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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort konur innan Teboðshreyfingarinnar falli 

undir skilgreiningar Raewyn Connell og Mimi Schippers á styðjandi – eða mengandi 

kvenleikum. Teboðshreyfingin byggir á hefðbundnum gildum sem þar sem hagur kvenna 

virðist ekki alltaf í forgrunni. Tilgangurinn er því að kanna hvort þær konur sem starfi innan 

hreyfingarinnar séu öfgafullir einstaklingar eða hvort þær séu að sinna sínu eðlilega hlutverki 

sem styðjandi kvenleikar í ríkjandi karlmennskuheimi. Greiningarrammi var búinn til utan um 

kenningar Connell og Schippers og fjórar konur sem hafa verið áberandi í bandarískum 

stjórnmálum sem og innan Teboðshreyfingarinnar mátaðar að honum. Þær konur sem teknar 

voru fyrir í ritgerðinni eru Sarah Palin, Michele Bachmann, Christine O’Donnell og Joni Ernst. 

Eftir greiningu á viðtölum og ræðum við fyrrnefndar konur benda niðurstöður til þess að þær 

falli allar undir skilgreiningu Connell um styðjandi kvenleika en bera þó flestar ákveðin 

einkenni mengandi kvenleika samkvæmt kenningum Schippers. 

 



  

4 

 

Formáli 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA prófs í stjórnmálafræði við stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Ritgerðin er metin til 12 ECTS eininga af 180 eininga námi og var skrifuð 

haustið 2014. Ég vil þakka sérstaklega leiðbeinanda mínum Silju Báru Ómarsdóttur fyrir góða leiðsögn 

og mikla þolinmæði. 

Ég vil einnig þakka foreldrum mínum, Hjördísi Jónu Gísladóttur og Andrési Sigurðssyni fyrir hvatningu 

og stuðning í gegnum BA námið mitt. Vinkonum mínum og fjölskyldu sem tóku sér tíma til að lesa yfir 

lokaverkefni mitt vil ég þakka, því án þeirra hefði ritgerðin ekki verið sú sama og hún er í dag.  

Að lokum vil ég þakka kærustu minni, Guðrúnu Örnu Kristjánsdóttur fyrir óendanlega þolinmæði, 

stuðning og hvatningu í gegnum það ferli sem þetta verkefni var. 
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Inngangur 

 Hlutur kvenna innan stjórnmála hefur verið mikið þrætuepli meðal almennings, 

fræðimanna og fjölmiðla allt frá því að konur hófu að taka þátt í stjórnmálum. Mikið er fjallað 

um klæðaburð þeirra og þær sæta oft mun meiri gagnrýni heldur en karlkyns samstarfsmenn 

þeirra. Hlutfall kvenna á þingi hefur aukist talsvert hratt síðan þær hófu að taka þátt í 

stjórnmálum og þá sér í lagi á Íslandi, en nú er hlutfall kvenna á Alþingi 41,3%.1 Staða 

kvenna er mun verri í Bandaríkjunum þegar horft er til hlutfalls þeirra sem kjörinna 

þingmanna. Á bandaríska þinginu skipa konur 100 af 535 sætum þingsins eða 18,7% - í 

öldungadeildinni eru aðeins 20 af 100 öldungadeildarþingmönnum konur eða 20% og í 

fulltrúadeildinni eru konur 80 af 435 kjörnum fulltrúum eða 18,4%. Nancy Pelosi sem nú er 

leiðtogi Demókrata í fulltrúadeildinni var fyrsta konan til að skipa embætti þingforseta2 en 

Demókratar misstu þingmeirihluta sinn í kosningunum 2014.3 

   Hægt er að rekja betri stöðu kvenna á þingi á Íslandi til kynjakvóta sem settir 

hafa verið sem reglur um framboðslista í sumum stjórnmálaflokkum. Einnig má rekja hana til 

baráttu Kvennalistans sem bauð fyrst fram árið 1983 og fór þá hlutfall kvenna á þingi úr 5% 

frá kjörtímabilinu 1979-1983 í 15% og náði því sögulegu hámarki og hefur aðeins farið 

hækkandi síðan þá.
4
 Því má segja að ákveðin vitundarvakning hafi orðið meðal Íslendinga í 

upphafi níunda áratugsins þar sem aðeins þremur árum áður eða árið 1980 var Vigdís 

Finnbogadóttir kjörin þjóðhöfðingi fyrst kvenna í lýðræðislegri kosningu í heiminum.
5
 Fyrir 

unga konu sem alist hefur upp við svo sterka kvennamenningu innan stjórnmálanna er því 

áhugavert að skoða stöðu kvenna í Bandaríkjunum og þá sérstaklega innan 

Teboðshreyfingarinnar þar sem viðhorfin þar eru mjög ólík þeim sem venjast má á Íslandi.  

  Teboðshreyfingin í Bandaríkjunum er grasrótarhreyfing sem vill vekja athygli á málum 

er varða öryggi og fullveldi Bandaríkjanna. Meðlimir hreyfingarinnar telja sig vera fulltrúa 

hinna sönnu eigenda Bandaríkjanna, þjóðarinnar.
6
 Þeir fulltrúar sem Teboðshreyfingin styður 

til framboðs eru mjög hægri sinnaðir, íhaldssamir, eru á móti hjónaböndum samkynhneigðra 

og fóstureyðingum og tengja margir hverjir guð við stefnumál sín, hvort sem þeir eru kristnir, 

kaþólskir eða hluti af öðrum trúarhreyfingum. Það vekur furðu að heyra konur tala gegn 

réttindum kvenna, en er það svo ótrúlegt að konur geri það í samfélagi þar sem viðmiðið er 

                                                      
1
 Alþingi Íslands „Konur á Alþingi” http://www.althingi.is/vefur/konur.html (Sótt 15. desember 2014). 

2
 Center for American Women and Politics. „Women in the U.S. Congress 2014” 

http://www.cawp.rutgers.edu/fast_facts/levels_of_office/documents/cong.pdf (sótt 15. desember 2014).  
3,

The Guardian. „US Senate and House midterm election results” http://www.theguardian.com/us-news/ng-
interactive/2014/nov/04/-sp-midterm-elections-2014-senate-house-of-representatives-results (sótt 15. 
desember 2014). 
4
 Alþingi Íslands „Konur á Alþingi” http://www.althingi.is/vefur/konur.html (Sótt 15. desember 2014). 

5
 Vigdís Finnbogadóttir. „Vefur Vigdísar” http://www.vigdis.is/ (sótt 15. desember 2014). 

6
 Tea Party, „About us” http://www.teaparty.org/about-us/ (sótt 15. desember 2014). 
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að tala gegn réttindum og frelsi kvenna? Hvort sem það er í tengslum við sjálfsákvörðunarrétt 

kvenna yfir eigin líkama, réttinum til jafnra launa eða til að gegna ákveðnum stöðum innan 

samfélagsins? Lítil gagnrýni heyrist þegar karlkyns frambjóðendur innan 

Teboðshreyfingarinnar tala gegn fóstureyðingum eða eru á móti hjónaböndum 

samkynhneigðra en konur innan hreyfingarinnar líkt og Sarah Palin eru úthrópaðar í 

samfélaginu þegar þær tjá sig um sömu mál. Til að greina konur innan 

Teboðshreyfingarinnar voru fjórar konur teknar fyrir sem náð hafa árangri á stjórnmálasviði 

Bandaríkjanna. Ræður þeirra og heimasíður voru greindar með tilliti til kenninga Raewyn 

Connell og Mimi Schippers um styðjandi og mengandi kvenleika til að varpa ljósi á hvort 

mynstur væri að finna hjá þeim sem skýrði afstöðu þeirra til málefna kvenna. Þær konur sem 

fjallað verður um í þessari ritgerð eru Sarah Palin fyrrum varaforsetaframbjóðandi 

Repúblikanaflokksins í forsetakosningunum 2008 frá Alaska, Michele Bachmann þingmaður í 

fulltrúadeild bandaríska þingsins fyrir hönd Repúblikanaflokksins frá Minnesota, Christine 

O’Donnell fyrrum frambjóðandi Repúblikana til öldungadeildarþingsins frá Delaware og Joni 

Ernst nýkjörin öldungadeildarþingmaður frá Iowa. Ástæðan fyrir valinu á þessum konum er 

sú að þær hafa allar verið áberandi í umræðunni um Teboðshreyfinguna, þær voru studdar af 

hreyfingunni í kosningabaráttum sínum og standa fyrir þeim gildum sem hún berst fyrir.  

Eru konur innan Teboðshreyfingarinnar öfgafullir einstaklingar eða eru þær að sinna eðlilegu 

hlutverki sínu sem styðjandi kvenleikar í ríkjandi karlmennskuheimi? Þurfa allar konur að tala 

fyrir málefnum kvenna og hvað felst í því að vera fulltrúi þeirra?   

  Til að rannsaka hvort fyrrgreindar konur falli undir greiningarramma Raewyn um 

styðjandi kvenleika eða Schippers um mengandi kvenleika voru ræður og viðtöl við þær 

greind og leitast var eftir að sjá hvort að ákveðin þemu kæmu fram í þeim. Horft var 

sérstaklega til viðhorfs þeirra til fóstureyðinga, hjónabanda samkynhneigðra, 

fósturvísarannsókna og viðhorfs til stöðu kvenna almennt.  
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1.Fræðilegur bakgrunnur 

Til að skýra stöðu kvenna innan Teboðshreyfingarinnar eru notaðar nokkrar kenningar í 

kynjafræði til að mynda greiningarramma um kvenleika þeirra. Þær gagnast einnig til að velta 

upp spurningum um fulltrúahlutverkið. Þær kenningar sem notast verður við eru kenningar 

Anne Phillips um eðlishyggju, kenningar R.W. Connell um ríkjandi karlmennsku og styðjandi 

kvenleika, kenningar Mimi Schippers um mengandi kvenleika og að lokum kenningar Anne 

Phillips um fulltrúahlutverkið.  

 

1.1 Kenningar Anne Phillips um eðlishyggju 

Eðlishyggja byggir á því að einstaklingum innan ákveðins hóps sé ætlað ákveðið eðli sem er 

ófrávíkjanlegt. Eðlishyggja hefur verið notuð til að skýra mun bæði milli kynja og kynþátta. 

Flestir hafa heyrt staðhæfingar um að konur séu umhyggjusamar og karlmenn harðir í horn 

að taka eða að einstaklingar af asískum uppruna séu góðir í stærðfræði en svartir í 

körfubolta.  

Í grein sinni „What’s wrong with essentialism?” tilgreinir Anne Phillips fjórar nálganir 

eðlishyggju. Hún segir að þrátt fyrir að það geti verið einhver grunnur fyrir þeim eiginleikum 

sem hópum og einstaklingum innan þeirra er eignað sé vandamálið við eðlishyggjuna  

alhæfing, staðalímyndir og vanhæfni til að greina eiginleika sem ekki passa fyrirfram mótaðri 

skoðun þinni.
7
 

 Fyrsta nálgun eðlishyggjunnar samkvæmt Phillips byggir á því að fólk eignar öllum 

einstaklingum innan hópsins ákveðna eiginleika, t.d. að konur séu umhyggjusamar. 

Forsendur þessarar skilgreiningar eru því þær að eðlishyggja byggi á að eðlið komi frá 

náttúrunnar hendi. Í þessari nálgun eðlishyggjunnar er gert ráð fyrir undantekningum sem 

verða þó ekki til að veikja skoðanir fólks á ákveðnum hópum heldur virðist fólk telja að sá 

einstaklingur sem uppfylli ekki þá eiginleika sem hópnum er ætlað sé undantekningin sem 

sanni regluna.
8
 

 Önnur nálgun eðlishyggjunnar snýr að eiginleikum sem tileinkaðir eru ákveðnum 

hópum en ekki einstaklingunum innan hans. Sem dæmi um það nefnir Phillips að það að þú 

sért kona geri þig umhyggjusamari en sambærilegur einstaklingur af karlkyni en ekki það að 

þú býrð í samfélagi þar sem hefðin segir að karlmenn sjái fyrir heimilinu og konurnar um 

heimilið. Þessi nálgun gerir lítið úr þeim mun sem hefur skapast sögulega eða í gegnum 

samfélagsmótun og þegar horft er til kyns eða kynþáttar byggir þessi nálgun á líffræðilegri 

eða erfðafræðilegri löghyggju.
9
 

                                                      
7
 Anne Phillips. „What’s wrong with Essentialism?” Scandinavian Journal of Social Theory 11, nr. 1. (2010):7.  

8
 Sama heimild, 6-7. 

9
 Sama heimild,11-12. 
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 Þriðja nálgunin gerir ráð fyrir að ákveðnir hópar, líkt og konur, verkamenn o.fl. sé 

einsleitur og sameinaður hópur en samanstandi ekki af ólíkum einstaklingum með ólíkan 

bakgrunn. Sem dæmi um þessa nálgun má nefna konur, en þegar talað er um vandamál 

kvenna er yfirleitt verið að fjalla um vandamál hvítra, gagnkynhneigðra, millistétta kvenna og 

ekki er tekið til greina að vandamál kvenna séu ekki þau sömu í öllum menningarkimum eða 

ríkjum heimsins.
10

 

 Fjórða nálgunin snýr svo að þeirri eðlishyggju þegar einstaklingar innan ákveðinna 

hópa búa ekki yfir þeim eiginleikum sem eru eignaðir hópnum. Þá finnur fólk, bæði innan 

hópsins sem og utan hans, sig tilknúið að endurskilgreina þá sem sýna slíka „afbrigðilega” 

hegðun. Þetta getur skapað vandamál fyrir einstaklinga sem telja sig tilheyra ákveðnum 

hópum en er hafnað af öðrum. Dæmi um þetta getur verið kona sem hefur gaman af því að 

mála sig og klæðast þröngum kjólum og skilgreinir sig sem femínista en aðrir femínistar 

gagnrýna hana, hafna þeirri skilgreiningu og segja að hún sé ekki „alvöru” femínisti. 

Skilgreiningu þinni á sjálfri þér er því hafnað þar sem þú býrð ekki yfir þeim eiginleikum sem 

teljast vera lykilþættir í þeim hóp sem þú hefur skilgreint þig í. Þessi þáttur eðlishyggjunnar 

byggir því á því að eðlishyggja sé félagsfræðilegt fyrirbæri þar sem samfélagið eða 

einstaklingar innan þess alhæfa um ákveðna einstaklinga eða hópa og eigna þeim ákveðna 

eiginleika sem eru þó breytilegir.
11

 

 

 1.2 Kenningar Connell og Schippers um styðjandi og mengandi kvenleika 

  Samkvæmt Raewyn Connell er hægt að skilgreina ríkjandi karlmennsku í stigveldi 

karlmennskunnar en ríkjandi karlmennska viðheldur yfirráðum karlmanna yfir konum. Yfirráð 

karla yfir konum lýsir sér meðal annars í hlutgervingu á líkömum kvenna, kynbundnum 

launamun og að konur þurfi yfirleitt að leggja mun meira á sig til að komast í áhrifastöður en 

karlar. Hún telur að þrátt fyrir að aðeins lítill hluti karla hegði sér samkvæmt ríkjandi 

karlmennsku þá er sú hegðun talin lýsandi fyrir hina hefðbundnu karlmennsku sem verður til 

þess að þeir karlmenn sem falla ekki undir ríkjandi karlmennsku staðsetji sjálfa sig innan 

stigveldis karlmennskunnar með tilliti til þess.
12

 

  Connell segir enn fremur að hugtakið um ríkjandi karlmennsku hafi meðal annars 

verið notað til að skýra hegðun drengja í skólastarfi, til að rannsaka glæpi sem eru frekar 

framdir af karlmönnum en konum en dæmi um slíka glæpi eru nauðganir og ofbeldisglæpir, 

birtingarmynd karla í fjölmiðlum og hegðun karla sem starfa sem hermenn.
13

 

  Samkvæmt kenningu Connell koma samkynhneigðir karlar og konur á eftir ríkjandi 

karlmennsku í stigveldi karlmennskunnar þar sem birtingarmynd beggja hópa er mýkri en hin 

                                                      
10

 Sama heimild bls. 1, 16. 
11

 Sama heimild bls. 19-20. 
12

 R.W. Connell, „Hegemonic Masculinity”, Gender & Society 19 (2005): 832. 
13

 Sama heimild, 833-834. 
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staðlaða hugmynd um „hinn sterka karlmann”. Kúgun karla á konum byggir á sögulegu ferli 

og er ekki sjálfkrafa kerfi sem ekki er hægt að breyta. Til að viðhalda slíku mynstri 

stigveldisins þarf bæði stefnumörkun karla sem og útilokun kvenna sem hægt er að tryggja 

meðal annars með vantrausti á konum og „kvenlægum” körlum vegna „mjúkrar” afstöðu 

þeirra.
14

 

Eðlishyggjan er því grundvöllur stigveldis karlmennskunnar þar sem það byggir á að því 

kvenlegri gildi sem einstaklingur temur sér því neðar lendir hann í röðinni. Yfirráð ríkjandi 

karlmennsku byggir ekki á þvingunum og ofbeldi heldur hegðunarmynstri sem lýsir sér meðal 

annars í menningarlegu samþykki og stofnanavæðingu.
15

 

  Connell bendir þó á að rannsóknir gefi til kynna að karlmennskan geti verið án 

stigveldis með innleiðingu viðmiða af annars konar karlmennsku. Hún bendir þó á að 

innleiðing annarra viðhorfa og kúgun geti átt sér stað á sama tíma en sem dæmi um það 

nefnir hún stöðu samkynhneigðra karlmanna í vestrænum ríkjum þar sem þeir upplifa bæði 

hatursorðræðu gegn sér og á sama tíma menningarlega vegsömun og pólitískt umboð.  

     Connell telur að það séu ekki einungis karlar sem viðhaldi stigveldi 

karlmennskunnar heldur spili konur þar einnig stórt hlutverk. Connell notar hugtakið styðjandi 

kvenleiki um konur sem styðja við ríkjandi stigveldi í samfélagi feðraveldisins með hlýðni 

þeirra og tilraunum til að viðhalda núverandi kúgunarkerfi karla. Þetta eru því þær konur sem 

telja sig ekki standa höllum fæti gagnvart karlmönnum heldur telji núverandi ástand eðlilegt 

og ekki sé þörf á auknum réttindum kvenna eða aukinni þátttöku í efstu stigum samfélagsins 

þ.m.t. í stjórnunarstöðum fyrirtækja og opinberra stofnanna eða sem kjörnir fulltrúar. Connell 

telur því að hægt sé að útskýra núverandi stigveldi kynjanna með hugtökunum ríkjandi 

karlmennska og styðjandi kvenleika og að þeir einstaklingar sem falla innan þeirra hópa 

viðhaldi yfirráðum ákveðins hóps karla með hjálp þeirra kvenna sem telja núverandi ástand 

ekki einungis eðlilegt heldur einnig réttmætt.
16

 Þessar konur samþykkja því kenningar um 

eðlishyggju kvenna og karla þar sem eðli konunnar snýst meðal annars um að vera 

undirgefin, hlýðin, tilfinningarík og umhyggjusöm en eðli karlmannsins er að vera sterkur 

leiðtogi, skynsamur og stjórnast ekki af tilfinningum sínum. 

   Þó eru ekki allar konur sem falla undir skilgreiningu Connells um styðjandi 

kvenleika og kynnti því Mimi Schippers til sögunnar hugtakið um mengandi kvenleika í grein 

sinni „Recovering the feminine other: masculinity, femininity, and gender hegemony”. Í 

greininni segir Schippers að ef einkenni yfirráða karla byggi á táknrænni þrá til kvenna sem 

og líkamlegum styrk og völdum sem muninn á kynjunum og skilgreini og réttlæti yfirráð karla 

yfir konum á þann hátt, hljóti þessi einkenni að þýða að konur geti ekki búið yfir þeim. Til 

þess að tryggja að einungis karlar geti búið yfir þessum eiginleikum verður því að skilgreina 

                                                      
14

 Sama heimild, 844. 
15

 R.W. Connell, „Hegemonic Masculinity”, Gender & Society 19 (2005): 846. 
16

 Sama heimild, 848. 
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þá kvenleika sem falla ekki undir styðjandi kvenleika sem afbrigðilega og gera þá óæskilega. 

Þannig náist að skapa fordæmi fyrir æskilega kvenleika en einnig að tryggja að þeim konum 

sem reyna að véfengja eða berjast gegn ríkjandi karlmennsku sé refsað af samfélaginu. 

Meðal þeirra einkenna og siða sem fordæmd eru að konur búa yfir í ríkjandi karlmennsku 

samfélagi eru meðal annars að búa yfir kynferðislegri þrá eftir öðrum konum, að vera lauslát, 

vera kynköld og einnig að vera ákveðin eða ögrandi. Það að kona búi yfir þessum einkennum 

og siðum ógnar núverandi stigveldi kynjanna og ögrar feðraveldinu og því telur Schippers að 

í núverandi samfélagsgerð er reynt að hafa hemil á og fordæma þá kvenleika sem rúmast 

ekki í heimi ríkjandi karlmennsku.
17

 Í stað þess að kalla slíka kvenleika undirskipaða hinum 

styðjandi kvenleika stingur Schippers upp á hugtakinu mengandi kvenleika þar sem þeir 

teljast fremur mengandi en óæðri. Að búa yfir þessum eiginleikum er talið mengandi fyrir 

einstaklinginn og er hann dæmdur eftir þeim. Konur sem búa yfir þeim einkennum sem nefnd 

voru fyrr í textanum eru því skilgreindar sem lesbíur, druslur, sköss og tíkur. Þar með er búið 

að flokka konurnar í ákveðna hópa eftir einhverjum ákveðnum einkennum sem ekki eru 

samþykkt í heimi feðraveldisins og konurnar eru þar með dæmdar sem óæskilegar og 

mengandi í samfélaginu.
18

 

   Schippers skilgreinir því mengandi kvenleika sem eiginleika ríkjandi 

karlmennsku og eru framkvæmdir af konum. Hún nefnir því til stuðnings eiginleikana sem 

áður hafa komið fram, kynferðisleg þrá eftir konum, að búa yfir líkamlegum styrk og búa yfir 

eða beita völdum. Þó bendir hún á að þegar konur búa yfir þessum eiginleikum eru þeir 

gerðir kvenlægir, þ.e. kona sem sýnir vald sitt er ekki karlmannleg, hún er tík. Þar með eru 

karllægir eiginleikar gerðir neikvæðir þegar konur búa yfir þeim og komið er í veg fyrir að 

mengandi kvenleikar sem ógna yfirráðum karla geti ögrað núverandi samfélagsmynd 

feðraveldisins.
19

 

  

 1.3 Kenningar Anne Phillips um eiginleika fulltrúa 

 Í bókinni „The Politics of Presence” eftir Anne Phillips kemur fram að hafi 

einstaklingar kost á því að velja sér fulltrúa sem er vitrari og hæfari en þeir sjálfir eða 

einhvern sem deilir skoðunum þeirra kjósi þeir yfirleitt þann sem hefur sambærilegar 

skoðanir. Hún telur því að stjórnmálaflokkar auðveldi kjósendum val sitt milli frambjóðenda 

þar sem óþarfi reynist að kynna sér hvern og einn frambjóðenda því skoðanir þeirra falla 

undir merkimiða hvers flokks fyrir sig. Því má segja að munur milli fulltrúa byggi á 

hugmyndafræðilegum grunni en ekki persónu þeirra eða gildum. Gallinn við þetta segir 

Phillips að sé tvíþættur, annarsvegar skekkir kosningakerfið hlutfall fulltrúa ákveðinna hópa 

                                                      
17

 Mimi Schippers, „Recovering the feminine other: masculinity, femininity,  

and gender hegemony” Theor Soc (2007): 94-95. 
18

 Sama heimild, 95. 
19

 Sama heimild, 95-96. 
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þar sem sumir hafa hlutfallslega fleiri fulltrúa en aðrir og hins vegar vegna möguleika fólks til 

stjórnmálaþátttöku. 
20

 

  Phillips kynnir kenningar John Burnheim um val á fulltrúum en hann telur að 

hagsmunir hópa séu best varðir af fulltrúum sem deila reynslu og hagsmunum þeirra en 

byggja ekki á breytanlegum skoðunum. Því telur hann að í stað þess að kjósa fulltrúa væri 

betra að velja þá eftir tölfræðilegri stærð hópa til að tryggja að sem flestir hópar hefðu sinn 

málsvara. Þannig mætti líka koma í veg fyrir að valda- og efnamiklir einstaklingar gætu sífellt 

tryggt stöðu sína á sama tíma og aðrir hópar væru fulltrúalausir.
21

     

  Phillips bendir á að það er ekki nýtt af nálinni að telja einstaklinga ólíka. 

Greinarmunur er gerður milli einstaklinga út frá t.d. vitsmunum, þ.e. að einstaklingar hafi 

skoðanir og viðhorf og því sé ófullnægjandi að útskýra pólitíska útilokun með því að fjalla um 

stjórnmál sem einungis hugmyndafræðilega baráttu. Fjölbreytileiki einstaklinga sem frjálslynt 

fólk talar um byggir á ólíkum skoðunum, viðhorfum, forgangsröðunum og markmiðum sem 

byggja öll á ólíkri reynslu og upplifun einstaklinga. Í því samhengi telur Phillips því ekki skipta 

höfuðmáli hver sé fulltrúi ákveðinna hugmynda þar sem helsti munurinn á milli fulltrúa byggi á 

vitsmunum þeirra og því sé óþarfi að fulltrúi „spegli” einkenni þess hóps sem hann talar fyrir. 

Phillips telur hinsvegar að erfiðara sé að mæta kröfu um pólitíska þátttöku ákveðinna hópa 

án þess að fulltrúi þeirra deili reynsluheimi þeirra og uppruna. Í því ljósi má því segja að 

karlmenn geti verið fulltrúar kvenna að vissu leyti þegar fjalla á um ákveðna stefnumótun 

tengda málefnum kvenna en þar sem þeir deila ekki reynsluheimi þeirra geta þeir ekki fjallað 

um málefni sem byggja á reynsluheimi annars hóps en þeir sjálfir tilheyra.
22

 

Þrátt fyrir að fáir taki undir með Burnheim um að afnema lýðræði með þeim hætti sem 

við þekkjum í vestrænum ríkjum í dag má þó að vissu leyti má segja að hugmyndir hans um 

að tryggja betur hlutfall ákveðinna hópa innan stjórnmálastéttarinnar rími að einhverju leyti 

við þá kröfu að framboðslistar flokka séu fjölbreyttir og endurspegli ólíka hópa samfélagsins. 

Kvótar líkt og kynjakvótar sem margir stjórnmálaflokkar hafa tileinkað sér og þá sérstaklega á 

Norðurlöndunum endurspegla því hugmyndafræði Phillips um mikilvægi þess að tillit sé tekið 

til reynsluheima ólíkra hópa. Flest stjórnmálaöfl í vestrænum ríkjum í dag, þá sérstaklega þau 

sem skilgreina sig sem frjálslynd, reyna að tryggja að framboðslistar þeirra endurspegli sem 

flesta samfélagshópa í þeim ríkjum sem boðið er fram í.  

 

 

 

 

                                                      
20

 Anne Phillips, The Politics of Presense”, 1. útg. (Oxford: Oxford, 2003), 1. 
21

 Anne Phillips, The Politics of Presense”, 1. útg. (Oxford: Oxford, 2003), 2. 
22

 Sama heimild, 6. 
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1.4 Frá krítískum massa í krítíska gerendur 

Í grein sinni „Analysing Women’s Substantive Representation: From Critical Mass to Critical 

Actors” fjalla Sarah Childs og Mona Lena Krook um mikilvægi þess að einblína ekki einungis 

á krítískan massa þegar horft er til breytinga á áherslum í stjórnmálum og að aukin áhersla 

verði á kynjajafnrétti. Kenningar um krítískan massa gera ráð fyrir að þegar konur nái 

ákveðnum fjölda kjörinna fulltrúa muni það sjálfkrafa þýða að kynjajafnrétti verði sett á 

oddinn. Childs og Krook vilja fremur einblína á krítíska gerendur þ.e. hverjir eru það sem 

breyta kerfinu sama af hvaða kyni þeir eru. Í stuttu máli má því lýsa kenningu þeirra þannig 

að hún fjalli ekki um hvenær konur muni breyta kerfinu líkt og í kenningum um krítískan 

massa heldur hvernig kerfinu er breytt. Krítískir gerendur eru þeir einstaklingar sem vinna að 

því að breyta umhverfi sínu í hag kvenna. Í grein þeirra skipta þær málefnum kvenna í 

femínísk og ófemínísk. Femínísk skilgreining á kvennamálum er sú að lögð er áhersla á að 

hlutverki kvenna er breytt, oft í gegnum aukið sjálfstæði kvenna sem og svigrúm fyrir 

persónulegt val. Ófemínísk skilgreining á kvennamálum eru þau mál sem einblína á 

hefðbundin hlutverk kvenna innan fjölskyldunnar og samfélagsins. Eiginleika þessara 

skilgreininga þarf þó að horfa á í ljósi samhengis og tíma.
23

 

 

  Til að reyna að skýra afstöðu kvenna innan Teboðshreyfingarinnar verður leitast við 

að búa til greiningarramma úr kenningum Connells og Schippers um styðjandi og mengandi 

kvenleika. Eins og áður hefur komið fram eru megin einkenni styðjandi kvenleika hlýðni og 

samþykki á stigveldi ríkjandi karlmennsku. Innan mengandi kvenleika má finna þá 

einstaklinga sem ekki falla að hefðbundnum kynjahlutverkum og hafna núverandi 

samfélagsgerð innan feðraveldisins. Til þess að kanna hvort konur innan 

Teboðshreyfingarinnar falli undir styðjandi eða mengandi kvenleika verða fjórar konur sem 

náð hafa árangri innan Repúblikanaflokksins greindar eftir ákveðnum greiningarramma þar 

sem stuðst verður við kenningar Connell og Schippers. Greiningarrammar Connell og 

Schippers byggja að miklu leyti á kenningum um eðlishyggju þar sem mengandi kvenleikar 

falla frekar nær karllægum eða óhefðbundnum gildum og styðjandi kvenleikar byggja fremur 

á gildum sem styðja við ríkjandi viðhorf í karllægum heimi burt séð frá því hvort þau gildi 

skerði eða hefti rétt eða frelsi kvenna. Gildin sem skilgreind eru sem styðjandi eða mengandi 

eru mjög menningarbundin milli hópa, samfélaga og ríkja. Sem dæmi má nefna að væri kona 

á Íslandi fylgjandi byssueign teldist hún mengandi þar sem það fellur ekki undir hefðbundin 

gildi í þeim samfélagsramma sem íslenska þjóðin býr við. Að sama skapi teldist kona innan 

Teboðshreyfingarinnar sem væri á móti byssueign mengandi þar sem að ríkjandi viðhorf þar 

er stuðningur við réttinn til að bera vopn. Greining á afstöðu kvennanna innan  

                                                      
23

 Childs og Krook. „Analysing Women’s Substantive Representation: From critical Mass to Critical Actors” 
Government and Opposition 44. Nr. 2. (2009): 126,128.  
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Teboðshreyfingarinnar byggir því á ríkjandi viðhorfum í Bandaríkjunum sem og innan 

Teboðshreyfingarinnar og Repúblikanaflokksins. 

  Þau málefni sem ákveðin voru til að byggja greiningarammann á voru viðhorf til 

fóstureyðinga og þar með réttinum til lífs, viðhorfi til hjónabanda samkynhneigðra, skoðanir á 

rétti kvenna til getnaðarvarna og fósturvísarannsóknum. Áhersla var lögð á karllæg eða 

kvenlæg gildi í stefnu þeirra og afstaða þeirra til stöðu kynjanna. 

 

2. Tilvik  
Til að kanna hvort konur innan Teboðshreyfingarinnar séu öfgafullir einstaklingar eins og 

fjölmiðlaumræða virðist oft benda til eða hvort þær séu að sinna sínu eðlilega hlutverki sem 

styðjandi kvenleikar í ríkjandi karlmennskuheimi verða teknar fyrir fjórar konur sem hafa verið 

hvað mest áberandi innan Teboðshreyfingarinnar. Í fyrstu verður farið yfir bakgrunn 

Teboðshreyfingarinnar eins og hann kemur fram á heimasíðum hreyfingarinnar. Síðan verður 

farið yfir bakgrunn þessarra fjögurra kvenna, þeirra Söruh Palin, Michele Bachmann, 

Christine O’Donnell og Joni Ernst, en lýsingar á fyrri störfum, fjölskylduhag og stefnu byggja 

á eigin frásögnum á heimasíðum þeirra og í tilfelli O’Donnell einnig í frétt um hana. Til að fá 

meiri dýpt í viðhorf þeirra til ákveðinna málefna voru ræður og viðtöl greind og leitað var eftir 

þemunum sem falla innan greiningarrammans. Þar sem ræður eru skrifaðar með fyrirfram 

ákveðnum áherslum sem byggja oftar en ekki á stærstu áherslumálum frambjóðenda og lítið 

er fjallað um umdeildari mál líkt og fóstureyðingar og hjónabönd samkynhneigðra var áhersla 

lögð á að greina einnig viðtöl í fjölmiðlum á landsvísu í Bandaríkjum þar sem spurningar 

beinast gjarnan að umdeildum málum líkt og falla innan greiningarrammans.  

 

2.1 Bakgrunnur Teboðshreyfingarinnar 

Teboðshreyfingin rekur sögu sína aftur til ársins 1773 til félagsskapar sem í dag er kallaður 

„The Boston Tea Party” en þeir buðu breska heimsveldinu birginn og neituðu að borga skatta 

án þess að eiga fulltrúa á breska þinginu.24 Í raun má þó rekja upphaf hreyfingarinnar eins og 

hún er í dag til ársins 2008 þegar nefndin „Our Country Deserves Better” fjármagnaði mörg 

hundruð þúsund dollara auglýsingaherferð fyrir Söruh Palin undir nafninu „Þakka þér Sarah 

Palin”. Þann 19. febrúar 2009 urðu svo þáttaskil hjá nefndinni þegar Rick Santelli hélt ræðu 

og kallaði eftir Teboðshreyfingu sem myndi stýra landinu á ný til hagsældar sem byggði á 

lögmálum stjórnarskrár Bandaríkjanna. Í kjölfarið voru haldnir opnir fjöldafundir um land allt 

og Teboðshreyfingin varð til.25 Á heimasíðu hreyfingarinnar kemur fram að meðlimir hennar 

komi úr öllum flokkum en fulltrúar sem Teboðshreyfingin hefur stutt við líkt og konurnar sem 

teknar verða til umfjöllunar í ritgerðinni koma úr Repúblikanaflokknum. Þar kemur einnig fram 

                                                      

24
 Tea Party, „About us” http://www.teaparty.org/about-us/ (sótt 15. Desember 2014). 

25
 Tea Party Express „History” http://www.teapartyexpress.org/history (sótt 15. desember 2014). 
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að Teboðshreyfingin byggi á því að henni tilheyra einstaklingar sem bera í hjarta sínu ábyrgð 

á ástkærri þjóð sinni sama af hvaða kynþætti, trúarbrögðum, þjóðerni og aldri sem þeir eru á 

og deila sameiginlegri sýn á gildum sem byggðu upp og viðhalda ástkærri þjóð þeirra. 

Meðlimir hreyfingarinnar telja sig vera leiðarljós fyrir þann fjölda sem misst hefur stefnu sína 

og ljós sem lýsir leiðina að upprunalegri stefnu stofnfeðranna.26 

 

2.2 Sarah Palin 

2.2.1 Bakgrunnur 

Sarah Palin er fædd árið 1964 í Sandpoint, Idaho en hefur verið búsett í Alaska frá því hún 

var þriggja mánaða og hefur lengst af búið í Wasilla. Hún útskrifaðist með BS gráðu í 

boðskipta- og fjölmiðlafræði frá háskólanum í Idaho árið 1987. Palin er gift Todd Palin 

framleiðslustjóra á olíusvæði og eiga þau fimm börn og tvö barnabörn. Áhugamál 

fjölskyldunnar eru m.a. útivist, skot- og fiskveiði og ferðalög.   

 Palin hóf stjórnmálaferil sinn í borgarstjórn Wasilla í Alaska. Hún sat í borgarstjórninni 

í tvö kjörtímabil áður en hún varð síðan borgarstjóri Wasilla í tvö kjörtímabil. Árið 2006 var 

hún kjörin fyrst kvenna sem fylkisstjóri Alaska og varð þar með yngsti fylkisstjóri í sögu 

Alaska. Árið 2008 braut Palin aftur blað í stjórnmálaferli sínum þegar hún varð fyrsta konan til 

að vera valin varaforsetaefni Repúblikana. 27 Hún ásamt John McCain buðu fram gegn 

frambjóðendum Demókrataflokksins, þeim Barack Obama og Joe Biden. Til að hljóta kjör 

sem forseti Bandaríkjanna þarf 270 kjörmenn sem skiptast hlutfallslega á milli fylkja til að 

sigra. Í kosningunum 2008 fékk Obama 365 kjörmenn en McCain aðeins 173.28 

 Aðaláherslur Palin í Alaska voru að minnka umsvif stjórnvalda, sýna aðhald í 

ríkisfjármálum, auka nýtingu auðlinda, bæta samgöngur og innviði samfélagsins en einnig 

lagði hún áherslu á menntakerfið og sanngjarnara verðmat á olíu sem og aukið gegnsæi og 

umbætur í siðareglum stjórnvalda.  Á heimasíðu Palin kemur fram að hún hafi fylgt eftir 

þessari stefnu sinni sem fylkisstjóri þar sem hún skar niður í ríkisfjármálum um 10% ásamt 

því að draga úr óþarfa eyðslu stjórnvalda um 80% á sama tíma og hún gerði úrbætur í 

fjármögnun menntakerfisins, kom á umbótum í lífeyrismálum eldri borgara og verndaði 

náttúruauðlindir í Alaska. Palin hefur einna mest beitt sér fyrir olíu- og náttúruauðlindamálum 

og hefur setið í hinum ýmsu nefndum og stjórnum tengdum þeim, bæði innan fylkisins sem 

og utan þess. Árið 2010 var hún tilnefnd af Time magazine sem ein af „100 áhrifamesta fólki 

heims” ásamt því að vera á lista Barböru Walters yfir „Tíu áhugaverðasta fólkið” tvö ár í röð.29 

 

                                                      
26

 Tea Party, „About us” http://www.teaparty.org/about-us/ (sótt 15. Desember 2014). 
27

 Sarah PAC „Sarah’s Story” http://www.sarahpac.com/sarahs-story (sótt 27. nóvember 2014). 
28

 270towin „2008 Presidential Election” http://www.270towin.com/2008_Election/ (sótt 27. nóvember 2014). 
29

 Sarah PAC „Sarah’s Story” http://www.sarahpac.com/sarahs-story (sótt 27. nóvember 2014). 



  

16 

2.2.2 Í eigin orðum 

Í viðtali sínu við Katie Couric ræddi hún um efnahagsmál. Hún var á móti fjárhagsaðstoð 

ríkisins fyrir banka og fjárfestingafyrirtæki.30 Í ræðu sinni á fjöldafundi Steve Lonegan í New 

Jersey ítrekaði hún þessi orð sín og gagnrýndi eyðslusemi Bandaríkjastjórnar í hruninu á 

sama tíma og ríkið eyðir ekki nógu fjármagni í hermenn og fjölskyldur þeirra eftir að þeir ljúka 

herþjónustu.31 Í viðtali sínu við Charlie Gibson sagðist hún vilja styrkja efnahag 

Bandaríkjanna í þágu borgaranna og til þess að gera það vill hún lækka tekjuskatt og skatta 

á lítil og millistór fyrirtæki um leið og hún vill minnka umsvif ríkisins.32 

Seinna í viðtalinu við Couric segir Palin að Bandaríkin eigi að vera leiðandi afl í 

samskiptum milli ríkja. Þar kom einnig fram að hún hafi ekki ferðast mikið og kynntist því 

heiminum í gegnum bækur og menntun sína.33 Í viðtali sínu við Gibson sagðist Palin telja að 

stríð eigi að vera lokasvarið til að koma í veg fyrir ófrið. Hún telur þó að Bandaríkin eigi að 

nýta alla möguleika til að koma í veg fyrir árásir hryðjuverkamanna á Bandaríkin og 

bandamenn þeirra og styður því hernaðaraðgerðir til að tryggja öryggi þeirra sem og minni 

ríkja í heiminum og nefnir sem dæmi Georgíu og Ísrael.34 

  Í ræðu sinni á landsnefndarfundi Repúblikanaflokksins leggur Palin áherslu á orku- og 

olíumál en hún vill innlenda framleiðslu á olíu og gasi. Hún telur að uppbygging innlendra 

okugjafa geti átt stóran þátt í að rétta af efnahag Bandaríkjanna og orð hennar „Drill baby, 

drill” urðu víðfræg í kjölfar ræðunnar.35 Í viðtali sínu við Gibson ítrekar hún þetta viðhorf sitt og 

leggur áherslu á að orkumál séu ekki einungis atvinnuskapandi og góð fyrir efnahag 

Bandaríkjanna eins og hún gerði í ræðu sinni hjá Repúblikanaflokknum, heldur sé það líka 

öryggismál því Bandaríkin þurfa að hennar mati að vera sjálfbær þegar kemur að orkumálum 

svo þau séu ekki háð öðrum ríkjum.36 

Í viðtali Couric kemur einnig fram að Palin er ekki meðlimur í neinum trúarsöfnuði en 

sækir af og til guðsþjónustu í hinum ýmsu söfnuðum. Ein af þeim er „The Wasilla Bible 

Church” sem fjármagnaði ráðstefnu þar sem haldið var fram að hægt væri að snúa 

samkynhneigðum yfir í gagnkynhneigða einstaklinga í gegnum bæn. Hún var því spurð út í 
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álit sitt á samkynhneigð en vildi ekki tjá sig um þau málefni. Hún tók þó fram að hún ætti 

samkynhneigða vinkonu sem hún dæmir ekki en tekur þó fram að þrátt fyrir að hún virði 

ákvörðun hennar væri þetta ekki ákvörðun sem hún myndi sjálf taka. 37 Í viðtali sínu við 

Gibson ítrekar hún þessa skoðun sína og segist ekki vera í stöðu til að dæma þar sem hún 

komi úr samfélagi og fjölskyldu þar sem einstaklingar hafi ólíkan bakgrunn. Hún vill því ekki 

dæma einstaklinga hvort sem þeir telja að einstaklingar fæðist samkynhneigðir eða að það 

sé val þeirra.38 

Í viðtali Gibson kemur einnig fram að hún vill ekki bann á hálf-sjálfvirkum vopnum þar 

sem hún hefur verið meðlimur í „samtökum skotvopnaeigenda (National Rifle Association 

eða NRA)” alla tíð og er mikill fylgjandi annarrar greinar stjórnarskrárinnar sem heimilar 

vopnaburð almennings. Palin bendir á að byssur séu stór hluti menningarinnar í Alaska, ekki 

bara vegna sjálfsvarnargildi þeirra heldur einnig til veiða og dægrastyttingar. Hún telur að 

frekara bann við byssueign muni valda því að byssur séu teknar af siðsömu og góðu fólki 

sem notar þær til verndar og dægrastyttingar og að vondu gæjarnir munu halda áfram að 

eiga vopnin og nota þau gegn löghlýðnum borgurum.39 

Í ræðu sinni á landsnefndarfundi Repúblikanaflokksins segir hún að foreldrar hennar 

séu bæði grunnskólakennarar og kenndu henni að allar konur í Bandaríkjunum hafa sömu 

tækifæri til að ganga í gegnum allar dyr og hafa öll þau tækifæri til þess að ná árangri í 

lífinu.40 Í viðtali Couric segist hún vera femínisti þar sem hún telur að konur hafi öll sömu 

tækifæri og karlar til að ná árangri og þakkar það uppeldi sínu þar sem sömu kröfur voru 

gerðar til hennar og drengja.41 Í ræðu sinni á fjöldafundi Lonegan þakkar Palin þeim sterku og 

sjálfstæðu konum sem búa í New Jersey fyrir baráttuandann sem hefur leitt þau áfram frá 

tímum sjálfstæðisbaráttu Bandaríkjanna.42 Þegar Gibson spyr hana hvort það sé karlremba 

að spyrja hvernig kona geti sinnt sjö manna fjölskyldu og varaforsetaembættinu á sama tíma 

ítrekar hún heppni sína í uppeldi sínu. Í fjölskyldu hennar hafi kyn ekki skipt máli en bætir 

einnig við að kynjajafnrétti hafi verið í skólanum hennar sem og í íþróttastarfinu sem hún tók 

þátt í og að allir hafi haft sömu tækifæri til menntunar. Hún segist því vera af þeirri kynslóð 
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sem þessi spurning á ekki við og ætli að stjórna eins og hinir sem á undan henni komu – 

þrátt fyrir að það hafi einungis verið karlmenn.43  

Í viðtalinu við Gibson kemur einnig fram að Palin vill ógilda Roe vs. Wade sem er 

úrskurður hæstaréttar sem heimilar fóstureyðingar.44 Hún vill að fylki fái sjálf að ákveða hvort 

þau heimili fóstureyðingar eða ekki. Palin er hlynnt réttinum til lífs en styður 

sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga. Á sama tíma vill hún þó fækka fóstureyðingum í 

Bandaríkjunum og telur að bandarísk menning sé fylgjandi réttinum til lífs. Palin telur því 

mikilvægt að auka tækifæri til ættleiðinga eða annarra leiða sem styrkir konur til að taka 

réttinum til lífs opnum örmum. Hún segist ósammála McCain um að konur eigi að hafa rétt á 

fóstureyðingum ef um sifjaspell eða nauðgun sé að ræða og telur að eina réttlætanlega 

ástæðan fyrir fóstureyðingu sé ef líf móðurinnar er í hættu.45 Í viðtali Couric kemur fram sama 

afstaða til fóstureyðinga en þar kemur einnig fram að Palin er fylgjandi getnaðarvörnum en er 

á móti neyðarpillunni þar sem hún telur að líf hefjist við getnað.46 

 

2.2.3 Kvenleiki Palin 

Palin er mjög kvenleg í útliti, klæðist drögtum í viðtölum og ræðum, er máluð og hugar vel að 

hárgreiðslu sinni. Hún talar talsvert um fjölskyldu sína og börnin hennar sáust með henni í 

kosningabaráttunni sem og í viðtalinu við Couric, hún virðist því leggja mikið upp úr því að 

vera álitin kvenleg. Palin leggur mikla áherslu á „karllæg” mál, orku- og auðlindamál, 

efnahags- og varnarmál sem og utanríkismál. Hún virðist ekki leggja mikla áherslu á 

velferðar- og menntamál þrátt fyrir að nefna þau á nafn. Því má segja að áherslur hennar í 

stefnumálum séu fremur mengandi en styðjandi þar sem hún fellur ekki undir hugmyndir 

eðlishyggjunnar um hina tilfinningaríku konu sem hugsi um börn og mýkri mál fyrst og fremst.  

 Hún segist ekki dæma samkynhneigða og virðir ákvörðun þeirra til þessa lífernis sem 

bendir til vanþekkingar. Afstaða hennar er þó merkileg að því leyti að með því að umbera 

samkynhneigða fellur hún undir mengandi kvenleika þar sem gildi Teboðshreyfingarinnar 

byggja á hinum gömlu hefðbundnu gildum. Þessi skoðun hennar er því í mótstöðu við flesta 

félaga hennar innan Repúblikanaflokksins sem og Teboðshreyfingarinnar.   

 Palin segist vera femínisti sem falla myndi undir mengandi kvenleika en þar sem hún 

bætir við að hún telji að konur og menn búi við sömu tækifæri og að kvennabaráttan hafi 

verið barátta fyrri kynslóða falla viðhorf hennar undir styðjandi kvenleika. Stuðningur hennar 
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við byssueign styður einnig við styðjandi kvenleika hennar vegna menningargilda innan 

Teboðshreyfingarinnar og Repúblikanaflokksins.      

 Palin er hörð í afstöðu sinni gegn fóstureyðingum og stuðningi við réttinum til lífs sem 

skerðir réttindi kvenna yfir eigin líkama sem telst til hefðbundinna gilda og er því hluti af 

styðjandi kvenleika hennar. Heilt á litið er því hægt að segja að kvenleiki Palin sé styðjandi 

þó hún sýni einhver einkenni mengandi kvenleika. Skoðanir hennar falla vel að konu sem 

styður núverandi samfélagsgerð ríkjandi karlmennsku og telur ekki mikla þörf á breytingum. 

 

2.3 Michele Bachmann 

2.3.1 Bakgrunnur 

Michele Bachmann fæddist þann 6. apríl árið 1956 í Waterloo, Iowa en fjölskylda hennar flutti 

til Minnesota þegar hún var ung að aldri. Bachmann var fyrirmyndarnemandi í skóla, var 

klappstýra og tók þátt í fegurðarsamkeppni í heimabæ sínum Anoka. Þegar hún var 16 ára 

gekk hún í gegnum andlega endurfæðingu og eyddi svo sumrinu 1974 í Ísrael þar sem hún 

starfaði í Kibbutz Be'eri. Hún kynntist eiginmann sínum Marcus Bachmann í háskóla og giftist 

honum stuttu eftir útskrift. Hún hóf síðan nám við lögfræði og lagði áherslu á skattalög og 

starfaði eftir það í fimm ár sem lögfræðingur fyrir Ríkisskattstjóra Bandaríkjanna.47 

Bachmann hjónin eiga saman fimm börn og hafa tekið að sér 23 börn í fóstur. 

Bachmann hefur beitt sér mikið fyrir fóstur- og ættleiddum börnum í fulltrúadeild bandaríska 

þingsins.  Bachmann sat í öldungadeild þingsins í Minnesota frá árinu 2000 til ársins 2006. 

Vegna reynslu sinnar sem skattalögfræðingur hefur Bachmann barist fyrir einföldun 

skattkerfisins sem og lækkun skatta á fjölskyldur og smáfyrirtæki. 

Árið 2006 varð Bachmann fyrsta konan úr Repúblikanaflokknum til að vera kjörin sem 

fulltrúadeildarþingmaður frá Minnesota og er mikill talsmaður þess að til þess að bæta 

stjórnarhætti í Bandaríkjunum þurfi að fylgja stjórnarskrá Bandaríkjanna sem hún telur að 

ekki sé gert í dag. Hún berst einnig fyrir umbótum í skattakerfinu og vinnur að því að skera 

niður óþarfa ríkisútgjöld og vill um leið minnka umfang stjórnvalda í Bandaríkjunum. 

Bachmann er einna þekktust fyrir baráttu sína gegn ObamaCare sem hún telur að sé 

birtingarmynd hömlulauss vaxtar stjórnvalda en hún var fyrsti þingmaðurinn til að leggja fram 

frumvarp til að ógilda staðfestingu þingsins á frumvarpi forsetans.48 Hún er mjög íhaldssöm 

og trúir á þau hefðbundnu gildi sem Bandaríkin voru stofnuð á, þess vegna berst hún fyrir 

trúfrelsi og mikilvægi fjölskyldunnar og hörðum höndum að því að verja réttinn til lífs fyrir alla 

Bandaríkjamenn og þar með talið þá sem ófæddir eru.  
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Árið 2010 stofnaði Bachmann ásamt fleirum Teboðshreyfinguna innan 

Repúblikanaflokksins en helsta áhersla hreyfingarinnar er að berjast fyrir lægri sköttum, 

endurnýja áherslur á stjórnarskrá Bandaríkjanna og að minnka völd ríkisins.49  

 

2.3.2 Í eigin orðum  

Í viðtali sem tekið var við Michele Bachmann í Patric Henry framhaldsskólanum sagði hún að 

hún og maðurinn hennar hafi snemma tekið ákvörðun um að þau myndu lifa á einum tekjum. 

Þau vildu tryggja að þegar börn þeirra væru að alast upp væri alltaf einhver sem væri á 

heimilinu með þeim og hafa þau því skipst á að vera í vinnu og vera heimavinnandi. 50 

Þegar hún er spurð um hvað hún telji femínisma hafa gert fyrir Bandaríkin svaraði hún að 

femínismi hefði gert það að verkum að konur væru metnar að verðleikum og að hlustað væri 

á þær. Hún tekur svo fram að hún vilji ekki þakka femínisma þá sýn heldur Jesú Krist. Jesú 

hafi gert konum hátt undir höfði og virt þær. Í biblíunni komi einnig fram að fyrir guði séu 

karlar og konur jöfn. Hún bætir við að þegar femínismi kom fram í kringum 1960 snérist hann 

um að konur gætu gert meira en að vera heimavinnandi húsmæður sem gerði það að 

verkum að gildi þess að vera heimavinnandi var rýrt sem að Bachmann telur vera slæmt. 

Hún telur að það sé ómetanlegt fyrir samfélög að hafa heimavinnandi einstaklinga og mæður 

vegna stöðu samfélagsins í dag. Bachmann telur að konur séu margbrotnar og það hafi ekki 

þurft femínisma til að segja þeim það heldur einungis lestur á biblíunni. Það eina sem 

femínismi hafi því áorkað er að fá konur til þess að nýta þá hæfileika sem þær hafa.51 

 Í viðtali við Drendu Keesee segir Bachmann að grunngildi Repúblikanaflokksins séu 

hefðbundin gildi, rétturinn til lífs, stuðningur við hefðbundin hjónabönd, trúfrelsi sem og 

áhersla á varnarmál og ábyrgð í ríkisfjármálum. Hún segir að í fyrsta sinn í sögunni styðji 

Bandaríkjaforseti hjónabönd samkynhneigðra og neyði fólk til að borga fyrir fóstureyðingar 

annarra þrátt fyrir að það brjóti gegn samvisku þeirra.52      

 Í viðtalinu í Patric Henry kemur fram að Bachmann stóð fyrir breytingartillögu á lögum 

um hjónabönd samkynhneigðra í Minnesota sem fól í sér að hægt væri að halda 

atkvæðagreiðslu um hvort viðhalda ætti núverandi fyrirkomulagi um hefðbundin hjónabönd 

sem hún skilgreinir sem samband milli eins karls og einnar konu. Bachmann telur að sumu 

sé ekki hægt að breyta og nefnir að í gegnum söguna hefur ekki verið þjóð, ættbálkur eða 

einstaklingur sem hefur skilgreint hjónabönd öðruvísi en eftir hinni hefðbundnu skilgreiningu 
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og ekki séu nema um 13 ár síðan fólk fór að skilgreina hjónabönd öðruvísi. Hún telur að 

hjónabandið sé grunnurinn að samfélaginu og að börn fæðist í gegnum mann og konu. Hún 

tekur fram að þetta sé sköpun guðs, ekki Repúblikanaflokksins, Bandaríkjanna eða 

vestrænnar siðmenningar. Guð alheimsins skapaði hjónabandið fyrir félagsskap en einnig til 

að stofna fjölskyldu og eignast börn. Það skipti því ekki máli hvaða álit við höfum á þessu því 

það sem við getum ekki gert er að hafa eigin sannleik því sannleikurinn er í biblíunni og hún 

mun því ekki víkja frá því sem hún telur að guð hafi gefið okkur mannfólki.53  

 Í sama viðtali kemur fram að Bachmann telur að ef könnuð væri afstaða 

Bandaríkjamanna til réttsins til lífs myndu flestir vera hlynntir honum en segir að sú skoðun 

endurspeglist ekki í lögum þrátt fyrir að gera það í hjörtum fólks.54 Í viðtalinu við Keesee segir 

hún að eitt af baráttumálum hennar sé að ógilda ObamaCare þar sem það kosti skattborgara 

gríðarlegt fjármagn, komi í veg fyrir frelsi í heilbrigðisgeiranum og þá sérstaklega fyrir trúað 

fólk, geri konum kleift að fara í fóstureyðingar á kostnað skattborgara og komi í veg fyrir 

læknisþjónustu aldraðra. Hún bendir á að ObamaCare sé ekki hagsmunamál fyrir konur eins 

og haldið hefur verið fram. Ákvarðanir um hver fái hvaða þjónustu byggi á mati 

embættismanna í Washington og nú sé ríkið að borga fyrir fóstureyðingar og í sumum ríkjum 

sé verið að hugsa um að gefa ungum stúlkum neyðarpilluna án vitneskju foreldra þeirra á 

sama tíma og eldri konur fái jafnvel ekki mjaðmaskiptaaðgerðir eða lyf sem vinna gegn 

brjóstakrabbameini. Þess vegna telur hún að ObamaCare skaði konur fremur öllum öðrum 

hópum. 55           

 Keesee spyr Bachmann í viðtalinu hvað hún myndi segja við konur í Bandaríkjunum 

sem hafa staðið fyrir friðhelgi hjónabandsins og fjölskyldunnar og spyr hvað þær gætu gert til 

að hafa áhrif. Bachmann svarar þeirri spurningu með því að segja að þær séu verðmætar og 

að  þau þurfi rödd þeirra nú meira en nokkru sinni fyrr. Bachmann segir að guð hafi notað 

sterkar konur í gegnum biblíuna og að þetta sé tíminn til að standa upp fyrir mæðrum okkar 

og feðrum, börnum okkar og nágrenni. Hún ákallar þessar trúuðu konur til að vera virkar til 

að tryggja að Repúblikanar sigri í næstu forsetakosningum. Hún vill að þær biðji fyrir þjóðinni 

og fasti fyrir hana en einnig að þær vinni í baráttunni, það sé ekki nóg að kjósa, þær þurfi 

einnig að hafa samband við alla sem þær þekkja og fá þá til að kjósa og segja hverja þær 

ætli að kjósa og afhverju.56 
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2.3.3 Kvenleiki Bachmann   

Kvenleiki Bachmann fellur vel að skilgreiningu Connell um styðjandi kvenleika. Hún leggur 

mikla áherslu á guð og trú sína í viðtölum sem bendir til ákveðinnar undirgefni og hún byggir 

afstöðu sína til flestra mála á orðum biblíunnar og þar með guði. Hún segist sjálf vera 

íhaldssöm og trúa á hefðbundin gildi og viðhorf hennar á heimasíðu hennar og í töluðu orði 

staðfesta þá skoðun. Hún leggur mikla áherslu á mikilvægi fjölskyldunnar sem grunneiningu í 

samfélaginu og telur mikilvægt að annar einstaklingur innan hjónabands eigi að vera 

heimavinnandi til að hugsa um börnin. Hún gagnrýnir femínisma og telur hann hafa skaðað 

ímynd heimavinnandi einstaklinga sem hún telur ómetanlegt fyrir samfélagið í dag. Vegna 

trúar hennar er hún á móti hjónaböndum samkynhneigðra og telur að þau brjóti í bága við 

hefðbundin gildi biblíunnar og því eigi ekki að leyfa þau. Hún er fylgjandi réttinum til lífs og 

hafnar því rétti kvenna til yfirráða á eigin líkama.        

 Í einu viðtalanna er hún spurð hvað hún vilji segja konum í Bandaríkjunum sem hafa 

sömu skoðanir og hún hefði hún getað nýtt tækifærið og hvatt þær áfram til að sækjast eftir 

auknum réttindum, bjóða sig fram sem kjörnir fulltrúar eða sækjast eftir betri stöðu í vinnu 

sinni. Í stað þess biður hún þær um að vinna í grasrót Repúblikanaflokksins til þess að 

tryggja að Obama verði ekki endurkjörinn forseti og gerir því að vissu leyti lítið úr afrekum og 

getu þeirra til aukins frama. Í þeim viðtölum og á heimasíðu Bachmann er ekkert sem bendir 

til að hún búi yfir einhverjum ákveðnum eiginleikum mengandi kvenleika samkvæmt 

kenningum Schippers. Bachmann klæðist pilsum, málar sig og er með snyrtilegt hár í 

viðtölunum sem notast er við í greiningunni og talar mikið um gildi fjölskyldunnar og sig sem 

móður og leggur því áherslu á að sýnast kvenleg sem styður einnig þær niðurstöður að hún 

falli undir kenningar um styðjandi kvenleika. 

2.4 Christine O’Donnell 

2.4.1 Bakgrunnur 

Christine O’Donnell fæddist árið 1969. Hún ólst upp í Moorestown í New Jersey og gekk í 

Fairleigh Dickinson háskólann en útskrifaðist ekki þaðan fyrr en árið 2010. O’Donnell er 

einhleyp og hefur starfað við upplýsingamiðlun fyrir landsnefnd Repúblikanaflokksins og 

„Concerned Women of America”. Seinna stofnaði hún samtökin „The Savior’s Alliance for 

Lifting the Truth” eða „Bandalag frelsarans til að lyfta sannleiknum” og börðust þau gegn 

kynlífi utan hjónabands og sjálfsfróun. Samtökin voru virk undir stjórn Christine en litlar sem 

engar heimildir má finna um þau í dag. O’Donnell hefur birst reglulega í fréttamiðlum frá árinu 

1990 þar sem hún hefur rætt efasemdir sínar um þróunarkenninguna, gagnrýnt 

samkynhneigð og árið 1997 sagði hún í viðtali á C-SPAN að alnæmissjúklingar gætu sjálfum 

sér kennt um veikindi sín og að allt of miklum fjármunum ríkisins væri veitt í forvarnarstarf 
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gegn sjúkdómnum.57 O’Donnell var frambjóðandi Repúblikana í Delaware til 

öldungadeildarþingsins árið 201058 en tapaði í þeim kosningum fyrir Chris Coons 

frambjóðenda Demókrata.59 

O’Donnell hefur verið virk í markaðs- og fjölmiðlastarfi og starfaði meðal annars um tíma 

sem ráðgjafi fyrir Hollywood myndina „The Passion of the Christ”. Hún hefur einnig starfað 

sem baráttukona í Washington og tekið reglulega þátt í skipulagsfundum í Hvíta húsinu sem 

og þinginu og að leiða sendinefndir sem tala fyrir hefðbundnu fjölskyldumynstri hjá 

Sameinuðu þjóðunum. O’Donnell ferðaðist um Jórdaníu og varð vitni að kúguninni í Mið-

Austurlöndunum og telur hún þá ferð hafa breytt lífi sínu og dýpkað skuldbindingu sína 

gagnvart kvennahreyfingunni sem hún skýrir þó ekki nánar.60 

 

2.4.2 Í eigin orðum 

Í viðtali á C-SPAN frá árinu 1995 segir Christine O’Donnell að konur eigi ekki að þjóna í 

hernum. Ungir karlmenn séu þjálfaðir í að þjóna og leiða aðra unga karla í hernum og þegar 

konur séu hluti af herdeildum trufli það karla í að þjálfa þá í að drepa eða vera drepnir. Sú 

truflun sem kynin verða fyrir vegna hvors annars sé falleg og að það eigi ekki að koma í veg 

fyrir þá næmni sem kynin verða fyrir gagnvart hvort öðru. Í sama viðtali kemur fram að hún 

telur að það sé stjórnarskrárvarinn réttur opinberra herskóla að aðskilja kynin. 

O’Donnell segir að við séum öll jöfn en ólík. Kynin séu í eðli sínu ólík og það sé fallegt 

að fá að vera kona og vera kvenleg. Munurinn milli kynjanna er þannig að sumir herskólar 

hafi minnkað kröfur sínar til að leyfa kynjunum að vera jöfn innan gæsalappa og með því 

hafa Bandaríkin minnkað skilvirkni bandaríska hersins. Máli sínu til stuðnings nefnir hún 

vitnisburð ísraelsks herforingja sem telur að Bandaríkin geti leikið sér að þessari fáránlegu 

hugmynd því Bandaríkin liggi milli Kanada og Mexíkó og því er ekki líklegt að ráðist verði á 

þau. Komandi frá Ísrael þar sem miklar ógnir steðja að landinu þurfi skilvirkann og sterkann 

her og því sé ekki hægt að leika sér að þessari pólitísku rétttrúnaðar hugmyndafræði. Konur 

eigi því ekki að vera liðsforingjar í átökum. 61 
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Í sama viðtali segir O’Donnell að hún tali fyrir meirihluta kvenna þegar hún segi að 

konur séu meginstoð Bandaríkjanna. Hlutverk móðurinnar og kvenna sé að tryggja 

heilbrigðar fjölskyldur og þegar hlutverk konunnar sé tekið af fjölskyldunni mun hún molna 

niður. Til stuðnings þess nefnir hún að glæpum hefur fjölgað, einkunnir úr skólum hafa 

lækkað, glæpum milli ungmenna og þar á meðal morðum hefur farið fjölgandi, óæskilegum 

þungunum hefur fjölgað sem og lauslæti sé meira nú en áður. 62 

Í viðtali við Savannah Guthrie  á CNN segir O’Donnell að hún hafi sömu skoðun á 

samkynhneigð og Barack Obama, Hillary Clinton, Rudy Giuliani og Michele Bachmann að 

hún trúi á rétt fylkja en einnig kirkjunnar til að skilgreina hjónaband.63 

Í viðtali við CNN segir O’Donnell að hún sé ekki hluti af pólitísku elítunni, hún sé hinn 

hefðbundni Delaware íbúi og hefði því kosið gegn ObamaCare og björgun fjármálafyrirtækja 

á kostnað skattgreiðenda, eða meira af eyðslufrumvörpum sem séu að keyra Bandaríkin í 

gjaldþrot. 

Þegar hún er spurð út í gömul myndbönd af henni þar sem hún er m.a. að tala fyrir 

skírlífi og á móti sjálfsfróun segist hún ekki skammast sín fyrir þau en hún hafi þroskast sem 

einstaklingur, í trúnni og í stefnumálum sínum.  

Í viðtalinu á CNN er O’Donnell spurð hvort hún telji að það eigi að kenna 

sköpunarkenninguna í skólum en hún svarar að það tengist ekkert hennar störfum á þingi og 

því skipti skoðun hennar á málefninu ekki máli.  

O’Donnell segir að Sarah Palin þekki best það persónulega niðurrif sem 

kvenframbjóðendur og stjórnmálamenn verða fyrir í fjölmiðlum.  Þáttastjórnandinn spyr af 

hverju starfsmenn hennar hafi verið á móti því að hún yrði spurð út í fyrri yfirlýsingar. Hún 

segir að framboð sitt snúist um framtíðina, ekki fortíðina og hvernig eigi að bæta líf íbúanna í 

Delaware.64  

Í viðtali við Piers Morgan er sýnd gömul klippa þar sem O’Donnell er í viðtali við MTV 

sjónvarpsstöðina þar sem hún segir að ræða þurfi kynlíf og þar með talið sjálfsfróun frá 

siðferðislegu sjónarhorni því í biblíunni segir að losti í hjartanu sé í raun framhjáhald gegn 

guði. Í byrjun viðtalsins dregur hún þó orð sín til baka. Hún hafi reynt að ná til ungs fólks á 

annan hátt en áður hafi verið gert til að koma í veg fyrir kynsjúkdóma og alnæmi. Hún myndi 

hinsvegar ekki koma fram í þeim í þætti í dag. Hún er spurð hvort hún sé fylgjandi skírlífi 

ennþá í dag og spyr á móti hvort þáttur Morgan sé fylgandi sjálfsfróun. Hann segist frekar 

vilja vera þeim megin við línuna heldur en að boða skírlífi, þá segist hún ætla að að verja 
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tjáningafrelsi sem veitir fólki rétt á að tjá skoðanir sínar. 65 

Þegar hún er spurð í sama viðtali út í viðhorf sitt til samkynhneigðra segir hún að það 

komi fram í bók sinni sem hún er í þættinum til að kynna. Hún segir hann vera dónalegann 

að þráspyrja hana um viðhorf hennar til samkynhneigðra. Henni finnst það mál ekki skipta 

máli, það sem skiptir máli er að kynna bók sem á að vera hvatning fyrir fólk innan 

Teboðshreyfingarinnar til að tryggja að Bandaríkin verði aftur eins og þau voru eftir seinni 

byltinguna. Hún vill heldur ekki svara spurningu um viðhorf sitt til „Don’t ask, don’t tell” og 

segir að Morgan eigi að spyrja einhvern sem er í framboði eða á þingi, hún sé hér til að 

kynna bók sína sem snýst aðallega um stefnu hennar í ríkisfjármálum og stjórnarskrárstefnu 

hennar. Hún ákveður að enda viðtalið þar sem Morgan er dónalegur og vilji ekki ræða við 

hana um málin sem hún vilji ræða.66  

Í viðtalinu hjá Savannah Guthrie ásakar O’Donnell Piers Morgan um kvenfyrirlitningu í 

viðtali sínu við hana og segir að spurningar hans hafi verið hrollvekjandi og óviðeigandi og að 

karl í sömu stöðu hefði aldrei lent í svona viðtali. Í klippu sem sýnd er sést Morgan spyrja 

hana út í afstöðu hennar til sjálfsfróunar og hvort hún hafi stundað hana sjálf vegna fyrri 

ummæla um syndsemi þess að stunda hana. Þáttastjórnandi bendir á að hún hafi verið í 

viðtali um bók sína og að Morgan hafi verið að spyrja út í viðhorf sem kæmu fram þar en 

O’Donnell staðhæfir aftur að karlmaður myndi ekki lenda í því í viðtali að vera spurður jafn 

óviðeigandi spurninga og hún lenti í. 67 

Í kappræðum við Chris Coons fyrir öldungadeildarþingskosningarnar 2010 segir 

O’Donnell að herinn eigi sjálfur að ákveða hvort afnema eigi „Don’t ask, don’t tell” og að 

þingið eigi ekki að skipta sér af því. Hún styður andstöðu hersins við herþjónustu 

samkynhneigðra því það er afstaða þeirra en ef allir yfirmenn hersins myndu styðja afnám 

„Don’t ask, don’t tell” myndi hún samþykkja það.  

Í sömu kappræðum segist hún vera fylgjandi stofnfrumurannsóknum og segir að það 

eigi ekki að búa til fósturvísa til að eyða þeim og nota til rannsókna.  

O’Donnell segir að vanvirðing fyrir réttinum til lífs endurspeglist í stefnu stjórnvalda að 

miklu leyti og segir að aðeins um 1% af fóstureyðingum sé vegna nauðgana eða sifjaspells í 

Bandaríkjunum. Hún er á móti niðurstöðu Roe vs. Wade því hún vill að fylkin ákveði sjálf 

hvort þau heimili fóstureyðingar eða ekki. 68 
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2.4.3 Kvenleiki O’Donnell 

Ummæli O’Donnell falla að ákveðnu marki undir kenningar Schippers um mengandi 

kvenleika þar sem hún nefnir í tvígang niðurrif fjölmiðla á konum og sakar einn 

viðtalsstjórnanda um kvenfyrirlitningu þar sem hann spurði hana ítrekað um afstöðu hennar 

til hjónabanda samkynhneigðra og hvort hún hafi stundað sjálfsfróun og segir að karlmaður 

myndi ekki lenda í því. Hún gerir þetta þó á eigin forsendum þar sem Morgan var að spyrja 

hana út í viðhorf hennar vegna fyrri ummæla og afstöðu hennar í bók sem hún var í 

þættinum til að kynna. Hún styður einnig stofnfrumurannsóknir sem er ekki ríkjandi viðhorf í 

Teboðshreyfingunni né Repúblikanaflokknum. Hún er einhleyp sem gæti mögulega fallist 

undir skilgreiningu Schippers á mengandi kvenleika en til þess að geta dæmt um það þyrfti 

þó að vita forsendur þess að hún sé einhleyp þ.e. hvort hún kjósi það sjálf eða það sé vegna 

annarra ástæðna svo sem að hún hafi ekki fundið hinn eina rétta eða einu réttu eða annarra 

utanaðkomandi ástæðna. 

O’Donnell fellur þó mun betur undir skilgreiningu Connell um styðjandi kvenleika þar 

sem hún er fylgjandi hefðbundnum gildum, er á móti kynlífi utan hjónabands og sjálfsfróun. 

Hún er á móti herþjónustu kvenna þar sem kvenkyns hermenn geta haft truflandi áhrif á 

karlkyns hermenn. Viðhorf hennar endurspeglast í eðlishyggju Anne Phillips um kynin og 

segir að þau séu ólík og að það sé fallegt að kynin hafi truflandi áhrif á hvort annað. Hún telur 

einnig að konur eigi að halda sig innan heimilisins svo samfélagið molni ekki niður. Hún er 

einnig á móti herþjónustu samkynhneigðra hermanna og telur að fylki eigi sjálf að hafa réttinn 

til að skilgreina milli hverra hjónaband er. Einnig styður hún réttinn til lífs og er á móti 

rannsóknum á fósturvísum ásamt því að vera á móti niðurstöðu Roe vs. Wade og er því ekki 

fylgjandi fóstureyðingum. Viðhorf hennar eru því mjög íhaldssöm og ekki fallin til þess að 

skilgreina kvenleika hennar sem mengandi. Þessi íhaldssömu viðhorf endurspeglast vel í 

viðtali hennar hjá Piers Morgan þegar hún verður móðguð og yfirgefur viðtalið þegar hún er 

spurð út í afstöðu sína til hjónabanda samkynhneigðra og hvort hún sé enn á móti sjálfsfróun 

og hafi ekki stundað hana sjálf. 
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2.5 Joni Ernst 

2.5.1 Bakgrunnur 

Joni Ernst er fædd árið 1970 og ólst upp á sveitabýli í Red Oak Iowa ásamt systkinum sínum 

tveimur og foreldrum.69 Hún stundaði nám við fylkisháskólann í Iowa og vann á sumrin við 

smíðar ásamt föður sínum. Hún kynntist eiginmanni sínum Gail í hernum. Ernst telur að sú 

stefna sem Obama fylgir ógni rétti komandi kynslóða til að erfa sömu gildi þjóðarinnar og 

hennar kynslóð erfði og nefnir þar sérstaklega ObamaCare sem dæmi um hversu 

umfangsmikil stjórnsýslan í Bandaríkjunum sé orðin. Því vill hún lækka og einfalda skatta til 

að auðvelda litlum fyrirtækjum að stækka og minnka og gera stjórnsýsluna skilvirkari en hún 

telur hana vera í dag. Hún vill einnig berjast fyrir betri hag hermanna og fjölskyldum þeirra 

þar sem hún var sjálf hermaður og vill að Bandaríkjastjórn berjist jafn ötullega fyrir 

hermönnum sínum og þeir berjist fyrir landið sitt. Sem endurskoðandi Montgomery sýslu 

vann Ernst að því að útrýma sóun í fjármálum sýslunnar, spara skattborgurum fé og gera 

stjórnvöld ábyrg fyrir gjörðum sínum. Sem öldungadeildarþingmaður í Iowa barðist hún fyrir 

bættu menntakerfi, minnkun stjórnsýslunnar, lægri sköttum og auknum atvinnutækifærum 

innan fylkisins en atvinnuleysi fór úr rúmlega 6% niður í 4,4% í tíð hennar í þinginu. Ernst er 

fyrsta konan sem kosin hefur verið fyrir hönd Iowa á alríkisstiginu en einnig fyrsta konan úr 

hópi fyrrum hermanna til að til að ná kjöri til öldungadeildar Bandaríkjaþings.70 

 

2.5.2 Í eigin orðum 

Í ræðu sinni hjá NRA kom fram að Ernst starfaði í Bandaríska hernum í yfir tuttugu ár áður en 

hún hætti, þá með stöðu undirofursta. Hún segist ganga í pilsi, hælum og með varalit og að 

fólk komi upp að henni og segi að hún sé svo lítil og sæt, hvernig getur það verið að þú þjónir 

í hernum? Hún svarar því með að segja: „Ekki horfa á það sem ég klæðist eða að ég máli 

mig. Horfðu á mig og sjáðu einhvern sem elskar Iowa, sérðu einhvern sem elskar 

Bandaríkin? Ég er hermaður og svona líta hermenn út.”  Hún er fylgjandi annarri 

stjórnarskrárbreytingunni sem ver réttinn til að bera byssu í Bandaríkjunum og því gengur 

hún alltaf með fallega 9 mm Smith and Wesson í veski sínu til að verja sig gegn óboðnum 

gestum en einnig gegn stjórnvöldum ákveði þau að réttindi hennar séu ekki lengur mikilvæg. 

Hún mun því berjast fyrir rétti allra til að bera vopn að eigin vali í veski sínu til að verja sig og 

hvetur fólk til að kjósa aðeins þá sem styðja þann rétt.71 

Í viðtali við Gretu van Susteren segist Ernst vera á móti ObamaCare, hún vill styrkja 

fjárhag Bandaríkjanna og tryggja betur varnarmál þeirra.  
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Í viðtalinu spyr Susteren af hverju það tók Iowabúa svona langan tíma að kjósa konu 

sem öldungadeildarþingmann. Hún segir að síðustu öldungadeildarþingmenn þeirra hafi 

verið þingmenn í 30 og 35 ár og því hafi verið lítið pláss fyrir nýja frambjóðendur að sigra 

þessa sitjandi vinsælu þingmenn og venjulega er það þannig með kjörna þingmenn í Iowa að 

þegar þeir eru kjörnir þá sitja þeir lengi í embætti. 72 

 Í kappræðum milli Joni Ernst og Bruce Braley í kosningabaráttunni um 

öldungadeildarsæti Iowa vitnuðu spyrlar í löggjöf sem Ernst var meðflutningsmaður á, í því 

kom fram að réttur allra til lífs sama á hvaða stigi þroska einstaklingur sé skal vera varinn og 

viðurkenndur. Með þessu frumvarpi hefði því frjóvgað egg verið skilgreint sem lifandi 

einstaklingur og gagnrýnendur Ernst hafa bent á að það gefi í skyn að hún sé á móti 

fóstureyðingum, ákveðnum gerðum af getnaðarvörnum og glasafrjóvgunum. Hún segir að 

hún og þingið í Iowa séu fylgjandi réttinum til lífs en telur þó að það geti verið einhverjar 

undantekningar sem réttlæti fóstureyðingar til dæmis þegar líf móðurinnar er í hættu. Hún vill 

ekki banna neinar getnaðarvarnir því það sé réttur kvenna að nálgast öruggar og 

áreiðanlegar getnaðarvarnir til að koma í veg fyrir getnað. Henni finnst óþægilegt að sem 

kona og þriggja barna móðir að henni sé lesinn pistillinn um getnaðarvarnir og hreinlega 

hlægilegt. Þegar hún er spurð um glasafrjóvganir segist hún eiga góða vinkonu sem eigi tvö 

falleg börn þökk sé glasafrjóvgunum og segist glöð að hún sé svo lánsöm að vera móðir.  

Í sömu kappræðum kom fram að hún er á móti ObamaCare því hún telur að það 

orsaki skattahækkanir, atvinnuleysi og taki ákvörðunartökuna frá sjúklingum og læknum og 

færi hana í hendur embættismanna í Washington.73 

Í kappræðum milli frambjóðenda Repúblikana í forkosningunum fyrir öldungadeildina 

frá Iowa sagði Ernst að hún teldi að sértækar aðgerðir ýmist vegna kyns eða kynþáttar ætti 

að vera á borði hvers fylkis fyrir sig sem og ákvarðanir um menntamál almennt.  

Þegar Ernst var spurð að því hvernig hjónabönd samkynhneigðra hafi breytt Iowa þau 

sex ár sem þau hafa verið leyfð í fylkinu sagðist hún trúa á hina hefðbundnu skilgreiningu á 

hjónabandi og að sú skilgreining væri sterk leið til að stofna fjölskyldu.74 
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2.5.3 Kvenleiki Ernst 

Ernst ber ákveðna eiginleika mengandi kvenleika samkvæmt kenningum Schippers. Hún 

leggur mikla áherslu á tíma sinn í hernum og bendir á að fólk eigi ekki að dæma hana eftir 

útliti eða klæðnaði heldur hver hún er. Hún styður glasafrjóvganir og rétt kvenna til 

getnaðarvarna. Þegar heilt á litið fellur hún þó betur undir skilgreiningu Connell um styðjandi 

kvenleika. Hún segist íhaldssöm og vill að komandi kynslóðir erfi sömu gildi þjóðarinnar sem 

hennar kynslóð erfði. Hún er á móti fóstureyðingum og því fylgjandi réttinum til lífs. Hún er á 

móti hjónaböndum samkynhneigðra og telur að hin hefðbundna skilgreining á hjónabandi sé 

sterkur grunnur til að stofna fjölskyldu á. Hún vill að fylki taki sjálf ákvarðanir um sértækar 

aðgerðir vegna kyns eða kynþáttar og gefur því til kynna að hún sé ekki hrifin af kynjakvótum 

eða að heilt á litið sé gripið til aðgerða til að bæta stöðu kvenna eða minnihlutahópa. Hún 

kom fram í öllum viðtölum í fínum drögtum og máluð með vel til haft hár og leggur því áherslu 

á að kvenleiki hennar sé áberandi í útliti sem einnig gefur til kynna styðjandi kvenleika 

hennar. 
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3. Niðurstöður og umræður 

Konurnar sem teknar voru fyrir til að kanna hvort konur innan Teboðshreyfingarinnar væru 

öfgafullir einstaklingar eða hvort þær væru að sinna sínu eðlilega hlutverki sem styðjandi 

kvenleikar í ríkjandi karlmennskuheimi féllu misvel að greiningarammanum sem myndaður 

var um kenningar Connell og Schippers. Kvenleiki Bachmann féll best að skilgreiningum 

Connell um styðjandi kvenleika á meðan Joni Ernst bjó yfir þó nokkrum eiginleikum 

mengandi kvenleika. Bæði Palin og O’Donnell báru einkenni beggja skilgreininga en teljast 

þó báðar styðjandi kvenleikar út frá greiningarrammanum.       

 Það var áhugavert að sjá hversu lítið O’Donnell var tilbúin að ræða um umdeild 

málefni sem snúa að konum og samkynhneigðum einstaklingum sem gefur til kynna að hún 

geri sér grein fyrir hversu neikvæða athygli fyrri ummæli hennar á þeim málum vakti á árum 

áður. Hún var sú eina sem virtist ekki vera stolt af afstöðu sinni til þeirra mála sem 

greiningarramminn náði til. Það var áberandi hversu auðvelt var að finna ummæli Palin og 

Bachmann til málefna er varða konur og samkynhneigðra og ummæli þeirra um þau mál 

mátti finna í mörgum viðtölum og ræðum. Á sama tíma var mun erfiðara að finna ummæli 

O’Donnell um sömu mál nema í kappræðum þar sem hún neyddist til að svara spurningum 

spyrla.             

 Joni Ernst er tiltölulega ný í landspólitík og því er kannski eðlilegt að ekki voru til jafn 

mörg viðtöl og ræður á landsvísu þar sem hún ræðir afstöðu sína til dæmis til fóstureyðinga 

eða hjónabanda samkynhneigðra. Þær voru allar alltaf vel til hafðar og ræddu um fjölskyldu 

sína nema O’Donnell sem er eins og áður segir einhleyp. Líkt og kemur fram í kenningum 

Connell er eðlishyggjan grundvöllurinn að stigveldi karlmennskunnar þar sem þær byggja á 

að kvenlegt gildi einstaklings hefur áhrif á stöðu hans innan samfélagsins. Það má sjá í 

orðræðum kvennanna sem greindar voru og þá sérstaklega í orðum O’Donnell sem lýsir 

muninum milli karla og kvenna og notar þá skýringu til þess að réttlæta þá skoðun sína að 

konur eigi ekki að starfa innan bandaríska hersins. 

Engin af konunum ræddi sérstaklega um að það hallaði á konur í bandarísku 

samfélagi. Palin sagði þvert á móti að konur og karlar hefðu jöfn tækifæri til að sækjast eftir 

markmiðum sínum og Bachmann bendir á að samkvæmt biblíunni séu allir jafnir í augum 

guðs. Þetta rímar vel við lýsingar Connell á styðjandi kvenleika og hvernig slík viðhorf 

viðhaldi núverandi kúgunarkerfi karla ásamt þeim karlmönnum sem falla undir skilgreiningar 

hennar á ríkjandi karlmennsku.  

Í raun má segja að þær falli þó allar undir skilgreiningu Schippers á mengandi 

kvenleika að því leyti að þær eru allar ákveðnar og sýna metnað til þess að ná frama innan 

æðstu stofnanna samfélagsins. Þær gera það þó með þeim hætti að þær ógna ekki ríkjandi 

karlmennsku með því að setja málefni kvenna á oddinn eða ögra hefðbundnum gildum 

Teboðshreyfingarinnar heldur þvert á móti taka undir orðræðu hreyfingarinnar um umdeild 
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mál.           

 Samkvæmt Childs og Krook fjalla þær því um málefni kvenna út frá ófemínískri 

skilgreiningu þar sem þær leggja ekki áherslu á að auka svigrúm kvenna til persónulegs 

valds t.d. yfir eigin líkama eða auka sjálfstæði þeirra. Þær einblína frekar á hefðbundin 

hlutverk kvenna eins og kemur fram í viðtali við Michele Bachmann þegar hún fjallar um 

mikilvægi þess að vera heimavinnandi. 
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4. Lokaorð 

Eins og komið hefur fram falla konurnar, sem teknar voru fyrir og greindar, vel innan 

kenninga Connell um styðjandi kvenleika þó sumar af þeim beri einhver einkenni mengandi 

kvenleika samkvæmt kenningum Schippers. Þær eru þeir kvenfulltrúar sem hafa náð hvað 

lengst innan Teboðshreyfingarinnar og þar sem þær bera þessi einkenni sterklega má gera 

ráð fyrir að aðrar konur innan Teboðshreyfingarinnar hafi sambærilegar skoðanir og þær. 

Það má því segja að konur innan Teboðshreyfingarinnar séu ekki öfgafullir einstaklingar 

heldur séu að sinna sínu eðlilega hlutverki sem styðjandi kvenleikar í ríkjandi 

karlmennskuheim.  

Kenningar Connell og Schippers byggja á kenningum um eðlishyggju þar sem einstaklingum 

innan ákveðins hóps er ætlað ákveðið eðli sem er ófrávíkjanlegt. Eðlishyggjan byggir á 

ólíkum þáttum sem eiga það þó sameiginlegt að alhæfa um einstaklinga, búa til 

staðalímyndir og gera einstaklinga vanhæfa til að greina eiginleika sem ekki passa fyrirfram 

mótaðri skoðun þeirra sem greinanda.       

  Hvatinn innan Teboðshreyfingarinnar að vera styðjandi kvenleiki er augljóslega mikill 

þar sem grunngildi hreyfingarinnar byggja á hefðbundnum gildum og ákveðin hlýðni er 

ríkjandi viðhorfum innan hennar. Konurnar eru til dæmis flestar sammála þegar kemur að 

viðhorfum um fóstureyðingar, ójafna stöðu kynjanna og engin þeirra kennir sig við femínisma 

nema Palin en þó undir þeim formerkjum að konur og karlar eigi og hafi jöfn tækifæri til að 

sækjast eftir markmiðum sínum. Viðhorf kvenna innan Teboðshreyfingarinnar eru 

sérstaklega áhugaverð í ljósi þess að það hallar verulega á konur meðal annars sem kjörna 

fulltrúa í bandaríska þinginu.         

 Þegar litið er til kenninga Anne Phillips um fulltrúahlutverkið kemur fram að erfitt sé að 

mæta kröfu um pólitíska þátttöku ákveðinna hópa án þess að fulltrúi þeirra deili reynsluheim 

þeirra og uppruna. Einstaklingar sem berjast fyrir málefnum ákveðinna hópa sem eru utan 

reynsluheims síns geta því samkvæmt henni verið hugmyndafræðilegir bandamenn en ekki 

talað sem fulltrúar þeirra hópa. Að sama skapi er ákveðin einföldun að halda því fram að 

konur deili sama reynsluheimi sér í lagi þar sem sú krafa er ekki gerð á karlmenn. 

 Samkvæmt kenningum Phillips geta því karlar ekki verið fulltrúar kvenna nema á 

hugmyndafræðilegu stigi, en er hægt að gera sömu kröfu á konur? Það er ljóst að konur deila 

ólíkum reynsluheimi og skoðunum og því er það ákveðin einföldun að halda því fram að allar 

konur séu sammála um málefni tengd konum. Því má segja að í raun sé ekki hægt að vera 

fulltrúi kvenna og að það sé ósanngjörn og óraunhæf krafa á konur sér í lagi þar sem 

sambærileg krafa er ekki gerð á karlmenn. Hvað varðar málefni kvenna þá eru konur alls ekki 

sammála um afstöðu til þeirra og því hlýtur að teljast eðlilegt að konur sem ekki falla undir 

mengandi kvenleika og eða telja sig ekki femínista eigi sína fulltrúa burt séð frá 

hagsmunamati þeirra kvenna sem telja viðhorf þeirra skaðleg konum.    
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 Eins og fram kom í upphafi er staða kvenna innan þjóðþinga mun betri á Íslandi en í 

Bandaríkjunum. Ef að staða kvenna á Alþingi og á bandaríska þinginu væri borin saman út 

frá fjölda og áherslu á kvenfrelsismál væri auðvelt að ætla að aukinn fjöldi kvenna tryggði 

betri stöðu kvenna og aukna áherslu á kynjajafnrétti. Eins og kenningar Childs og Krook 

segja til um nægir þó ekki að horfa aðeins til krítísks massa til að greina stöðu jafnréttismála 

heldur þarf að horfa til krítískra gerenda. Áherslur kvenna innan Teboðshreyfingarinnar styðja 

þessa greiningu Childs og Krook þar sem að það er ólíklegt að þær færu að breyta 

grundvallarskoðunum sínum einungis vegna fjölda kynsystra sinna á Bandaríkjaþingi. Þvert á 

móti þarf að horfa til þeirra kvenna og karla sem vinna að jafnrétti kynjanna innan þjóðþinga 

þar sem áherslur kvenna eru jafn ólíkar og karla.  

Fyrir unga konu sem alist hefur upp í stjórnmálaumhverfi þar sem sterkar konur hafa 

verið áberandi, þá sérstaklega á síðustu öld og sér í lagi síðan í byrjun níunda áratugsins, er 

því stóra spurningin sú hvort það skipti meira máli að hafa fleiri konur eða femínista sem 

kjörna fulltrúa? Í ljósi þess væri áhugavert að rannsaka viðhorf ungra kvenna í 

Bandaríkjunum til kynsystra sinna í Teboðshreyfingunni en einnig að kafa dýpra og kanna 

hvort sá þrýstingur sem virðist vera til staðar innan Teboðshreyfingarinnar um að vera 

styðjandi kvenleiki eigi líka við um Repúblikanaflokkinn almennt eða Demókrataflokkinn eða 

jafnvel hvort að sá þrýstingur speglist innan Demókrata. Finna konur innan 

Demókrataflokksins fyrir þrýstingi fyrir að vera mengandi kvenleikar og þar með finnast þær 

þurfa að leggja meiri áherslu á óhefðbundin eða karllæg gildi til að ná sambærilegum árangri 

og styðjandi kvenleikar ná innan Repúblikanaflokksins? 
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