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Útdráttur 

 
Árið 1949, fjórum árum eftir að síðari heimsstyrjöldinn lauk var Þýskalandi skipt í tvö ríki. 

Annars vegar í ríki Austur-Þýskalands þar sem stjórnarhættir vestræns lýðræðis voru 

viðhafðir og hins vegar í ríki Vestur-Þýskalands sem byggði stjórnarfar sitt á hugmyndafræði 

ríkissósíalisma. Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hver áhrif ólíkra stjórnarhátta eru á 

stöðu jafnréttismála. Í þeim tilgangi var einblínt á stjórnmála- og atvinnuþátttöku kvenna í 

ríkjunum tveimur og áhrif stjórnarfars á stöðu kvenna með tilliti til þessa tveggja 

útgangspunkta gerð skil. Hinir ólíku stjórnarhættir sem einkenndu ríkin tvö gerðu þau að 

tilvöldu viðfangsefni til að kanna helstu skýringaþætti á ólíkri stöðu kvenna við mismunandi 

stjórnarfar. Stjórnvöld í Austur-Þýskalandi gerðu kröfu til kvenna um að þær stunduðu 

launavinnu í miklum mæli og því var fjöldi þeirra á vinnumarkaði mun meiri en í Vestur-

Þýskalandi. í dag þykir ljóst að í aukinni atvinnuþátttöku kvenna í Austurhlutanum fólst ekki 

bætt staða þeirra heldur kvöð sem kom fram í tvöfaldri vinnubyrði. Álag launavinnu bættist 

ofan á hina viðteknu hefð feðraveldisins um að konur bæru mesta ábyrð á heimilisstörfum. 

Hlutfall kvenna í stjórnmálum var einnig hærra í Austurhlutanum en Vesturhlutanum. Þrátt 

fyrir það verður að teljast ólíklegt að áhrifakraftur kvenna í Austur-Þýskalandi í tilviki 

stjórnmála hafi verið meiri en í Vestur-Þýskalandi því sem konum var markvisst haldið frá 

valdamiklum embættum. Í niðurstöðum kemur fram að lítill áhrifakraftur kvenna á 

stjórnmálasviðinu í báðum ríkjum virðist hafa verið bein afleiðing af hagsmunagæslu 

feðraveldisins. Möguleikar kvenna á að geta unnið að hagsmunum sínum á hinu opinbera 

sviði stjórnmálanna láu þó fremur í stjórnkerfi lýðræðis. Á grundvelli frjálslyndra og 

lýðræðislegra gilda um réttindi einstaklingsins urðu til kvennréttindahreyfingar. Með tilkomu 

kvennréttindahreyfinganna jukust áhrif kvenna á framgöngu stjórnmálanna smám saman. 

Aukin stjórnmálþátttaka kvenna almennt var bein afleiðing þessarar þróunar. 
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Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA gráðu í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og verður 

hún metin til tólf ECTS eininga. Leiðbeinandi minn við ritgerðarskrifin var Rósa Guðrún 

Erlingsdóttir doktorsnemi í stjórnmálafræði og fær hún miklar þakkir fyrir skilvirka og góða 

leiðsögn. Einnig vil ég koma á framfæri þökkum til Svans Kristjánssonar prófessors við 

Háskóla Íslands fyrir góða hjálp við ákvörðun á ritgerðarefni. Sérstakar þakkir fá einnig: Árni 
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1 Inngangur 

Saga stjórnmála í Þýskalandi er mjög merkileg en hún einkennist fyrst of fremst af miklum 

sviptingum (Lemke 1994, 263). Í kjölfar loka fyrri heimsstyrjaldarinnar var einveldi í 

Þýskalandi afnumið og hið sögufræga Weimar lýðveldi sett á stofn. Erfiðar efnahagsaðstæður 

drógu þó fljótlega úr vinsældum hinna nýju lýðræðislegu stjórnarhátta . Það auðveldaði 

hinum alþekkta einræðisherra Adolf Hitler að komast til valda og hefja stríð í þeim tilgangi að 

koma á alræðisstjórn sinni í Evrópu. Árið 1949 eftir að síðari heimsstyrjöldinni lauk var þýska 

ríkinu skipt upp og ólík stjórnvöld sem innleiddu mismunandi stjórnarfar tóku við 

stjórnartaumunum í ríkjunum tveimur. Í Vestur-Þýskalandi (Bundesrepublik Deutshland BRD) 

sem í fyrstu var stjórnað af bandamönnum Bretlands, Frakklands og Bandaríkjanna tók við 

vestrænt frjálslynt lýðræðiskerfi. Í Austur-Þýskalandi (Deutsche Demokratische Republik 

DDR) sem í fyrstu var undir yfirráðum Sovétríkjanna var tekið upp stjórnkerfi í anda 

ríkissósíalisma sem hafði tilhneigingu til alræðis. (Lemke 1994, 264).  

Þessar miklu breytingar höfðu auðvitað djúpstæð áhrif á aðstæður allra 

samfélagsþegna þýsku ríkjanna. Tilgangur ritgerðar þessarar er að skoða helstu 

skýringarþætti á mismunandi stöðu kvenna við ólíkt stjórnarfar og því verður hér einblínt á 

reynsluheim þeirra í þessum tveim ríkjum, á árunum 1949-1989. Sökum þess hve ólíkir 

stjórnarhættir voru í ríkjunum tveimur á þessum árum eru tilvik Austur- og Vestur-

Þýskalands kjörin til skoðunnar við slíka athugun. 

 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður leitast við að skýra stöðu kvenna innan Vestrænna 

lýðræðiskenninga. Til að skilja þær aðstæður sem konur í lýðræðisríki Vestur-Þýskalands 

bjuggu við er nauðsynlegt að setja þær í samhengi við þann hugmyndafræðilega grundvöll 

sem stjórnvöld og ekki síður samfélagið byggðu á. Stöðu kvenna innan vestrænna 

lýðræðiskenninga verða gerð skil allt frá fyrstu dögum lýðræðis fram til þess tíma er menn 

fóru fyrst að heimfæra hugmyndir frjálslyndis yfir á kvenréttindabaráttuna. Stuðst verður við 

skrif Johns Locke um samfélagssáttmálann auk þess sem vitnað verður í eitt mikilvægasta 

grundvallarrit kvennabaráttunnar; Kúgun kvenna eftir John Stuart Mill. 

 Í öðrum hluta verður fjallað um stöðu kvenna innan kenninga ríkissósíalisma. Þar er 

að mjög miklu leyti byggt á bókinni, Feminist Political Theory eftir Valery Bryson og umfjöllun 

hennar um framlag þeirra Marx og Engels til stjórnspekinnar. Einnig er það rit notað til að 
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gera grein fyrir því hvernig fræðimenn hafa nýtt framlag Marxisma til að greina samfélagsleg 

vandamál sem snúa sérstaklega að stöðu kvenna. 

 Því næst verður fjallað um róttækan femínisma og kenningar um feðraveldi. Þar er 

reynt að gera grein fyrir hinni svokölluðu tvígreiningu Vestrænna samfélaga og þeim áhrifum 

sem feðraveldið hefur haft á stöðu kvenna og hinu opinbera sviði. Þar er einnig mikið byggt 

Valery Bryson auk þess sem stuðst var við doktors rannsókn Auðar Syrkásdóttur á 

stjórnmálaþátttöku íslenskra kvenna. Hún sem nefnist From Feminism to Class Politics. 

Í fjórða hluta er fjallað um mikilvægi atvinnu- og stjórnmálaþátttöku kvenna í nútíma 

samfélögum. Í tilviki þátttöku kvenna á atvinnumarkaði verður mest leitað fanga í skrifum 

Carole Pateman í bókinni The Disorder of Women. Ástæður þess hvers vegna atvinnuþátttka 

kvenna geti stuðlað að auknu kynjajafnrétti í samfélögum nútímans eru raktar þar. Í tilviki 

stjórnmálaþáttökunnar er að mestu leyti byggt á bók Anne Phillips, The Politics of Presence 

en þar er farið yfir mikilvægi aukinnar stjórnmálaþátttöku kvenna og hverju hún getur skilað. 

Í fimmta og næst síðasta hluta þessarar ritgerðar er farið yfir hvernig stjórnmála- og 

atvinnuþátttöku kvenna var háttað á árum aðskilnaðar þýska ríkisins.  Sögulega samfélagsleg 

staða kvenna er þar rakin í stuttu máli samkæmt riti David McClaves sem nefnist Germany a 

Country Study. Við athugun á stöðu kvenna á vinnumarkaði og í stjórnmálum í Austur-

Þýskalandi er m.a. vitnað í bók Barböru Einhorn  sem ber heitið Cinderella Goes to Market. 

Hvað varðar stöðuna í Vestur-Þýskalandi er notast við kafla Christiane Lemke í 

uppflettiritunu Women and Politics Worldwide ásamt bók Ruth og Simone Henig, Women 

and Political Power: Europe since 1945.  

Í sjötta og seinasta hluta ritgerðarinnar eru helstu niðurstöðu og ályktanir kynntar.  

Eftirfarandi spurningar verða hafðar í huga þegar kemur að því að svara spurningunni 
um það hvernig megi skýra ólíka stöðu kvenna við mismundandi stjórnarfar:  

Hver er hugmyndafræðilegur grunnur Ríkissósíalisma annarsvegar og vestræns lýðræðis 

hinsvegar þegar kemur að stöðu kvenna? 

Hvað var líkt og hvað ólíkt með stöðu kvenna þegar kom að stjórnmálaþátttöku í Austur- 

og Vestur-Þýskalandi? 

Hvað var líkt og hvað ólíkt með stöðu kvenna á atvinnumarkaði í Austur- og Vestur-

Þýskalandi?  
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2 Kenningarammi 

2.1 Staða konunnar samkvæmt hugmyndafræði vestrænna 
lýðræðiskenninga: Frá Forngrikkjum til samfélagssáttmálasinna 

Lýðræði sem hugmyndafræði og stjórnarfyrirkomulag á rætur að rekja til Forn-Grikkja. Í 

Aþenu til forna var mikil áhersla lögð á að fullgildir borgarar tækju virkan þátt í 

ákvarðanatökum sem vörðuðu mikilvæg málefni samfélagsins. Ætlast var til að menn væru 

vel upplýstir og kynntu sér þau mál sem efst voru á baugi. Þeir sem töldust til fullgildra 

borgara hittust að minnsta kosti fjörtíu sinnum á ári á þar til gerðum fundum. Þátttakendur á 

hverri þingsamkomu voru um 6.000 en af þeim voru 500 aðilar valdir af handahófi til að 

leggja fram tillögur að stefnubreytingum (Phillips 1991, 23-24).  

Einungis 40.000 af hinum 250.000 íbúum Aþenu töldust þó til fullgildra borgara. 

Þannig hafði einungis lítið brot af þeim rétt til að kjósa. Konur og þrælar höfðu ekki 

kosningarétt og tóku almennt ekki þátt í pólitískum ákvörðunum (Haynes ofl., 2011, 422). Þar 

með má segja að samkvæmt lýðræðislegri hefð Aþenubúa hafi konur, þrælar og þeir sem 

tilheyrðu öðrum minnihlutahópum verið sviptir þeim borgaralegu réttindum og skyldum sem 

hinn sterki minnihluti, þ.e. frjálsir karlmenn höfðu.      

Lýðræði eins og það þekkist í nútímanum hefur augljóslega ekki verið ríkjandi 

stórnarfar í heiminum allt frá dögum Forn-Grikkja. Kenningar um lýðræði voru endurvaktar á 

17. öld þegar einveldi konunga var allsráðandi. Í Vesturheimi trúðu menn að konungur 

stjórnaði í umboði Guðs almáttugs. Lýðræðiskenningar vöknuðu meðal annars til lífsins á ný í 

hinum áhrifamiklu skrifum John Lockes um samfélagssáttmálann.(Svanur Kristjánsson 2012, 

303Samfélagssáttmálinn var samningur sem hinir frjálsu borgarar gerðu við ríkið um að það 

(ríkið) færi með valdið á hverjum tíma í umboði borgaranna. Samkvæmt Locke bjó hver 

einstaklingur yfir náttúrlegum réttindum til eigin lífs og hamingjuleitar (Atli Harðarson 1986, 

36) 

Kenningar Lockes fólu ekki í sér nákvæma lýsingu á því hvernig tryggja skyldi réttlát 

stjórnvöld og réttaröryggi borgaranna. Þær urðu þó mikilvægur grundvöllur þeirra hugmynda 

sem fræðimaðurinn Montesquieu byggði á þegar hann setti fram kenningu sína um þrískipt 

ríkisvald; löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvald. Með því að skipta ríkisvaldinu niður í 

þessar þrjár greinar væri hægt að tempra vald þeirra en jafnfram gætu greinarnar veitt hver 



  

7 

annarri nauðsynlegt aðhald. Út frá hugmyndum þeirra Locke og Montesquieu varð svo til 

svokölluð stjórnarskrárkenning. Hún felur í sér að binda skuli samfélagssáttmálann, 

mannréttindi og þrískiptu ríkisvaldi í stórnarskrá ríkja. Þar með væri ríkinu stjórnað í anda 

góðra stjórnarhátta (eða byggt á stjórnarskrá) sem myndi leiða af sér gott og réttlátt 

stjórnarfar (Svanur Kristjánsson 2012, 303-304).   

Samkvæmt hinni frjálslyndu hefð sem þróaðist í skrifum Lockes og ýmissa annarra 

fræðimanna þess tíma (t.d. Thomas Hobbes og John Stewart Mill) er einstaklingurinn ávallt 

hafður í forgrunni. Samfélagssáttmálinn byggði t.am. á því að einstaklingar sáu að ríkisvaldið 

var nauðsynlegt tæki til að tryggja þeim viðunandi aðstæður til lífs og þar af leiðandi þjónaði 

það hagsmunum þeirra að samþykkja lögmæti ríkisvaldsins (Phillips 1991, 24).  

Einstaklingurinn var lykilinn að lögmæti ríkisvaldsins. Þegar talað er um einstaklinginn 

í almennu sambandi mætti við fyrstu sýn draga þá ályktun að átt sé við hvern einasta 

einstakling innan samfélagsins. Hið frjálslynda lýðræði sem Locke talaði fyrir gerði  hins vegar 

kröfu um að þátttakendur í ákvörðunum eða kosningabærir menn ættu eignir, þ.e.a.s. að 

þeir væru myndugir. Þeir sem ættu eignir hefðu mestra hagsmuna að gæta og því hefði 

ríkisvaldið verið sett á laggirnar til að vernda eignarétt þeirra. Líkt og hjá Forn-Grikkjum var 

það einungis hinn sterki minnihluti frjálsra karlmanna sem áttu eignir og töldust til 

einstaklinga. Börnum, andlega veikum einstaklingum, þjónum og konum var þannig ýtt út á 

jaðar samfélagsins og ekki þótti nauðsynlegt að sérstakir fulltrúar þessara hópa kæmu að 

mótun opinberrar stefnu (Phillips 1991, 25).  

2.2 Jafnréttissinnar storka hefðbundinni stöðu kvenna innan frjálsyndra 
lýðræðissamfélaga 

Ljóst er að lærifeður hinna klassísku frjálslyndu lýðræðiskenninga ætluðu konum aldrei að 

standa jafnfætis körlum þegar kom að pólitískum réttindum og áhrifum.  

Samfélagssáttmálasinnar líkt og Locke skipuðu konunni þannig ákveðna stöðu innan hins 

lýðræðislega samfélags. Sú staða var úti á jaðrinum, innan heimilanna eða einkasviðs og utan 

hins pólitíska stefnumótunarferils sem á sér stað á opinberum vettvangi. Þetta fyrirkomulag 

útilokunar kallast einnig tvígreining vestrænna samfélaga og var kenningin um hana sett 

fram að fræðikonunni Michelle Z. Rosaldo. Femínistar hafa í gegnum tíðina byggt 

samfélagslega gagnrýni sína mikið á grundvelli hennar (Bryson 1992, 50). 
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Konur létu ekki deigann síga og í kjölfar skrifa Locke komu út nokkur rit sem byggðu á 

femínisma og bera upphafi kvennabaráttu merki. Harriet Taylor gaf árið 1851 út bókina 

Frelsun Kvenna í anda frjálslynds femínisma (Bryson 1992, 51). Eiginmaður hennar, John 

Stuart Mill er sá fræðimaður innan stjórnmálaheimspekinnar sem þekktur er fyrir að hafa 

notað hugmyndafræði frjálshyggjunnar og heimfært hana yfir á réttindabaráttu kvenna. 

Þekktasta bókin sem hann skirfaði í nafni femínismans heitir Kúgun kvenna og kom út árið 

1869. Hún varð málgagn kvennabaráttunnar um allan heim enda var hún gefin út í 

fjölmörgum löndum (Bryson 1992, 50) og þýdd á ýmis tungumál, meðal annars íslensku árið 

1990 (Auður Styrkásdóttir 1998, 98). Hún var einnig gefin út á dönsku og var grundvallarrit 

jafnréttisbaráttu í Danmörku jafnt sem á Íslandi. Bókin kom út í upphaflegri þýðingu Sigurðar 

Jónssonar í útgáfu Hins íslenska kvennréttindafélags en var svo endurútgefin tvisvar eftir 

það. Árið 1997 og 2003 í flokki lærdómsrita hins íslenska bókmenntafélags.  

Mill taldi að kúgun kvenna ætti sér sögulegar rætur. Hún væri ekki byggð á skynsemi 

og væri undirokun konunnar innan samfélagsins því hvorki réttlætanleg né óhjákvæmileg 

niðurstaða. Hann tók það hins vegar skýrt fram að við fyrstu sýn virtist honum að konur væru 

veikara kynið. Hann sagði það stafa af af ýmsum samfélagslegum ástæðum svo sem skorti á 

menntun kvenna og þátttöku í opinberu lífi. Hann taldi að ómögulegt væri að þekkja getu 

konunnar til fulls nema veita henni sömu tækifæri og körlum. Konur skyldu hafa sama 

aðgengi að menntun, atvinnu, kosningum og pólitískum embættum. Það væri réttlátt og 

skynsamlegt því einungis þannig myndi samfélagið, í anda frjálshyggjunnar, hámarka nýtingu 

sína á hæfileikum allra þegna. Út frá því dró hann þá ályktun að lagaleg mismunun kynjanna 

væri röng og í staðinn ætti að ríkja fullkomið jafnræði þar sem hvorugu kyninu væri gert 

hærra undir höfði (Bryson 1992, 54-55). 

Um svipað leyti og Kúgun kvenna kom út fóru konur í Bretlandi að berjast fyrir 

réttindum sínum á opinberum vettvangi og krefjast lagaúrbóta. Lagaleg staða kvenna var um 

margt ekki frábrugðin stöðu barna. Um leið og kona gekk í hjónaband var hún svo gott sem 

eign eiginmanns síns þar sem ,, ... eiginmaður átti lagalegt tilkall til eigna konu sinnar (Bryson 

1992, 51).“  

 Kröfur kvenna fóru að snúast um að öðlast sjálfstæðan rétt á sviði fjölskyldu- og 

eignarréttar en jafnframt börðust þær fyrir auknum möguleikum til menntunar og atvinnu. 

Einnig komu fram samtök sem unnu að því að sporna gegn vændi. Í kjölfarið var farið að líta 
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á vændi sem afleiðingu fátæktar og lagalegs valdaleysis kvenna og kynhegðunar karla fremur 

en að konur bæru einar ábyrgð á orsökum og afleiðingum vændis. Frjálsyndar hugmyndir um 

réttindi einstaklingsins fóru því samfara mikilvægri vitundarvakningu um að konur sem hópur 

gætu haft hagsmuni sem væru aðrir en hagsmunir karla. Sú staðreynd olli því að konur sáu 

að þær þyrftu rödd sem talaði þeirra máli á opinberum vettvangi. Lausnin fólst að margra 

mati í jöfnum rétti kvenna og karla til kjörgengis og kosninga. Upp úr miðri nítjándu öld var 

baráttan fyrir jöfnum kosningarétti orðin helsta krafa kvennahreyfinga (Bryson 1992, 52-53). 

Í kaflanum um róttækan femínisma og feðraveldi hér á eftir verður gerð ítarlegri 

tilraun til að greina hversu margþætt réttindabarátta kvenna hefur verið og hvernig staða 

kvenna getur (skv. kenningunni) verið afleiðing ólíkra samfélagslegra þátta. Tilgangur þeirrar 

umfjöllunar er að varpa ljósi á hvað getur helst skýrt mismunandi stöðu kvenna við ólíkt 

stjórnarfar.  

2.3 Hugmyndafræðilegur grunnur ríkissósíalisma og staða kvenna. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða þá þætti sem útskýra ólíka stöðu kvenna við 

mismunandi stjórnarfar. Í þeim tilgangi er horft til skiptingar Þýskalands í ríki Austur- og 

Vesturs-Þýskalands. Áður en lengra er haldið við að kanna hin samfélagslegu atriði sem 

höfðu áhrif á stöðu kvenna er nauðsynlegt að greina frá hugmyndafræði ríkissósíalisma til 

samanburðar við frjálslyndar lýðræðishugmyndir vesturlanda með hliðsjón af stöðu kvenna. 

Þegar afstaða ríkissósíalista til stöðu kvenna er skoðuð er nauðsynlegt að huga að 

kenningarlegu framlagi lærifeðra kommúnismans, þeirra Karls Marx og Friedrich Engels til 

stjórnspekinnar.  

 Ekki er hægt að segja að Karl Marx hafi verið talsmaður kvenréttinda því honum 

fannst undirokun kvenna í sjálfu sér ekki mikilvægt málefni en hafði þó áhuga á að skilja 

samfélagið og stöðu hópa og stétta innan þess (Bryson 1992, 67). 

Kenningar Marx um stöðu konunnar eru mjög margþættar. Samkvæmt kenningum 

hans mótaðist lífsferill fólks innan samfélagsins sem hann sagði að byggði fyrst og fremst á  

grundvelli verkaskiptingar við framleiðslu á vörum. Marx taldi m.ö.o. að vísirinn að fyrsta 

samfélaginu hefði orðið til þegar samvinna við framleiðslu átti sér fyrst stað. Eftir því sem 

framleiðsluferlið varð flóknara og verkaskiptingin meiri og flóknari jókst gróði af 

framleiðslunni og þar með varð til krafa um eignarrétt. Samfara þeirri kröfu kom til 

stéttaskipting samfélagsins þar sem þeir efnameiri voru ofar í valda- og virðingarstiganum en 
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þeir sem minna áttu. Þessu kerfi til styrktar og viðhalds voru búin til lög, ríki og trúarkerfi. Í 

þessu ferli taldi Marx að maðurinn hefði ómeðvitað mótað sinn eiginn lífsferil innan 

samfélagsins (Bryson 1992, 68). 

Marx taldi að þær aðstæður sem maðurinn hefði skapað sér til lífs innan flókinna 

félagslegra, stjórnmálalegra og lagalegra kerfa væru ekki óbreytanlegar. Maðurinn gæti haft 

áhrif á aðstæður sínar en til að skilja þær þyfti hann fyrst og fremst að átta sig á 

efnahagskerfinu sem kerfin byggðu á. Ósk mannsins um breytingar væri hins vegar ekki nóg 

heldur væru allar breytingar háðar þeim efnahagslegum aðstæðum sem hann byggi við á 

hverjum tíma, aðstæðum sem væru til staðar af sögulegum ástæðum og gjörðum mannsins í 

fortíðinni (sama heimild, 69). 

Ef þetta viðhorf er heimfært yfir á kenningar um stöðu kynjanna hefur það djúpstæð 

áhrif. Marxistar myndu t.a.m. segja að fjölskylduformið og kynferðisleg sambönd eins og þau 

þekkjast í dag séu félagslega uppbyggð fyrirbæri sem mótast hafa innan sögulegra aðstæðna. 

Fjölskylduformið og kynferðisleg sambönd breytast ekki nema með breytingum á 

félagslegum og efnahagslegum aðstæðum sem þau þrífast innan. Þeim breytingum er hins 

vegar ekki hægt að koma á vegna breyttra skoðanna, óska eða réttlætiskenndar mannsins 

hvenær sem honum/henni sýnist. Samfélagslegar breytingar koma einungis fram sem 

niðurstöður eða afleiðingar athafna mannsins þegar ákveðinn tími hefur liðið og næsta stigi 

sögulegrar þróunar hefur verið náð (sama heimild, 69). 

Samstarfsmaður Marx, Friedrich Engels taldi t.a.m. að hið nútímalega fyrirkomulag 

fjölskylduformsins væri ónáttúrulegt. Í fræðigrein sinni, Uppruni fjölskyldunnar, 

einkaeignarinnar og ríkisins (1884) færir hann rök fyrir því að í elstu samfélögunum hafi 

sambönd einkennst af fjölkvæni en parasamböndum hafi verið komið á vegna þess að 

konnunni þótti það fyrirkomulag niðurlægjandi.  

Frumsamfélögin hafi auk þess verið ólík nútímasamfélögum að því leyti að þau 

byggðu á jafnræði kynjanna. Verkaskiptingin var jöfn þar sem konurnar réðu ríkjum inni á 

heimilinu en karlinn hafði umsjá með landbúnaðinum. Í þessari verkaskiptingu fólst réttur 

konunnar en ekki undirgefni. Samkvæmt Engels breyttist þetta svokallaða 

jafnréttisfyrirkomulag samfara þróun efnahagskerfisins. Ásamt því að afla sér gróða með 

vinnu sinni styrkti maðurinn jafnframt stöðu sína sem fyrirvinna fjölskyldunnar. Með því að 

afla sér tekna og eigna gerði maðurinn konuna efnahagslega háða sér og tók þar með einnig 
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völdin inni á heimilinu. Á þann hátt hafði konan misst sjálfstæðan rétt sinn og var orðin 

undirgefin eiginmanni sínum (sama heimild, 69-70).  

Þetta þýðir að undirokun konunnar fór samfara fyrstu einkaeigninni og 
stéttarsamfélagi, því það var þá sem konan missti stjórn inni á heimilinu og varð 
efnahagslega háð manninum; það þýddi líka að kvenlega kúgunin á sér enga aðra 
efnislega skýringu – hún er partur af stéttarsamfélagi, en ekki endilega varanlegt 
einkenni mannlegra samskipta. Af þessu má dæma að afnám einkaeignar mun þýða 
endir á kynjaðri kúgun, því menn munu ekki lengur hafa hvata til að arðræna konur: 
Yfirburðir karlsins í hjónabandi eru hin einfalda afleiðing efnahagslegra yfirburða 
hans, sem með afnámi hins síðara munu hverfa af sjálfu sér (sama heimild, 70) 

 

Fyrir Engels var sjálfgefið að jöfn staða kvenna og karla myndi nást með því að konur 

kæmu í auknum mæli inn á vinnumarkaðinn og gerðust launþegar. Ekki væri þess heldur 

langt að bíða því framleiðsluaðferðir í kapítalískum ríkjum nútímans þyrftu á auknu vinnuafli 

að halda. Þannig þyrfti að nýta starfskrafta kvenna og barna í meira mæli. Launavinna kvenna 

myndi frelsa þær því þannig yrðu þær óháðar mönnum sínum efnahagslega og gætu 

endurheimt völd sín innan fjölskyldunnar (sama heimild 71-72).  

Frelsun kvenna hvíldi að mati Engels á tveimur meginforsendum. Sú fyrri var að þær 

tækju að sér launavinnu og hin síðari að komið yrði á svokölluðu sameignarsamfélagi sem 

leysti kapítalismann af hólmi. Í slíku samfélagi yrði almennt eignarhald afnumið og 

heimilishald yrði ekki lengur einkamál hvers og eins heldur yrði það gert að sameiginlegum 

opinberum iðnaði. Þannig myndi samfélagið annast börnin og sjá þeim fyrir menntun. Á 

meðan gæti móðirin farið áhyggjulaus út á vinnumarkaðinn (sama heimild, 72). 

Engels gerði þó ráð fyrir því að heimilisstöfin yrðu áfram á ábyrgð kvenna en sá einnig 

að erfitt gæti reynst fyrir konur að samræma heimilisstörf og launavinnu. Hann gerði þó 

engar tilraunir til að greina þetta vandamál sem hann kallaði tvöfalda kúgun (e. dual 

oppression) frekar. Hann sá fyrir sér að framtíðarlausnin fælist í sameignarsamfélaginu með 

opinberri umsjá heimilisstarfa og barna (sama heimild, 73-74).  

Rósa G. Erlingsdóttir hefur fjallað um þetta fyrirkomulag atvinnuhátta í löndum sem 

bjuggu við stjórnarfar ríkissósíalisma og byggðu á hugmyndum þeirra Marx og Engels. Í  grein 

sinni, Frá einu karlaveldi til annars (1998) talar hún um það sem tvöfalda byrði 

verkakonunnar. Í Miðaustur-Evrópu þar sem hugmyndafræði þeirra Marx og Engels réði 

ríkjum fram til ársins 1989 var mikil þörf á auknu vinnuafli. Konum var því í skipað út á 

vinnumarkaðinn í stórum stíl þar sem þær unnu langan vinnudag og mikla erfiðisvinnu ásamt 
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því að þurfa að sinna heimilinu. Kommúnísku stjórnarflokkarnir á þessum tíma töldu í anda 

Engels og Marx að jöfn atvinnuþátttaka kynjanna fæli í sér jafnrétti en kerfisbundin 

forréttindastaða karla var hins vegar lítið gagnrýnd og öll opinber umræða um stöðu 

jafnréttismála talin óþörf (Rósa G. Erlingsóttir 1998, 33-34). 

 Þetta viðhorf sósíalista til jafnréttismála verður að teljast mikil einföldun og má í 

fljótu bragði finna ýmsa vankanta á jafnréttisstefnu þeirra í anda Marx og Engels. Engels 

gerði launamun kynjanna eða kynjaskiptingu starfa á atvinnumarkaði t.a.m engin skil og 

horfði þar með framhjá þeirri staðreynd að laun kvenna dugðu oftast nær ekki ein og sér til 

framfærslu. Það er þó nauðsynleg forsenda sjálfstæðis konunnar að geta séð fyrir börnum 

sínum ein og óstudd (Bryson 1992, 74).  

  Málstaður kvenna átti sér lítinn sem engan hljómgrunn innan hins opinbera 

vettvangs stjórnmálanna. Marx var því að vísu fylgjandi að konur gerðust meðlimir í fyrstu 

verkalýðshreyfingunum en aldrei var hreyft máls á að þær gætu hugsanlega átt sér 

sameiginlega hagsmuni sem sköruðust á við hagsmuni karla. Þetta hefur af síðari tíma 

Marxistum verið útskýrt með því að ekki væri þörf á að bæta stöðu kvenna því vandamál 

kynjamismununnar myndu ósjálfrátt lagast í kjölfar hinnar efnahagslegu byltingar sem átti að 

skapa hið fullkomna sósíalíska samfélag. Þar með væri í raun ekki hægt að réttlæta sérstaka 

jafnréttisbaráttu kvenna þar sem hún myndi leiða athygli verkamannastéttarinnar frá hinni 

raunverulegu baráttu; stéttabaráttunni (sama heimild, 77)  

2.4 Frá hugmyndafræði Marx til femínisma 

Eins og sést á umfjölluninni hér að ofan taldi Marx að staða konunnar myndi batna samfara 

hinum óhjákvæmilegu félagslegu breytingum sem á endanum myndu leiða af sér 

sameignarsamfélagið. Þar af leiðandi er ekki að finna nákvæmari greiningu á því hvaða 

afleiðingar það hefði í för með sér fyrir stöðu kvenna að þær kæmu út á atvinnumarkaðinn í 

stórum stíl. Lausnin var að mati þeirra Engels falin í efnahagslegu sjálfstæði konunnar sem 

fælist í launavinnu. Þar fórst þó fyrir að taka tillit til kynbundis misréttis á vinnumarkaði sem 

birtist meðal annars í launamun kynja. (sama heimild, 78).  

 Þrátt fyrir þetta hafa ýmsir fræðimenn nútímans nýtt sér kenningar Marx. Lise Vogel 

(1983) fjallar t.a.m. um hvernig hin hefðbundna verkamannafjölskylda og mismunandi 

hlutverk kynjanna innan hennar þjóna hagsmunum kapítalsimans með því útvega mannafla 

til framleiðslunnar. Þannig færir hún rök fyrir því að kúgun konunnar innan hins hefðbundna 
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fjölskylduforms eigi rætur að rekja til efnislegra aðstæðna þó tilkoma einkaeignarinnar sé 

ekki endilega meginástæðan (sama heimild, 78). 

Michele Barrett (1988) hefur einnig fjallað um hvernig hin efnahagslega sterka og 

ráðandi stétt getur og hefur mótað þá hugmyndafræði sem viðgengst innan samfélaga 

almennt. Hugmyndafræðin verður valdatæki ráðandi stéttar sem hún notar til að styrkja sig í 

sessi og efla vald sitt. Þannig verður hugmyndafræði valdastéttarinnar hverju sinni að 

ríkjandi hugmyndafræði samfélagsins. Í þessu sambandi er einnig áhugavert að skoða 

hvernig menn hafa viðhaldið stjórn sinni yfir konum í gegnum tíðina með valdi sínu yfir 

ríkjandi hugmyndafræði (sama heimild, 78-79).     

 Barrett hefur einnig skrifað um hvernig hægt er að nýta sumar af þeim hugmyndum 

sem Marx kemur inn á í riti sínu On the Jewish Question (1843) til að varpa ljósi á kenningar 

femínisma. Að mati Marx bar að gera skýran greinarmun á pólitískum réttindum mannsins og 

mannlegum réttindum hans. Pólitísk réttindi fælu í sér yfirlýsingu um að allir borgarar væru 

jafnir fyrir lögum og ekki mætti mismuna þeim á grundvelli félagslegrar stöðu, menntunar 

eða atvinnu. Pólitísk réttindi taki hins vegar ekki til greina hið raunverulega misrétti sem 

þreifst innan samfélagsins. Þannig geta formleg lagaleg réttindi orðið til þess að hylja 

raunverulegan ójöfnuð, sem Marx taldi að ríkið þrifist á í stað þess að uppræta hann. 

Vandamálið ætti sér dýpri rætur en svo að hægt væri að leysa það með einfaldri 

lagabreytingu. ,, ... raunveruleg réttindi manna krefjast gagngerrar umbreytingar á samfélagi 

svo að slíkum mismunaþáttum [félagslegri stöðu, menntun eða atvinnu] sé neitað um 

efnislegan grundvöll sinn (sama heimild, 80).“  

Samkvæmt kenningum femínisma sem byggja á Marx má draga þá ályktun að ekki sé 

hægt að útrýma kúgun kvenna (e. female subordination) úr samfélaginu með því einu að 

hætta að greina á milli kynja á pólitískum og lagalegum grundvelli. Það er að segja jafnrétti 

samkvæmt lögum, jafn kosningaréttur og kjörgengi eru ekki endilega grundvöllur þess að 

raunverulegt jafnrétti náist heldur miklu frekar breyting á þeim efnahagslegu og félagslegu 

aðstæðum sem kúgunin byggir á (sama heimild, 82).   

2.5 Róttækur femínismi og feðraveldi  

Hinar klassísku frjálslyndu lýðræðiskenningar fjalla jafnan um pólitísk réttindi og stöðu 

einstaklingsins. Hægt er ímynda sér að þar sé átt við alla einstaklinga innan eins konar 

alheims-samfélags en raunin er ekki sú. Það er hinn sterki minnihlutahópur frjálsra 
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karlmanna sem átt er við. Nútíma marxistar telja einnig að erfitt sé að ná fram pólitískum 

réttindum allra þegna samfélagsins einungis með vilja og lagabreytingum. Ójöfnuðurinn sé 

það samofinn hefðum samfélagsins að hann verði ekki upprættur nema með róttækum 

breytingum á félagslegum aðstæðum (Pateman, 1989, 33).  

Þegar fjallað er um þau pólitísku réttindi og völd sem karlar hafa fram yfir konur er 

ekki endilega átt við lagalega mismunun þótt vissulega sé ekki búið að útrýma henni úr 

mörgum nútímasamfélögum. Fremur er átt við að hið borgaralega samfélag byggi á 

forsendum hins karllæga, þ.e. að karlar búi við pólitísk réttindi og völd umfram konur. Það 

fyrirkomulag sé orðið samgróið hinni félagslegu uppbyggingu og sé oft erfitt að greina hana  

(sama heimild, 33 og 34).  

Þetta samfélagslega mótaða valdakerfi sem einkennist af yfirráðum karla yfir konum 

hafa róttækir femínistar nefnt feðraveldi. Hugtakið felur í sér skírskotun til eins konar 

samfélagslegs valdastiga þar sem karlar standa á toppnum en konurnar neðst (Haynes ofl,. 

198). Feðraveldi hefur einnig verið skilgreint á þann hátt að það sé kerfi; félagslegt kerfi eða 

kerfi fjölskyldu sem einkennist af yfirráðum karla (Auður Styrkásdóttir 1999, 198)  

Róttækir femínistar hafa lagt áherslu á hversu mikilvægt sé að gera grein fyrir 

áðurnefndri tvígreiningu vestrænna samfélaga sem kemur fram í skiptingu samfélagsins í 

opinbert svið og einkasvið. Ástæðan er sú að þeir telja stöðu kvenna og karla á einkasviðinu 

hafa mjög djúpstæð pólitísk áhrif (Haynes ofl. 2011, 198). Róttækir femínistar líta ekki á ríkið 

(og stofnanir þess á opinbera sviðinu) sem aðal orsakavald pólitískra vandamála. Samkvæmt 

þessari kenningu er það ekki ríkisvaldið sem slíkt sem veldur misjafnri stöðu kynjanna, sem 

kemur meðal annars fram í útilokun kvenna frá valdamestu stofnunum þess (Bryson 1992, 

195).  Uppspretta mismununnar liggur fremur í hinu samfélagslega mótaða fjölskylduformi 

(Sama heimild, 194). Það hefur því verið mat róttækra femínista að jafnrétti náist ekki nema 

með gagngerri breytingu á verkaskiptingu kynjanna innan hins hefðbunda fjölskylduforms 

(Haynes ofl. 2011, 198).    

Fylgismenn frjálslynds femínisma hafa litið á ríkið sem einskonar sjálfstæða stofnun. 

Hægt sé að bæta stöðu kvenna með einföldum aðferðum t.a.m. með réttarúrbótum sem 

veita þeim lagalegan og pólitískan rétt til jafns á við karla. Þetta hefur af sumum róttækum 

femínistum verið gagnrýnt harðlega og fullyrt að útilokun kvenna frá hinu pólitíska sviði sé 

ekkert „slys“ sem hægt sé að leiðrétta með lagaúrbótum. Stofnanir ríkisins einkennist af 
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þeim kerfislæga galla / kerfisbundinni mismunun að innan þeirra eru hagsmunir karla, 

fremur en kvenna hafðir í fyrirrúmi  (Bryson 1992, 194). Þetta leiði óhjákvæmilega til þess að 

hagsmunir kvenna munu alltaf mæta afgangi og lagalegar úrbætur gætu í versta falli reynst 

skaðlegar með því að leiða af sér svokallað falskt réttaröryggi. Þannig getur sú aðgerð að 

veita báðum kynjum lögformlega jafnan rétt dregið úr gagnrýni á raunverulegan 

samfélagslegan ójöfnuð (sama heimild, 195).  

Kenningin um feðraveldið hefur þó sætt margvíslegri gagnrýni. Gagnrýnin snýst í 

meginatriðum um að hugtakið útskýri ekki uppruna yfirburðavalds karla, þ.a.l. sé það 

einungis lýsing á vandamáli sem eigi sér enga sögulega stoð í raunveruleikanum. Það feli þar 

af leiðandi ekki í sér neina tillögu að lausn á mismunun kynjanna. Að auki leiði hugtakið til 

einskonar blekkingar um að karlmenn almennt séu óvinir kvenna. Enn fremur geri hugtakið 

lítið úr þeim þjáningum sem fátækar konur í mörgum suðlægum ríkjum heimsins búa við. Að 

lokum hefur hugtakið einnig verið gagnrýnt fyrir að mála upp mynd af konunni sem 

fórnarlambi og gera ekki ráð fyrir getu kvenna almennt til að hafa áhrif á aðstæður sínar 

(sama heimild, 186-187).  

Rök fræðimanna sem hlynntir eru notkun hugtaksins um feðraveldi eru einnig margs 

konar. Þó ekki séu til beinharðar sannanir um hvenær feðraveldið kom fyrst til sögunnar er 

almennt viðtekið að samfélög þar sem konur hafi búið við völd umfram karla hafi aldrei verið 

til. Aukið vald karla hefur verið viðvarandi samfélagseinkenni, jafnvel allt frá tímum 

veiðimannasmfélagsins (sama heimild, 187). Að auki felur feðraveldið ekki nauðsynlega í sér 

að karlar sem einstaklingar séu óvinir kvenna heldur er þar átt við að hin samfélagslega 

uppbyggðu og kerfislægu yfirráð karla séu ekki af hinu góða og þeim beri að vinna gegn 

(Sama heimild, 189). Að lokum má færa rök fyrir því að þær úrbætur sem konur hafa barist 

fyrir í gegnum tíðina og náð í gegn varpi ekki einungis ljósi á þá getu sem konur búa yfir til að 

bæta úr stöðu sinni, heldur geri þær feðraveldið einnig sýnilegt með því að draga fram 

mismunaþætti sem viðgangast innan samfélagsis (sama heimild, 192). Þannig má segja að 

hugtakið um feðraveldi sé afhjupandi á sama tíma og það er afbyggjandi.  

Kenningar um feðraveldið gera ráð fyrir kerfisbundnum yfirburðum karlmanna innan 

stofnanna samfélagsins. Hér er sérstaklega átt við yfirburði karlmanna þegar kemur að stöðu 

kynjanna á sviðum stjórnmála og áhrifa á vinnumarkaði. En hverju getur þá aukin stjórnmála- 
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og atvinnuþátttaka kvenna innan slíkst kerfis skilað? Hver eru hugsanleg áhrif aukinnar 

þáttöku kvenna á hinu opinbera sviði á stöðu þeirra?  

2.6 Kenningar um atvinnu og stjórnmálaþátttöku kvenna 

2.6.1 Carole Pateman og atvinnuþátttaka kvenna 

Eins og fjallað var um hér að ofan er það í anda frjálslynds femínisma að nota 

hugmyndafræði frjálshyggjunnar þegar kemur að því að varpa ljósi á pólitísk réttindi fólks. Að  

nýta þá hugmynd að allar manneskjur samfélagsins séu frjálsir einstaklingar með jöfn 

tækifæri í stað þess að einblína á raunverulega stöðu borgaranna. Í dag þegar konur innan 

margra samfélaga hafa nánast eða alveg náð þeirri stöðu að teljast fullgildir borgarar tekur 

við annað djúpstætt vandamál. Það vandamál snýr að því hvernig konur geti tekið þátt í 

samfélagi feðraveldis sem fullgildir borgarar með aðra félagsmótun en karlar á meðan 

samfélagið byggir enn að miklu leyti á aðgreiningu kynja. Geta konur komið inn í hinar 

samfélagslega uppbyggðu stofnanir sem karlar hafa sniðið eftir sínum þörfum í gegnum 

tíðina eða verða þær að laga sig að þeirri uppbyggingu sem nú þegar er fyrir hendi og þar 

með viðhalda henni (Pateman 1989, 51-52)? Í þessu sambandi er áhugavert að velta upp 

þeirri spurningu hverju atvinnu- og stjórnmálaþátttaka kvenna getur skilað og hvers vegna 

hún sé æskileg. 

Carole Pateman hefur fjallað um hvernig þátttaka kvenna á vinnumarkaði í feðraveldi 

velferðarríkja (e. The Patriarchal Welfare State) hefur í gegnum tíðina virkað sem eins konar 

grundvöllur þess að teljast fullgildur borgari. Hún vitnar þar í kenningar Hegels sem segja að 

fólk teljist ekki til fullgildra borgara nema það stundi launavinnu. Þannig gæti 

vinnumarkaðurinn útilokað suma hópa samfélagsins frá því að teljast fullgildir borgarar með 

því að launa ekki vinnuframlag þeirra. Sumir aðilar gætu einfaldlega ekki selt vinnuframlag 

sitt og konur væru dæmdar til að falla undir þann hóp. Þar með hefðu þær verið útilokaðar 

frá samfélagi borgara (sama heimild, 182-184).  

Lykillinn að því að teljast til fullgilds borgara og hljóta þau réttindi og skyldur sem í  

felast, liggur samkvæmt kenningum stjórnspekinnar í atvinnuþátttöku eða þátttöku á hinu 

opinbera sviði samfélagsins. Eitt meginbaráttumál kvenna, allt frá því að kenningin um hinn 

fullgilda borgara kom fram (fyrir um 300 árum) hefur því verið að storka þeirri sögulegu hefð 

að þeirra staður sé einungis á hinu svokallaða einkasviði (sama heimild, 197). Út frá 
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kenningunni um hinn fullgilda borgara verður því að teljast líklegt að launavinna kvenna til 

jafns á við karla leiði af sér jafnari stöðu kynjanna í samfélaginu. 

2.6.2 Stjórnmálaþátttaka kvenna 

Svarið við því hvort og af hverju konur eigi yfir höfuð að sækjast eftir störfum innan karllægra 

valdastofnana er að nokkru leyti að finna í skrifum stjórnmálafræðingsins Anne Phillips. Í bók 

sinni The Politics of Presence (1995) fjallar hún meðal annars um nauðsyn þess að þjóðþing 

samanstandi af fulltrúm sem flestra þjóðfélagshópa.  

Til að byrja með kemur Phillips inn á þá hefð frjálslynds lýðræðis og flokkspólitíkur að 

leggja áherslu á hugmyndafræðilegan mun stjórnmálaflokka. Innan ríkja með slíkt 

stjórnarfyrirkomulag velja kjósendur þann flokk sem byggir á þeirri hugmyndafræði sem þeir 

telja best fallna til að vinna að kröfum og hagsmunum kjósenda (Phillips 1995, 1). Andstæðan 

við þetta er að mati hennar hið einstaklingsmiðaða embættiskjör sem sprottið hefur upp í 

ýmsum hinna fyrrverandi nýlenduríkja Afríku. Þar kaupa einstaklingar bókstaflega atkvæði 

kjósenda sinna og komast til metorða á grundvelli ættartengsla og fjárhagslegrar stöðu. 

Þarna hefur flokkasamkeppni á grundvelli ólíkrar hugmyndafræði og stefnumótunarvinnu 

verið yfirgefin og við hefur tekið fyrirgreiðslupólitík einstakra vel félagslega tengdra aðila þar 

sem ríkið er helsta leiðin til frama (sama heimild, 2).   

Hvorugt fyrirkomulagið er fullkomið og því fer fjarri að fyrirgreiðslupólitík þrífist ekki 

innan samfélaga sem komið hafa á fullmótuðu lýðræðiskerfi eins og hefur t.d. lengi loðað við 

á íslandi (Gunnar Helgi Kristinsson 1994, 166 – 167).  

John Burnham er einn þeirra fræðimanna sem telur kosningabaráttu flokka þar sem 

lofað er að berjast fyrir ákveðnum málaflokkum eða hugmyndum vera einskonar 

fjölmiðlasirkus. Þar reyni fjársterkir og vel tengdir aðilar einungis að tryggja endurkjör sitt. 

Slíkir aðilar séu ekki vel til þess fallnir að vinna að hagsmunum jaðarhópa eins og kvenna. Að 

hans mati ætti val á fulltrúum að vera komið þannig fyrir að hver samfélasghópur fengi þann 

fjölda fulltrúa sem endurspeglaði hópinn hlutfallslega (sama heimild, 3).   

Að mati annarra fræðimanna t.a.m. Hönnu Pitkin, sem Phillips byggir að miklu leyti á 

er ákveðin hætta fólgin í að einblína á það hvers kyns einstaklingar séu sem sitji á 

þjóðþingum. Það muni draga athyglina frá því sem raunverulega skiptir máli; 

málefnavinnunni og þeim hugmyndum sem viðkomandi einstaklingar standi fyrir. Það skipti 

ekki mestu máli hver sitji á þingi heldur það að hvaða hugmyndum sé starfað. Auk þess muni 
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ráðamenn taka afleiðingum ákvarðanna sinna í næstu kosningum og þar með sé það þeim í 

hag að vinna að hagsmunum sem flestra kjósenda (sama heimild, 4).  

Þetta viðhorf veitir þó enga tryggingu fyrir því að stjórnvöld muni hrinda í framkvæmd 

stefnu sem  hagnist öðrum hópum en þeim sjálfum samkvæmt Phillips  (sama heimild, 8). 

Hættan er sú að stefnubreytingar sem byggja á pólitískum hugmyndum muni alltaf á 

einhvern hátt endurspegla mannlega vankanta þeirra sem sitji við völd (sama heimild, 13). 

 Hún telur því nauðsynlegt beita sértækum aðgerðum til að tryggja 

stjórnmálaþátttöku fulltrúa minnihlutahópa á þingum.  Það sé besta leiðin til að breyta hinni 

safmfélagslegu uppbyggingu sem einkennst hefur af ójöfnuði og útilokun minnihlutahópa. Þá 

uppbyggingu samfélagsins telur hún kristallast í stjórnmálum (sama heimild, 13)  

 Phillips leggur þó áherslu á að stjórnmál sem eru miðuð að hugmyndum fremur en 

stjórnmálaþátttöku og einkennist meðal annars af takmarkaðri getu til að takast á við 

útilokun minnihlutahópa, séu mikilvæg. Lausnin felist ekki í að yfirgefa þá tegund stjórnmála 

algjörlega og einblína í staðinn á þátttöku allra þjóðfélagshópa á þingum. Líkt og Pitkin segir 

hún að ekki gangi að einblína á stjórnmálaþátttöku einstalinga fremur en þær hugmyndir 

sem þeir vinni að. Hún telur mjög mikilvægt að nýta þá kosti sem stjórnmál, byggð á 

hugmyndum jafnt sem þátttöku búi yfir. Þessir tveir þættir, hugmyndir og fólkið sem hrindir 

þeim í framkvæmd eru í eðli sínu tengdir. Besta og réttlátasta niðurstaða stjórnmálanna náist 

líklega þegar jafnvægi ríki á milli áherslu á stjórnmálaþátttöku og hugmyndafræði (Phillips 

1995 25).  

Phillips tekur einnig fram að erfitt geti verið að alhæfa eða heimfæra tiltekna 

hagsmuni yfir á einn hóp eins og t.d. konur. Það sé mikil einföldun á flóknu máli. Hún telur þó 

að nauðsynlegt sé að hleypa þeim hópum að sem telji sig vera útilokaða frá sviði 

stjórnmálanna (sama heimild, 25).  

 Helstu rökin sem Phillips tekur til fyrir stjórnmálaþátttöku kvenna og annarra 

minnihlutahópa innan þjóðþinga eru eftirfarandi:  

Í fyrsta lagi segir hún að jafnrétti sé ekki náð innan lýðræðisríkja þegar sumir hópar 

hafi mun ríkari möguleika til áhrifa en aðrir (sama heimild, 30). Í öðru lagi telur hún að ef vald 

einstakra hópa hefði ekkert með það að gera hverjir pólitískir fulltrúar séu þá kæmu þeir 

væntanlega frá öllum hópum samfélagsins. Þar sem langflestir fulltrúar komi frá einum 

þeirra, hópi hvítra karla er það augljóst merki um hindrun í vegi hinna. Ef ráðandi hópur karla 
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er vísvitandi að halda öðrum hópum frá sviði stjórnmálanna eru þeir augljóslega ekki hæfir 

fulltrúar hagsmuna þeirra hópa. Ef vandamálið hefur hins vegar meira með almenna 

uppbyggingu samfélagsins að gera sé það jafn mikil ástæða til að koma á breytingum. Enn 

fremur vill Phillips meina að þrátt fyrir góðan vilja beri maðurinn í eðli sínu fordóma gagnvart 

því sem hann þekki ekki til fulls. Þess vegna geti einn þjóðfélagshópur ekki verið góður 

fulltrúi annars. Að minnsta kosti ekki fyrr en málefni hans hafa fengið ítarlega umfjöllun 

(sama heimild, 54).  

Hún hefur jafnframt þann vara á að þótt konur muni eiga sína fulltrúa á þingum sé 

það engin trygging fyrir því að hagmsunir þeirra fái fullnægjandi umfjöllun. Meiri þátttaka 

kvenna er þó að hennar mati eina rétta þróunin í málinu. Nauðsynlegt sé að storka 

viðvarandi hefð útilokunar og opna glugga tækifærafyrir nýjum möguleikum sem vonandi 

bæti samfélagið (sama heimild, 55).  Ekkert er hægt að tryggja fyrirfram í þeim efnum en 

Phillips telur það mun líklegra til árangurs fyrir konur og samfélagið í heild en það kerfi 

karllægra stjórnmála sem nú viðgegnst. Auk þess muni aukin þátttaka minnihlutahópa stuðla 

að betri gæðum lýðræðis (sama heimild, 189).  

Carole Pateman tekur í sama streng en í viðtali sem Nirmal Puwar tók við hana árið 

2002 var hún spurð hvort konur ættu yfir höfuðu að sækjast eftir að starfa innan 

hefðbundinna sofnana samfélagsins, svo sem á þingi. Væri það æskilegt ef þær þyrftu að 

breyta sér og verða meira eins og karlar til þess að aðlagast svo karllægu starfsumhverfi. 

Pateman svaraði því til að konur ættu að sækjast eftir þátttöku. Slíkar stofnanir væru við lýði 

og væru mjög valdamiklar. Ekki væri hægt að eftirláta  karlmönnum að halda áfram 

óáreittum því þá væri einfaldlega verið að horfa framhjá vandamálinu. Hvort konur nái 

einhverjum árangri þegar inn er komið veltur allt á því að hvaða stefnum þær ákveði að 

vinna að. Niðurstöður rannsókna benda til að með krítískum massa séu meiri líkur á að koma 

málum á dagskrá stjórnvalda (Pateman 2002, 129).  

Kenningin um krítískan massa var þróuð af Drude Dahlerup, dönskum 

stjórnmálafræðingi (1986). Í henni felst að konur geti haft áhrif á stefnu stjórnmálanna en 

einungis ef hlutfall þeirra innan valdamestu stofnanna sé 30% eða yfir. Séu þær færri en svo 

aukist líkur á að þær þurfi að laga sig að hefðum hinna karllægu stjórnmála til að vinna sig 

upp stiga metorðanna (Henig og Heing 200). Til að konur nái að komast í valdamiklar 

áhrifastöður og berjast fyrir hagsmunum annarra kvenna segir Dahlerup einnig að 
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nauðsynlegt sé að sterk kvennahreyfing sé til staðar sem geti komið kröfum um hagsmuni og 

málefni kvenna á framfæri á skipulagðan og skilvirkan hátt (Rósa G. Erlingsdóttir 2005, 2) 

Konur þurfa m.ö.o að starfa innan slíkra stofnana ef þær vilja vinna að eigin 

hagsmunum.  Því fleiri, því auðveldara er fyrir þær að koma breytingum á (Pateman 2002, 

129). Með auknu hlutfalli kvenna innan valdastofnanna og öflugum kvennahreyfingum til að 

veita þeim aðhald er einnig ólíklegra að þær samlagist hegðun karlanna. 

Þetta viðhorf felur augljóslega í sér jákvæðari sýn á hið hefðbundna kerfi 

stjórnmálanna en komið var inn á kerfisbundna mismunun kynjanna í kaflanum um 

feðraveldi. Hún felur í sér að greining á kerfislægri mismunun gagnvart konum innan 

stofnanna ríkisins veiti einmitt möguleika til að vinna að auknu jafnrétti. Hið nútímalega kerfi 

þurfi ekki að uppræta með öllu. Hægt sé að finna málefnum minnihlutahópa farveg með 

smásigrum innan hefðbundins kerfis líkt og sagan ber vitni um. (Bryson 1992, 195).  

2.7 Samantekt 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna helstu skýringarþætti á mismunandi stöðu kvenna 

við ólíkt stjórnarfar. Til að skoða hvað veldur mismunandi stöðu kvenna við ólíkt stjórnarfar 

er nauðsynlegt að huga að þeim hugmyndafræðilega grunni sem samanburðarríkin tvö, 

Austur- og Vestur-Þýskaland byggðu á með tilliti til stöðu kvenna. Er þar um að ræða 

ríkissósíalisma í Austur-Þýskalndi og vestrænt frjálslynt lýðræði í Vestur-Þýskalandi.  

Í þeim köflum kom fram að í lýðræðisríkjum hafa konur samkvæmt aldagamalli hefð 

verið útilokaðar frá hinum opinbera vettvangi þar sem ákvarðannataka um mikilvæg málefni 

fór fram. Við endurvakningu lýðræðishugmynda á sautjándu öld og átjándu öld í skrifum 

samfélagssáttmálasinna var þeirri hefð við haldið. Konur töldust ekki til fullgildra borgara og 

því voru þær útilokaðar frá hinum samfélagslegu réttindum og skyldum sem karlar höfðu. 

Þær tóku þessu fyrirkomulagi þó ekki þegjandi og allt frá miðri 19. öld hafa konur í 

vestrænum lýðræðisríkjum barist fyrir borgaralegum réttindum til jafns á við karla. 

 Kennismiðir ríkissósíalisma gerðu sér grein fyrir hinni kerfisbundnu kúgun kvenna sem 

þrífst innan samfélaga. Þeir töldu þó að hún fælist í efnahagslegu ósjálfstæði kvenna 

gagnvart eiginmönnum sínum en lausnin fælist í aukinni þátttöku kvenna í launavinnu. Þrátt 

fyrir að konur þyrftu að koma í auknum mæli á vinnumarkað áttu þær einar að bera ábyrgð 

að umönnun barna og heimilishaldi sem óhjákvæmilega myndi setja óviðráðanlega 

vinnubyrði á herðar kvenna. Samkvæmt hugmyndafræði Ríkissósíalisma væri það þó 
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einungis tímabundið vandamál sem ekki bæri að greina frekar. Sameignarsamfélagið með 

opinberri umsjá heimilisstarfa og barna væri langtímalausnin. Með tilliti til þessara raka töldu 

fylgismenn ríkissósíalisma að opinber umræða um málefni kvenna væri óþörf og þar af 

leiðandi skorti konur algerlega virka fulltrúa á opinberum vettvangi.   

 Undirokun kvenna var því til staðar jafnt innan hugmyndafræði vestrænna 

lýðræðiskenninga og ríkissósíalisma. Munurinn felst þó mögulega fyrst og fremst í því að við 

lýðræðislegt stjórnarfar myndaðist grundvöllur fyrir virkri kvennabaráttu en svo virðist sem 

kerfisbundnu vandamáli kynjamismununnar hafi verið afneitað innan hugmyndafræði 

ríkissósíalisma. Hagsmunir kvenna voru settir á ís en á meðan skyldi einblínt á hið 

raunverulega verkefni; að koma á sameignarsamfélagi sem myndi jafna stöðu allra stétta.  

 Í kaflanum um feðraveldi var fjallað  um hvernig róttækir femínistar hafa haldið því 

fram að þó jafn réttur kvenna og karla sé leiddur í lög leiði það ekki nauðsynlega til 

raunverulega jafnrar stöðu. Kynjamisréttið sé þéttofið samfélagslegum hefðum sem eigi 

rætur að rekja til þess tíma þegar reynsluheimur kvenna var útilokaður frá hinu opinbera 

sviði og konum skipuð staða húsmóður inni á einkasviðinu. Konur geti ekki vænst þess að ná 

árangri í baráttu sinni innan hinna hefðbundnu stofnana ríkisins. Þær hafi samkvæmt venju 

verið sniðnar að þörfum karla og einkennist þar af leiðandi af hinum kerfislæga galla að 

hagsmunir karla, fremur en kvenna hafi verið í fyrirrúmi.   

 Í kaflanum um stjórnmálaþátttöku kvenna eru hins vegar færð rök fyrir því að 

aðkoma kvenna að stofnunum á hinu opinbera sviði sé æskileg. Fulltrúar kvenna og annarra 

minnihlutahópa verði að eiga aðild að þjóðþingum. Nauðsynlegt sé að storka hinu 

hefðbundna kerfi útilokunar kvenna úr stjórnmálum. Með aukinni stjórnmálaþátttöku þeirra 

og hærra hlutfalli á þjóðþingum aukist líkur á að þær geti fundið málefnum sínum farveg 

innan slíkra stofnanna.   

Í þessu sambandi er einnig áhugvert að velta fram þeirri spurningu hvort úrbætur á 

stöðu kvenna hvíli ekki einnig á grundvelli aukinnar samfélagslegrar gagnrýni. Enn fremur 

hvort samfélagsleg gagnrýni eigi sér stað í meira mæli innan vestrænna lýðræðisríkja en 

innan ríkja sem hneigjast í átt til alræðis. Þetta atriði verður haft í huga þegar  kemur að því 

að skoða atvinnu- og stjórnmálaþátttöku kvenna í Austur- og Vestur-Þýskalandi og tækifæri 

þeirra í hvoru ríkinu fyrir sig til að hafa áhrif á stöðu sína verða metin.  
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Eins og áður sagði er markmiðið hér er að skoða helstu skýringaþætti á mimunandi 

stöðu kvenna við ólíkt stjórnarfar. Það er augljóslega víðamikið verk en hér verður einblínt á 

atvinnu- og stjórnmálaþátttöku kvenna í Austur- og Vestur-Þýskalandi og hún borin saman. 

Tilgangur þess er að skoða hvort stjórnarfar ríkjanna tveggja hafi valdið ólíkri stöðu kvenna 

þegar kom að atvinnu- og stjórnmálaþátttöku.  



  

23 

 

3 Hefðbundin staða kvenna í þýsku samfélagi 

Öldum saman var staða þýskra kvenna álitin tilheyra einkasviðinu þar sem konur áttu að elda 

matinn og annast um börnin (McClave 1996, 164). Það var einkennandi viðhorf á stöðu 

kynjanna í Þýskalandi að konur og karlar væru í eðli sínu ólík og þar af leiðandi væri þeirra 

staður á ólíkum sviðum samfélagsins. Karlar voru allsráðandi í málefnum á hinu opinbera 

sviði en staða kvenna sem hin duglega heimavinnandi húsmóðir upphafin af samfélaginu 

(Lemke 1994, 271).  

Þegar Adolf Hitler komst til valda árið 1933 tók hins vegar við stjórnartíð sem 

einkenndist af útþenslu efnahagskerfisins og algeru alræðisvaldi. Flokkur hans meinaði 

konum aðgang að þingstörfum og aðgangur þeirra að menntun á æðri stigum var einnig 

takmarkaður. Þannig styrktu sósíalískir þjóðernissinnar hina hefðbundnu útilokun kvenna frá 

opinbera sviðinu enn frekar í sessi (sama heimild, 264).   

Síðari heimsstyrjöldin hafði afdrifaríkar afleiðingar í för með sér fyrir samfélagslega 

stöðu kvenna. Skortur á mannafla hrjáði Þýskaland sökum stríðsátaka og því þurftu þýskar 

konur að taka að sér launavinnu í meira mæli en áður hafði tíðkast.  Þær gengu jafnframt í 

störf sem samkvæmt venju höfðu flokkast undir hefðbundin karlastörf (McClave 1996, 164).   

Árið 1949 eftir að síðari heimsstyrjöldinni lauk var þýska ríkinu skipt upp og ólík 

stjórnvöld sem innleiddu mismunandi stjórnarfar tóku við stjórnartaumunum í ríkjunum 

tveimur. Í Vestur-Þýskalandi (Bundesrepublik Deutshland BRD) sem í fyrstu var stjórnað af 

bandamönnum Bretlands, Frakklands og Bandaríkjanna tók við vestrænt frjálslynt 

lýðræðiskerfi. Í Austur-Þýskalandi (Deutsche Demokratische Republik DDR) sem í fyrstu var 

undir yfirráðum Sovétríkjanna var tekið upp stjórnkerfi í anda ríkissósíalisma (Lemke 1994, 

264).  

Þessar breytingar höfðu djúpstæð áhrif á samfélagslegar aðstæður allra borgara, ekki 

síst kvenna. Hér að neðan verður farið yfir afleiðingar sem skipting þýska ríkisins og stefna 

nýrra stjórnvalda höfðu fyrir stöðu kvenna þegar koma að þátttöku í stjórnmálum og 

launavinnu í Austur- og Vestur-Þýskalandi. Fyrst verður hugað að stöðu kvenna á 

vinnumarkaði.  
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3.1 Staða kvenna á vinnumarkaði í Austur-Þýskalandi 

Árið 1998 unnu Heike Trappe og Rachel A. Rosenfeld að rannsókn sem nefnist A Comparison 

of Job-Shifting Patterns in the Former East Germany and the Former West Germany. Þar velta 

þær upp þeirri spurningu hvernig samfélagsleg uppbygging stjórnmála, efnahags og 

fjölskyldu geti haft áhrif á stöðu kynjanna á vinnumarkaði (Trappe og Rosenfeld 1998, 343). Í 

rannsókninni kemur meðal annars fram að  stefnumótun hins opinbera getur haft áhrif á þau 

hlutverk sem bæði karlar og konur skipa þegar kemur að heimilshaldi og atvinnu. Stjórnvöld 

geta t.a.m. að miklu leyti ákvarðað hvort stefna þeirra beini konum til vinnu innan veggja 

heimilisins eða styðji þær til launavinnu á hinu opinbera sviði (Cooke 2006, 120). Hér er því 

vert að skoða hvernig stjórnarhættir og stefnumótun Austur-Þýskalands sem byggðu á 

hugmyndafræði ríkissósíalisma mótuðu samfélagslega stöðu kvenna. 

Fylgismenn hugmyndafræði ríkissósíalisma töldu að jafnræði kynjanna væri hægt að 

koma á með jafnari þátttöku þeirra í launavinnu (Trappe og Rosenfeld 1998, 345). Í Austur-

Þýskalandi var mikill skortur á mannafla á vinnumarkaði en hann hafði minnkað verulega 

sökum stríðsátaka og fólksflótta frá Austur-Þýskalandi til Vesturhlutans (Trappe og Rosenfeld 

1998, 345). Vegna samspils þeirrar hugmyndafræði sem stjórnvöld byggðu stefnu sína á, en 

ekki síst vegna verulegrar rýrnunar mannafla fóru stjórnvöld að líta á atvinnuþáttöku kvenna 

sem lykilmarkmið (McClave 1996, 165).  

Markvisst var stefnt að því aðkoma konum út á vinnumarkaðinn, meðal annars með 

bættum menntunar- og atvinnumöguleikum fyrir þær auk endurbóta á hjúskapar- og 

fjölskyldulögum (sama heimil, 165).  Í lögum  Austur-Þýskalands um fjölskyldurétt frá árinu 

1966 er meðal annars kveðið á um að fjölskyldan í hinu sósíalíska samfélagi skuli vera byggð 

á jöfnum réttindum karla og kvenna.  Sú krafa er beinlínis gerð í lögum til eiginmanns og 

eiginkonu að þau hagi sambandi sínu þannig að þau geti bæði nýtt hin jöfnu réttindi sín til 

fulls í þeim tilgangi að þróa hæfileika sína til hagsbóta fyrir sig sjálf og samfélagið í heild. Þar 

er einnig tekið fram að uppeldi barna sé á ábyrgð samfélagsins í heild. Samfélagið skuli með 

ákveðnum aðgerðum og í gegnum stofnanir tryggja að foreldrar geti staðið undir réttindum 

sínum og skyldum við umönnun barna  (Lög nr. 1/1966). 

Ýmsum fleiri stefnubreytingum var hrint í framkvæmd af hálfu stjórnvalda. 

Fóstureyðingar voru t.a.m. gerðar löglegar og jafnframt greitt fyrir þær af ríkinu. Til að 
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tryggja atvinnuþátttöku mæðra á vinnumarkaði var einnig sett á laggirnar viðamikið kerfi 

dagvistunar fyrir öll börn (McClave 1996, 164-165).   

Hugmyndafræði ríkissósíalisma kom fram í því að konur hlutu svokölluð réttindi að 

ofan eða frelsi frá stjórnvöldum til að stefna á starfsferil á hinu opinbera sviði. Afleiðingarnar 

urðu þær að konur í Austur-Þýskalandi streymdu inn í menntastofnanir og út á 

vinnumarkaðinn (sama heimild, 164-165).   

Þegar komið var fram til ársins 1989 voru konur í Austur-Þýskalandi á bilinu 45-51 

prósent alls mannafla á vinnumarkaði. Yfir 70 prósent þeirra kvenna sem lokið höfðu 

grunnmenntun í löndunum sem bjuggu við kerfi ríkissósíalisma stunduðu launavinnu eða 

nám sem bjó þær undir framtíðarstörf á vinnumarkaði. Þessi tala náði hámarki þegar hún 

komst í 90 prósent í Austur-Þýskalandi en atvinnuþátttaka kvenna á vinnumarkaði náði aldrei 

nema 55 prósentum í Vestur-Þýskalandi (Einhorn 1993, 116).  

3.1.1 Tvöföld byrði verkakonunnar í Austur-Þýskalandi 

Stefna stjórnvalda í Austur-Þýskalandi beindist eindregið að því að fjölga konum á 

vinnumarkaði. Þó var ekki tekið tillit til þess að samkvæmt samfélagslegri hefð héldu konur 

áfram að annast heimilisstörfin á sama tíma og þær voru hvattar til að halda út á 

vinnumarkaðinn í meira mæli. Því var tekið sem sjálfsögðum hlut að konur bæru mesta 

ábyrgð á heimilisstörfum og aðgerðir til að samræma launavinnu og heimilsstörf beindust því 

eingögnu að þeim. Flestar konur í Austur-Þýskalandi eða um 90 prósent þeirra sem stunduðu 

launavinnu árið 1989 voru mæður með heimili. Þær þurftu því að standa undir miklu álagi og 

hefur þetta fyrirkomulag verið kallað hin tvöfalda byrði verkakonunnar (Heike og Rosenfeld 

1998, 348). 

Rannsóknir á vinnuálagi kvenna frá þessum tíma hafa sýnt að konur í Austur-

Þýskalandi og öðrum ríkjum Mið-Austur Evrópu sinntu nánast öllum heimilisstörfum upp á 

eigin spýtur. Auk þess unnu þær lengri vinnudag en tíðkaðist í öðrum iðnvæddum ríkjum 

þess tíma. Auk almennra heimilistarfa önnuðust konur öll hin tímafreku verk sem tengdust 

heimilishaldi eins og að versla inn og burðast heim með þunga matarpoka. Ef litið er til 

þessarar ójöfnu verkaskiptingar kynjanna á heimilisstörfum sést að konur unnu að meðaltali 

7 klukkustunum meira á viku en karlar. Þetta hafði margskonar afleiðingar í för með sér fyrir 

stöðu kvenna meðal annars þær að konur höfðu ekki sömu tækifæri og karlar til að sinna 

áhugamálum, bæta við sig menntun eða hvílast (Einhorn 1993, 117).  
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Ekki var nóg með að konur þyrftu að standu undir hinni tvöföldu byrði sem fólst í því 

að sinna bæði heimili og launavinnu. Ríkið gerði einnig kröfu til kvenna um að taka þátt í 

ýmsum félagsstörfum á sviðum stjórnmála, skóla, samfélags eða stéttarfélaga. Þar með 

þyngdist vinnuálag kvenna enn frekar (sama heimild 117).  

3.1.2 Menntun kvenna í Asutur-Þýskalandi og kynjaskipting á atvinnumarkaði 

Þegar komið var fram til ársins 1989 var menntunarstig kvenna í Austur-Þýskalandi orðið 

hærra en menntunarstig karla. Samt sem áður stunduðu konur oft á tíðum vinnu sem 

krafðist minn hæfni en þær bjuggu yfir og laun þeirra voru jafnframt lægri en karla. Hér að 

neðan verður farið yfir helstu ástæður þess (Einhorn 1993, 117). 

Athygli vekur að öfugt við það sem tíðkaðist í öðrum ríkjum ríkissósíalismans, var 

stúlkum ekki beint með kvótum inn á námsbrautir sem undirbjuggu þær fyrir hefðbundin 

kvennastörf. Þvert á móti voru þær hvattar til að stunda nám á sviðum tækni, vísinda, 

stærðfræði og hagfræði. Þegar komið var út á vinnumarkaðinn stóð ríkið fyrir beitingu 

svokallaðrar jákvæðrar mismununnar til handa konum þar sem unnið var að því að jafna 

kynjahlutföll í störfum þar sem karlar voru í meirihluta. Ekki var heldur óalgengt að konur 

störfuðu sem arkítektar og yfirverkfræðingar á vinnustöðum þar sem karlar voru í meirihluta 

starfsmanna (Einhorn 1993, 118 – 119 og 125). 

Þrátt fyrir að menntastefna Austur-Þýskalands hafi verið að jafna kynjahlutföll á sem 

flestum starfssviðum kom það ekki í veg fyrir að ungar konur sæktu í miklum mæli nám sem 

tengdist hefðbundnum kvennastörfum. Niðurstaðan varð kynjaskiptur atvinnumarkaður sem 

kom mjög skírt fram á sviði iðnaðar. Mjög fár konur unnu við þungaiðnað svo sem 

námugröft. Þær voru hins vegar í miklum meirihluta á sviði svokallaðs léttiðnaðar sem fólst 

meðal annars í matvinnslu, fatasaumi og textílhönnun. Hefur það af fræðimönnum verið 

túlkað sem merki um að stefna stjórnvalda ein dugi ekki til að afnema staðalímyndir 

kynjanna á sviði vinnumála (sama heimild, 120 – 121).  

Þungaiðnaður var það starfssvið sem álitinn var hvað mikilvægastur af stjórnvöldum í 

Austur-Þýskalandi og öðrum sósíalískum ríkjum þess tíma. Þar með voru þau störf sem karlar 

stunduðu í miklum meirihluta hæst launuð. Fræðimenn hafa bent á þá kaldhæðni að þrátt 

fyrir hærra menntunarstig kvenna en karla í Austur Þýskalandi hafi atvinnutekjur kvenna 

almennt verið lægri. Konur voru að meðaltali með 12 prósent lægri tekjur eða sem nam um 

76-  88 prósentum af launum karla (sama heimild, 122) .  
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Launamunur kynjanna í Austur-Þýskalandi skýrist einnig af því að konur voru í miklum 

minnihluta í stjórnunarstöðum fyrirtækja og stofnana. Sem dæmi má nefna að  konur voru 

um helmingur kennara á æðri skólastigum en skipuðu einungis þrjú prósent af stöðum 

prófessora (sama heimild, 124). Jafnframt voru konur um helmingur starfsmanna í iðnaði en 

unnu einungis við 5 prósent æðstu stjórnunarstaða í þeim geira (sama heimild, 125).  

Áhugavert er að spyrja um orsakir lágs hlutfalls kvenna í stjórnunarstöðum þar sem 

yfirlýst stefna stjórnvalda í Austur-Þýskalandi var að jafna stöðu kynja á vinnumarkaði. 

Ástæðan er fyrst og fremst sú að það var almenn skoðun að konur ættu helst að vera heima 

og sinna börnum ef þau veiktust. Sú staðreynd að konur þyrftu oftar að fá frídag til að sinna 

veikum börnum en karlar gróf undan trúverðugleika þeirra sem áreiðanlegur starfskraftur. 

Lengra barneignarleyfi og lægri eftirlaunaaldur kvenna en karla stuðlaði einnig að því að 

yfirmenn voru tregari til að veita konum stöðuhækkun (sama heimild 127).  

Ástæðan hefur einnig verið rakin til þess að hið mikla vinnuálag sem konur bjuggu við 

hafi orðið til þess að margar þeirra áttu til að leita í vinnu sem gerði þeim auðveldara um vik 

að sinna heimilisstöfum. Hvort atvinnan hæfði menntunarstigi þeirra skipti ekki mestu máli 

heldur hvort vaktir væru sveigjanlegar eða vinnustaður væri nálægt dagheimilum barna. 

(Heike og Rosenfeld 1998, 348). Af þessu má leiða líkur að starfsframi mæðra í Austur-

Þýskalandi hafi ekki verið þeim efst í huga þegar kom að atvinnuleit. Líklegra er að þær hafi 

lagt áherslu á að sú launavinna sem þær stunduðu gerði þeim kleift að samræma vinnutíma 

og umsjá heimilis fremur en að starfið veitti möguleika á stöðuhækkun.  

Af þessu má ljóst vera að tækifæri kvenna og karla til að eiga vænlegan starfsferil á 

sviði sem þeim hugnaðist og samræmdist menntun þeirra voru hvergi nærri jöfn. Þau 

samfélagslega mótuðu viðhorf um að konur bæru mesta ábyrgð á heimlishaldi og uppeldi 

barna hamlaði þeim óneitanlega. Um stöðu kvenna á atvinnumarkaði ríkja sem byggðu á 

hugmyndafræði ríkissósíalisma skrifar Rósa G. Erlingsdóttir í grein sinni, Frá einu karlaveldi til 

annars (1998):  

Þannig var þjóðfélagslegri mismunun kynjanna viðhaldið af pólitískum og 
menningarlegum þáttum. Enda var takmarkið aldrei að afmá kynjaskiptingu á 
vinnumarkaði – sem er hornsteinn feðraveldisins – heldur snérust jafnréttismál um 
það hvernig tryggja mætti skilyrði sem auðvelduðu konunni að sinna sínu eðlilega 
hlutverki sem móður og því að vera útivinnandi. Líkt og þjóðfélagsleg kúgun kvenna 
væri óhjákvæmileg vegna kyns þeirra (Rósa G. Erlingsdóttir 1999, 33). 
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3.2 Staða kvenna á vinnumarkaði í Vestur-Þýskalandi 

Þróunin í atvinnumálum kvenna eftir síðari heimsstyrjöldina varð allt önnur í Vestur-

Þýskalandi en í Austurhlutanum. Eftir að síðari heimsstyrjöldinni lauk einkenndist 

efnahagskerfi Vestur-Þýskalands af miklum skorti á mannafla líkt og í Austur-Þýskalandi. Fyrir 

konur hafði það þó ekki sömu afleiðingar í för með sér þegar kom að stöðu þeirra á 

vinnumarkaði. Í stað þess að þær tækju að sér launavinnu í meira mæli fluttust milljónir 

innflytjenda til Vestur-Þýskalands á árunum eftir stíð. Innflytjendurnir voru að stærstum 

hluta karlmenn sem komu meðal annars frá Austur-Þýskalandi. Konur sem höfðu verið á 

vinnumarkaði í stríðinu og einnig tekið þátt í rústabjörgun eftir stríð hurfu að stórum hluta 

aftur inn á einkasvið heimilisins.  (Lemke 1994, 272).   

Tekin voru upp gamalgróin samfélagsleg gildi um að æskilegt væri að konur gengju í 

hjónaband og sinntu heimilisstöfum á meðan karlar tóku aftur upp stöðu sína sem fyrirvinna 

(McClave 1996, 164). Viðhorf samfélagsins var almennt að konur ættu að sinna 

heimilisstörfum einar en karlinn skyldi vera höfuð heimilisins og ráða þar ríkjum. Fram til 

ársins 1957 giltu t.a.m. sem kváðu á um fullan rétt karlsins fram yfir konuna til að stjórna 

ákvarðanatökum sem vörðuðu fjárhag heimilisins. Einnig höfðu karlar rétt til að segja upp 

starfi eiginkonu sinnar ef þeim sýndist svo. Það var ekki fyrr en árið 1977 með breytingu á 

fjölskyldu- og hjúskaparlögum sem jöfn staða kvenna á við karla innan hjónabands var að 

fullu viðurkennd (Lemke 1994, 272). 

Lagabreytingin ein og sér dugði þó ekki til að jafna stöðu kynjanna innan 

fjölskyldunnar og á vinnumarkaði. Árið 2008 vann Ursula Henz rannsókn um atvinnuþáttöku 

kvenna í Vestur-Þýskalandi sem nefnist Gender Roles and Values of Children: Childless 

Couples in East and West Germany. Þar kemur meðal annars annars fram að stjórnvöld í 

Vestur-Þýskalandi settu á skattkerfi sem gerði fjölskyldum kleift að nýta laun eins 

fjölskyldumeðlims svo þau dygðu til að sjá fyrir allri fjölskyldunni.  Því hlutverki sinnti 

karlmaðurinn langoftast og þannig stuðluðu stjórnvöld beinlínis að viðhaldi hinna 

hefðbundnu kynhlutverka (Henz 2008, 1456). 

Í efnahagsþrengingum (eftir 1960) gripu stjórnvöld í Vestur-Þýskalandi jafnan til 

niðurskurðar í atvinnugreinum þar sem starfshlutfall kvenna var hátt. Slíkar framkvæmdir 

drógu enn fremur úr atvinnuþátttöku kvenna í (Heike og Rosenfeld 1998, 346). Niðurstöður 

rannsókna hafa auk þess sýnt fram á að í Vestur-Þýskalandi var tilhneiging til að líta á 
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launavinnu kvenna sem einskonar lúxusfyrirkomulag sem einungis væri hægt að njóta á 

tímum efnahagslegrar uppsveiflu (Henz 2008, 1462). 

Til vitnisburðar um þetta viðhorf má nefna að fram til ársins 1988 var hlutfall kvenna 

af heildarmannafla á vinnumarkaði í Austur-Þýskalandi í kring um 50 prósent en tæplega 40 

prósent í Vestur-Þýskalandi. Einnig má nefna að 80-85 prósent kvenna á aldrinum 15-55 ára í 

Austur-Þýskalandi  stundaði launavinnu á þessum árum. Það gerðu hins vegar ekki nema 50-

55 prósent kvenna í Vestur-Þýskalandi og meirihluti þeirra unnu við hlutastörf (Einhorn 1993, 

266).  

3.2.1 Stuðningur velferðarríkisins skilgreinir kynhlutverk 

Fleiri aðgerðir af hálfu yfirvalda drógu úr atvinnuþátttöku kvenna í Vestur-Þýskalandi. Sökum 

ofangreindra skattlagninga ríkisins sem studdu karlinn sem fyrirvinnu fjölskyldunnar var oft 

hagkvæmara fyrir fjölskylduna að konur settu starfsferil sinn á bið eftir að þær eignuðust 

börn. Þó ungar konur tækju í auknum mæli að sér launavinnu eftir að börnum hafði verið 

komið á legg fóru margar þeirra sem eldri voru aldrei aftur út á vinnumarkaðinn. Samkvæmt 

lögum sem sett voru á árið 1986 máttu foreldrar vera frá vinnu í launuðu barneignarleyfi í 

allt að átján mánuði (Henz 2008, 1456).  

Barneignarleyfi í Vestur-Þýskalandi var mun lengra en í Austurhlutanum en á móti 

kom að mikill skortur var að dagvistun fyrir börn. Nokkuð algengt var að börn á aldrinum 

þriggja til sex ára færu í dagvistun, eða í kring um 60 prósent árið 1986, en slík úrræði voru 

nánast ekki inni í myndinni fyrir þau yngri. Dagvistun barna á aldrinum þriggja til sex ára var 

einungis í boði hálfan daginn. Þetta kerfi var því hannað á hátt sem gerði ráð fyrir að einhver 

heima fyrir gæti sinnt barninu eftir hádegi. Samspil þess að laun karlmanna voru með 

skattaívilnun vegna barna á framfæri frekar há og aðgangur barna að dagvistun mjög 

takmarkaður, olli því að margar fjölskyldur sáu þann kost vænstan að konan tæki sér frí frá 

vinnu í allt að 6 ár eftir barnsburð (Heike og Rosenfeld,1998, 348). 

3.2.2 Menntun Kvenna í Vestur-Þýskalandi og kynjaskipting á atvinnumarkaði 

Rétti kvenna í Vestur-Þýskalandi til að sækja sér menntun var ekki komið á jafn fljótt og í 

Austurhlutanum en aðsókn kvenna í menntun á æðri menntunarstigum varð þar aldrei eins 

mikil og í Austur-Þýskalandi. Konur voru hikandi við að hefja nám á háskólastigi en talið er að 

sterkari tenging kvenna í Vestur-Þýskalandi við hin hefðbundnu gildi fjölskylduformsins hafi 
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ráðið miklu þar um. Jafnframt áttu þær minni möguleika á starfsferli á hinu opinbera sviði 

eftir að menntun var lokið en konur í Austurhlutanum (McCain 1996, 165-166).  

Þegar komið var fram yfir árið 1970 höfðu konur jafnað stöðu sína á við karlmenn 

hvað varðaði menntun á æðri stigum og áttu því að eiga svipaða möguleika og þeir á að fá 

vinnu ef þær sóttu um. Það kom þó ekki í veg fyrir að vinnumarkaðurinn einkenndist af 

kynjaskiptingu starfa og miklum mun á atvinnutekjum karla og kvenna líkt og í Austur–

Þýskalandi (Heike og Rosenfeld 1998, 346).  

Þrátt fyrir að konur hefðu sömu forsendur og karlar til að stunda launavinnu voru 

laun kvenna á atvinnumarkaði um 30 prósentum lægri en laun karla fram til ársins 1987 

(Lemke 1944, 272). Þessi munur kom til af ýmsum ástæðum en tengdist þeirri hefð að störf 

þar sem karlar voru meirihluti starfsmanna væru almennt betur metin og launuð. Konum var 

markvisst haldið frá þeim geirum atvinnumarkaðarins þar sem hæstu launin voru, t.a.m. í 

þungaiðnaði svo sem námugreftri og byggingavinnu (sama heimild 271). 

Stærð fyrirtækja hafði einnig nokkuð mikið með launamuninn að gera en karlar unnu 

frekar hjá stórum fyrirtækjum sem stunduðu fjöldaframleiðslu en þar voru meiri líkur á háum 

launum. Konur unnu aftur á móti frekar í litlum þjónustufyrirtækjum þar sem minni líkur 

voru á að fá launa- eða stöðuhækkanir (Trappe og Rosenfeld 347). Ef breyting varð á 

starfsferli karlmanna voru mun meiri líkur á að hún leiddi til launahækkunar en ef konur 

skiptu um starf (Heiki og Rosenfeld 1998, 347). 

Segja má að hin samfélagslega skilgreining á kynhlutverkum hafi leitt til kynjaskipts 

vinnumarkaðar í Vestur-Þýskalandi líkt og í Austur-Þýskalandi. Þessi skilgreining samfélagsins 

á hlutverkum kynjanna hafði kúgandi áhrif sem endurspegluðust í lægri tekjum kvenna en 

karla þar sem konur voru útilokaðar frá launahæstu störfunum.  

3.3 Stjórnmálaþátttaka kvenna í Austur- og Vestur-Þýskalandi 

Markmið þessarar ritgerðar er eins og áður sagði að skoða helstu skýringaþætti á 

mismunandi stöðu kvenna við ólíkt stjórnarfar með tilliti til atvinnu- og stjórnmálaþátttöku 

þeirra. Tilgangur þess að skoða stjórnmálaþátttöku kvenna í ríkjunum tveim er að kanna 

hvort staða kvenna sem bjuggu við stjórnafar ríkissósíalisma hafi verið frábrugðin stöðu 

kvenna sem bjuggu við frjálslynt lýðræði þegar kom að eftirtöldum atriðum: Hversu hátt 

hlutfall kvenna var á þjóðþingum og í stjórnmálaflokkum, hvort margar þeirra hafi gegnt 
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háttsettum eða áhrifamiklum stöðum og þar af leiðandi því hvort stjórnmálin hafi nýst 

konum til að vinna að hagsmunamálum sínum.  

3.3.1 Stjórnmálaþátttaka kvenna í Vestur-Þýskalandi 

Evrópskar konur höfðu langflestar fengið rétt til kjörgengis og kosninga þegar síðari 

heimsstyrjöldin leið undir lok (Henig og Henig 2001, 10). Á undangegnum þremur áratugum  

hafa fræðimenn í auknum mæli velt því fyrir sér hvers vegna konur um allan heim, sem í 95% 

tilvika hafa sömu lögformlegu réttindi til stjórnmálaþátttöku og karlar, séu í svo miklum 

minnihluta á því sviði eins og raun ber vitni (sama heimild, 2-3).  

 Árið 1918 hlutu allar konur í Þýskalandi rétt til kosninga og kjörgengis. Það var svo 

sannarlega stórt skref í átt til jafnréttis og var kosningaþátttaka kvenna í fyrstu 

þingkosningum eftir fyrri heimsstyrjöld mjög mikil. Hlutfall kvenna meðal kjörinna fulltrúa í 

kjölfar kosninganna voru þó einungis átta prósent (sama heimild 264).  

Hin hefðbunda útilokun kvenna frá heimi stjórnmálanna hélt velli í Vestur-Þýskalandi 

eftir að þýska ríkinu hafði verið skipt upp. Fyrir því liggja ýmsar ástæður. Í fyrsta lagi er líklegt 

að uppbygging stjórnmálastofnana, t.d. stjórnmálaflokka sé miðuð að venjum karla og því 

hafi þeim vegnað betur innan flokkanna. Í öðru lagi er talið að menningarleg og félagsleg 

viðhorf til stjórnmálaþátttöku kvenna ásamt efnahagslegum aðstæðum hafi reynst þrándur í 

götu þeirra. Enn fremur er mögulegt að vilji kvenna til að sætta sig við hið hefðbundna 

hlutskipti sitt sem fólst í húsmóðurhlutverkinu hafi verið fyrir hendi. Þó verður að gera ráð 

fyrir áhrifum stofnanna á borð við skóla og kirkju sem innrættu börnum þau gamalgrónu 

viðhorf. Líklegt er að samverkandi áhrif allra þessarra þátta hafi dregið úr almennri 

stjórnmálaþátttöku kvenna í Vestur-Þýskalandi (sama heimild, 2-3).  

 Svo virðist sem áhugi kvenna í Vestur-Þýskalandi á stjórnmálum hafi ekki verið mikill 

en í könnun sem gerð var árið 1950 á stjórnmálaáhuga kynjanna almennt kom í ljós sláandi 

munur. Einungis 33 prósent kvenna kváðust áhugasamar um stjórnmál á móti 66 prósentum 

karla. Ekki er þó undarlegt að mörgum konum hafi fundist sem viðfangsefni stjórnmála 

höfðuðu ekki til þeirra. Málefnin sem fjallað var um á dagskrá stjórnmálanna tóku almennt 

ekki til reynsluheims kvenna, það er heimilis- og fjölskyldumála. Mest var rætt um málefni 

sem snéru að hinu opinbera sviði og því höfðu karlar samkvæmt hefðinni, líkt og hjá 

Grikkjum til forna mest til málanna að leggja (sama heimild, 14-15).  
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Því má draga þá ályktun að lögformleg réttindi kvenna til stjórnmálaþáttöku til jafns á 

við karla hafi ekki dugað ein og sér til að breyta því samfélagslega viðhorfi að stjórnmálin 

væru svið karla og að staða kvenna væri á einkasviðinu (sama heimild, 2-3).   

Tafla 1 hér að neðan sýnir hlutfall kvenna á þjóðþingum Vestur-Þýskalands, 

Danmerkur og Bretlands. Þar sést hversu lágt hlutfall kvenna á þjóðþingum var almennt lágt 

á þessum tíma en þessi dæmi eru sambærileg öðrum ríkjum Evrópu á þessum tíma.  

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Fleiri konur stíga inn á svið stjórnmálanna í Vestur-Þýskalandi  

Stefna stjórnmálanna var að langmestu leyti mótuð af körlum fram til ársins 1970 en þá reið 

svokölluð önnur bylgja femínisma yfir. Hún reis í kjölfar stúdentamótmæla sem áttu sér stað í 

Bandaríkjunum undir lok sjöunda áratugarins og hafði ýmsar þjóðfélagslegar breytingar í för 

með sér. Í kjölfar annarrar bylgju femínisma komu fram hópar róttækra kvennahreyfinga víða 

um heim, meðal annars í Vestur-Þýskalandi (sama heimild, 36). Aðalstarfsemi 

kvennahreyfinganna fólst í að hvetja til menntunar kvenna á æðri menntunarstigum, annast 

útgáfu femínískra rita og vekja athygli á undirokun kvenna í samfélaginu (Lemke 1994, 226 -

227).   

Þrátt fyrir mikilvægt starf áttu kvennhreyfingar erfitt með að hafa áhrif á dagskrá 

stjórnvalda. Þó má nefna eitt sérstaklega skýrt dæmi um breytingu sem komst á fyrir tilstilli 

þrýstings af þeirra hálfu. Það voru lög sem samþykkt voru af þjóðþingi Vestur-Þýskalands um 

að lögleiða heimild til fóstureyðinga. Þrátt fyrir að þingið hafi ekki mætt kröfum femínista að 

öllu leyti er þetta mikilvægt dæmi um þau áhrif sem aukin þátttaka í kvennahreyfinum og 

gagnrýni á samfélagsmálin getur haft á framgang stjórnmála (Henig og Henig 2001, 38).   

Tafla 1 - Konur á þjóðþingum  

 Konur á þjóðþingum 

árið 1945 (%) 

Konur á þjóðþingum 

árið 1970 (%) 

Þýskaland    

(Vestur) 

6.8 6.6 

Danmörk 5.4 10.6 

Bretland 3.8 4.1 
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 Rannsóknir á áhrifum kvennahreyfinga hafa bent til að þær geti haft áhrif á stefnu 

stjórnvalda. Þó hefur einnig verið sýnt fram á að áhrif þeirra séu mun meiri í lýðræðisríkjum 

en ríkjum sem hallast í átt til alræðislegrar stjórnskipunar. Líklegar skýringar á því eru að 

mesti áhrifakraftur kvennahreyfinga felst í að þær nái að sannfæra stjórnarflokka um að 

samvinna að við þær muni leiða til góðrar niðurstöðu í næstu kosningum. Slíkt kerfi þar sem 

ábyrgð stjórnvalda gagnvart kjósendum endurspeglast í kosningum er eðli málsins 

samkvæmt ekki til staðar hjá alræðisstjórnvöldum (Beckwith 428, 2013). 

3.3.3 Konur í stjórnmálaflokkum 

Með aukinni þátttöku í kvennahreyfingum og vilja til að hafa áhrif á stöðu sína og hagsmuni 

varð til ný kynslóð kvenna sem bjó yfir reynslu úr heimi stjórnmálanna. Með aukna menntun 

og ríkari reynslu af málefnum á hinu opinbera sviði í farteskinu hófu fleiri og fleiri konur að 

stíga inn á svið stjórnmálanna (Lemke 1994, 277).  

Samstaða meðal kvennahreyfinga um hvernig skyldi vinna að málefnum kvenna var 

þó ekki alltaf til staðar. Deilur risu þar sem skoðun sumra var að barátta jafnréttissinna ætti 

að eiga sér stað utan pólitískra stofnana og þeirra sem töldu að best væri að vinna þeim 

farveg innan slíkra stofnanna, þá sérstaklega stjórnmálaflokka (sama heimild, 276 ). Sumir 

töldu að stjórnmálaflokkar væru alls ekki réttur vettvangur fyrir konur til að láta rödd sína 

heyrast. Vandamálið var að konur áttu ekki auðvelt uppdráttar innan þeirra. Ástæðurnar 

voru ýmsar en áttu rætur sínar að rekja til sögulega mótaðra starfshefða innan flokkanna þar 

sem karlar höfðu venju samkvæmt ráðið ríkjum. Margir flokkanna voru rótgrónir og höfðu 

verið settir á laggirnar löngu áður en konur öðluðust rétt til kjörgengis og kosninga. 

Fjandskapur var það viðmót sem margar konur mættu af hálfu karla. Þeir upplifðu aukin 

réttindi kvenna sem ógn við þá stöðu sem þeir höfðu einir setið að innan stjórnmálanna. 

Margar konur upplifðu sig óvelkomnar innan flokkanna og hugnaðist illa sú hefð 

átakastjórnmála sem jafnan tíðkaðist. Frá árinu 1949  - 1969 hafði konum í 

stjórnmálaflokkum fjölgað mjög lítið en hlutfall karla var yfirgnæfandi eða 85 prósent (Henig 

og Henig 2001, 44).    

Í Þýskalandi er þingbundið fulltrúalýðræði og þátttaka í stjórnmálaflokkum 

nauðsynleg til að komast inn á þing og geta haft áhrif á dagskrá og stefnumótun stjórnvalda 

(Lemke 1994, 277). Fyrir tilstilli þrýstings frá hópum kvenna í flokki sósíal demókrata (SPD) og 
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verkalýðskvenna innan kristilegra demókrata (CDU) tvöfaldaðist hlutfall kvenna í 

stjórnmálaflokkum á árunum 1971 - 1981.  (Lemke 1994, 277og 278).  

Fjölgun kvenna sem meðlimir í stjórnmálaflokkum eru gerð nánari skil í töflunni hér 

að neðan.  

Tafla 2 - Konur sem meðlimir í stjórnmálaflokkum (Henig og Henig 2001, 50) 

 Konur sem meðlimir í 

stjórnmálaflokkum árið 

1976 (%) 

Konur sem meðlimir í 

stjórnmálaflokkum árið 

1988 (%) 

Sósíal demókratar 19,9  25,6 

Kristilegir demókratar 18,5  22,5 

Frjálsi demókrataflokkurinn? 19,1 24,0 

Flokkur græningja - 37,5 

  

Græningjaflokkurinn var fyrstur stjórnmálaflokka í Vestur-Þýskalandi til að taka upp 

kvóta sem kvað á um hlutfall kvenna innan raða hans skyldi ekki vera undir 50 prósentum. Í 

þingkosningum árið 1987 var hann fyrsti flokkurinn sem bauð fram lista þar sem konur voru í 

meirihluta eða 25 af 44 frambjóðendum (Lemke 1994, 278). Þegar konum á þingi fór að 

fjölga fylgdu fleiri og fleiri flokkar fordæmi Græningjaflokksins, bæði vegna aukins þrýstings 

kvennahreyfinga og vegna samkeppni um atkvæði. Árið 1988 tók stjórnmálaflokkur 

fjálslyndra demókrata upp kvóta sem kvað á um að hlutfall kvenna skyldi ekki vera undir 33 

prósentum. Hægri flokkarnir tóku almennt ekki upp kvótakerfi. Flokkur kristilegra demókrata 

setti sér þó yfirlýst markmið um að samræmi skyldi vera á milli hlutfalls kvenna í flokknum og 

fulltrúa á hans vegum í nefndum og embættum (Lemke 1994, 278).   

Þegar komið var fram á níunda áratuginn höfðu því ýmsir flokkar tekið upp kvótakerfi 

sem kvað á um lágmarksfjölda kvenna innan þeirra raða. Velgengni innan stjórnmáflokka er 

eins og áður kom fram nauðsynleg forsenda þess að aðilar geti átt von um að vera kjörnir á 

þing. Upptaka kvótakerfis var því mikilvægt skref í áttina til þess að fjölga konum á þingi 

(Hennig og Hennig 2001, 49). Viðhorf Þjóðverja í Vesturhlutanum til stjórnmálaþátttöku 

kvenna verður því að teljast nokkuð nútímaleg. Á Íslandi þurftu konur t.a.m. að bjóða fram 
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þverpólitískan kvennalista til að komast að sviði stjórnmálanna sökum þess hve erfitt 

uppdráttar þær áttu innan hefðbundinna stjórnmálaflokka. 

3.3.4 Konur á þjóðþingi Vestur-Þýsklands 

Ýmis rök hafa verið færð fyrir því að hvers vegna fjölgun kvenna í grasrótum stjórnmálaflokka 

sem vonandi leiði til fleiri kvenkyns fulltrúa á þjóðingum sé æskileg þróun. Líkt og fjallað var 

um hér að ofan hafa fræðimenn bent á þá hlið að aukin stjórnmálaþátttaka kvenna fari 

samfara auknu jafnrétti kynjanna. Hún leiði jafnframt til réttlátara og lýðræðislegra 

samfélags (Henig og Henig 2001, 104). Að auki ber að taka þá staðreynd til greina að karlar 

og konur geti haft ólíkra hagsmuna að gæta. Því sé eðlilegt og sanngjarnt að bæði kyn eigi 

fulltrúa á löggjafarþingum sem endurspegli samsetningu þjóða (sama heimild, 106). Enn 

fremur hafa verið sett fram rök fyrir því að konur skuli eiga jafna aðild að mikilvægum 

ákvarðanatökum sem snerta samfélagið í heild. Þar sem þær séu helmingur alls mannkyns sé 

rétt að nýta þá hæfileika, skoðanir og viðhorf sem konur hafi fram að færa (sama heimild, 

108).  

 Þökk sé aukinni þátttöku kvenna í kvennahreyfingum og stjórnmálaflokkum hefur 

hlutfall þeirra á þjóðþingum hækkað verulega á undanförnum áratugum en um aldamótin 

var hún komin upp í 30% (Lemke 1994, 278). Frá árunum 1949-1983 hafði hlutfall kvenna á 

þýska þinginu verið á milli 6,8-9,8 prósent. Fjöldi þeirra jókst verulega árið 1987 þegar Græni 

flokkurinn með 50 prósent kvótakerfi bauð fram en þá fór hlutfall kvenna upp í 15,4 prósent. 

(Lemke 1994, 278).  Taflan sýnir fjölgun kvenna á Þjóðþingi Vestur-Þýskalands fram að 

sameiningu.  

Tafla 3 – Konur á þjóðþingi Vestur-Þýskalands (Henig og Henig 2001, 105) 

  

 Lágt hlutfall kvenna á þjóðþingum Þýskalands varð einnig til þess að fáar þeirra 

komust í æðstu áhrifastöður innan ríkisstjórna. Þær fáu ráðherrastöður sem féllu í hlut 

kvenna voru jafnan í neðri þrepum valdastigans (Henig og Henig 2001, 53). Það voru 

ráðuneyti sem jafnan önnuðust málefni sem snéru að velferð almennings svo sem í 

 1945 (%) 1970 (%) 1980 (%) 1990 (%) 

Þýskaland  6,8 6,6 8,5 20,5 
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heilbrigðis- og menntamálum. Æðstu og valdamestu ráðuneytunum; utanríkis-, varnamála-, 

efnahags-, og forsætisráðuneyti var jafnan stýrt af karlkyns ráðherrum (Henig og Henig 2001, 

66).  

3.4 Stjórnmálaþátttaka kvenna í Austur-Þýskalandi 

Af ofangreindu sést að stjórnmálaþátttaka kvenna í Vestur-Þýskalandi var ekki mikil. Konur 

áttu ekki greiða leið að þátttöku á hinu pólitíska sviði hvort heldur sem var í 

stjórnmálaflokkum, á þingi eða í ríkisstjórnum. Nú verður vikið að stöðu kvenna í 

stjórnmálum í Austur-Þýskalandi á meðan á aðskilnaði ríkjanna tveggja stóð.  

Þegar síðari heimsstyrjöldin leið undir lok og Þýskalandi var skipt niður í tvö ríki tók 

við stjórn ríkissósíalista í Austur-Þýskalandi en hún lagði áherslu á að styrkja konur til 

þátttöku á hinu opinbera sviði (Lemke 1994, 269). Konur í Austur-Þýskalandi höfðu 

samkvæmt lögum öll þau sömu réttindi og karlar og mæður nutu umtalsverðra fríðinda sem 

ríkið veitti þeim. Þá áttu konur mun greiðari aðgang að stofnunum á sviði stjórnmálanna 

(sama heimild, 269). Með þessar staðreyndir í huga vaknar upp spurningin hvort aukin 

réttindi kvenna, með jafnrétti kynjanna að leiðarljósi hafi verið markmið stjórnvalda í Austur-

Þýskalandi og hvort aukin geta kvenna til að hafa áhrif á stöðu sína hafi farið samfara aukinni 

þátttöku þeirra í stjórnmálum.  

 

3.4.1 Mikil þátttaka en lítill áhrifakraftur kvenna 

Rannsóknir hafa sýnt að hlutfall kvenna á þingum ríkja sem bjuggu við stjórnarfar 

ríkissósíalisma voru oft á tíðum mun hærri en í frjálslyndum lýðræðisríkjum. Oft voru þær að 

meðaltali um þriðjungur þingmanna en á lýðræðislega kjörnum þingum voru þær ekki nema 

ein af hverju tíu fulltrúum (Henig og Henig 2001, 151). Ástæðuna fyrir hinni miklu 

stjórnmálaþátttöku kvenna í Austur–Þýskalandi má rekja til kvótakerfis sem bundinn var í lög 

en hann gerði kröfu um ákveðinn lágmarksfjölda kvenna á þingi (Rósa G. Erlingsdóttir 1999, 

33). Tilgangur þess var að fjöldi kvenna og karla á þingi endurspeglaði heildarmynd 

samfélagsins sem best (Henig og Henig 2001, 151).  
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Hlutfall kvenna á neðri deild þjóðþinga Austur- og Vestur-Þýskalands. (Einhorn 1993, 274)  

Tafla 4 – Austur-Þýskaland               Tafla 5 Vestur-Þýskaland 

Ár (%) 

1975 31,8 

1987 32,2 

1990 20,5 

 

Þrátt fyrir þetta verður að teljast ólíklegt að svið stjórnmálanna hafi verið hentugur 

vettvangur fyrir konur til að vinna að hagsmunum sínum.  Raunin er sú að þjóðþing í löndum 

sem bjuggu við stjórnkerfi ríkissósíalisma voru eins konar sýndar stofnanir (sama heimild, 

152). Stjórnvöld Austur-Þýskalands virtust á yfirborðinu hafa fært konum og körlum 

borgaraleg réttindi og skyldur til jafns í anda hugmyndafræði ríkissósíalismans en það var 

ekki tilfellið. Á sama tíma og yfirvöld færðu öllum borgurum jöfn réttindi neituðu þau þeim 

um þau með því að bjóða einungis upp á svokallaðar sýndarkosningar. Þar sem fólk hafði 

einungis kost á að velja af framboðslista ríkjandi stjórnarflokks (Einhorn 1993, 150). Í þessu 

fyrirkomulagi endurspeglast einnig valdboðshneigð Austur-Þýskra stjórnvalda en hún 

beindist jafnt gegn konum sem körlum svo bæði kyn upplifðu vanmátt sín gagnvart 

ríkisvaldinu. 

Hið þjóðkjörna löggjafarþing var í raun valdalaus stofnun. Svokallað Politburo eða 

miðstjórn kommúnistaflokksins var lang valdamesta stofnun stjórnkerfisins og þar voru allar 

mikilvægustu ákvarðanir um stefnubreytingar og framkvæmdir teknar(Henig og Henig 2001, 

152 í litlu). Undirokun kvenna umfram karla kom fram í því að þrátt fyrir hátt hlutfall kvenna 

á þingi voru þær afar sjaldan meðlimir í þessari valdamestu stofnun ríkisstjórnarinnar. Árið 

1975 var hlutfall kvenna á þjóðþingum þeirra landa sem bjuggu við ríkissósíalisma um 30% 

en ekki er vitað til þess að nokkurri konu hafi verið veittur fullur atkvæðisréttur í æðstu 

miðstjórnum. Tvær konur í Austur-Þýskalandi fengu inngöngu í miðstjórn en hvorug þeirra 

hafði atkvæðisrétt (Henig og Henig 2001, 152).  

Af þessum ástæðum má stórlega draga í efa þau áhrif sem konur höfðu á mörkun 

stefnu stjórnmálanna. Kvótakerfið leiddi einungis til þess að stöður kvenna á þinginu voru 

Ár (%)l 

1975 5,8 

1987 15,4 

1990 20,5 
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fylltar af konum sem gátu lítið annað til málanna lagt en að samþykkja þá stefnu sem mörkuð 

var af æðstu ráðamönnum. Þessar konur hafa síðan á táknrænan hátt verið verið kallaðar „já 

- konur fortíðarinnar“ (sama heimild, bls 151 í litlu).  Rósa G. Erlingsdóttir sagði eftirfarandi 

um stöðu þingmanna í löndum ríkissósíalisma í viðtali 6. mars árið 1999: „Hlutfall kvenna á 

þingi var hátt en þegar betur er að gáð kemur í ljós að konur á þingi voru lítið annað en 

handbendi einræðisflokkanna, eins og raunar allir fulltrúar á löggjafarsamkundunum (Rósa G. 

Erlingsdóttir 1999, 33).“  

Nánast allar mikilvægar ákvarðanir voru teknar af fámennum valdaklíkum 

stjórnarflokkanna sem eingöngu voru skipuð af karlmönnum. Því er ljóst að aukið hlutfall 

kvenna á þingum varð ekki til þess að málefni þeirra kæmust frekar á dagskrá (Rósa G. 

Erlingsdóttir 1999, 33). Ekki var unnið markvisst að því að efla völd kvenna, þvert á móti var 

málstað femínista markvisst hafnað í opinberri umræðu. Ráðamenn óttuðust að áhrif hinna 

róttæku femínistahreyfinga í Vestur-Þýskalandi færu að teygja anga sína yfir landamærin 

(Lemke 1994, 270). Þar sem hagsmunir ríkisins fólust í að nútímavæða efnahagskerfið, 

viðhalda pólitískum stöðugleika og stuðla að fólksfjölgun var unnið markvisst að því að skapa 

samfélagslegar aðstæður sem myndu leiða til þessa. Með því að auðvelda konum að stunda 

launavinnu og ala börn skapaði ríkið í anda feðraveldis þær samfélagslegu aðstæður sem 

konur neyddust að haga lífi sínu samkvæmt (sama heimild, 270). 

Þar sem ríkið sá fólki almennt fyrir helstu nauðsynjum og veitti konum margvíslegan 

opinberan stuðning til að sinna hinu tvöfalda eða þrefalda hlutverki sínu var líkt og konur 

sæju ekki nauðsyn eða tilgang jafnréttisbaráttunnar. Þar með höfðu konur enga rödd á 

opinberum vettvangi (sama heimild, 270). Grasrótarhreyfingar almennt höfðu ekki rödd á 

opinberum vettvangi og fólk gat verið gert brottrækt frá Austur-Þýskalandi fyrir að gagnrýna 

eða láta í sér heyra. Njósnað var um fólk og því refsað ef það lét í sér heyra eða efaðist um 

réttmæti stjórnvalda. 

Af þessum ástæðum hefur því verið haldið fram að ríkisstjórnin hafi komið á 

einskonar innantómu jafnrétti þ.e.a.s. hún lagði grunnin að þátttöku kvenna á hinu opinbera 

sviði en þegar kom að stjórnmálum voru karlar hin vegar í algjörri yfirburðarstöðu eins og 

sýnt hefur verið fram á. Það skal þó haft í huga að vanmáttur borgaranna gagnvart 

stjórnvöldum einskorðaðist ekki við konur. Stjórnarhættir hinnar sósíalísku ríkisstjórnar í 
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Austur–Þýskalandi einkenndust af sterkri valdboðshneigð þar sem þung áhersla var lögð á 

hlýðni borgaranna og almenna fylgni þeirra við yfirlýstar stefnur (Lemke 1994, 269). 
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4 Niðurstöður og umræða 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að svara þeirri spurningu hverjir séu helstu 

skýringarþættir á ólíkri stöðu kvenna við mismunandi stjórnarfar. Marmiðið var að kanna 

hvort staða kvenna með tilliti til jafnréttismála hafi verið betri í hinu lýðræðislega ríki Vestur-

Þýskalands en í Austur-Þýskalandi þar sem stjórnarhættir hölluðust í átt til alræðis. Í þeim 

tilgangi var einblínt á stöðu kvenna þegar kom að atvinnu- og stjórnmálaþátttöku. Stuðst var 

við þrjár rannsóknarspurningar og svara leitað eftir bestu getu. Hér að neðan verður farið yfir 

helstu niðurstöður. 

4.1 Hver er hugmyndafræðilegur grunnur ríkissósíalisma annars vegar 
og vestræns lýðræðis hins vegar þegar kemur að stöðu kvenna? 

Samkvæmt hugmyndafræði frjálslyndra lýðræðiskenninga Vesturlanda er ríkið stofnun sem 

komið var á til að vernda réttindi hvers og eins einstaklings innan samfélagsins. Hugmyndin 

um að hver og einn einstaklingur hafi frelsi til að nýta hæfileika sína í þeim tilgangi að afla sér 

lífshamingju er einn af hornsteinum þeirrar hugmyndafræði. Sé gert ráð fyrir því að þau 

réttindi eigi við um alla einstaklinga innan samfélagsins er eðlilegt að ætla að konur hafi 

notið aukins jafnréttis í lýðræðisríkjum en ríkjum þar sem stjórnarhættir hallast til alræðis er 

málið engan veginn svo einfalt.  

Konur hafa ekki talist til fullgildra borgara með sömu þjóðfélagslegu réttindi og 

skyldur og karlmenn. Þær voru allt frá dögum Forngrikkja útilokaðar frá samkomum og 

fundum þar sem mikilvægar ákvarðanir voru teknar. Þegar lýðræði var endurvakið á 

sautjándu öld í skrifum samfélagssinna hélt það viðhorf áfram velli. Hér í upphafi var fjallað 

um stöðu kvenna innan vestænna lýðræðiskenninga og ríkissósíalisma og kom í ljós að 

undirokun kvenna var vissulega til staðar innan þeirra beggja.  

Á hinn bóginn má segja að ákveðin afneitun gagnvart undirokun kvenna hafi einkennt 

hugmyndafræði ríkissósíalisma. Talið var að jafnrétti kynjanna myndi komast á með aukinni 

launavinnu kvenna og efnahagslegu sjálfstæði þeirra. Launavinna hefði að vísu í för með sér 

að tvöföld vinnubyrði yrði lögð á herðar kvenna en það misrétti var þó ekki tilefni til frekari 

greiningar þar sem talið var að það yrði upprætt með tilkomu sameignarsamfélagsins 
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Samkvæmt hugmyndafræði ríkissósíalisma var það ekki dregið í efa að konum bæri 

að sinna heimilisstörfum og umönun barna. Róttækir femínistar hafa bent á að þetta 

fyrirkomulag hafi verið gegnum gangandi í vestrænum samfélögum. Jafn réttur kvenna og 

karla í lagalegum skilningi dugi ekki til að útmá hina kerfislægu mismunun sem þrífst í 

samfélögum. Við búum í karllægu samfélagi þar sem karlar hafi pólitísk völd fram yfir konur. 

Það sé orðið að svo sterkri hefð að ekki sé hægt útrýma henni með lagaúrbótum eða veita 

konum aukin réttindi til atvinnu eða stjórnmálaþátttöku. Við búum við þá samfélagsgerð að 

stefnum verði ætíð stjórnað af hagsmunum þeirra sem hafa byggt upp þetta fyrirkomulag 

feðraveldis, karlamanna.  

Vestræn samfélög gera þá kröfu til þegna sinna að þeir verði að leggja til ákveðið 

vinnuframlag til að geta talist til fullgildra borgara. Grundvöllur þess að njóta allra hinna 

borgaralegu réttinda og skyldna felst því í launavinnu. Þetta viðhorf hefur einkennt hin 

Væstrænu samfélög undanfarin 300 ár hið minnsta. Síðan þá hafa konur reynt að storka 

þeirri sögulegu hefð að hið opinbera svið atvinnumarkaðarins tilheyri einungis körlum. Þær 

hafa barist fyrir auknum réttindum til menntunar og atvinnu og haft erindi sem erfiði eins og 

sagan sýnir. Næst verður því farið yfir hvernig stöðu kvenna á atvinnumarkaði í Austur- og 

Vestur-Þýskalandi var háttað. 

4.2 Hvað var líkt og hvað ólíkt með stöðu kvenna á atvinnumarkaði í 
Austur- og Vestur-Þýskalandi?  

Í Austur-Þýskalandi þar sem stefna stjórnvalda var sett fram í anda ríkissósíalisma var lögð 

gríðarlega mikil áhersla á atvinnuþátttöku kvenna. Ýmsum stefnubreytingum var hrint í 

framkvæmd til að gera konum kleift að vinna launavinnu. Í krafti þess stuðnings sem 

velferðarkerfi en ekki síst vegna krafna samfélagsins skipuðu konur í Austur-Þýskalandi þegar 

fram liðu stundir rúmlega helming alls vinnuafls á vinnumarkaði. Atvinnumöguleikar þeirra 

voru því mun meiri en kvenna í Austurhlutanum.  

Þó er óvíst hvort konum hafi verið gerður nokkur greiði með stefnu stjórnvalda  

Austur-Þýskalands í vinnumarkaðasmálum sem byggði á hugmyndafræði ríkissósíalisma. Þó 

yfirlýstur tilgangur hafi verið að stuðla að jafnrétti kynjanna með því að hvetja konur til 

atvinnuþátttöku var sú aðgerð einnig byggð á efnahagslegum hagsmunum ríkisins (sama 

heimild, 127). Vegna félagslegrar mótunar kynhlutverka kvenna og karla var sú ójafna 

verkaskipting sem þreifst í löndum ríkissósíalisma aldrei fyllilega upprætt. ,,Kynin voru talin 
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ólík í eðli sínu og mismunun á grundvelli kynferðis réttlát og þar með einnig tvöföld eða 

þreföld byrði konunnar (Rósa G. Erlingsdóttir 1998, 33). Með auknum möguleikum til 

menntunar hlutu konur hins vegar vissulega tækifæri til að stefna á starfsferil og hafa þar 

áhrif á félagslega stöðu sína (Rósa G. Erlingsdóttir 1009, 33). Hið mikla vinnuálag olli því þó 

að konur upplifðu vangetu til að sinna bæði börnum og starfsferli til fulls. Þessar aðstæður 

kvenna ollu því að margar þeirra litu á atvinnuþátttöku sem kvöð í stað aukinna réttinda og 

möguleika til starfsframa (Einhorn 1993, 117 og 127). 

Í Vestur-Þýskalandi var atvinnuþátttaka kvenna mun minni. Einungis um helmingur 

kvenna á aldrinum 16-66 ára stundaði launavinnu og mikill hluti þerra vann aðeins part úr 

degi. Þessi ólíka staða kvenna í ríkjunum tveimur skapaðist af því hversu ólíkar stefnur 

stjórnvöld settu. Á meðan hið opinbera velferðarkerfi studdi konur í Austur-Þýskalandi til 

atvinnuþátttöku var stefnan þveröfug í Vestri. Þar var sett á sérstakt skattkerfi sem studdi við 

fjölskyldur þar sem heimilisfaðirinn var eina fyrirvinnan. Þar sem karlar voru oftast með 

hærri laun heldur en konur var það jafnan hentugra að þeir færu fyrr út á vinnumarkaðinn til 

að sjá fyrir fjölskyldunni. Konurnar þurftu hins vegar að vera heima mikið lengur þar sem 

nánast engin völ var á dagvistun fyrir börn. Margar þeirra snéru aldrei aftur út á 

vinnumarkaðinn. 

Þegar kom að atvinnu kvenna ríkti hið samfélagslega viðhorf í báðum ríkjum að konur 

ættu einar að sjá um heimilisstörf. Ekki var tekið tillit til þess hvort þær unnu launavinnu eða 

ekki. Í báðum ríkjum beindust aðgerðir að því að samræma launavinnu og uppeldi barna 

einungis að konum. Í Austur-Þýskalandi stunduðu konur launavinnu í miklum mæli. Ekki er 

þó víst hvort ríkið stefndi að því að koma á auknu jafnrétti kynjanna í samræmi við stefnu 

ríkissósíalisma en á hinn boginn er ljóst að hagsmunir stjórnvalda fyrst og fremst fólust í 

aukinni atvinnuþátttöku kvenna. Í Vestur-Þýskalandi var litið á þátttöku kvenna í launavinnu 

sem lúxus fyrirkomulag sem einungis væri hægt að viðhafa á tímum þar sem uppsveifla var í 

efnahagsmálum. Saga ríkjanna tveggja, Austur- og Vestur-Þýskalands er glöggt dæmi um 

hvernig hagsmunir feðraveldisins skipuðu konum stöðu eftir hentugleika þegar kom að 

atvinnumálum. Næst verður komið inn á stöðu kvenna þegar kom að stjórnmálaþátttöku í 

ríkjunum tveimur. 
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4.3 Hvað var líkt og hvað ólíkt með stöðu kvenna innan stjórnmálanna í 
Austur- og Vestur-Þýskalandi? 

Í kaflanum um stjórnmálaþátttöku kvenna var niðustaðan sú að jöfn stjórnmálaþátttaka 

kynjanna væri réttlát og æskileg þróun. Helstu röksemdir sem Anne Phillips færir fyrir 

stjórnmálaþátttöku kvenna eru þær að ekki sé eðlilegt í ríkjum sem búa við fulltrúalýðræði 

að einn hópur samfélagsþegna hafi mikið meiri möguleika til áhrifa en aðrir. Þar sem 

maðurinn sé í eðli sínu fordómafullur gagnnvart því sem hann þekki ekki til fulls geti 

einsleitur hópur borgara ekki verið góður hagsmunafulltrúi annars. Enn fremur telur hún 

nauðsynlegt að storka kerfi útliokunar kvenna og annarra minnihlutahópa á þjóðþingum og í 

opinberum embættisstöðum. Markmiðið með því sé að koma á fjölbreyttari og lýðræðislegri 

umfjöllun um mikilvæg málefni. Rök hafa einnig verið færð fyrir því að til að konur geti haft 

áhrif á dagskrá stjórnmálanna og talað fyrir hagsmunum sínum megi hlutfall þeirra á meðal 

kjörinna fulltrúa ekki vera undir 30%.  

 Í þessari ritgerð verður byggt á ofangreindum rökum og gert ráð fyrir að aukin 

stjórnmálaþátttaka kvenna sé æskileg og konum og samfélögum almennt í hag. Með tilliti til 

þessa verður gengið út frá því að aukin stjórnmálaþátttaka kvenna sé mikilvægt skref í áttina 

að jafnræðis kynjanna. Með það í huga verður því hugað að helstu niðurstöðum sem komu í 

ljós við athugun á stjórnmálaþátttöku kvenna í Austur- og Vestur-Þýskalandi. 

Stjórnmálaþátttaka kvenna í Vestur-Þýskalandi var framan af mjög lítil þrátt fyrir 

lýðræðislegt stjórnarfar. Líklegt er að sú hefð að stjórnmál væru frekar miðuð að 

reynsluheimi karla en kvenna hafi stuðlað að því að konur upplifðu útilokun frá því sviði eða 

virtust áhugalitlar um stjórnmál. Þetta viðhorf var ríkjandi í samfélaginu alveg fram til ársins 

1970 en þá risu upp öflugar hreyfingar róttækra femínista sem vöktu athygli á hinni 

safmélagslegu undirokun kvenna. Í kjölfarið efldust konur til þátttöku í stjórnmálum og 

hækkaði hlutfall kvenna í stjórnmálaflokkum og á þjóðþinginu jafnt og þétt fram til ársins 

1990.  

Í Austur-Þýskalandi var málum, í það minnsta á yfirborðinu háttað á allt annan veg.  

Talað hefur verið um að hlutfall kvenna á sviði stjórnmála í löndum sem bjuggu við 

stjórnarfar ríkissósíalisma hafi verið mun hærra en hlutfall kvenna í Vestrænum 

lýðræðisríkjum. Ástæðan er sú að konum var markvisst komið inn á þing í gengnum 

kvótakerfi sem gerði kröfu um jafnt hlutfallt kvenna og karla svo að þingið myndi 

endurspegla gerð samfélagsins sem best.  
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Staða kvenna bæði í Austur- og Vestur-Þýskalandi hafði það sameiginlega einkenni að 

konur áttu jafnan erfitt með að komast í háttsettar eða valdamiklar stöður. Í Austur-

Þýskalandi var konum markvisst haldið frá miðstjórnum þar sem allar mikilvægar ákvarðannir 

voru teknar. Sömuleiðs var konum jafnan úthlutað valdaminnstu ríkisstjórnarstöðum í 

ríkisstjórn Vestur-Þýskalands í þau fáu skipti sem slíkt embætti féll í hlut kvenna á tímum 

aðskilnaðar.  

Af ofangreindu sést að áhrif kvenna voru ekki mikil þegar kom að sviði stjórnmálanna, 

hvorki í Austur- né Vestur-Þýskalandi. Ásetningur feðraveldisins verður að teljast ljós þegar 

kom að því að skipa konum stöðu í stjórnmálaþátttöku í þessum tveim ríkum. Konur í Austur-

Þýskalandi fengu aðgang að hinu opinbera sviði í Austur–Þýskalandi vegna þess að það 

þjónaði hagsmunum stjórnvalda. Engu að síður var konum markvisst haldið frá valdamiklum 

stöðum. Í Vestur-Þýskalandi voru konur í miklum minnihluta þegar kom að 

stjórnmálaþátttöku og er þar af öllum líkindum hinu hefðbundna, karllæga kerfi stjórnmála 

og viðhorfum til kynhlutverka um að kenna. Niðurstaðan er því sú að staða kvenna í Austur-

Þýskalandi þar sem stjórnarfar ríkissósíalisma og sterkrar valdboðshneigðar var við lýði var 

ekki ósvipuð stöðu kvenna í lýðræðisríki Vestur-Þýskalands þegar kom að 

stjórnmálaþátttöku. Þrátt fyrir hærra hlutfall kvenna á þjóðþingi Austur-Þýskalands verður að 

teljast afar hæpið að áhrifakraftur kvenna og geta til að vinna hagsmunum sínum farveg 

innan valdastofnanna hafi verið meiri en í Vestur-Þýskalandi. 

4.4 Umræður 

Ofangreindar niðurstöður verða ekki túlkaðar á annan hátt en svo að vonin um bætta stöðu 

kvenna liggi frekar í stjórnarfyrirkomulagi lýðræðisríkja. Vegna þeirrar sterku 

valdboðshneigðar sem tíðkaðist og kom fram í algjöru banni við samfélagslegri gagnrýni í 

Austur-Þýskalandi, gátu konur takmarkað unnið að hagsmunamálum eða haft mikil áhrif á 

samfélagslega stöðu sína. Á grundvelli lýðræðslegra gilda, samfélagslegrar umræðu og 

mótmæla komu hins vegar fram öflugar kvennahreyfingar í Vestur-Þýskalandi. Í kaflanum um 

stjórnmálaþátttöku kvenna eru nefnd dæmi um áhrif kvennahreyfinganna og getu kvenna til 

að koma hagsmunamálum á framfæri í krafti þeirra. Í kjölfar tilkomu þessara hreyfinga hefur 

konum í stjórnmálum sameinaðs Þýskalands fjölgað jafnt og þétt líkt og sagan sýnir. Skýrasta 

merkið um þá von sem félst í lýðræðislegum stjórnarháttum sem grundvelli fyrir auknum 

áhrifum kvenna á hinu opinbera sviði í Þýskalandi og víðar er auðvitað valdamesti 
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kvenleiðtogi heims, Angela Merkel. Áhugavert hefði verið að kanna betur áhrif 

kvennahreyfinganna á þróun stjórnmálaþátttöku kvenna í sameinuðu Þýskalandi en sú 

skoðun bíður betri tíma.  

5 Lokaorð 

Árið 1949 þegar Þýskalandi var skipt niður í tvö ríki tóku við stjórnvöld með ólíka 

uppbyggingu stjórnafars. Í Vestur-Þýskalandi var sett á stofn frjálslynt lýðræðisríki sem í 

upphafi var stýrt af hinum vestrænu ríkjum Bretlandi, Frakklandi og Bandaríkjunum. Í Austur-

Þýskalandi tóku Sovétríkin hins vegar við stjórnartaumunum og innleiddu stjórnarfar sem 

byggði á hugmyndafræði ríkissósíalisma og hallaðist í átt til alræðis. Hér að ofan hefur verið 

farið hvernig og hvort hinir ólíku stjórnarhættir hafi valdið mismunandi stöðu kvenna með 

tilliti til atvinnu- og stjórnmálaþátttöku.  

Í ljós kom að töluverðra áhrifa hinna hefðbundu gilda feðraveldisins gætti þegar kom 

að skilgreiningu á hlutverkum kynjanna hvað varðar atvinnumál og umsjá heimilis og barna í 

báðum ríkjunum. Konan annaðist heimilshald á meðan karlinn var fyrirvinnan. Þessi 

skilgreining samfélagsins á hlutverkum kynjanna hafði kúgandi áhrif sem endurspegluðust í 

lægri tekjum kvenna en karla þar sem konur voru útilokaðar frá launahæstu störfunum.   

Segja má að þetta viðhorf hafi verið fest í sessi af stjórnvöldum í báðum tilvikum. 

Stefna stjórnvalda í Vestur-Þýskalandi gerði fjölskyldum kleift að lifa á launum karlsins einum 

saman í gegnum skatttaívilnanir. Með þessum aðgerðum sínum drógu stjórnvöld verulega úr 

atvinnuþátttöku kvenna sem var mjög lág fyrir í samanburði við Austur-Þýskaland. Stefna 

atvinnumála í Austurhlutanum í anda ríkissósíalisma kom svo fram í því að ríkið gerði þá 

kröfu til kvenna almennt að þær þurftu að taka þátt í launavinnu. Í því fólust hagsmunir 

ríkisins. Sú krafa fór samfara hinum gamalgrónu gildum um að konan bæri mesta ábyrgð að 

heimilishaldi sem leiddi af sér tvöfalda vinnubyrði kvenna í löndum ríkissósíalisma.  

Í þessari ritgerð hefur verið byggt á því að stjórnmálaþátttaka kvenna sé mikilvæg og 

jafnframt æskilegt. Fyrir því hafa verið taldar upp margar ástæður en meðal mikilvægustu 

atriða eru að nauðsynlegt er að vinna gegn hinni hefðubundnu útilokun kvenna frá 

þjóðþingum og valdamiklum embættum. Einnig er talið að hagsmunir kvenna hafi í gegnum 

tíðina mætt afgangi þegar dagskrá stjórnmálanna hefur verið ákveðin. Aukið hlutfall kvenna 
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og annarra minnihluta á þingum muni leiða til fjölbreyttari umræðu og bætts lýðræðis. Auk 

þess sem meiri líkur eru á því að hagsmunamál minnihlutahópa komist á dagskrá stjórnvalda.  

Stjórnmálaþátttaka kvenna í Austur-Þýskalandi var mikið meiri en í Vestur-Þýskalandi 

en þó voru konur engan veginn í betri aðstöðu til að hafa áhrif á dagskrá stjórnmálanna. Þær 

voru útilokaðar frá valdamestu stofnun innan stjórnskipunarinnar þar sem ákvarðanatökur 

um mikilvæg málefni fóru fram. Þó þær hafi fengið aðgang að þingstörfum var þingið í raun 

valdalaust stofnun sem þurfti að lýta stjórn yfirlýstrar stefnu sem sett var af valdaklíku fárra 

manna.  

Í Vestur-Þýskalandi voru konur jafnframt í miklum minnihluta þegar kom að þátttöku í 

stjórnmálum. Fyrir því hafa verið nefndar ýmsar ástæður líkt og þær að stjórnmálin hafi 

almennt verið miðuð að reynsluheimi karla, þau hafi ekki tekið til málefna þar sem konur 

höfðu mikið til málanna að leggja. Einnig áttu konur mjög erfitt uppdráttar innan 

stjórnmálaflokka og upplifðu sig oft sem óvelkomnar innan þeirra.  Allt þetta stafaði sem 

áður sagði af því viðtekna samfélagaslega áliti að staður konunnar væri inni á heimilinu, utan 

hins opinbera sviðs.  

Niðurstaðan er því sú að staða kvenna í Austur-Þýskalandi þar sem stjórnarfar 

ríkissósíalisma og sterkrar valdboðshneigðar var við lýði var ekki ósvipuð stöðu kvenna í 

lýðræðisríki Vestur-Þýskalands. Þrátt fyrir hærra hlutfall kvenna á þjóðþingi Austur-

Þýskalands verður að teljast afar hæpið að áhrifakraftur kvenna og geta til að vinna 

hagsmunum sínum farveg innan valdastofnanna hafi verið meiri en í Vestur-Þýskalandi. 

Þegar kom að stjórnmálaþátttöku og getunni til að hafa áhrif á samfélagslega stöðu sína á 

sviði hennar voru konur annað hvort í algjörum minnihluta (sbr. Vestur-Þýskaland) eða áhrif 

þeirra takmörkuð með útilokun frá valdamestu stofnunum stjórnskipunarinnar (sbr. Austur-

Þýskaland).  

Í niðurstöðukafla kom fram að það voru hagsmunir feðraveldisins sem réðu mestu 

um stöðu kvenna í báðum tilvikum þegar kom að stjórnmála- og atvinnuþátttöku þeirra. Þar 

skipti litlu máli hvort um stjórnarhætti ríkissósíalisma eða lýðræðis var að ræða. Hins vegar 

voru niðurstöður einnig túlkaðar á þann hátt að vonin um aukin áhrif kvenna og bættrar 

stöðu jafnréttismála lægi frekar í stjórnarháttum lýðræðis. Á grundvelli þess hafi konur í 

krafti kvennahreyfinga aukið áhrif sín á sviði stjórnmálanna og náð að vinna hagsmunum 

sínum betri farveg. 
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