

fyrir þessu mikilvæga málefni þá eru aðrar aðstæður á borð við aðgang að 

grunnheilbrigðisþjónustu eða baráttan gegn umskurði kvenna að sama skapi mjög 

fjarlægar fólki sem alist hefur upp í hinum vestræna heimi. 

2.1. Staða kvenna í sunnanverðri Afríku 

Lífi kvenna í Afríku hefur ekki verið þrautalaust, en upp úr níunda áratugnum varð 

það sérstaklega erfitt vegna tilkomu HIV/alnæmis, en einnig vegna þess að þá settu 

Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn á svokallaðar uppbyggingar og 

aðlögunarstefnur (e. Structural adjustment policies).
3
 Þessar stefnur lögðu áherslu á 

m.a. að skera niður framlög til menntunar barna, heilbrigðismála og matvælaaðstoðar. 

Á sama tíma voru samgöngukerfi til og frá nauðsynlegum svæðum ónýt eða ekki til 

staðar. Til að bæta svo gráu ofan á svart var gríðarlegur þurrkur í mörgum svæðum 

álfunar. Þetta olli miklum uppskerubresti sem varð til þess að konur í Afríku vissu 

hreinlega ekki hvort þær gætu fætt og klætt börnin sín.
4
 

Baráttan fyrir jafnrétti kvenna hefur tekið miklum framförum  síðastliðna áratugi 

um allan heim en þrátt fyrir það hafa mörg ríki og svæði hinsvegar staðnað og ekki 

notið góðs af þeirri þróun sem hefur átt sér stað. Eins og í mörgum öðrum svæðum í 

heiminum, þar sem jafnrétti kynjanna hefur ekki þróast á jákvæðan hátt, hafa konur í 

sunnanverðri Afríku ekki sömu tækifæri og karlmenn, hvort sem það eru stjórnmála-, 

menntunar-, eða efnahagsleg tækifæri.
5
 Karlmenn í ríkjum sunnanverðrar Afríku sitja 

við stjórnvölin í flestum tilvikum og hafa oftar en ekki notað stöðu sína til að efla 

stjórn þeirra og annarra karlmanna hvort sem það er á vinnumarkaðnum eða heima 

                                                        
3
 Ama Ato Aidoo, African Women Then and Now (New York City: United Nations, 1995). 

4 Sama heimild. 
5
 Apil A. Gordon og Donald L. Gordon, Understanding Contemporary Africa (Boulder: Lynne Rienner 

Publishers, 2001). 
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fyrir. Það ber þó að hafa í huga þegar skoða á ástand kvenna í þessum ríkjum að það 

eru ekki bara konur eiga í erfiðleikum á svæðinu en karlmenn standa þar líka í 

ströngu. Misrétti, fátækt, kúgun og sjúkdómar snerta bæði kynin og þurfa þau bæði að 

fást við þessar erfiðu aðstæður. 
6
 

Ólíkt hinum vestræna heimi þar sem konur hafa tiltölulega jöfn lagaleg tækifæri 

og karlar bæði til menntunar og starfsframa,  þá er það ekki svo í sunnanverðri Afríku. 

Þar skiptir gríðarlega miklu máli uppá framtíðina að gera, í hvaða stétt þú fæðist, en 

stúlkur í sunnanverðri Afríku sem eru fæddar inn í auðugri fjölskyldur en gengur og 

gerist, hafa að öllu jöfnu mun betri tækifæri til að mennta sig vel og fá vinnu.
7
 

Hinsvegar eru þær ekki líklegar, þrátt fyrir gott bakland, að ná miklu frama í 

stjórnmálum eða komast í tekjuháa atvinnu. Í vestrænu löndunum á þetta við lítil rök 

að styðjast, enda veitir góð menntun oftar en ekki mikla framamöguleika hvort sem 

það er í opinberu starfi eða einkageiranum. Að konur frá sunnanverðri Afríku komi úr 

auðugum fjölskyldum gerir þær þess líklegri sem eiginkonuefni fyrir menn sem sitja í 

valdamiklum stöðum og eru efnaðir. Kynsystur þessara kvenna úr verkamanna- og 

fátækum fjölskyldum hafa litla möguleika á þessu lífi ef róttækar samfélagsbreytingar 

eru ekki til staðar. Þetta varpar skýru ljósi á það að þó svo að konur sem hópur þjáist 

af ójafnrétti frá þessu svæði í álfunni, eru hagsmunir og vonir þeirra kvenna sem 

koma úr auðugum fjölskyldum mjög ólík hagsmunum og vonum annarra kvenna.
8
 

Á marga vegu má rekja vandamál afrískra kvenna aftur til nýlendutímans, áhrifa 

frá vestrænum ríkjum og þeim breytingum sem áttu sér stað þar. Þó svo að konur 

leggi sitt á vogaskálarnar til samfélagsins og berjist fyrir jafnrétti,  þá er réttlætingin 

fyrir því að karlmenn sitji við stjórnvöl oft sú að þetta sé afríska hefðin og svona hafi 

þetta alltaf verið. Þeir yfirburðir og völd sem menn öðluðust í kjölfar nýlendutímans, 

hafa þeir passað sig á að halda vel í, sem gerir þá að yfirboðurum í flestu sem 

viðkemur, stjórnun, auði og leiðtogastörfum. Þrátt fyrir að þessi hugsunarháttur sé á 

undanhaldi í mörgum ríkjum í sunnanverðri Afríku er hann ennþá til og margir sem 

halda fána hans hátt á lofti. 
9
 

 

                                                        
6
 Apil A. Gordon og Donald L. Gordon, Understanding Contemporary Africa (Boulder: Lynne Rienner 

Publishers, 2001). Bls. 271 
7
 Sama heimild. 

8
 Sama heimild. Bls. 272 

9
 Sama heimild. Bls. 278 
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2.2. Alþjóðasamfélagið 

Konur í sunnanverðri Afríku hafa bæði litið til vestrænna kvenna í jafnréttisbaráttu 

sinni og tekið upp hefðir þeirra, en þær hafa líka skilgreint  sín vandamál út frá afrísku 

samhengi og komið með tillögur að úrlausnum sem þær telja taki mið að þeirra sögur 

og menningu. Dæmi um það er einmitt frá annari kvennaráðstefnu Sameinuðu 

þjóðanna sem haldin var árið 1980 í Kaupmannahöfn. Þar fóru konur í vestrænu 

löndunum fram á það að umskurður stúlkna í Afríku væri mikilvægasta áhyggjuefni 

kvenna í álfunni.
10

 Þetta fannst afrískum konum, með stuðningi frá öðrum konum sem 

ekki voru frá vestrænum löndum, út í hött og gagnrýndu vestrænu konurnar fyrir að 

hegða sér yfirlætislega og það að þær skuli vera velta fyrir sér kynverund þeirra væri 

niðurlægjandi, móðgandi og angaði af kynþáttafordómum. Þessu svöruðu vestrænu 

konurnar fullum hálsi og gagnrýndu þær harkalega fyrir að leggja ekki samstundis 

algjört bann á þess konar aðgerðir.  Einnig gagnrýndu vestrænu konurnur þær 

harkalega fyrir að vilja einungis ræða pólitísk málefni á borð við kynþáttafordóma, 

stjórnkerfi landa, aðskilnaðarstefnu og barráttu fyrir sjálfstæði,  á ráðstefnu sem 

haldin var í þeim tilgangi til að ræða málefni sem varðar konur, og sögðu þær afrísku 

konurnar hafa svikið málstað kvenna.
11

 

Fyrrverandi framkvæmdarstjóri alþjóðaráðs kvenna í Ghana, Abena Dolphyne, 

sem sótti þingið, minnist þess að vestrænu konunum fannst umræður afrísku 

kvennana um fyrrnefnd málefni alltof róttæk. Fyrir afrískar konur var umræðan um 

umskurð kvenna heilsufarsmál, á meðan vestrænu konurnar litu á það sem 

mannréttindamál. Að sama skapi hljóta umræðurnar sem afrísku konurnar vildu ræða 

um kynþáttafordóma, sjálfstæði, stjórnkerfi og aðskilnaðarstefnur vera algjört 

mannréttindamál og eitthvað sem var vel þess virði að ræða á þingi sem þessu og 

berjast fyrir.
12

 

Mjög mikilvægt er að alþjóðasamfélagið í heild sinni sé meðvitað um stöðu 

kvenna í þróunarlöndum og er sunnanverð Afríka engin undantekning. 

Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru átta alþjóðleg þróunarmarkmið sem öll 

meðlimaríki þeirra hafa skrifað undir og ætla þau að ná þessum markmiðum sínum í 

seinasta lagi árið 2015. Markmiðin eru margþætt með marga undirflokka og varða 

                                                        
10

 Gisela Geisler, Women and the Remaking of Politics in Southern Africa (Uppsala: Nordiska 

Afrikainstitutet, 2004). Bls. 11 
11

 Sama heimild. 
12

 Sama heimild. 
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marga brýna málaflokka sem snúa að hungri og fátækt, menntun, heilsu barna og 

mæðra, jafnrétti kynjanna, baráttunni við HIV/alnæmi, sjálfbærum umhverfismálum 

og alþjóðasamstarfi. Eitt þessara átta markmiða snýr að því að koma á jafnrétti 

kynjanna og stuðla að valdeflingu kvenna, en mikið af árangri til að ná hinum 

markmiðunum er komið undir því hversu vel tekst að ná árangri í jafnréttismálum.
13

 

Mikið af þróunaraðstoð beinist að Afríku en þar er neyðin öllu jöfnu mest. Því á 

Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNDP) ásamt ríkjum heimsins og fjölda 

stofnana sem styðja við bakið á og styrkja þúsaldarmarkmiðin ærið verk fyrir 

höndum. Þróunarstofnunin stýrir alþjóðlegum og landlægum átaksverkefnum til þess 

að samhæfa aðgerðir, sem miða að jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna við 

minnkun á fátækt, lýðræðisleg stjórnkerfi, og sjálfbæra þróun.
14

 Í gegnum alþjóðlegt 

net vinna S.þ. og styrktaraðilar að því að konur hafi alvöru rödd innan stjórnkerfa 

landa en einnig innan einkageirans og hins opinbera svo þær geti tekið þátt á 

jafnréttisgrundvelli í ákvarðanaöku og haft áhrif á þær stefnur og lög sem ráða framtíð 

fjölskyldna þeirra og landa.
15

 

                                                        
13

 United Nations, Goal 3: Promote Gender Equality and Empower Women, 

http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml (skoðað 22. apríl 2012). 
14

 United Nations Development Program, Women's Empwerment, 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/womenempowerment/overview.html (skoðað 22. 

apríl 2012). 
15

 Sama heimild. 
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3. Skilgreining hugtaka og mæliþátta 

Áður en lengra er haldið er rétt að skilgreina helstu hugtökin og mæliþættina sem 

notast verður við í ritgerðinni. Hér að neðan verða skilgreind tvö mikilvæg hugtök 

sem snúa að jafnrétti kynjanna og hvað þau þýða fyrir bæði kynin en á konur og karla 

eru settar misjafnar væntingar af samfélaginu og reyni ég að útskýra hversu 

veigamikið það er að þau standi jöfnum fæti. Einnig útskýri ég greiningarrammann 

sem þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna notast við í árlegum skýrslum sínum 

Ég skilgreini líka mæliþættina sem ég notast við í greiningunni á tölfræðinni og af 

hverju þeir skipta máli fyrir jafnrétti kynjanna og samfélagið sjálft. Einnig útskýri ég 

takmarkanir sem eru á mæliþátttunum og hvernig þær hafa áhrif á greininguna og 

tölfræðina.   

3.1. Kynjajafnrétti 

Samkvæmt bókinni ,,Engendering development” sem gefin var út af 

Alþjóðabankanum árið 2001, er hugtakið kynjajafnrétti skilgreint sem jafnrétti bundið 

með lögum og tryggir jafnan aðgang kynjanna að tækifærum (þ.m.t. að karlar og 

konur uppskeri jafn mikið fyrir sömu vinnu, hafi jafnan aðgang að félagsauði og 

öðrum úrræðum sem auka tækifæri til að bæta lífsgæði). Enn fremur er það skilgreint 

sem jöfn tækifæri kynjanna til að hafa ,,rödd” en með því er átt við möguleikann til að 

hafa áhrif og taka þátt í þróunarstarfi og opinberri ákvarðanatöku.
16

 

Jafnrétti kynjanna er algjört grundvallaratriði þegar kemur að þróunarmálum og 

er í raun og veru þróunarmál útaf fyrir sig. Ójafnrétti kynjanna til menntunar, aðgangs 

að úrræðum, atvinnuþátttöku eða að tekjum hafa mikil áhrif á samband og samskipti 

þeirra, en það skilar sér í skerðingu á hæfileikum þeirra sem einstaklingar, til að hafa 

áhrif, hvort sem það er innan heimilisins eða í samfélaginu sjálfu. Svona ójafnrétti 

stuðlar einnig að skerðingu þeirra til að njóta þeirra tækifæra sem bjóðast. Jafnrétti 

kynjanna eykur möguleika landa og einstaklinga á því að þróast, að minnka fátækt og 

stjórna á árangursríkan hátt.
17

 Að stuðla að jafnrétti kynjanna er því mikilvægur 

                                                        
16

 World Bank, Engendering Development, Policy Research Report (Washington D.C.: Oxford 

University Press, 2001). Bls. 1; UNDEF, Increasing women's political participation and representation 

in the Southern African Development Community region (SADC), 28. febrúar 2008, 

http://www.un.org/democracyfund/XNewsSADCProject.htm (skoðað 19. apríl 2012). 
17

 World Bank, Engendering Development, Policy Research Report (Washington D.C.: Oxford 

University Press, 2001). 
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hlekkur í þróunaagerðum sem stefna að því að allir, hvort sem það eru konur eða 

karlar, geti aukið lífsgæði sín.
18

 

3.2. Valdefling 

Þar sem einn flokkurinn í greiningarrammanum hér að neðan snýr að valdeflingu og 

tveir mæliþættir falla undir hann, þá ber að skilgreina hvað hugtakið valdefling þýðir. 

Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum er valdefling (e.empowerment) skilgreind sem 

skilningur kvenna á eigin virði, réttur þeirra til að hafa og ákveða skoðanir sínar, 

réttur þeirra til tækifæra og úrræða, réttur þeirra til að stjórna þeirra eigin lífi, hvort 

sem það er innan heimilisins eða utan og svo að lokum möguleikar þeirra á því að 

hafa áhrif á samfélagsbreytingar til að stuðla jafnara samfélagi og efnahagi, bæði á 

landsvettvangi og alþjóðavettvangi.
19

 

3.3. Greiningarramminn 

Til að ramma inn umfjöllun og greiningu mína á samfélagsstöðu kvenna í 

sunannverðri Afríku styðst ég við greiningarramma sem Þróunarstofnun Sameinuðu 

þjóðanna hefur þróað og notað í sinni árlegu Þróunarskýrslu frá árinu 2010. Þessi 

greiningarrammi er sérstaklega hannaður til að sýna þá þætti sem saman mæla 

jafnrétti kynjanna – sjá mynd nr. 1.
20

 

 
21

 

Mynd nr. 1 

                                                        
18

 World Bank, Engendering Development, Policy Research Report (Washington D.C.: Oxford 

University Press, 2001). Bls. 3 
19 United Nations Population Information Network, Guidelines on Women's Empowerment, 

http://www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html (skoðað 23. apríl 2012). 
20

 United Nations, Human Development Report, Þróunarvísitala (New York City: Oxford University 

Press, 2011). 
21

 United Nations, Human Development Report, Tecnhical Notes (New York City: Oxford University 

Press, 2011). 
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Á mynd nr. 1 má sjá þrjá megin flokka sem saman eiga að mæla jafnrétti kynjanna. 

Efst eru flokkunum þremur raðað upp lárétt og heita þeir eftir röð frá vinstri til hægri 

heilsa, valdefling og vinnumarkaður. Fyrir neðan hvern flokk eru svo mæliþættirnir, 

en þeir tveir sem mældir eru fyrir heilsu eru þættir sem snúa að frjósemisheilbrigði 

kvenna (e. reproductive health), þ.e. mæðradauði og frjósemi unglingsstúlkna (15-19 

ára). Í valdeflingu og vinnumarkaðnum blandast svo flokkarnir enda haldast þeir 

jafnan í hendur. Fyrir flokkinn valdeflingu eru mælinþættirnir nám karla og kvenna 

umfram grunnskólanám og hlutfall karla og kvenna á þingi. Í vinnumarkaðnum er 

mæliþátturinn einn, en hann er atvinnuþátttaka karla og kvenna. Saman mynda þessi 

flokkar vísitölu sem á svo að segja til um jafnrétti kynjanna, eða öllu réttara ójafnrétti 

kynjanna í ríkjum heimsins. Þeim mun hærra gildi sem vísitalan hefur þeim mun 

meira ójafnrétti er milli karla og kvenna í viðkomandi samfélagi. Í ríkjum þar sem 

hvað mestur árangur hefur nást í jafnréttismálum, t.d. í norðanverðri Evrópu, eru gildi 

vísitölunnar lág. Á móti er gildi vísitölunnar hæst í ríkjum Afríku sunnan Sahara sem 

gefur sterka vísbendingu um að enn er langt í land í jafnréttismálum í þeim 

heimshluta.
22

 

Í þessari ritgerð vera gildi ,,ójanfréttisvísitölunnar“ (summa mæliþáttanna) ekki 

notuð sem slík til að greina lífskjör og samfélagsstöðu kvenna í sunnanverðri Afríku, 

heldur ákveðnir mæliþættir hennar skoðaðir yfir 20 ára tímabil. Eins og má sjá hér að 

neðan notast ég við fjóra þætti úr öllum þremur flokkunum og því ætti það að veita 

nokkra innsýn inn í það hvernig löndin sem ég tek fyrir eru að standa sig á þessum 

sviðum og hvernig þróunin hefur verið. Eini mæliþátturinn sem ég notast ekki við, er 

sá sem mælir barnsburð hjá unglingsstúlkum en hann fellur undir flokkinn heilsa, 

ásamt mæðradauða. Ástæðan fyrir því að ég notast ekki við hann er einfaldlega sú að 

þróunarvísitalan hóf fyrst að birta þær tölur í árlegum skýrslum sínum árið 2010 og 

því er ekki hvorki hægt að greina þróun sem hefur átt sér stað milli ára né sjá einhver 

mynstur. 

3.4. Skilgreining mæliþátta 

Ástæðan fyrir því að þessi þættir eru taldir hentugir og árangursríkir til mælinga  á 

jafnrétti kynjanna og stöðu kvenna er sú, að þeir eru hannaðir til sýna fram á hversu 

neikvæð áhrif ójafnrétti kynjanna hefur á framþróun ríkja,  og veita mikilvæga sýn á 

                                                        
22

 United Nations, Human Development Report, Þróunarvísitala (New York City: Oxford University 

Press, 2011). Bls. 139-142 
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það hvernig gera megi betur.
23

 Ef þessir þættir endurspegla hæga sem enga þróun, 

verður þjóðfélagið af miklum tækifærum til að bæta lífskjör og efla framþróun 

samfélagsins. Þannig má með sanni segja að land geti ekki talist þróað nema framför 

eigi sér stað þegar kemur að þessum þáttum. Bæði konur og karlar geta ekki nýtt 

hæfileika sína til fullnustu ef úrræði eru ekki til staðar, burtséð frá því hvaða 

mæliflokki það tilheyrir. Að auki þá dregur ójafnrétti kynjanna úr framleiðslu í bæði 

landbúnaði og framleiðslu fyrirtækja, sem að sama skapi minnkar vonir þess að draga 

úr fátækt og tryggja efnahagslega framför. Ójafnrétti kynjanna dregur úr 

stjórnunarhæfileikum þjóða og með því árangurs þeirra í þróunarmálum.
24 

Ef konur ætla að eiga möguleika á því að ná frama innan stjórnmála, halda góðri 

heilsu, eiga möguleika á vinnumarkaðnum eða geta stundað þá menntun sem þær óska 

sér þá þurfa þessi mæliþættir að vera í stöðugri þróun í jákvæða átt. Skertur möguleiki 

kvenna á einhverjum af þessum sviðum skilar sér í minni félagsauði fyrir samfélagið 

sem að sama skapi heftir möguleika landa á því að þróast og eiga möguleika á því að 

sigrast á þeim vandamálum sem stafar að því hverju sinni.
25

 

Ég tel að til þess að fá skilning á niðurstöðum og túlkun rannsóknarinnar sé 

mikilvægt að þekkja hvað liggur að baki þáttanna. 

3.4.1. Heilsa 

Í flokknum heilsa er mæðradauði þátturinn sem ég notast við í greiningunni minni. 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar er mæðradauði það,  

þegar kona deyr á meðan hún er þunguð eða innan við 42 daga eftir barnsburð burtséð 

frá því hversu langan tíma meðgangan tók eða hvar fæðingin átti sér stað. 

Mæðradauði er þegar konan deyr af einhverjum orsökum sem barnsburðurinn getur 

hafa komið af stað eða orðið þess valdandi að hún láti lífið. Þetta á ekki við um dauða 

vegna slysfara.
26

 Dauðsföllin geta svo að sjálfsögðu átt sér stað löngu eftir þessa 42 

daga frá fæðingu en þá er það samkvæmt skilgreiningu ekki flokkað undir 

mæðradauða þó svo að fæðingin hafi mögulega átt stóran þátt í því.   

Ástæðan fyrir því að heilsa sé mikilvægur þáttur fyrir jafnrétti kynjanna er sú að 

                                                        
23

 United Nations, Frequently Asked Questions (FAQs) about the Gender Inequality Index (GII) , 

Frequently Asked Questions (FAQs) (New York City: United Nations, 2010). 
24

 World Bank, Engendering Development, Policy Research Report (Washington D.C.: Oxford 

University Press, 2001). 
25

 Sama heimild. 
26

 World Healt Organization, Maternal mortality ratio (per 100 000 live births), 2004, 

http://www.who.int/healthinfo/statistics/indmaternalmortality/en/index.html (skoðað 7. April 2012). 
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án hennar geta konur ekki tekið þátt í daglegum störfum innan samfélagsins, notið 

góðs af menntun eða starfi og ekki gert þeim kleift að njóta góðs af þróun sem á sér 

stað. Það að vera við góða heilsu er nátengt því sem fólk tekur sér fyrir hendur og án 

hennar er hægt að koma litlu í verk og ná árangri í þeim verkefnum sem konur og 

karlar leggja fyrir sig.
27

 Mæliþættir varðandi heilsu kvenna á meðgöngu og eftir 

fæðingu sem notaðir eru í Þróunarvísitölunni, eiga sér ekki sambærilega mæliþætti 

fyrir karlmenn. Því er það svo að í þessum flokki sem snýr að heilsu kvenna er hann 

borinn saman við það sem ættu að vera samfélagsleg markmið eða engin dauðsföll við 

barnsburð né barneignir hjá unglingsstúlku. Ástæðan fyrir þessu er að heilbrigði 

kvenna við þessar aðstæður endurspeglar það mikilvægi sem samfélagið tengir við 

heilsu kvenna varðandi barnsburð eða og fæðingar.
28

 

Til að setja þann fjölda mæðradauði sem á sér stað í Afríku í alþjóðlegt samhengi,  

þá áttu sér stað 350 þúsund dauðsföll við barnsburð í öllum heiminum árið 2008 en 

60% af þessum dauðsföllum, eða 204 þúsund dauðsföll, áttu sér stað í ríkjum Afríku 

sunnan Sahara.
29

 

3.4.2. Valdefling – Menntun 

Menntun umfram grunnskólamenntun hjá konum er þátturinn sem er notaður sem 

mæling fyrir valdeflingu kvenna. Því menntaðri sem konur eru,  því upplýstari eru 

þær um það sem er að gerast í kringum þær. Aðgangur kvenna að framhaldsmenntun 

eykur frelsi þeirra sem skilar sér í auknum hæfileika til að skoða samfélagið í kringum 

sig með gagnrýnu hugarfari. Einnig eykur framhaldsmenntun aðgengi þeirra að 

upplýsingum,  sem stuðla að aukinni hlutdeild í samfélaginu og gerir þær líklegri til 

að taka þátt í opinberum störfum. Auk þess eru tengsl á milli framhaldsmenntunar og 

lægri tíðni mæðradauða,  en einnig eru auknir möguleikar til atvinnuþátttöku innan 

ríkja til staðar.
30

 

Sæm dæmi um alvarleika þess hversu miklu máli það skiptir fyrir kynin að hafa 

jafna möguleika til að mennta sig og hversu mikla þróun ríki verða af vegna þess,  má 

                                                        
27

 World Bank, Engendering Development, Policy Research Report (Washington D.C.: Oxford 

University Press, 2001). Bls. 45 
28

 United Nations Development Program, Gender Inequality Index (GII), 2011, 

http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/ (skoðað 25. apríl 2012). 
29

 UNICEF, Maternal and newborn health, 2010, 

http://www.unicef.org/esaro/factsonchildren_5774.html (skoðað 22. apríl 2012). 
30

 United Nations, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, Skýrsla (New York 

City: United Nations Development Program, 2010). 
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benda á rannsókn sem Alþjóðabankinn gerði.
31

 Í henni segir,  að ef ríki á borð við þau 

í sunnanverðri Afríku hefðu markvist hafist handa á því að minnka menntunarbilið á 

milli stúlkna og stráka í skólum landsins í kringum árið 1960 eins og lönd í Austur–

Asíu gerðu á þeim tíma,  og að sama skapi náð svipuðum árangri og þau fram til 

ársins 1992,  hefði verg landsframleiðsla hvers ríkis aukist um 0,5-0,9% á hverju ári.
32

 

3.4.3. Valdefling – Stjórnmálaþátttaka 

Hlutfall kvenna á þingi skiptir sköpun fyrir jafnrétti kvenna í samfélögum,  en það er 

einn mæliþáttanna sem ég nota fyrir tölfræðigreininguna. Fyrir konur að hafa fulltrúa 

á þingi sem talar þeirra máli, lætur sig varða það sem þeim er huglægt og getur 

stuðlað að og ýtt undir lög og reglugerðir sem aðstoðar þær að ná fram jafnrétti er 

ómetanlegt.  Í nokkrum ríkjum í sunnanverðri Afríku er þetta þó af skornum skammti 

og vantar konur því sárlega einhvern til að tala þeirra máli. Það er almennt talið að 

hlutfall kvenna á þingi í hverju landi fyrir sig þurfi vera 30% eða hærra til þess að þær 

geti haft marktæk áhrif á opinbera stefnumótum og ákvörðunartöku.
33

  

Einnig má hafa það í huga að í lýðræðislegu stjórnarfari eiga allir að hafa jafnan 

rétt til þátttöku og koma að opinberri ákvarðanatöku. Samkvæmt Gunnari Helga 

Kristinssyni, prófessors, í grein hans ,,Lýðræði drög að greiningu” er lýðræði 

stjórnskipulag þar sem uppsprettu valdsins má rekja rekja til fólksins, en ekki bara 

karla.
34

 Til þess að konur geti haft marktæk áhrif á sitt samfélag,  þarf rödd þeirra að 

heyrast svo þær geti brugðist við óskum hins almenna borgara, og því ber að stuðla að 

þátttöku þeirra til stjórnmála þannig hagsmunir beggja kynja sé varðir með lögum.
35

  

3.4.4. Atvinnuþátttaka  

Síðasti þátturinn sem ég skoða í greiningunni minni verður atvinnuþátttaka kvenna í 

sunnanverðri Afríku. Almenn skilgreining á vinnuafli lands eru allir þeir sem hafa og 

mæta í vinnu eða eru í leit að vinnu á aldrinum 16 til 65 ára. Utanskildir eru nemar, 

ellilífeyrisþegar, heimavinnandi foreldrar, fólk í fangelsum eða öðrum  stofnunum, 

                                                        
31

 World Bank, Engendering Development, Policy Research Report (Washington D.C.: Oxford 

University Press, 2001). 
32

 Sama heimild. Bls. 11 
33

 UNDEF, Increasing women's political participation and representation in the Southern African 

Development Community region (SADC), 28. febrúar 2008, 

http://www.un.org/democracyfund/XNewsSADCProject.htm (skoðað 19. apríl 2012). 
34

 Gunnar Helgi Kristinsson, „Lýðræði. Drög að greiningu,“ Íslenska stjórnkerfið, 2007: Bls. 91-92. 
35

 Sama heimild. Bls. 91-92. 
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fólk sem er í vinnu sem borga laun undir borðið og fólk á atvinnuleysisbótum.
36

 

Það að konur skuli ekki vinna og vera því hluti af vinnuaflinu hefur ekki bara 

slæmt áhrif á hag kvenna heldur skaðar það efnahaginn í heild sinni. Einnig kemur 

það jafnvægi á valdauppbyggingu í landinu en til að jafnrétti kynjanna geti átt sér stað 

þarf að vera jafnvægi á atvinnuþátttöku almennt.
37

 Takmörkuð tækifæri og minni 

möguleiki til að skapa tekjur, hvort sem það er í vinnu heima fyrir eða á 

vinnumarkaðnum, hefta möguleika kvenna til þess að hafa áhrif á úthlutun úrræða og 

fjárhagsákvarðanir heimilisins. 
38

 

Fyrir konur að hafa ekki jafna möguleika til atvinnuþátttöku á borð við karlmenn 

takmarkar lífsgæði þeirra á marga vegu m.a. með því að þá minnkar aðgangur þeirra 

að  félagsauði, samfélags- og félagshæfni þeirra rýrnar, efnahagur þeirra versnar, sem 

leiðir til þess að þær geta ekki séð fyrir sjálfum sér og fjölskyldu sinni. Þessi 

mismunun stuðlar að því að konur geti ekki tekið þátt í þeirri þróun sem á sér stað og 

geta því ekki aukið lífsgæði sín og þeirra í kringum sig. Einnig þýðir það fyrir konur 

að þær eru berskjaldaðri gagnvart hvers konar áföllum og skiptir engu hvort það  

varðar þær, fjölskyldur þeirra eða líf þeirra þegar þær eru orðnar aldraðar.
39

 

Eins og með svo margar skýrslur sem snúa að tölfræði eru takmarkanir til staðar, 

og er Þróunarvísitalan engin undantekning. Þegar kemur að mæliþáttunum sem ég 

notast við, eru augljósar takmarkanir til staðar. Sem dæmi um það má nefna, að í 

upplýsingum um konur sem hlutfall af heildarvinnuafli í ríki, vantar oft upplýsingar 

um ólaunuð störf hjá konum og hvort ráðning þeirra sé skráð á löglegan hátt. Fleiri 

mikilvægir þætti sem geta stuðlað að skekkju í vísitölunni eru t.d. hvernig konur nota 

þann tíma sem þær hafa. Með því á ég við, að á þeim hvílir ýmislegt, á borð við það 

að sjá um heimilið og börnin, sem tekur af þeim frítíma. Þetta veldur oft líkamlegri og 

andlegri þreytu sem getur ýtt undir sjúkdóma og skorið á annars mikilvægan tíma sem 

færi í vinnu eða nám.
40

 Aðrir þættir sem vísitalan takmarkast við, eru eignarhald á 

verðmætum, kynbundið ofbeldi og þátttaka í ákvörðum innan samfélagsins, en 

aðgengi að tölfræði varðandi þetta er ábótavant.
41

 

                                                        
36

 United Nations, Frequently Asked Questions (FAQs) about the Gender Inequality Index (GII) , 

Frequently Asked Questions (FAQs) (New York City: United Nations, 2010). 
37

 World Bank, Engendering Development, Policy Research Report (Washington D.C.: Oxford 

University Press, 2001). 
38

 Sama heimild. Bls. 57 
39

 World Bank, Engendering Development, Policy Research Report (Washington D.C.: Oxford 

University Press, 2001). 
40

 United Nations, Frequently Asked Questions (FAQs) about the Gender Inequality Index (GII) , 

Frequently Asked Questions (FAQs) (New York City: United Nations, 2010). 
41

 Sama heimild. 



  

 15 

4. Efnahagsbandalag sunnanverðrar Afríku (SADC) 

Þrátt fyrir að það séu nokkrar deilur um hvaða lönd tilheyri sunnanverðri Afríku, þá 

held ég mig við aðildarríki SADC, enda mynda þau góðan ramma fyrir það. Saga 

sunnanverðrar Afríku er ekki áfallalaus þrátt fyrir að svæðið sé ægifagurt og ríkt af 

náttúrulegum auðlindum á borð við demanta, platínum og úraníum. Sögur af 

þrælahaldi, þjóðarmorðum, fátækt og ójafnrétti hafa lengi vel verið kenndar við 

þennan hluta álfunnar og þrátt fyrir að ástandið hafi batnað töluvert á síðustu 

áratugum er enn langt sé í land, en í dag glímir sunnanverð Afríka við 

alnæmisfaraldur, spillingu, fátækt og ójafnrétti kynjanna.
42

 

SADC var stofnað árið 1980 af ríkisstjórnum níu landa í sunnanverðri álfunni, en 

þau eru Angóla, Botsvana, Lesótó, Malaví, Mósambík, Svasíland, Tansanía, Sambía 

og Simbabve. Stofnun og tilkoma SADC hafði verið lengi í bígerð af leiðtogum innan 

þessa svæðis Afríku, og undir lok áttunda áratugarins varð þeim ljóst, að þó svo að 

ríki væri sjálfstætt, með fána og þjóðsöng væri það ekki nóg til að auka lífsgæði fólks 

og var því stofnað bandalag til að stuðla að því.
43

 

Það var svo árið 1992 þegar Namibía gekk í bandalagið að það fékk 

löggjafarvald. Í dag er SADC með höfuðstöðvar sínar í Gaborone í Botsvana og 

samanstendur af 15 aðildarríkjum í sunnanverðri Afríku en við stofnríkin bættust 

Austur–Kongó (e. Democratic Republic of Congo), Madagaskar, Máritíus, Namibía, 

Seychelle–eyjar og Suður–Afríka. Samanlagður fjöldi fólks sem býr í aðildarríkjunum 

í dag eru rúmlega 257 milljónir manns.
44

 

Löndin hér að ofan eru þó jafn ólík og þau eru mörg en má þar nefna að 

Seychelles–eyjar eru skilgreind með hátt þróunarstig (næst hæst flokka) í 

þróunarvísitölu S.þ. á meðan lönd eins og Botsvana, Namibía og Suður–Afríka eru 

skilgreind með miðlungs þróunarstig en Mósambík og Austur–Kongó eru með lágt 

þróunarstig. Þessi mismunur skýrist bæði á miklum mun á þjóðartekjum milli ríkjanna 

                                                        
42

 Shula E. Marks, Britannica Academic Edition, 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/556618/Southern-Africa (skoðað 15. apríl 2012). 
43

 Southern Africa Development Community, Southern African Institute for Environmental 

Assessment, 2005, http://www.saiea.com/calabash/html/sadc.html#sadc (skoðað 9. apríl 2012). 
44

 Southern Africa Development Community, SADC member states, 9. janúar 2009, 

http://www.sadc.int/index/browse/page/52 (skoðað 8. Apríl 2012). 
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en einnig félagslegum þáttum eins og menntun í hverju landi og heilsugæsla.
45

 

Á síðastliðnum árum hafa ríki innan sunnanverðrar Afríku lagt mikla áherslu á að 

gefa konum tækifæri á borð við karlmenn, og sett fram ýmsar reglugerðar og sáttmála 

sem eiga að tryggja rétt þeirra.  

4.1. SADC og jafnrétti kynjanna 

Eins og gefur að skilja hefur SADC í mörg horn að líta og spilar baráttan fyrir jöfnum 

tækifærum kynjanna stórt hlutverk í starfsemi bandalagsins. Það hefur látið margt gott 

af sér leiða og hannað og samþykkt marga mikilvæga sáttmála, sem hafa eflt þátttöku 

kvenna á bæði vinnumarkaðnum og í stjórnmálum.
46

 Gott dæmi um það er að í 

aðildarríkjum SADC var meðaltal kvenna á þingi 15% meira en í öðrum ríkjum 

álfunnar fyrir sunnan Sahara árið 1997. Eftir þingkosningar í Suður–Afríku árið 1999 

skipuðu konur 30% sæta á þingi sem var þá áttunda hæsta hlutfall kvenna í heiminum 

á eftir Norðurlöndunum, Hollandi og Þýskalandi.
47

 

Árið 1997, eftir áratuga barráttu frjálsra félagasamtaka og grasrótarsamtaka 

kvenna sem sneru að jafnrétti kynjanna, var það loksins svo að SADC samþykktu 

sáttmála sem sneri að þróun á jafnrétti kynjanna. Sáttmálin skuldbindur hæstu 

ráðamenn hvers ríkis að, að minnsta kosti  30% af fulltrúum landsins verði konur, 

þegar kemur að því að taka ákvarðanir innan stjórnmála landsins. Einnig skuldbindur 

sáttmálin þá til að stuðla að jöfnum aðgangi og stjórn kvenna yfir árangursríkum 

úrræðum, breyta og betrumbæta lög og taka í gegn allar félagslegar aðferðir og 

iðkanir sem ýta undir kúgun kvenna. Einnig skulu þeir koma í veg fyrir aukningu 

ofbeldis gagnvart konum og börnum.
48

  

Nú ár árinu 2012 eru tvö lönd í sunnanverðri Afríku sem tróna í tíu efstu sætunum 

í heiminum yfir hæsta hlutfall kvenna á þingi. Þetta eru Suður-Afríka með 42,3% 

hlutfall kvenna á þingi og Seychelles-eyjar með 43,8%.
49

 Af þeim 63 löndum sem eru 

með yfir 20% hlutfall kvenna á þingi í heiminum samkvæmt 

Alþjóðaþingmannasambandinu eru sjö þeirra frá sunnaverðri Afríku sem hlýtur að 

                                                        
45

 United Nations, Human Development Report, Þróunarvísitala (New York City: Oxford University 

Press, 2011). 
46

 Gisela Geisler, Women and the Remaking of Politics in Southern Africa (Uppsala: Nordiska 

Afrikainstitutet, 2004). 
47

 Sama heimild. Bls. 9 
48

 Sama heimild. Bls. 9 
49 Inter-Parliamentary Union, Women in national parliaments, 31. Desember 2011, 

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (skoðað 10. Apríl 2012). 
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teljast nokkuð, gott miðað við að það er nærri helmingur af aðildarríkjum SADC. Þó 

svo að það sé glæsilegur árangur má lengi gera betur og er það eitt af markmiðum 

SADC fyrir árið 2015.
50

 

4.2. SADC og 2015 markmiðin 

SADC er í samstarfi við ýmsar stofnanir og frjáls félagasamtök til þess að ná sínum 

markmiðum og eitt af þeim sem snýr að jafnrétti kynjanna er Southern Africa Gender 

Protocol Alliance. Í samstarfi við samtökin hefur SADC sett sér háleit, en göfug 

markmið sem þau ætla að vera búin að ná árið 2015. Þessi sáttmáli, sem heitir The 

SADC Protocol on Gender and Development, var undirritaður árið 2008 og inniheldur 

hann 28 markmið. Þau eru samkvæmt samtökunum fyrstu sinnar tegundar í heiminum 

og setja þau SADC mjög ofarlega á lista yfir frumkvöðlastarfsemi, sem veita 

aðildarríkjunum og þegnum þeirra staðfestu á vilja þeirra til að ná markmiðum sínum. 

Þessi markmið eru sköpuð til að ná yfir öll aðildarríki bandalagsins, hvort sem þau eru 

lítil eða stór, svo auka megi jafnrétti kynjanna og er það svo á ábyrgð allra ríkjanna að 

fylgja þeim eftir. Þrátt fyrir að  markmiðin séu 28 talsins, ætla ég einungis að fara yfir 

þau sem snúa að mínum mæliþáttum þ.e.a.s. mæðradauða, atvinnuþátttöku kvenna, 

hlutfall kvenna á þingi og menntun umfram grunnskólamenntun. Með því að skoða 

þessi markmið er hægt að bera þau saman við tölfræðina, kanna hvar mikilvægt sé að 

bregðast við og spá fyrir um það hvort alvöru árangur sé mögulegur.
51

 

4.2.1. Heilsa 

Markmið SADC varðandi heilsu kvenna er að aðildarríkin skulu vera búin að lækka 

tíðni mæðradauða um 75% árið 2015, en árið 2008 átti mæðradauði sér stað hjá 689 

konum af hverjum 100 þúsund fæðingum að meðaltali í aðildarríkjum SADC. Þetta 

þýðir, samkvæmt útreikningum, að mæðradauði skuli í mesta lagi eiga sér stað hjá 

172 konum af hverjum 100 þúsund fæðingum að meðaltali. Það ber þó að nefna að þó 

svo að þetta skuli vera meðaltal yfir aðildarríki SADC, þá er tíðni mæðradauða mjög 

breytileg á þessu svæði og sveiflast alveg frá 15 og uppí 1100 dauðsföll við barnsburð 

per 100 þúsund íbúa. Þá skuli aðildarríkja SADC þróa og setja á stefnur sem snúa að 

andlegri, líkamlegri og kynheilsu kvenna og karla en einnig sjá til þess að allar 

                                                        
50

 Inter-Parliamentary Union, Women in national parliaments, 31. desember 2011, 

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (skoðað 10. apríl 2012). 
51
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http://www.genderlinks.org.za/page/sadc-about-the-alliance (skoðað 10. apríl 2012). 
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þungaðar konur njóti þess hreinlætis, næringu og aðbúnaðar sem þær þurfa.
52

 

4.2.2. Valdefling – Menntun  

Markmiðasetningin varðandi menntun kvenna segir að aðildarríki SADC skuli setja á 

lög sem stuðla að jöfnu aðgengi kvenna og karla til menntunar, hvort sem það er 

grunnskólamenntun, framhaldsmenntun eða óhefðbundið nám. Þau skuli einnig koma 

upp og setja á kennslustefnur sem snúa að staðalímynd kvenna og karla í námi, en 

einnig stefnur sem fræða bæði karla og konur um kynbundið ofbeldi
53

 

4.2.3. Valdefling – Stjórnmálaþátttaka 

Aðildarríki SACD skuli sjá til þess að árið 2015 verði allavega 50% af störfum sem 

snúa að ákvarðantöku í opinbera geiranum, setin af konum. Þau skuli einnig sjá til 

þess að öllum löggjöfum fylgi almannavitund, en með því er átt við að almenningur sé 

meðvitaður um löggjafirnar, sem sýni fram á mikilvægi tengslanna á því að konur og 

karlar fari jöfnum höndum um ákvarðanir í þjóðfélaginu. Einnig skuli aðildarríkin 

setja á sérstaka löggjöf og stefnur sem gera konum kleift að eiga jafnan rétt og karlar 

til stjórnmálaþátttöku.
54

  

4.2.4. Atvinnuþátttaka 

Að aðildarríki SADC skuli setja á stefnur sem taka með í reikning mörg hlutverk 

kvenna á borð við heimilishald og vinnu og auðvelda þeim þessa byrði. Setja á stefnur 

og skapa lög sem tryggja jafnan aðgang kynjanna á vinnumarkaði og taka með í 

reikninginn framlag kvenna til formlega og óformlega hluta atvinnulífsins. Koma á 

lögum og stefnum sem tryggja að karlar og konur hafi jafnan aðgang að 

efnahagslífinu í hvaða mynd er. Aðildarríkin skulu koma á lögum sem stuðla að því 

að konur eigi jafnan aðgang að efnahagslegri þátttöku á borð við menn og endurskoða 

stefnur sem snúa að frumkvöðlastarfsemi og veita konum greiðari að henni. 
55

 

 

Ef SADC ætlar sér að ná þessum markmiðum sínum eru miklar breytingar innan 

aðildarríkjanna nauðsynlegar. Mörg þeirra hljóta að teljast  háfleyg, miðað við það 

sem tölfræðin hér að neðan lætur í ljós, en skýrar og afdrifaríkar stefnur frá 

                                                        
52
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ríkisstjórnum landanna og aðstoð frá alþjóðasamfélaginu þurfa að vera staðar ef vel á 

að takast. Hér að neðan má svo sjá tölfræðina og greininguna sem henni fylgir en með 

því að rýna þær er betur hægt að sjá hvernig þróun hefur átt sér stað í aðildarríkjum 

SADC. 
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5. Tölfræðigreining 

5.1. Þróunarvísitala Sameinuðu þjóðanna 

Í ljósi þess að rannsóknarefnið mitt er að komast að því, hvernig konur í sunnanverðri 

Afríku standi á þeim sviðum sem segja til um lífsgæði þeirra,  er vert að líta betur á 

þættina sem ég mun notast við til að komast að því hvort þær standi höllum fæti, hvort 

jákvæð þróun sé til staðar,  og hvað það sé sem orsaki það. Eins og áður kom fram, 

mun ég einblína á heilsu, valdeflingu og atvinnuþátttöku kvenna, en samkvæmt 

Þróunarvísitölu Sameinuðu þjóðanna eru þetta þeir þættir sem gefa góða mynd af 

lífsgæðum kvenna.
56

 

Alveg frá því að fyrsta skýrsla þróunarvísitölunnar var gefin út, hefur hún gefið 

mikinn gaum að ójöfnum tækifærum kynjanna og þó svo að þetta eldfima efni hafi 

alltaf haft stórt vægi, hefur það réttilega færst í aukana síðastliðin ár. Það er ekkert 

land í heiminum með fullkomið jafnrétti kynjanna og er vísitalan hönnuð þannig að 

hún segir til um hversu mikilli þróun ríki verða af vegna ójafnrétti milli kynjanna og 

veitir hún innsýn í þetta ójafnrétti sem er til staðar í þessum þremur mæliþáttum
57

 

Tölurnar hér að neðan eru úr margvíslegum gagnabönkum sem eru opnir 

almenningi, en Sameinuðu þjóðirnar notast við þessar upplýsingar við gerð 

þróunarvísitölunnar ásamt mörgum öðrum. Upplýsingar um tíðni mæðradauða má sjá 

í árlegum skýrslum UNICEF um stöðu barna (e. The State of the World’s Children) 

og um atvinnuþátttöku kvenna má sjá í gagnabönkum hjá 

Alþjóðavinnumálastofnuninni (e. International Labour Organization - ILO) sem snýr 

að vinnuafli í heiminum. Tölur um menntun kvenna umfram grunnskólamenntun er 

fengnar frá Menningarmálastofnum Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) og tölur um 

hlutfall kvenna á þingi eru fengnar frá alþjóðlegum samtökum sem eru í samstarfi við 

Sameinuðu þjóðirnar, sem fylgjast með og mæla þingþátttöku kvenna í ríkjum 

heimsins eins og Alþjóðaþingmannasambandið (e. International Parliamentary 

Union).
58
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5.2. Tölfræðigreining á aðildarríkjum SADC 

Hér að neðan birti ég töflurnar sem segja til um þrjá fyrrnefnda þætti úr 

Þróunarvísitölu Sameinuðu þjóðanna (HDR) úr þremur mismunandi málaflokkum, 

sem segja mikið til um lífsgæði og stöðu kvenna í ríkjunum sem birt eru hér að neðan. 

Ríkin eru fimmtán talsins og eru eins og áður kom fram,  öll hluti af 

Efnahagsbandalagi sunnanverðrar Afríku. Til þess að geta greint þetta sem best hef ég 

rannsakað þrjú misumandi ártöl, 1990, 2000 og 2010, úr skýrslum HDR, en þau 

spanna 20 ára tímabil. Þar sem ríkin eru fimmtán talsins þá verða þetta fimmtán 

mismunandi töfur. Flokkarnir þrír eru heilsa, en mæliþátturinn þar verður tíðni 

mæðradauða, valdefling,  en þar er mæliþátturinn menntun kenna umfram 

grunnskólamenntun og hlutfall kvenna á þingi, og seinasti flokkurinn er vinnuafl en 

þar er mæliþátturinn atvinnuþátttaka kvenna. Vert er að hafa í huga að 

tölfræðiupplýsingarnar em eru birtar í þróunarskýrslum Sameinuðu þjóðanna hvert ár 

eru byggðar á tölfræðigögnum sem safnar er saman a.m.k. einu til tveimur árum fyrr. 

Með því að notast við tölfræði úr þróunarvísitölunni og setja hana upp á einfaldan 

og sjónrænan hátt verður auðveldara og áhrifaríkara að fylgjast með þróun þessara 

þátta í hverju ríki fyrir sig eftir ártölum, bera þá saman eftir ríkjum og mögulega rýna 

inn í framtíðina Einnig verður kannað hvað veldur þeirri þróun sem kemur í ljós út frá 

töflunum, og hvað sé hægt að gera til að sporna við henni eða stuðla að henni, allt 

eftir því hvert hún stefnir. Gera verður ráð fyrir því, sérstaklega í eldri vísitölum, að 

einhverjar tölfræðiupplýsingar vanti. 

Það ber þó að gefa gaum að mæliþáttunum fyrir menntun kvenna, hlutfall þeirra á 

þingi og mæðradauða. Þróunarvísitalan hefur breyst töluvert frá þeim tíma sem hún 

var gefin fyrst út árið 1990 og eru mæliþættir hennar alltaf að þróast og verða 

fullkomnari. Þetta á sérstaklega við um menntun kvenna umfram grunnskólamenntun 

en eins og sjá má í tölfunni eru mælieinangarnar ólíkar þessi þrjú ár sem ég notast við, 

þó svo að þær mæli vissulega alltaf menntun þeirra umfram grunnskólamenntun á 

einhvern hátt. Það sama á við um stjórnmálaþátttöku, en árið 1990 var mælt hlutfall 

kvenna á þingi miðað við að hlutfall karla væri 100%. Eins og sjá má var þessu svo 

breytt í það að mæla einungis hlutfall þeirra á þingi. Sömu sögu er svo að segja af 

mæðradauða, þar sem í fyrstu vísitölunni var tölfræðin borin saman við tölfræðina frá 

löndum sem talin voru þróuð á þeim tíma, en þessu var svo breytt. 
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5.2.1. Tölfræðitöflur 

 

Angóla
59

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 Vantar Vantar 39% 15,4%***** 

2000 Vantar 28%*** 73,1% 15,5% 

2010 1400 - per 100 þ. 

fæðingar 

Vantar 76,3% 37,3% 

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám. 

*****Hlutfall kvenna miðað við að meðaltal karla sé mælt sem 100%. Því lægri sem talan er, því meira 

bil er á hlutfalli karla og kvenna. Því stærri sem talan er, því minna er bilið. 

 

Botsvana
60

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 10* 106** 35,5% 5,1%***** 

2000 330 - per 100 þ. 

fæðingar 

91,3%*** 64,7% 17% 

2010 380 - per 100 þ. 

fæðingar 

73,6%**** 75,1% 11,1% 

*Miðað við að 100 sé meðaltal í ,,Norðrinu”
61

. Mikill munur á tölunum segir til um háa tíðni 

mæðradauða og öfugt. Ef talan fer yfir 100 þýðir það að tíðni mæðradauða sé orðin minni en meðaltal 

,,Norðursins”. 

**Miðað við að meðaltal karla sem hafa menntun umfram grunnskólamenntun sé 100. Því lægri sem 

talan er, því stærra er bilið á milli kynjanna. Ef talan er hærri en 100 þýðir það að meðaltal kvenna með 

menntun umfram grunnskólamenntun sé hærra en karla.  

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 

*****Hlutfall kvenna miðað við meðaltal karla sem er mælt sem 100%. Því lægri sem talan er, því 

meira bil er á hlutfalli karla og kvenna. Því stærri sem talan er, því minna er bilið. 
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Austur–Kongó
62

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 Vantar Vantar Vantar Vantar 

2000 Vantar 28,6%*** 61,1% 3,3% 

2010 1100 - per 100 þ. 

fæðingar 

10,7%**** 57,4% 7,7% 

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám. 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 

 

Lesótó
63

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 Vantar 144** 43,8% Vantar 

2000 Vantar 80,3%*** 47,1% 10,7% 

2010 960 - per 100 þ. 

fæðingar 

24,3%**** 71,9% 25,8% 

**Miðað við að meðaltal karla sem hafa menntun umfram grunnskólamenntun sé 100. Því lægri sem 

talan er, því stærra er bilið á milli kynjanna. Ef talan er hærri en 100 þýðir það að meðaltal kvenna með 

menntun umfram grunnskólamenntun sé hærra en karla.   

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám. 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 
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Madagaskar
64

 

*Miðað við að 100 sé meðaltal í ,,Norðrinu”65. Mikill munur á tölunum segir til um háa tíðni 

mæðradauða og öfugt. Ef talan fer yfir 100 þýðir það að tíðni mæðradauða sé orðin minni en meðaltal 

,,Norðursins”. 

**Miðað við að meðaltal karla sem hafa menntun umfram grunnskólamenntun sé 100. Því lægri sem 

talan er, því stærra er bilið á milli kynjanna. Ef talan er hærri en 100 þýðir það að meðaltal kvenna með 

menntun umfram grunnskólamenntun sé hærra en karla. 

*****Hlutfall kvenna miðað við að meðaltal karla sé mælt sem 100%. Því lægri sem talan er, því meira 

bil er á hlutfalli karla og kvenna. Því stærri sem talan er, því minna er bilið. 

 

 

Malaví
66

 

 

**Miðað við að meðaltal karla sem hafa menntun umfram grunnskólamenntun sé 100. Því lægri sem 

talan er, því stærra er bilið á milli kynjanna. Ef talan er hærri en 100 þýðir það að meðaltal kvenna með 

menntun umfram grunnskólamenntun sé hærra en karla. 

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám. 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 

*****Hlutfall kvenna miðað við að meðaltal karla sé mælt sem 100%. Því lægri sem talan er, því meira 

bil er á hlutfalli karla og kvenna. Því stærri sem talan er, því minna er bilið. 
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Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 10* 83** 39,7% 1,5%***** 

2000 490 – per 100 þ.  

fæðingar 
Vantar 69,1% 8% 

2010 510 – per 100 þ.  

fæðingar 
Vantar 86% 9,4% 

Ár 

 

Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 Vantar 60** 41,8% 8,9%***** 

2000 620 - per 100 þ.  

fæðingar 
53,9%*** 78,3% 8,3% 

2010 1100 - per 100 þ.  

fæðingar 
10,4%**** 74,6% 13% 
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Máritíus
67

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 24* 94** 26% 5,7%***** 

2000 50 - per 100 þ. 

fæðingar 
69,9%*** 37,4% 7,6% 

2010 15 - per 100 þ. 

fæðingar 
45,2%**** 46,3% 17,1% 

*Miðað við að 100 sé meðaltal í ,,Norðrinu”68. Mikill munur á tölunum segir til um háa tíðni 

mæðradauða og öfugt. Ef talan fer yfir 100 þýðir það að tíðni mæðradauða sé orðin minni en meðaltal 

,,Norðursins”. 

**Miðað við að meðaltal karla sem hafa menntun umfram grunnskólamenntun sé 100. Því lægri sem 

talan er, því stærra er bilið á milli kynjanna. Ef talan er hærri en 100 þýðir það að meðaltal kvenna með 

menntun umfram grunnskólamenntun sé hærra en karla. 

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám. 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 

*****Hlutfall kvenna miðað við að meðaltal karla sé mælt sem 100%. Því lægri sem talan er, því meira 

bil er á hlutfalli karla og kvenna. Því stærri sem talan er, því minna er bilið. 

 

Mósambík
69

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 Vantar 57** 47,9% 16%***** 

2000 1100 - per 100 þ. 

fæðingar 
17,1%*** 83,% 30% 

2010 520 - per 100 þ. 

fæðingar 
1,5%**** 85,7% 34,8% 

**Miðað við að meðaltal karla sem hafa menntun umfram grunnskólamenntun sé 100. Því lægri sem 

talan er, því stærra er bilið á milli kynjanna. Ef talan er hærri en 100 þýðir það að meðaltal kvenna með 

menntun umfram grunnskólamenntun sé hærra en karla. 

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 

*****Hlutfall kvenna miðað við að meðaltal karla sé mælt sem 100%. Því lægri sem talan er, því meira 

bil er á hlutfalli karla og kvenna. Því stærri sem talan er, því minna er bilið. 
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Namibía
70

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 Vantar Vantar 23,8% Vantar 

2000 230 - per 100 þ. 

fæðingar 
83,9%*** 53,9% 20,5% 

2010 210 - per 100 þ. 

fæðingar 
49,6%**** 53,5% 26,9% 

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám. 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 

 

 

Sambía
71

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 16* Vantar 28,7% 2,9%***** 

2000 650 - per 100 þ. 

fæðingar 
34,9%*** 65,4% 10,1% 

2010 830 - per 100 þ. 

fæðingar 
25,7%**** 60,4% 15,2% 

*Miðað við að 100 sé meðaltal í ,,Norðrinu”72. Mikill munur á tölunum segir til um háa tíðni 

mæðradauða og öfugt. Ef talan fer yfir 100 þýðir það að tíðni mæðradauða sé orðin minni en meðaltal 

,,Norðursins”. 

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám. 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 

*****Hlutfall kvenna miðað við að meðaltal karla sé mælt sem 100%. Því lægri sem talan er, því meira 

bil er á hlutfalli karla og kvenna. Því stærri sem talan er, því minna er bilið. 

 

                                                        
70

 United Nations, Human Development Report, Þróunarvísitala (New York City: Oxford University 

Press, 1990, 2000, 2010). 
71 Sama heimild. 
72

 Þróuð ríki samkvæmt skilgreiningu Þróunarvísitölunnar 



  

 27 

Seychelles–eyjar
73

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 Vantar Vantar Vantar Vantar 

2000 Vantar Vantar Vantar 23,5% 

2010 Vantar 66,9%**** Vantar 23,5% 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 

 

 

Simbabve
74

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 5* 86** 35% 9%***** 

2000 400 - per 100 þ. 

fæðingar 
56,3%*** 66,6% 14% 

2010 880 - per 100 þ. 

fæðingar 
48,8%**** 60,8% 18,2% 

*Miðað við að 100 sé meðaltal í ,,Norðrinu”75. Mikill munur á tölunum segir til um háa tíðni 

mæðradauða og öfugt. Ef talan fer yfir 100 þýðir það að tíðni mæðradauða sé orðin minni en meðaltal 

,,Norðursins”. 

**Miðað við að meðaltal karla sem hafa menntun umfram grunnskólamenntun sé 100. Því lægri sem 

talan er, því stærra er bilið á milli kynjanna. Ef talan er hærri en 100 þýðir það að meðaltal kvenna með 

menntun umfram grunnskólamenntun sé hærra en karla. 

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám. 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 

*****Hlutfall kvenna miðað við að meðaltal karla sé mælt sem 100%. Því lægri sem talan er, því meira 

bil er á hlutfalli karla og kvenna. Því stærri sem talan er, því minna er bilið. 
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Suður–Afríka
76

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 30* Vantar 35,4% 2,8%***** 

2000 Vantar 96,9%*** 46,2% 28% 

2010 400 - per 100 þ. 

fæðingar 
66,3%**** 51% 33,9% 

*Miðað við að 100 sé meðaltal í ,,Norðrinu”77. Mikill munur á tölunum segir til um háa tíðni 

mæðradauða og öfugt. Ef talan fer yfir 100 þýðir það að tíðni mæðradauða sé orðin minni en meðaltal 

,,norðursins”. 

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám. 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 

*****Hlutfall kvenna miðað við að meðaltal karla sé mælt sem 100%. Því lægri sem talan er, því meira 

bil er á hlutfalli karla og kvenna. Því stærri sem talan er, því minna er bilið. 

 

 

Svasíland
78

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 Vantar Vantar Vantar Vantar 

2000 230 - per 100 þ. 

fæðingar 
78,8%*** 41,9% 6,3% 

2010 390 - per 100 þ. 

fæðingar 
49,9%**** 55,2% 22,1% 

***Þetta ár voru mældar stúlkur sem lögðu stund á nám umfram grunnskólanám 

****Þetta ár voru mældar allar þær konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram grunnskóla. 
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Tansanía
79

 

Ár Mæðradauði Menntun kvenna umfram 

grunnskólamenntun 

Atvinnuþátttaka 

kvenna 

Hlutfall 

kvenna á 

þingi 

1990 7* 60** 48,3% Vantar 

2000 530 - per 100 þ. 

fæðingar 
Vantar 82,1% 16,4% 

2010 950 - per 100 þ. 

fæðingar 
Vantar 88,8% 30,4% 

*Miðað við að 100 sé meðaltal í ,,Norðrinu”. Mikill munur á tölunum segir til um háa tíðni 

mæðradauða og öfugt. Ef talan fer yfir 100 þýðir það að tíðni mæðradauða sé orðin minni en meðaltal 

,,Norðursins”. 

**Miðað við að meðaltal karla sem hafa menntun umfram grunnskólamenntun sé 100. Því lægri sem 

talan er, því stærra er bilið á milli kynjanna. Ef talan er hærri en 100 þýðir það að meðaltal kvenna með 

menntun umfram grunnskólamenntun sé hærra en karla. 
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6. Greining tölfræðinnar 

Með því að rýna í tölfræðina má sjá ýmsar tilhneigingar og mynstur myndast. Sum 

eru talin jákvæð fyrir jafnrétti kynjanna og þróun viðkomandi landa og má þar nefna 

aukningu á hlutfalli kvenna á þingi en annað eins og aukin tíðni mæðradauða þykir 

mjög slæm enda hefur há tíðni mæðradauða margvíslegar neikvæðar afleiðingar á 

jafnt fjölskyldur sem samfélag. Hér að neðan mun ég greina hvern mæliþátt fyrir sig 

og leitast við að útskýra yfir tímabilið og orsök hennar eins vel og hægt er. 

6.1. Mæðradauði 

Því miður er það svo að mæðradauði hefur aukist til muna í flestum löndum í 

sunnanverðri Afríku eins og sjá má á töflunum. Aukningin hefur verið hröð og mikil í 

löndum á borð við Tansaníu, Malaví og Simbabve þar sem mæðradauði hefur 

tvöfaldast á einungis tíu árum en þessar tölur haldast í hendur við alnæmisfaraldurinn 

sem skekið hefur þennan landshluta síðastliðna áratugi.
80

 

Þó svo að konur í þessum hluta álfunnar eigi á hættu að deyja við barnsburð 

vegna of hás blóðþrýstings, sýkinga og berkla þá er það svo að HIV/alnæmi og 

fylgikvillar tengdir vírusnum eru orðnir stærsta vandamálið.
81

 Í dag er sunnaverð 

Afríka með hæstu tíðni HIV/alnæmis í heiminum þar sem lönd á borð við Botsvana, 

Svasíland og Lesótó eru með yfir 20% hlutfall íbúa sem sýktir eru af veirunni.
82

 Flest 

dauðsföll hjá konum við barnsburð í þessum hluta álfunnar má því á einn eða annan 

hátt rekja til HIV/alnæmis en því lengur og því fleiri konur sem eru HIV/alnæmis 

smitaðar, því meiri líkur eru á að sjúkdómurinn muni stuðla að dauðsfalli við 

barnsburð. Konur sem eru með HIV/alnæmi eru móttækilegri fyrir öðrum 

sjúkdómum, sem einnig geta dregið þær til dauða við fæðingu, á borð við miklar 

blæðingar, blóðeitrunar, lungnabólgur og annarra sjúkdóma sem líkaminn er 

móttækilegur fyrir þegar ónæmiskerfið er veikt.
83

 Það sem einnig er talið að getið 

stuðlað að mæðradauða hjá HIV/alnæmis smituðum konum er sú staðreynd, að þessar 
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konu fái ekki sömu meðferð á meðgöngu og við fæðingu vegna þess að þær eru 

smitaðar.
84

 

Það er þó ekki einungis HIV/alnæmi sem stuðlar að mæðradauða þó svo að það 

eigi stóran hlut að máli,  en fóstureyðingar koma  þar einnig inn í.
85

 Fóstureyðingar 

sem ekki eru gerðar af fagaðilum stórauka dánartíðni hjá konum, en samkvæmt 

rannsókn sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnun gerði árið 2006,  átti mæðradauði sér 

stað í 37 tilvikum af 100 þúsund fæðingum hjá þeim konum sem voru tilneyddar í 

fóstureyðingar við slæmar heilbrigðis aðstæður.
86

 Einnig getur orsök mæðradauða 

verið sú, að þrátt fyrir að kona sé tiltölulega heilbrigð, þá hafi hún ekki aðgengi að 

nauðsynlegri  heilbrigðisþjónustu og fagaðilum til að aðstoða hana á meðgöngu og 

við fæðingu, og getur það kostað hana lífið. Að lokum getur orsök fyrir mæðradauða 

líka verið slys, ofbeldi, morð og sjálfsvíg, en talið er þó þess háttar dauðsföll séu 

minniháttar þegar kemur að tölfræðinni og eiga þau sérstaklega við um fátækari ríki í 

sunnanverðri Afríku, en algengt er að þess konar dánarorsök séu ekki skráð sem 

mæðradauði.
87

 

Til þess að setja það í samhengi hversu mikil áhrif alnæmisfaraldurinn hefur á 

lífslíkur kvenna sem eru þungaðar eða eru nýbúnar að fæða, má benda á að á milli 

áranna 2005 og 2007 var dauði við barnsburð á spítölum í Suður–Afríku tíu sinnum 

líklegri til að eiga sér stað ef konan var með HIV/alnæmi. Leiddar eru líkur að því að 

ef HIV/alnæmis smit ættu sér ekki stað í sunnanverðri álfunni, væri mæðradauði mun 

minni en raun ber vitni.
88

 Það ber þó að nefna þau ríki sem hafa náð góðum árangri í 

því að lækka tíðni mæðradauða, en þau sem hafa náð tekið sem mestum framförum í 

þessum efnum eru Mósambík og Máritíus. Mósambík hefur lækkað sitt hlutfall um 

rúmlega helming á árunum 2000 til 2010 eða úr 1100 dauðsföllum við barnsburð 

miðað við  100 þúsund fæðingar niður í 520 sem verður að teljast einstaklega góður 

árangur miðað við flest nágrannalönd þess, en þar hefur tíðnin að mestu aukist eða 

staðið í stað. Eitt nágrannaland Mósambík stendur þó mun framar hinum í þessum 

efnum og er það Máritíus. Þeim hefur tekist að ná sínu hlutfalli frá 50 dauðsföllum 
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við barnsburð miðað við  100 þúsund fæðingar niður í 15 eða um 70% en með því eru 

þau kominn  nálægt fyrrgreindum markmiðum SADC sem eru lækkun hjá 

aðildarríkjunum um 75%.
89

  

Um lönd í sunnanverðri Afríku er að mörgu leyti talið að þeir sigrar sem áður 

hafa átt sér stað í fækkun tilfella mæðradauða á seinustu áratugum, hafi tapast með 

mikilli útbreiðslu HIV/alnæmis.
90

 

7.2. Menntun kvenna umfram grunnskólamenntun 

Það getur reynst erfitt að greina nákvæmlega hvernig mynstur hefur átt sér stað,  

þegar við skoðum þáttinn menntun kvenna umfram grunnskólamenntun. Ástæðan 

fyrir því er sú, að í þeim þróunarvísitölum sem ég notaðist við voru mælieiningarnar 

aldrei þær sömu, heldur breyttust þær á milli ára. Þetta er þykir ekkert óeðlilegt þar 

sem alltaf er verið að fullkomna mælieiningarnar, þannig að þær endurspegli betur 

hvort jafnrétti kynjanna sé til staðar og hvort þróun eigi sér stað í viðkomandi landi. 

Eins og sjá má þá mælir fyrsta einingin frá árinu 1990 hversu stórt meðaltal kvenna sé 

með menntun umfram grunnskólamenntun,  samanborið við meðaltal karla. Þarna má 

sjá svart á hvítu hvar konur standa gagnvart körlum. Árið 2000 eru svo mældar allar 

þær stúlkur sem á þeim tíma lögðu stund á nám umfram grunnskóla, og árið 2010 

voru mældar allar konur, 25 ára og eldri, sem höfðu lokið námi umfram 

grunnskólamenntun.  

Út frá tölfræðinni má sjá að það er í rauninni allur gangur á því hvernig konur 

standa varðandi menntun, en í löndum á borð við Botsvana og Suður–Afríku voru 

t.a.m. yfir 90% stúlkna í námi umfram grunnskóla árið 2000, á meðan lönd á borð við 

Angóla, Austur–Kongó og Mósambík voru öll með undir 30% þátttöku stúlkna í námi 

umfram grunnskóla.
91

 

Lönd í sunnanverðri Afríku geta þó státað sig af því að þeirra svæði stendur sig 

einna best í þessum málum, en samkvæmt upplýsingum frá Sameinuðu þjóðunum frá 

2010 þá eru að meðaltali fleiri stúlkur þar með menntun umfram grunnskólamenntun 
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en annars staðar í álfunni.
92

 Stúlkur í þessum hluta álfunnar eru samkvæmt UNICEF 

oftar en ekki með lægri tíðni í námi umfram grunnskóla en strákar. Samkvæmt tölum 

frá UNICEF árið 2007 var tíðni drengja í þess konar námi 22% í Angóla en einungis 

20% hjá stúlkum. Að sama skapi er tíðni drengja í þess konar námi 38% í Sambíu en 

35% hjá stúlkum. Ójafnrétti kynjanna sveiflast þó ekki einungis í aðra áttina en í 

Lesótó er tíðni drengja í námi umfram grunnskóla töluvert lægri en hjá stúlkum.
93

 

Ástæður þess að stúlkur eru með lága tíðni í námi umfram grunnskóla geta verið 

margþættar.
94

 Fátækt grefur undan möguleikum stúlkna á því að mennta sig en 

skólagjöld ásamt öðrum gjöldum á borð við ferðakostnað til skóla, fatnaðar og 

bókakaupa ýta undir bilið á milli kynjanna til að geta menntað sig. Þegar fátækar 

fjölskyldur hafa ekki efni á því að mennta öll börnin sín, eru það oftar en ekki 

dæturnar sem sitja á hakanum og  þurfa vera heima þangað til þær gifta sig.
95

  

Heimilisverk koma einnig í veg fyrir tækifæri stúlkna til að mennta sig og þróast, en 

þau taka mikinn tíma sem annars væri hægt að nýta í nám. Sem dæmi má nefna að 

stúlkur eru oft látnar sjá um vatnssöfnun fyrir heimilið áður en þær mæta í skólann, en 

slík ferð getur auðveldlega tekið meira en klukkutíma sem skilar sér í fjarveru í námi. 

Stúlkur þurfa einnig oft að halda sig heima ef einhver einstaklingur í fjölskyldunni er 

veikur,  til að hlúa að honum,  en þetta hefur færst gífurlega í aukana með tilkomu 

alnæmis faraldursins í sunnanverðri Afríku.
96

 

Aðbúnaður í skólum hamlar oft tækifærum stúlkna til að geta sótt þá og náð 

árangri. Minna en helmingur allra skóla í sunnanverðri Afríku bjóða upp á aðgengi að 

hreinu vatni og minna en 40% þeirra bjóða upp á fullnægjandi hreinlætisaðstöðu. 

Þetta veldur því að krakkarnir og þá sérstaklega stúlkur, eru tilneyddar til að skrópa í 

tímum eða jafnvel hætta í skólum vegna þess að ekki eru viðeigandi salernisaðstaða til 

staðar fyrir stúlkur og drengi, sem veita lágmarks næði og skil á milli kynjanna. Þetta 

er vandamál sem verður sérstaklega viðkæmt þegar stúlkur komast á kynþroskaaldur. 

Einnig geta snemmbúnar giftingar og ótímabærar þunganir valdið því að stúlkur þurfi 
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að hætta í skóla.
97

 

Ákveðin hugarfarsbreyting þarf að eiga sér stað til að tryggja öllum stúlkum sæti 

á skólabekk og bæði stjórnvöld og almenningur verða að átta sig á því hversu mikil 

áhrif menntun kvenna hefur á samfélagið. Hún skilar ekki bara aukinni efnahagslegri 

þróun til lengri tíma og hærri lífsgæða fyrir landið, heldur einnig bættri stöðu kvenna 

almennt ásamt auknu jafnrétti kynjanna. 

7.3. Hlutfall kvenna á þingi 

Mjög augljóst mynstur má sjá á tölunum frá hlutfalli kvenna á þingi, en nánast 

undantekningarlaust í öllum aðildarríkjum SADC hefur hlutfall þeirra aukist stöðugt á 

þessu 20 ára tímabili. Samkvæmt Gisela Geisler og riti hennar ,,Women and the 

remaking of Politics in Southern Africa“ má rekja ástæður þess til árangursríkra 

sáttmála og stefnumótana sem aðildarríki SADC hef sett sér.
98

 Má þar nefna 

sáttmálann sem aðildarríki SADC skrifuðu undir árið 1997 sem fólst í því að auka 

þátttöku kvenna í stjórnmálum og ákvarðanatöku, en hann skuldbindur hæstu 

ráðamenn hvers ríkis til þess að framfylgja því að að minnsta kosti  30% af fulltrúm 

landsins verði konur þegar kemur að því að taka ákvarðanir innan stjórnmála 

landsins.
99

 Ástæðan fyrir því að talan er 30% er sú, eins og áður hefur komið fram, að 

hlutfall kvenna á þingi þurfi að vera 30% eða hærra til þess að þær geti haft marktæk 

áhrif á stefnumótun og ákvarðanir.
100

 

Þrátt fyrir háleit markmið hjá SADC þá eiga þeir langa leið fyrir höndum ef þeir 

ætla að ná því. Árið 2007 setti SADC sér ennþá háleitari markmið varðandi 

stjórnmálaþátttöku kvenna en þá skrifuðu aðildarríki bandalagsins undir sáttmála sem 

miðar að því að hlutfall kvenna á þingi í þessum ríkjum verði 50%. Þrátt fyrir 

stuðning almennings fyrir markmiðum eins og þessum, þá heldur hlutfall kvenna á 

þingi í aðildarríkjunum áfram að vera lágt, en sem dæmi má nefna að í Botsvana og 

Austur–Kongó fylla konur einungis 11,1% og 7,7% sæta á þingi, sem er með því 

lægsta innan SADC. Þetta þráláta vandamál á sér stað vegna þess að 
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stjórnmálaflokkarnir, sem hafa stærsta hlutverkið í þjálfun og uppbyggingu 

stjórnmálaleiðtoga, sjá ekki hag sinn í því að setja konur í stjórnunarstöður innan 

flokkanna sinna né að bjóða þær fram í kosningum.
101

 

Ójöfn réttindi og samfélagsstaða kvenna gagnvart körlum takmarka einnig 

möguleika þeirra til að taka þátt í stjórnmálum og hafa áhrif á ákvarðanir, bæði í 

þeirra samfélögum og á landsvísu.
102

 Mörg landanna eru á réttri leið og jákvæð teikn 

eru á lofti en af þeim fjórum mæliþáttum sem ég notaðist við úr þróunarvísitölunni 

virðist vera að jákvæðasta þróunin fyrir stöðu kvenna eigi sér stað í ofangreindum 

mæliþætti. Með tilkomu aukins hlutfalls kvenna á þingi hafa þær meiri áhrif á 

ákvarðantöku og opinbera stefnumótun og geta því stuðlað að þróun í þeim þáttum 

þar sem henni er ábótavant. 

7.4. Atvinnuþátttaka kvenna 

Þegar tölfræðin fyrir atvinnuþátttöku kvenna er skoðuð má sjá augljóst mynstur sem á 

við um lang flest ríki sem eiga aðild að SADC. Þróunin hefur verið sú, að árið 1990 

eru flest löndin með lágt hlutfall vinnandi kvenna eða vel undir 50% mörkunum. Frá 

þessum tíma og fram til ársins 2000 verður síðan gífurleg aukning í atvinnuþátttöku 

kvenna en tölurnar tvöfalda sig oftar en ekki á einum áratug. Þetta hlýtur að teljast 

nokkuð sérstakt, þar sem lítil eða engin aukning á sér síðan stað í löndunum frá 

árunum 2000 til 2010. 

Ástæðan fyrir þessu mikla stökki í atvinnuþátttöku kvenna má rekja til nokkurra 

megin ástæðna. Til að byrja með verður að hafa í huga að á þessu 20 ára tímabili hafa 

mælingar á á atvinnuþátttöku kvenna aukist og orðið nákvæmari. Ama Ata Aidoo, 

fyrrverandi menntamálaráðherra Ghana, lét hafa það eftir sér árið 1995 að á árunum 

frá 1975 til 1995 hafi lítið sem ekkert verið minnst á konur sem vinna við landbúnað, 

hvorki í opinberri stefnu stjórnvalda né hjá alþjóðlegum þróunarstofnunumm en 

gríðarlegur fjöldi kvenna starfaði og starfar enn í þeirri atvinnugrein.
103

 

Þó svo að orskökin fyrir þessari miklu aukningu megi rekja að hluta til betri 

mælinga, þá er það meira sem kemur við sögu.  Einnig ber að nefna að oft er vinna 
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hjá konum ekki skráð sem slík, vegna þess að hún vinnur heima, sér um landbúnað og 

ræktun matvæla eða fær borgað svart fyrir vinnu sína. Þrátt fyrir þetta er hún alveg 

jafn stór hluti af vinnuafli landsins og ef hún væri að vinna í opinberum störfum. 

Skráningar á störfum kvenna af þessu tagi hafa þó færst í aukana á síðastliðnum 

árum.
104

 

Annað atriði sem hefur verið rætt í þessu samhengi er að hámarksaldur í skólum 

skiptir einnig miklu máli,  en sem dæmi má nefna,  að í Suður-Afríku var sett á stefna 

árið 1996 sem takmarkar tíma barna í skólum eftir ákveðinn aldur. Þá var komið á 

hámarksaldri fyrir hvern árgang, sem gerði það að verkum að börn  og unglingar voru 

neydd til að hætta í skólum og send út á vinnumarkaðinn í staðinn. Ef skoðaðar eru 

tölur frá árinu 1997 sést glögglega að þetta reyndist rétt, en mikil aukning átti sér stað 

hjá ungu fólki á vinnumarkaðnum á þessum tíma. Atvinnuþátttaka virðist einnig hafa 

aukist töluvert eftir árið 1997 hjá þeim sem ekki tókst að ljúka námi sínu eftir 

grunnskóla sem ýtir undir þá kenningu að börn hafi í hætt í skóla og farið út á 

vinnumarkaðinn eftir að hafa náð hámarksaldri til að geta lagt stund á nám.
105

 

Þegar skoðuð er hversu lítil aukning er hjá atvinnuþátttöku kvenna frá árunum 

2000 til 2010 má að öllum líkindum leiða það til alnæmisfaraldurins, en 

einstaklingum með þennan sjúkdóm hefur fjölgað gífurlega seinasta áratug í þessum 

hluta álfunnar.
106

 Eins og áður kom fram er HIV/alnæmi útbreiddast í sunnanverðri 

Afríku af öllum heiminum og teygir sjúkdómurinn sig til allra anga samfélagsins. 

Atvinnuþátttaka kvenna er þar engin undantekning en vegna fjölda HIV/alnæmis 

smitaðra einstaklinga í þessum löndum hefur það hamlað vinnuþátttöku þeirra 

umtalsvert. Þær konur sem eru smitaðar hafa oft lítil úrræði til að glíma við þennan 

lífshættulega sjúkdóm, og eru fyrir bragðið of veikar til að sinna störfum, hvort sem 

það er heima fyrir eða á vinnumarkaðnum. Einnig fara þær oft sjálfkrafa í 

umönnunarstöðu ef einhver á heimilinu smitast og verða því af mikilvægri tekjulind 

vegna þess að þær geta ekki stundað vinnuna sína. Sú staðreynd að þrátt fyrir að störf 

kvenna séu ekki endilega talin í mælingum breytir það því ekki að samfélagið getur 
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ekki þrifist án þeirra.
107

 

Það má leiða líkur að því að önnur ástæða fyrir lítilli aukningu á árunum 2000 til 

2010 sé sú að, konur eru í auknu mæli að fá greiðari aðgang að meiri menntun og 

vegna þess þá tefja þær innkomu sína á vinnumarkaðinn. Einnig getur langvarandi 

atvinnuleysi hjá konum stuðlað að lítilli aukningu á þessu tímabili, en þegar þær hafa 

verið lengi án vinnu eru þær líklegri til að draga sig úr allri atvinnuþátttöku og 

hreinlega gefast upp.
108
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7. Horft til framtíðar 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar á síðastliðnum áratugum hjá konum í sunnanverðri 

Afríku.  Það getur reynst erfitt að spá fyrir um framtíð þeirra,  þar sem þessi hluti 

álfunar er heldur óstöðugur, sérstaklega með tilkomu alnæmisfaraldursins sem hefur 

tekið sinn toll af öllum hliðum samfélagsins. Ef það ætti að spá í framtíðina með því 

að rýna í tölfræðina hér að ofan,  er bæði jákvæð og neikvæð þróun sem bíður kvenna. 

Jákvæða þróunin hefur átt sér stað í jafnrétti kynjanna á hlutfalli kvenna á þingi,  en 

þar hefur þátttaka þeirra hækkað jafnt og þétt á síðastliðnum 20 árum en þó mis 

mikið, eins og bent var á varðandi Botsvana og Austur–Kongó. Einnig jókst 

atvinnuþátttaka kvenna umtalsvert á árunum milli 1990 og 2000, en hefur hún í 

framhaldi af því hækkað mjög lítið í flestum ríkjum eða hreinlega staðnað. Það sem er 

þó mest ógnvekjandi er hversu mikil aukning mæðradauða hefur átt sér stað. Þessi 

mikla aukning skaðar alla ofanverða mæliþætti og fleiri til. Ef ekki verður tekið í 

taumana og ferlinu snúið við eru þróunarmöguleikar og jöfn réttindi kvenna og karla í 

sunnanverðri Afríku sett í mikla hættu. Heilu kynslóðirnar munu láta lífið ef úbreiðsla 

HIV/alnæmis heldur uppteknum hætti, og það þarf varla að taka það fram hversu 

geigvænleg áhrif það myndi hafa á þróun ríkjanna í þessum hluta álfunnar. 

7.1. Alnæmisfaraldurinn og áhrif hans 

Samfélagið sem slíkt reiðir sig á konur og skiptir það engu hvernig á það er litið. Að 

því sögðu er það svo, að ef konur eru berskjaldaðar og njóta ekki sama réttar og 

karlar,  þá eru þeir einstaklingar líka berskjaldaðir og varnarlausir sem reiða sig á 

konur. Varnarleysi efnahagsins vegna kvenna og alnæmisfaraldursins er því 

grafalvarlegt og brýnt mál sem þarf að finna lausn á sem allra fyrst. Því fleiri konur 

sem þurfa að kljást við HIV/alnæmi, hvort sem þær eru smitaðar eða ekki, því meira 

lamast samfélagið og getur ekki þróast.
109

  

Mikilvægt er fyrir stjórnvöld í sunnanverðri Afríku að setja á fastar reglugerðir og 

sáttmála eins og leiðtogar SADC ríkjanna gerðu, sem ýta undir jafnrétti kynjanna og 

gefa konum jöfn tækifæri á við karla. Þegar alnæmisfaraldurinn er orðinn jafn 

útreiddur og raun ber vitni,  þarf á utanaðkomandi hjálp að halda til að sporna við 

honum. Það fellur því ekki einungis í hlut Afríkuríkjanna að sigrast á sínum vandamál 
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heldur verður alþjóðasamfélagið að skipta sér af og veita þá hjálp sem möguleg er 

hverju sinni. 

7.2. Jafnrétti kynjanna 

Efnahagsleg þróun opnar margar dyr í áttina að því að auka jafnrétti kynjanna til 

lengri tíma. Til þess að þetta geti orðið að veruleika,  þarf umhverfi í kringum 

stofnanir að stuðla að jöfnum rétti kynjanna og setja og fylgja eftir stefnum sem snúa 

að þessu langvarandi ójafnrétti. Í þessu samhengi má líta til tallagna sem 

Alþjóðabakinn setti fram í ,,Engendering development“ árið 2001. Þar lagði bankinn 

fram tillögur að stefnumarkmiðum í jafnréttismálum í þremur liðum. 

1. Endurskipulagning á stofnunum í samfélaginu til þess að stuðla að jöfnum 

réttindum og tækifærum fyrir konur og karla.  

Endurskipulagning á stofnunum sem snúa að löggjafarvaldinu og efnahagnum 

er nauðsyn til þess að stuðla að jafnrétti kynjanna og jöfnum tækifærum þeirra. 

Vegna þess hversu gjörn lagaleg úrræði eru að ýta undir hag karla er þörf á 

endurskipulagninu þeirra, sérstaklega í þeim sem snúa að atvinnuþátttöku og 

réttindi til stjórnmálaþátttöku.  

Með úrræðum varðandi atvinnuþátttöku er átt við þau lög sem koma í veg 

fyrir ákveðin störf sem konur geta unnið við, eða þá að takmarka þann tíma sem 

þær geta notað til starfa, jafnvel þó það sé undir því yfirskini að það sé 

,,konunum í hag”. Slík lög skal fella úr gildi. Jafnrétti til atvinnuþátttöku og jafn 

háar tekjur kynjanna geta hjálpað til við að ýta undir jafnan rétt á 

atvinnumarkaðnum. 

Með lögum varðandi réttindi til stjórnmálaþátttöku er átt við að þá er 

kominn grunnur fyrir því að konur og karlar geti haft jafn háa ,,rödd“ í 

samfélaginu og átt jafna möguleika til stjórnmálaþátttöku. 
110

 

2. Hlúa að efnahagslegri þróun til að styrkja hvata fyrir meira jafnrétti yfir 

úrræðum og þátttöku. 

Hærri tekjur og minnkandi fátækt stuðla að meira jafnrétti kynjanna þegar 

kemur að menntun, heilsu og fæðu, en aukin framleiðsla og nýir 
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atvinnumöguleikar minnka kynbundinn ójöfnuð á atvinnumarkaðnum.
111

 Þetta 

er báðum kynjum í hag þar sem þetta stuðlar að hærri lífsgæðum. Með því að 

auka afköst á vinnumarkaðnum eykst efnahagsleg þróun, sem skilar sér til 

aukinnar menntunar hjá konum. Þetta styrkir hvata fjölskyldunnar til að fjárfesta 

í þróun kvenna og leyfa þeim að taka þátt í atvinnumarkaðnum. Enn fremur, 

þegar efnahagsleg þróun eykst,  þá hækka tekjur sem minnkar fátækt og við það 

minnkar bil kynjanna þegar kemur að menntun og heilsu.
112

 

3. Skapa þarf til úrræði til að lagfæra langvarandi mismun á stjórn yfir 

auðlindum og pólitískri þátttöku. 

Vegna þess að endurskipulagning á stofnunum er ekki endilega nægileg, er þörf 

á brýnum úrræðum til þess að lagfæra langvarandi ójöfnuð kynjanna, til lengri 

og skemmri tíma. Slík úrræði eru oft ákveðin þrep, hönnuð til að lagfæra 

ákveðin mynstur á ójöfnuði kynjanna. Eins og með endurskipulagningu 

stofnana eins og ég talaði um hér að ofan, miða þessi brýnu úrræði að því að 

tryggja jafnan aðgang karla og kvenna að úrræðum varðandi atvinnuþátttöku og 

málefnum innan samfélagsins,  en einnig að bæði kynin séu á viðunandi hátt 

varin gegn hættum á borð við efnahagslegt hruni eða nýja opinbera 

stefnumótun.
113

 

Eins og annars staðar í heiminu er það óvíst hvert framtíðin fleytir konum í 

sunnanverðri Afríku eða hvernig þróunin mun breyta hlutverkum þeirra. Mikið af því 

mun velta á utanaðkomandi umhverfi, hvernig hagkerfi heimsins og áhrif þess mun 

hafa á verkaskiptingu milli kynjanna ásamt þróunaraðstoð til Afríku. Pólitísk pressa á 

alþjóðleg fyrirtæki, stjórnvöld, lánadrottnara og innlend góðgerðarsamtök frá bæði 

konum og körlum, eru nauðsynleg til þess að tryggja að hagsmunir kvenna séu ekki 

látnir sitja á hakanum. Innan álfunnar þurfa sjálfstæð fulltrúasamtök fyrir hagsmunum 

kvenna, allt frá litlum sveitasamtökum og uppí stór samtök á landsvísu, að fá mikinn 

stuðning frá stjórnvöldum ríkjanna og bandalögum á borð við SADC og þau stækkuð 

til fleiri svæða. Menntun og þjálfun fyrir bæði konur og karla þarf að vera til staðar, 

jafnt sem aðgangur að störfum, heilbrigðisþjónustu og leiðtogastöðum.
114
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8. Niðurstöður og lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um stöðu kvenna í sunnanverðri Afríku og jafnrétti 

kynjanna á því svæði og farið yfir mögulegar orsakir þess, afleiðingar og þau úrræði 

sem eru í boði,  hvort sem þau eru frá aðildarríkjum SADC eða alþjóðsamfélaginu.  

Við úrvinnslu ritgerðarinn var notast við heimildir  úr mörgum áttum og má þar nefna 

fræðirit, skýrslur stofnana og samtaka, upplýsingar frá heimasíðum sem snúa að 

efninu og tölfræði frá Sameinuðu þjóðunum. Síðast nefnda atriðið hefur verið 

meginstoð ritgerðarinnar,  en tölfræðin hefur gert mér kleift að sjá hvort mynstur séu 

til staðar og spá fyrir um framtíðina. 

Markmið ritgerðarinnar var að komast að því hvernig staða kvenna hefur breyst í 

sunnanverðri Afríku á síðastliðnum tveim áratugum og hvernig þróunin í 

jafnréttismálum kynjanna hefur verið, en til þess að leggja mat á það var notast við 

gögn sem eru birt í þróunarvísitölu Sameinuðu þjóðanna. Þróunarvísitala Sameinuðu 

þjóðanna, sem er birt í árlegri þróunarskýrslu samtakanna, gefur vísbendingu um það 

hvernig lönd heimsins standa í hinum ýmsu málaflokkum þ.m.t. jafnrétti kynjanna. 

Það ber þó að taka fram að tölfræði á borð þessa getur aldrei gefið upp hárrétta mynd 

af aðstæðum í samfélaginu, einfaldlega vegna þess að hún nær ekki til allra aðila. Hún 

sýnir því þær aðstæður og þá þróun sem sem hægt er að rannsaka með notkun 

tölfræðinnar hverju sinni. 

Við úrvinnslu gagnanna kom margt í ljós og má þar nefna að hlutfall kvenna á 

þingi í flestum aðildarríkjum SADC hefur aukist jafnt og þétt, sem hlýtur að teljast 

mikið gleðiefni, enda skiptir það gríðarlegu miklu fyrir stöðu kvenna að þær hafi 

einhvern sem talar þeirra máli í áhrifastöðum innan samfélagsins, sem snúa að 

ákvarðantökum og stefnumótun. Því hlýtur það teljast til mikils gleðiefnis að nýlega 

urðu tvær konur forsetar í löndun innan sunnanverðrar Afríku. Þetta eru þær Monique 

Ohsan Bellepeay, forseti Maritíus, og Joyce Banda, forseti Malaví. Sú síðarnefnda er 

einnig ötul baráttu kona fyrir réttindum kvenna og má leiða líkur að því að það gæti 

skipta sköpun fyrir komandi þróun og stöðu kvenna í landinu að hafa svona 

einstakling sem forseta landsins.
115
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Einnig hefur menntun kvenna umfram grunnskólamenntun aukist í mörgum landa 

innan SADC en menntun stúlkna er grundvallaratriði fyrir aukinni þróun innan 

samfélagins og stuðlar að auknum lífsgæðum kvenna og þeirra sem standa þeim 

nærri. Á hinn bóginn telst það til áhyggjuefnis hversu mikil aukning hefur átt sér stað 

í hækkandi hlutfalli mæðradauða innan aðildarríkja SADC. Þó svo að einstaka lönd á 

borð við Mósambík og Máritíus hafi tekist að ná góðum árangri í baráttunni gegn háu 

hlutfalli mæðradauða þá er það því miður ekki tilfellið hjá öðrum löndum. Ætla má að 

aukin útbreiðsla HIV/alnæmis spili hér stórt hlutverk en eins og komið hefur fram þá 

er sunnanverð Afríka það svæði í heiminum þar sem sjúkdómurinn er hvað 

útbreiddastur. Þegar hlutfall HIV/alnæmissjúklinga er orðið eins hátt og raun ber vitni 

þá ræðst það á allar stoðir samfélagsins. Það má því leiða líkur að því að 

alnæmisfaraldurinn hafi ekki einungis skaðleg áhrif á mæliþáttinnn sem snýr að 

heilsu, heldur á alla aðra þætti sem segja til um jafnrétti kynjanna og stöðu kvenna í 

sunannverðri álfunni. Faraldurinn dregur úr möguleikum kvenna til að njóta þeirra 

tækifæra sem í boði eru hverju sinni, hvort sem það varðar heilsu, atvinnuþátttöku eða 

menntun, og takmarkar aðgang þeirra að úrræðum og lífsgæðum. 

Til þess að eiga möguleika á að snúa ferlinu við og stuðla að því að 

þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og markmiðum SADC geti orðið að 

veruleika þurfa bæði alþjóðasamfélagið og aðildarríki Efnahagsbandalags 

sunnanverðrar Afríku að taka vel í taumana. Styrkja þarf þróunaraðstoð, móta skýrar 

stefnur sem fylgt er eftir í þaula og stuðla að auknu jafnrétti kynjanna. Síðastnefnda 

þáttinn þarf sérstaklega að standa vörð um því ef hann er látinn sitja á hakanum má 

leiða líkur að því að alvöru árangur í ofangreindum mæliþáttum verði aldrei að 

veruleika. Það er því við hæfi hafa vitna í orð framkvæmdarstjóra matvælaaðstoðar 

Sameinuðu þjóðanna, James T. Morris, en hann lét hafa það eftir sér að framtíð 

sunnanverðrar Afríku standi og falli með því hvernig staðið verður að því að finna 

lausn á alnæmisfaraldrinum.
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