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Útdráttur 

Norður-Írland hefur verið hluti af Bretlandi frá árinu 1920. Í Bretlandi er löglegt að fara í 

fóstureyðingu en löggjöf Bretlands hefur aldrei náð til Norður-Írlands. Markmið 

ritgerðarinnar er að svara því hvers vegna fóstureyðingarlöggjöf Bretlands hefur aldrei náð til 

landsins, sem hefur þó lotið stjórn Bretlands frá árinu 1920. Kenningum um 

síðheimsvaldastefnu, síðnýlenduhyggju, kynjakerfi og styðjandi- og mengandi kvenleika er 

beitt á viðfangsefnið. Því næst er sögu Norður-Írlands og Írlands gerð skýr skil, vegna 

klofnings og átaka meðal íbúa sem einkenna fortíð landsins. Átök fortíðarinnar hafa skipt 

sköpum við mótun stjórnskipulags landsins og m.a. verið orsök aukinnar valdadreifingar til 

Norður-Írlands. Einn kafli fjallar um hugmyndafræðilega íhaldssemi sem einkennir umræðu 

um fóstureyðingar í samfélagi og stjórnmálum Norður-Írlands. Einnig voru áhrif íhaldssemi 

kaþólsku kirkjunnar könnuð. Ítök kirkjunnar má finna víða, m.a. í stjórnmálunum sem hefur 

leitt til þess að útvíkkun á fóstureyðingarlöggjöfinni hefur ítrekað mistekist. Loks er almenn 

umfjöllun um fóstureyðingar og upplifun kvenna af þeim. Þar kristallast áhrif átakanlegrar 

fortíðar og hugmyndafræðilegrar íhaldssemi. Ekki fannst eitt svar við rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar, hvers vegna fóstureyðingar eru ólöglegar í Norður-Írlandi. Ástæður ólöglegra 

fóstureyðinga í Norður-Írlandi má rekja til ýmissa áhrifaþátta; sögunnar; samsetningu íbúa 

landsins; viðhorfa samfélagsins og stjórnvalda. Sennilegasta ástæðan er líklega ýmisskonar 

samkomulög á milli Norður-Írlands og nýlenduherrastjórnarinnar, sem juku verulega völd og 

sjálfstæði Norður-Írlands. 
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Inngangur 

,,Fóstureyðingar eiga að vera ólöglegar og það á að refsa konum fyrir að fara í slíka aðgerð.“ 

Þetta eru ummæli sem frambjóðandi til forseta Bandaríkjanna, Donald Trump, lét falla 

nýverið um fóstureyðingar.1 Ummælin hneyksluðu marga víða um heim, meðal annars 

almenning í Bretlandi þar sem fóstureyðingar hafa verið löglegar frá árinu 1967. Um 46% 

íbúa Bretlands telja að löglegt sé að fara í fóstureyðingu þar í landi.2 Það er misskilningur en  

auðvelt er oft að hneykslast af slíkum ummælum án þess að horfast í augu við stöðu 

málaflokksins í eigin landi. Stór hluti kvenna í Bretlandi hafa nær engan lagalegan rétt til að 

fara í fóstureyðingu, en þessar konur búa í Norður-Írlandi. Fóstureyðingarlög Englands frá 

árinu 1967 ná yfir þær konur sem búa í Englandi, Skotlandi og Wales, en ekki þær sem búa í 

Norður-Írlandi. 

 Staða Norður-Írlands er nokkuð sérstök í alþjóða kerfinu. Norður-Írland lýtur 

nýlenduherrastjórn Bretlands,3 er hvorki fullvalda né sjálfstætt. Að vera fullvalda þýðir að 

hafa yfirráð á því landsvæði sem er innan landamæra ríkisins, landamærin eru viðurkennd af 

öðrum ríkjum og ríkið fer með eigin innan- og utanríkismál.4 Norður-Írland hefur þó ýmis 

einkenni sjálfstæðis sem kemur m.a. fram í fóstureyðingarlöggjöf landsins sem er önnur en sú 

sem er í Bretlandi. Rekja þarf sögu Norður-Írlands til að komast að því á hvaða hátt landinu 

hefur verið veitt frelsi til að hafa eigin stjórnmála stefnu. Hvað getur hafa átt sér stað í 

samskiptum Bretlands og Norður-Írlands sem hefur gert það mögulegt að fóstureyðingar eru 

ólöglegar í Norður-Írlandi. Skoða þarf hvaða völd Norður-Írland hefur og hvaða völd urðu 

eftir í Bretlandi þegar nýlenduherrastjórn tók við í landinu. Hvernig sá valdastrúktúr hefur 

haft áhrif á að fóstureyðingarlöggjöf Norður-Írlands hefur alltaf verið undanskilin 

                                                        

 

 

 
1 New Statesman. ,,Think Donald Trump’s comments are shocking? They’re the law for some UK women.’’ 
newstatesman.com, 21. mars 2016. http://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/03/think-donald-
trumps-comments-are-shocking-theyre-law-some-uk-women (sótt 12. apríl 2016). 
2 Amnesty International, ,,Abortion: Reform law in Northern Ireland says new Amnesty Poll,’’ fréttatilkynning, 
21. október 2014. https://www.amnesty.org.uk/press-releases/abortion-reform-law-northern-ireland-says-new-
amnesty-poll (sótt 18. apríl 2016). 
3 Í ritgerðinni er oftast vísað í Bretland af því að England, Skotland, Wales og Norður-Írland mynda Bretland. En 
í Englandi er Westminster þingið og ríkisstórn Bretlands með aðsetur. Því er stundum vísað til þess að stjórn 
komi frá Englandi. 
4 Rebecca Adler-Nissen og Ulrik P Gad, ,,Introduction: Postimperial sovereignty games in the Nordic region,’’ 
Cooperation and Conflict 49, nr. 1 (2014): 14, sótt 2. mars 2016, doi: 10.1177/0010836713514148.14. 
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fóstureyðingarlögum Bretlands. Verður með þeim hætti reynt að svara þeirri spurningu hvers 

vegna fóstureyðingar eru ólöglegar í einum hluta Bretlands, Norður-Írlandi? 

Fyrst í ritgerðinni verður fræðileg umfjöllun. Kenningar sem notaðar verða til að 

hjálpa okkur að skilja stöðu fóstureyðinga í Norður-Írlandi eru síðnýlenduhyggja, 

síðheimsvaldastefna, kynjakerfi og styðjandi- og mengandi kvenleiki. Síðnýlenduhyggja gefur 

okkur sjónarhorn sem sjaldan er stuðst við í alþjóðastjórnmálum, horft er á neðstu lög 

samfélagsins og upp. Mikilvægt er að horfa á tilvik Norður-Írland frá þessu sjónarhorni til að 

skilja hvaða áhrif nýlendustefnan hafði á íbúa landsins. Kenningin beinir athygli að 

frásögnum og upplifunum fólks og hjálpar það til við að sjá hver raunveruleg áhrif 

nýlendustefnunnar voru á samfélagið, ekki bara stjórnvöld. Kenning síðheimsvaldastefnunnar 

gefur okkur skilning á þeim grundvallarbreytingum sem verða í ríkjum þegar þau hafa ekki 

sérstakan stað í alþjóða kerfinu. En staða Norður-Írlands er ein afleiðing 

heimsvaldastefnunnar þar sem óljóst hefur verið hvernig það stendur í alþjóða kerfinu. 

Síðheimsvaldastefnan hjálpar okkur að varpa ljósi á hvað er mikilvægt í þeirri atburðarrás 

sem verður upp frá því að Bretland hefur fyrst áhrif í Norður-Írlandi, t.d. hvaða atburðir það 

eru sem hafa verið mikilvægir fyrir stöðu Norður-Írlands í alþjóðakerfinu. Einnig hvað það er 

sem skilgreint hefur stöðu Norður-Írlands eins og það er í dag og gerir mögulegt fyrir 

stjórnvöld að hafa fóstureyðingar ólöglegar þar í landi. 

 Kynjakerfið gefur okkur enn betri innsýn í hvernig íhaldssemi og undirokun kvenna 

getur fest rætur í samfélagi sem hefur átakanlega fortíð. Því næst hjálpar styðjandi og 

mengandi kvenleiki okkur að fara dýpra í hversu sterk rótgróin íhaldssemi er í landinu þrátt 

fyrir tilraunir margra kvenna að skora hana á hólm. Má sjá áhrif beggja kenninga í kafla 

ritgerðarinnar um hugmyndafræðilega íhaldssemi. 

Eftir að kenningunum hefur verið gerð skil er farið yfir sögu Norður-Írlands. 

Óumflýjanlega verður að rekja sögu landsins vel til að gera því nægjanleg skil hvernig staða 

Norður-Írlands er gagnvart Bretlandi. Einnig verður sérstaklega farið yfir átakanlega 

atburðarrás í sögu Norður-Írlands sem hefur verið kölluð ,,vandamálin“ eða The Troubles á 

ensku. Sú saga hefur mótað norðurírska þjóð og menningu eins og hún er í dag. 

Margir fræðimenn hafa bent á þá hugmyndafræðilegu íhaldssemi sem rótgróin er í 

samfélagi Norður-Írlands. Til að gera því góð skil er sérstakur kafli um hvernig hún lýsir sér í 

neikvæðum viðhorfum til fóstureyðinga og takmörkunum á réttindum kvenna. Spilar þar trú 

mikilvægt hlutverk, sérstaklega kaþólsk trú. Er því einnig kafli um hver áhrif kaþólsku 

kirkjunnar hafa verið á stefnu landsins í fóstureyðingum. 
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Að lokum er stöðu fóstureyðinga í Norður-Írlandi gerð ítarleg skil. Mikilvægt er að 

setja sig í spor kvenna og stúlkna sem sjá sig nauðugar einn kostur að velja úr misslæmum 

kostum þurfi þær að binda endi á meðgöngu. Í þessum kafla koma fram áhrif kaþólsku 

kirkjunnar, hugmyndafræðileg íhaldssemi og hvernig staða Norður-Írlands er sérstök í alþjóða 

kerfinu. Ítrekaðar tilraunir til að víkka löggjöfina sem hefur aldrei skila árangri gefur til kynna 

að rótgróið afturhald er til staðar í Norður-Írlandi. 
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Fræðileg umfjöllun 

Síðheimsvaldastefna 
Kenning síðheimsveldisstefnu (e. Post-Imperialism) vísar til ákveðinnar nálgunar á ríki. 

Kenningin einblínir á hvernig staða ríkja hefur þróast og mótast í alþjóðlegu kerfi eftir tíma 

heimsvaldastefnunnar. Hún er fyrirmynd þeirrar nálgunar sem hér er dregin upp og fengin frá 

Rebeccu Adler-Nissen og Ulrik P Gad. Henni verður síðar beitt á þá stöðu sem Norður-Írland 

hefur gagnvart Bretlandi. 

 Á 19. og 20. öld var Evrópa ráðandi heimsveldi á alþjóðlegum vettvangi en þegar 

vísað er til hugtaksins heimsveldi er átt við kerfisleg yfirráð eins samfélags yfir öðru. Til þess 

að átta sig á þeirri þróun sem varð eftir heimsvaldastefnuna skulum við hugsa okkur nú um 

hvert og eitt land eða samfélag sem eina einingu í alþjóða kerfinu. Þar sem hvert og eitt land 

hefur eigin miðlæga stjórn. Innan hvers lands eru svo fleiri stjórnmálalegar einingar sem allar 

tengjast miðlægu stjórninni á sinn hátt. Tengsl á milli einingar og stjórnar eru mismunandi frá 

einu landi til annars og er því erfitt fyrir íbúa landsins að bera sig við önnur ríki. Íbúar upplifa 

eigið land sem sérstakt, þá er auðveldara fyrir ákveðna þróun að eiga sér stað í aðstæðum þar 

sem þjóðríkið er kjarninn og innan þess er undirgefið fólk. Undirgefið fólk verður 

auðveldlega samofið þeim stjórnarháttum, aðgerðum og gildum sem finnast innan hverrar 

einingar eða ríkis. Þá hefur sú þróun átt sér stað að fólk horfir að lokum á landið sitt sem 

sjálfstætt (e.nationhood) en ekki að það sé undir aðra stjórn komið. Þetta er sú staða þegar 

áhrif síðheimsvaldastefnunnar tekur við. Staða þar sem kerfisbundin yfirráð eins samfélags 

yfir öðru er horfin. Þegar þangað er komið verða ný einkenni, nýir hópar og jafnvel ný ríki 

til.5 

Eftir tíma heimsvaldastefnunnar voru mörg lönd sem stóðu frammi fyrir því að þurfa 

að mynda á ný sameiginleg einkenni þjóðar og endurskipuleggja stjórnarhætti. Áhrifin eftir 

heimsvaldastefnuna voru sú að ríki breyttust, endurskilgreindust eða endurheimtu fullveldi 

sitt. Norður-Írland er meðal þeirra ríkja sem breyttist og endurskilgreindist þ.e fullveldi var 

ekki endurheimt. En oft þegar ríki eru til umræðu kemur upp sú spurning hvort ríki sé 

fullvalda. Skilgreiningin yfir fullveldi er sú að ríki hefur yfirráð á því landsvæði sem nær 

                                                        

 

 

 
5 Rebecca Adler-Nissen og Ulrik P Gad, ,,Introduction: Postimperial sovereignty games in the Nordic region,’’ 
Cooperation and Conflict 49, nr. 1 (2014): 4-5. 
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innan landamæra ríkis. Ríkið fer með innan- og utanríkismál þess og fullveldið er viðurkennt 

af íbúum ríkisins og stjórnvöldum annarra ríkja. Fullveldi er í þessu samhengi ráðandi hugtak 

um það þegar við hugsum um stjórnmál. Fullveldi fær okkur til að hugsa um tengsl varðandi 

stigskipta undirskipun eða jafnrétti ríkisins út á við. Með stigskiptri undiskipun er átt við 

valdalega stöðu ríkja þar sem eitt ríki er undirskipað öðru og svo koll af kolli, eins konar 

stéttaskipting ríkja. Hvort Norður-Írland er dæmi um það eða ríki sem hefur ekki fullt ytra 

jafnrétti hefur verið á umdeilt hjá íbúum landsins allt frá því Bretland festi sig í sessi í 

Írlandi.6 

Í tilviki Norður-Írlands er mikilvægt að skoða hvers vegna Norður-Írland varð eftir í 

heimsveldisstefnunni og öðlaðist aldrei sjálfstæði. Samt sem áður telja Norður-Írar sig ekki 

vera Breta heldur íbúa sérstaks ríkis sem er undanskilið Bretlandi. Kenning 

síðheimsvaldastefnunnar myndi vilja skoða í tilviki Norður-Írlands hvaða völd og stöðu 

landið hefur í alþjóðlegu samhengi. Þegar saga landsins er rakin, þá er mikilvægt að sjá 

hvernig völdum hefur verið dreift frá Bretlandi og til landsins, hvaða völd það eru, á hvaða 

tímapunkti þau breytast og hvers vegna. Að baki dreifingu valda til stjórnar Norður-Írlands 

liggur einhver ástæða. Á bak við þá ástæðu geta margvíslegir þættir haft áhrif og eru aðrar 

kenningar í ritgerðinni sem hafa að markmiði að varpa ljósi á þá. 

 

Síðnýlenduhyggja 

Í tengslum við stærstu atburði tuttugustu aldarinnar er margt óútskýrt varðandi aðstæður 

þeirra landa sem börðust fyrir því að steypa nýlenduherrum sínum af stóli. Um er að ræða 

lönd sem önnur ríki höfðu tekið að sér og farið með stjórn þeirra, nýlendur án sjálfstæðis sem 

og fullveldis. Beittu ríki oft ofbeldi til að fella niður þá nýlenduherra sem höfðu tekið sér völd 

í landinu. Frekar nýlega hafa fræðimenn beint athygli sinni að nýlendum í alþjóðlegu 

samhengi og reynt að koma með kenningalegar útskýringar á stöðu þeirra. Síðnýlenduhyggja 

(e. post-colonialism) er meðal þeirra kenninga og tekur til greina fleiri lykilgerendur en 

leiðtoga, þjóðríki og stórveldi í alþjóðlegu samhengi. Kenningin veitir langvarandi 

stigskiptingu á grundvelli kynþáttar, stéttar og kyns í nýlendum athygli og gerir ráð fyrir því 

                                                        

 

 

 
6 Rebecca Adler-Nissen og Ulrik P Gad, ,,Introduction: Postimperial sovereignty games in the Nordic region,’’ 
Cooperation and Conflict, 14. 
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að bakslag gæti hafa átt sér stað í málefnum neðstu laga samfélagsins. Algengt er að slíkt eigi 

sér stað í löndum undir nýlenduherrastjórn.7  

 Síðnýlenduhyggjan styðst við margvísleg gögn með það að markmiði að draga upp 

skýra mynd af lífi fólks í nýlendum eins og skáldsögur, ljóð, dagbækur og frásagnir íbúa. Hún 

veitir okkur sjónarhorn frá neðstu lögum samfélagsins og upp, í stað þess algenga sjónarhorns 

í kenningum alþjóðastjórnmála að horfa ofan frá valdastéttinni og niður. Hún snýst að miklu 

leyti um viðhorf fólks í nýlendum til nýlenduherrastjórnarinnar, hvernig nýlendur tókust á við 

það að vera undir stjórn annars ríkis og hvaða leiðir leiðtogar þeirra landa fóru. Nýlendur 

stóðu frammi fyrir því að vera án sjálfstæðis og fullveldis. Þær nýlendur sem náðu sínu fram, 

öðluðust sjálfstæði og í framhaldinu tókust á við það stóra verkefni að ákvarða á nýjan leik 

stjórnskipulag landsins.8 

Algengt var að ásókn stórvelda í yfirráð á sviðum hugmyndafræði, efnahags og tækni 

féllu ekki í kramið hjá nýlendum, þær vildu ráða eigin örlögum. Því höfnuðu nýlendur oft  því 

að vera háð valdboði frá nýlenduherraríki og sóttust eftir að fara með innlenda stjórn í 

landinu.9 Það að vera undir öðrum kominn er ástæða þess að nýlendur streittust á móti 

utanaðkomandi valdi. Hugmynd sem kemur fram í bókinni The Wretched of the Earth eftir 

Franz Fanon fer ítarlega yfir það hvernig ofbeldi er eina tækið sem leið til að frelsa fólk undan 

nýlenduherrastjórn, öðlast sameiginleg einkenni sem er skilgreint af fólkinu í landinu og eflir 

þjóðernislega vitund. Samt sem áður er erfitt að henda reiður á það frelsi því klíkur og elítur 

innan landsins sem samanstanda af innlendum einstaklingum halda enn í stétta og valda spilin 

sem þeir fengu frá Evrópu, og vinna svo aðeins áfram að eigin hag. Barátta fyrir 

þjóðernislegri vitund er þess vegna flókin á bæði menningarlegan og stjórnmálalegan hátt. 

Mótun þjóðernislegrar vitundar stendur því yfir í langan tíma eftir að nýlenda öðlast 

sjálfstæði.10 

Síðnýlenduhyggja hjálpar okkur að skilja sögu Norður-Írlands og gefur okkur 

tilfinningu fyrir því hvaða afleiðingar átök vegna nýlenduherrastjórnar í landinu hafa haft á 

                                                        

 

 

 
7 Christine Sylvester, ,,Post-Colonialism’’ í The Globalization of World Politics: An Introduction to 
International relations, 6 útg., ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens (New York: Oxford University 
Press, 2013), 185. 
8 Sama heimild, 185. 
9 Sama heimild, 186. 
10 Sama heimild, 187. 
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framþróun þess. Norður-Írland hefur borið þess merki allt frá valdatöku Breta á svæðinu að 

vera háð valdboði nýlenduherrastjórnar. Sárin rista djúpt í sögu landsins og hefur framþróun 

gengið með herkjum í kjölfarið. Íbúar hafa klofnað í mismunandi skoðanahópa með 

skelfilegum afleiðingum svo fátt eitt sé nefnt. Með kenninguna til hliðsjónar er tækifæri til að 

koma auga á rótgróna afturhaldssemi Norður-Írlands. Afturhaldssemi og íhald sem rekja má 

til þeirra áhrifa sem nýlenduherrastjórn hefur haft í för með sér. Verður því í ritgerðinni notast 

við nálgun þar sem horft er til neðstu laga þjóðríkisins, farið verður yfir frásagnir fólks um 

daglegt líf og upplifun kvenna á fóstureyðingum og þannig hægt að álykta hvernig fortíð og 

nútíð Norður-Írlands undir nýlenduherrastjórn hefur haft áhrif á viðfangsefnið. 

Kynjakerfið 

Sylvia Walby er ein af mörgum fræðimönnum sem hafa komið fram með kenningu um 

kynjakerfi. Í kenningu Walby er í samfélaginu félagslegt og kerfislægt mynstur þar sem karlar 

ráða, kúga og arðræna konur. Hún hafnar eðlishyggju þar sem líffræðilegir eiginleikar eru 

taldir útskýra mismun og hegðun kynjanna, eðlishyggjan telur að karlmaðurinn sé ráðandi og  

konan undirgefin.11 Hún greinir hins vegar margvísleg félagslegs tengsl sem valda því að 

karlar eru í ráðandi stöðu. Þegar eiginleikar einstaklings eru ekki tengdir við meðfædda 

eiginleika heldur umhverfi líkt og Walby gerir er átt við mótunarhyggju. Í félagsvísindum 

hefur verið frekari tilhneiging til að styðjast við mótunarhyggju þar sem umhverfið er talið 

hafa meiri áhrif á einstaklinga en erfðir.12  

Kynjakerfið er hreyfanlegt og í kynjakerfinu láta karlar af ákveðinni stöðu aðeins ef 

þeir girnast hana ekki lengur. Ef konur vinna einhverja sigra í hinu rótgróna kynjakerfi þá 

munu völd feðraveldisins sameinast og finna leið til að vinna stjórn á konum á nýjan leik.13 

Kynjakerfið virkar sem ein heild þar sem yfirráð karla eru greind við mismunandi félagslegar 

aðstæður, til dæmis yfirráð þeirra í framleiðslu, launaðri vinnu, innan ríkisins, kynbundið 

ofbeldi, kynferðisleg yfirráð og yfirráð karla í menningarlegum stofnunum líkt og trúarlegum, 

                                                        

 

 

 
11 Geir Svansson, ,,Kynin tvö/Kynstrin öll. Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar eftirmyndir’’ í Flögð og 
fögur skinn. 1.útg, ritstj., Jón Proppé (Reykjavík: Íslenska menningarsamsteypan art.is, 1998), 124.   
12 Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy, 1. útg. (Cambridge: Basil Blackwell Inc, 1990), 177. 
13 Sama heimild, 173. 
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fjölmiðlum og á sviði menntunar. Walby skiptir því næst yfirráða kerfunum í tvö svið, 

opinbera og einkasviðið.14  

Undirstaða kynjakerfisins á einkasviðinu er heimilishaldið. Þá fara samskipti karls og 

konu fram í lokuðu umhverfi heimilisins þar sem karlar hafa völdin. Á opinbera sviðinu 

byggir kynjakerfið á öðrum gerðum yfirráða en heimilishaldi, þó heimilishald geti enn verið 

mikilvægur vettvangur yfirráða sem eru til staðar á opinbera sviðinu. Í stað heimilishalds eru 

það stofnanir sem í sameiningu mynda hið opinbera og eru miðpunktur þess að viðhalda 

yfirráðum karla í kynjakerfinu.15 

 Í kynjakerfi einkasviðsins er sá sem kúgar karlmaður, hann er húsbóndinn eða faðir í 

ráðandi stöðu og hann er sá sem græðir á undirskipun kvenna. Yfirráð karla á einkasviðinu 

hafa verið mikilvægur liður í að viðhalda kerfisbundinni útilokun kvenna frá opinberum 

vettvangi þar sem aðrar gerðir kynjakerfisins eru staðsettar. Útilokun kvenna gæti ekki 

viðhaldist á öðrum sviðum nema yfirráð karla í kynjakerfinu væru til staðar á einkasviðinu. 

Kynjakerfi einkasviðsins viðheldur yfirráðum karla í kynjakerfinu með því að koma í veg 

fyrir að konur fari inn á opinbera sviðið. Í kynjakerfi opinbera sviðsins kemur kúgun kvenna 

fram alls staðar, konur eru ekki útilokaðar frá einu sviði frekar en öðru. Konur eru verr 

staddar en karlar í öllum stofnunum. Munur kynjakerfisins á einka- og opinbera sviðinu er 

stofnanaleg uppbygging sviðanna. Farið er frá fyrirkomulagi undirokunar einkasviðsins þar 

sem kúgun konunnar fer fram á einstaklingsmiðuðum grundvelli til þess að konur á opinbera 

sviðinu eru kúgaðar sem ein heild.16  

Megininntak kenningar Walby eru yfirráð karla, þau eru stöðug, þrátt fyrir að konur 

vinni sigra og auki völd sín á einu sviði þá taka karlar að sér völdin aftur með krafti 

feðraveldisins. Kenningin á að hjálpa okkur að skilja hvernig kerfisbundin kúgun kvenna í 

formi skorts á lagalegum réttindum yfir eigin frjósemi getur varðveist. Samfélag Norður-

Írlands einkennist af afturhaldssemi. Konur njóta ekki verndar fyrir því að vera lögsóttar ef 

þær fara í fóstureyðingu. Síendurteknar tilraunir til að bæta stöðu kvenna og víkka út 

löggjöfina í Norður-Írlandi hafa iðulega mistekist. Á einkasviðinu eru konur undirskipaðar 

karlmönnum og mun undirskipun kvenna ávallt viðverast í Norður-Írlandi á meðan lögin 

                                                        

 

 

 
14 Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy, 177. 
15 Sama heimild, 178. 
16 Sama heimild, 178-179. 
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svipta þær réttinum yfir eigin frjósemi. Afturhald er rótgróið í samfélagi og menningu 

Norður-Írlands og standa konur höllum fæti gagnvart körlum þar í landi.17 

Styðjandi og mengandi kvenleiki 

Gyða Margrét Pétursdóttir tók saman skilgreiningar margra fræðimanna á kvenleika og kom 

fram með íslenska skilgreiningu á tvenns konar kvenleika, styðjandi og mengandi. Connell 

kom fyrst fram með hugtökin ráðandi karlmennska og styðjandi kvenleika sem eru náskyld 

skilgreiningu Gyðu. Ráðandi karlmennska er á hverjum tíma sú tegund karlmennsku sem er 

ráðandi í hverju samfélagi á hverjum tíma. Hún trónir á toppnum og fyrir neðan eru konur og 

undirskipaðir karlar t.d. samkynhneigðir eða veikburða karlmenn. Styðjandi kvenleiki hefur 

hlotið minni umfjöllun en ráðandi karlmennska. Enginn kvenleiki er ráðandi líkt og 

karlmennska því þær hafa yfir höfuð minni völd í samfélaginu. Konur hafa fyrst og fremst það 

hlutverk að styðja við karlmennsku og þeirra hugmyndir en ekki að ná völdum með styðjandi 

kvenleika. Styðjandi kvenleiki vinnur í hag karla og þeirra langana. Hann styrkir stöðu 

ráðandi karlmennsku með gagnvirku sambandi þar sem athöfnum og gjörðum er viðhaldið 

sem einnig stofnanabindur yfirráð karla yfir konum. Hlýðni (e. compliance) er miðpunktur í 

styðjandi kvenleika. Hlýðni kvenna er viðhaldið í fjölmiðlum og á markaði og hún mótar 

persónuleg tengsl karla og kvenna. Einnig er miðlægt í kenningunni að komið sé í veg fyrir að 

aðrar tegundir kvenleika hljóti hljómgrunn í menningunni.18 

 Mengandi kvenleiki er önnur tegund kvenleika sem styðjandi kvenleiki og ráðandi 

karlmennska vilja helst þagga niður í í samfélaginu. Mimi Schippers sagði hugtakið mengandi 

kvenleika koma í stað þess að tala um aðra kvenleika sem undirokaða. Þá er átt við að 

mengandi kvenleiki nær yfir þá kvenleika sem styðja ekki við ráðandi karlmennsku heldur 

ögrar henni, en eru ávalt undirokaðir styðjandi kvenleika sem stendur til hliðs við ráðandi 

karlmennsku. Í mengandi kvenleika er samband kvenleika og karlmennsku mengað þegar 

tengslin byggja á undirokun kvenna. Hér sjást annars konar tilhneigingar en styðjandi 

kvenleiki en innan hans er myndugleiki (e. authority). Er þá átt við frumkvæði, ögrandi 

hegðun og tilhneiging til að skara fram úr, eiginleikar sem eru andstæðir styðjandi kvenleika. 

                                                        

 

 

 
17 Abortion Act  nr. 87/1967. 
18 Gyða Margrét Pétursdóttir, ,,Styðjandi og mengandi kvenleiki innan áru kynjajafnréttis,’’ í 
Íslenska þjóðfélagið, 3 útg., ritstj, Ingi Rúnar Eðvarðsson og Þóroddur Bjarnason (Reykjavík: Tímarit 
Félagsfræðinga Íslands, 2012), 6-7. 
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Mengandi kvenleiki er mikilvægur til að skilja æskilegan kvenleika en spenna ríkir milli 

styðjandi og mengandi kvenleika. Femínismi er gott dæmi um mengandi kvenleika og algengt 

er að tengja konur við það að vera femínistar. Með því er verið að smána konur og draga úr 

lögmæti þeirra hugmynda sem skora á feðraveldið og streitast á móti yfirráðum karla.19 

 

  

                                                        

 

 

 
19 Gyða Margrét Pétursdóttir, ,,Styðjandi og mengandi kvenleiki innan áru kynjajafnréttis,’’ í 
Íslenska þjóðfélagið, 8.  
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Saga Norður-Írlands 

Saga Norður-Írlands frá 1167 
Hafa þarf í huga við lestur ritgerðarinnar að Norður-Írland er hluti af sameinuðu konungsríki 

Stóra-Bretlands og Norður-Írlands. Frá árinu 1922 hlaut Írland sjálfstæði frá 

nýlenduherrastjórn Breta, Norður-Írland klauf sig þá frá Írlandi og var áfram undir þeirra 

stjórn. Síðan þá hefur Norður-Írland verið formlega hluti af Bretlandi og farið að mestu leyti 

eftir þeim lögum sem þar gilda. Hér er tekið fram að England fari með vald í Norður-Írlandi, 

en þar er ríkisstjórn Bretlands og þingið, Westminster, sem hefur farið með stjórnina frá því 

að Norður-Írland varð hluti af konungsveldinu. Margt hefur átt sér stað frá því að Norður-

Írland sameinaðist Bretlandi og valdadreifing átt sér stað sem hér verður rakin. En 

mikilvægast er þó að fóstureyðingarlöggjöf Englands nær til allra hluta Bretlands: Wales, 

Englands og Skotlands, nema hún hefur aldrei tekið gildi í Norður-Írlandi. Komast þarf að því 

hvers vegna svo er.20 

Til að skilja betur mótunarþætti Norður-Írlands þarf sérstaklega að skoða sögu 

landsins en hana má rekja allt aftur til sjálfstæðisbaráttu Írlands. Saga Írlands er einnig saga 

Norður-Írlands þó um sé að ræða í dag tvö lönd sem heyra undir sitt hvora ríkisstjórnina. 

Átakanleg saga Írlands er grunnur þeirra átaka sem hafa ríkt í Norður-Írlandi. Stjórnmálalega 

spennu landsins má rekja til ársins 1167 þegar Bretar festu fyrst rætur á Írlandi. Frá upphafi 

veru þeirra á svæðinu skapaðist aldrei sátt með nýlenduherrastjórnina og skiptust íbúar í tvo 

aðskilda hópa eftir því hvort þeir voru hlynntir henni eða ekki. Eitthver blöndun átti sér stað á 

milli bresks og írsks þjóðernis en þó svo hafi verið þá varð aldrei full skörun þar á milli. 

Mismunur Breta og Íra varð enn skýrari í kringum 1509 þegar Írland var undir stjórn enska 

konungsins Henry VIII. Hann var mótmælatrúar og sá fyrsti sem tengdi saman trú og 

stjórnmál í landinu, hann sleit öll tengsl við Róm og í kjölfarið versnuðu tengslin við kaþólskt 

meginland Evrópu.21 

Frá 1594-1603 stóð yfir 9 ára stríðið (e. 9 years war) í Írlandi vegna kröfu Írlands um 

sjálfstæði. Sá sem leiddi sjálfstæðisbaráttu Írlands var greifinn Hugh O’Neill en ekkert varð úr 

sjálfstæði landsins í stríðinu heldur lauk því með lélegum samningum fyrir Írland. Í þeim var 
                                                        

 

 

 
20 History.co.uk, ,,Soldier’s Stories, Northern Ireland Conflict,’’ http://www.history.co.uk/shows/soldiers-
stories/articles/northern-ireland-conflict (sótt 20. mars 2016). 
21 Sama heimild. 
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komið í veg fyrir að kaþólikkar sem voru í meirihluta gætu gert uppreisn gegn 

nýlenduherrastjórninni í framtíðinni.22 Á meðan á 9 ára stríðinu stóð voru lönd í eigu írskra 

landeigenda gerð upptæk, þeim var breytt í plantekrur sem var dreift á milli nýlenduherra en 

þeir voru þekktir sem ræktarar (e. planters). Plantekrurnar breyttu algjörlega landafræði 

Írlands, ný samfélög enskra mótmælenda urðu til og báru þau allt önnur einkenni en samfélög 

innfæddra kaþólikka. Blóðugur bardagi braust út árið 1649 þegar síðasta plantekran var 

stofnuð af bretanum og harðstjóranum Oliver Cromwell. Sótti hann ásamt herliði að bæ við 

suðausturströnd Írlands sem í bjuggu kaþólikkar, en þeir voru ekki hlynntir 

nýlenduherrastjórn Bretlands. Bardaganum lauk þannig að Cromwell varð 2800 manns að 

bana, með grimmilegum hætti og vakti þetta mikla reiði meðal kaþólikka.23 

 Mótmælendur juku völd sín jafnt og þétt í Írlandi en í bardaganum við Boyne árið 

1690 voru yfirráð mótmælenda tryggð. Þá tapaði kaþólski konungurinn James II gegn 

mótmælenda konunginum William III. Á þeim tímapunkti voru takmarkanir gerðar á 

réttindum kaþólikka. Réttur þeirra var skertur í formi takmarkana á eignarhaldi, aðgangur 

þeirra að menntun var skertur sem og réttur þeirra til að ganga með vopn, jafnframt var 

klerkastéttin útskúfuð. Kaþólikkar skyldu sæta refsingu ef þeir virtu ekki þær takmarkanir 

sem þeim voru settar, brot á þeim varðaði hegningarlög. Á þessum tíma var Westminster með 

algert vald yfir Írlandi en í kjölfar takmarkana á réttindum kaþólikka spratt upp endurbóta 

bylting þjóðernissinna sem leitaðist við að hafa áhrif á þingi. Myndaðist þá írsk 

þjóðernisstefna af alvöru og gat England ekki hunsað kröfu Írlands um sjálfstæði mikið 

lengur.24 

 Árið 1798 braust út uppreisn í Írlandi sem var skipulögð af hópi sem kallaði sig 

sameinaða írska menn (e. United Irishmen). Þetta var hópur repúblikana sem var innblásinn af 

byltingum sem voru að eiga sér stað í Frakklandi og Ameríku. Uppreisnin varði í nokkra 

mánuði áður en hún var brotin niður. Í ljósi byltingarinnar þótti konungi Englands, William 

Pitt, nauðsynlegt að eitt ríkjasamband yrði stofnað í þágu þjóðaröryggis. Var því í janúar árið 

1801 fest í lög að Írland og England yrðu að einu ríki (e. Act of Union). Samningur þessi 

                                                        

 

 

 
22 Hiram Morgan, ,,Hugh O'neill and the Nine Years War in Tudor Ireland,” The Historical Journal 36, nr.1 
(1993): 22, sótt 12. apríl 2016. http://www.jstor.org/stable/2639514. 
23 History.co.uk, ,,Soldier’s Stories, Northern Ireland Conflict,’’ http://www.history.co.uk/shows/soldiers-
stories/articles/northern-ireland-conflict (sótt 20. mars 2016). 
24 Sama heimild. 
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markaði þáttaskil í sögu Írlands. Með þessum samning varð sameinað konungsríki Bretlands 

stofnað, írska þinginu var útrýmt og írska kirkjan og enska kirkjan sameinaðar. 25 

 Í kjölfar stofnunar sameinaða ríkjasambandsins settu kaþólikkar á fót sitt eigið 

bandalag. Þróaðist það síðar í þjóðernishreyfingu sem átti að frelsa kaþólikka undan 

yfirráðum mótmælenda. Staðan í Írlandi var slæm, í kringum 1851 hafði fólksfjölda í Írlandi 

fækkað um tvær milljónir vegna dauðsfalla, sjúkdóma og flóttamanna. Þráin fyrir sjálfstæði í 

Írlandi stigmagnaðist á sama tíma og ofbeldi jókst. Breskir stjórnmálamenn litu á  vandamál 

Írlands sem óyfirstíganlegt verkefni en myndun heimastjórnar bandalags (e. Home Rule 

League) árið 1870 færði Íra nær eigin ríkisstjórn. Þegar líða tók á öldina juku leiðtogar Írlands 

þrýsting á bresk stjórnvöld til að verða við kröfu þeirra um sjálfstæði.26 

 Í byrjun tuttugusta aldarinnar varð menningarleg endurreisn í Írlandi. Mynduðust þá 

hópar víðsvegar um landið sem beittu sér fyrir því að varðveita írska menningu og tungumál. 

Á sama tíma var stjórnmálaflokkurinn Sinn Fein stofnaður árið 1905 og bar hann slagorðið 

,,Ourselves Alone’’, einnig var írska repúblikana bræðralagið endurreist (e. Irish Republican 

Brotherhood). Mikill hugur var því á meðal íbúa Írlands að þrýsta á Breta að verða við kröfu 

þeirra um sjálfstæði. Ekki voru þó allir sem studdu sjálfstæði Írlands og mætti heimastjórnin 

andstöðu bæði innan og utan þings. Meirihluti þeirra sem voru á móti sjálfstæði bjuggu í 

Ulster í norðurhluta Írlands. Þar voru ráðandi fjöldi mótmælenda sem tóku ekki þátt í 

sjálfstæðisbaráttunni þar sem þeir vildu vera áfram hluti af breska konungsríkinu.27 

 Óeirðir færðust í aukana með tilkomu herflokka sem reyndu að verja hagsmuni 

hvorrar hliðar með ofbeldi, en rúmlega 100.000 hermenn voru þá á vígvellinum. Í einum 

hópnum börðust þeir sem vildu áfram vera hluti af Bretlandi og í hinum þeir sem vildu 

sjálfstæði. Mótmælendur(sambandssinnar) mynduðu sjálboðaliða her Ulster (e. Ulster 

Volunteer Force) á meðan kaþólikkar(þjóðernissinnar) mynduðu sjálboðaliða Írlands (e. the 

Irish Volunteers). Þegar hér var komið við sögu var orðið nokkuð ljóst að heimastjórn yrði 

komið á en nú hafði þrýstingur skapast frá sambandssinnum að Ulster, þar sem þeir voru í 

meirihluta, yrði áfram hluti af Bretlandi. Árið 1916 varð uppreisn sem kölluð var 
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26 Sama heimild. 
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Páskauppreisnin, í þeim átökum tók herlið Breta lykil leiðtoga Írlands af lífi. Grimmileg 

aftaka þeirra gerði þá að píslarvottum og hlaut sjálfstæðisbaráttan í kjölfarið enn meiri 

skriðþunga.28 

 Fljótlega eftir lok fyrri heimstyrjaldar urðu fleiri ofbeldisfullir árekstrar þar sem bæði 

sambandssinnar og þjóðernissinnar sýndu enga miskunn. Ofbeldi jókst til muna og nauðsyn 

þess að leysa vandamál Írlands varð meiri en nokkru sinni. Bretar réðu ekki lengur við 

ástandið og þurftu að bregðast við hratt og örugglega. Enginn tími var til að eiga í 

samningaviðræðum um vafamál Ulster, hvort það yrði áfram hluti af Írlandi eða ekki. Var því 

orðið við þeirri ósk sambandssinna um að vera áfram undir nýlenduherrastjórn Bretlands. Í 

maí 1920 var undirritaður samningur og í honum hlaut Írland eigin ríkisstjórn (e. the 

Government of Ireland Act), hann skipti Írlandi þá fyrst í tvennt. Til að byrja með var suðrið 

yfirlýst sem svæði frjálsra Íra, landið hafði ekki strax fullt sjálfstæði heldur aðeins stöðu 

heimastjórnar innan breska konungsríkisins. Sjálfstæðisbaráttunni lauk með ensk-írska 

samningnum (e. Anglo-Irish Treaty) og lögðu þar með herir Írlands niður vopnin.29 

Stjórnarskrá landsins var síðan samþykkt árið 1937 og var þar með formlega lýst yfir 

sjálfstæði og fullveldi Írlands.30 

Eftir að Írlandi var skipt í tvennt með Norður-Írland áfram undir stjórn Breta þá var 

vandamálum alls ekki lokið þar í landi, miklar óeirðir brutust snemma út. Sjálfboðaliðaher 

Ulster  (e. Ulster Volunteer Force) sem endurreistur var  af írska repúblikana hernum (e. Irish 

Republican Army) stóð að mestu fyrir þessum óeirðum og þegar þeim lauk hélst friður í 

nokkra áratugi. Í kringum árið 1960 versnaði ástandið þegar landið lenti í miklum 

efnahagserfiðleikum. Terence O’neill tók við stjórn landsins og kynnti hann til sögunnar 

margar lausnmiðaðar aðgerðir. Hann fór t.d. á fund með forsætisráðherra Írlands, Sean 

Lamass, og var það fyrsti sameiginlegi fundur leiðtoga suðurs og norðurs í fjörutíu ár. Hann 

sýndi önnur viðhorf til írska lýðveldisins en áður hafði tíðkast og vakti það von á meðal 

kaþólikka en var mótmælendum mikið áhyggjuefni. Sex árum eftir að Terence tók við 
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irish-treaty-1921 (sótt 25. mars 2016). 
30 History.co.uk, ,,Soldier’s Stories, Northern Ireland Conflict,’’ http://www.history.co.uk/shows/soldiers-
stories/articles/northern-ireland-conflict (sótt 20. mars 2016). 
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stjórninni og þegar 50 ár voru liðin frá bardaganum við Somme og Páskauppreisninni brutust 

út óeirðir þar sem mikið mannfall varð bæði hjá þjóðernissinnum og sambandssinnum.31 

 Hatrammleg átök innan Norður-Írlands virtust engan endi ætla að taka þegar ofbeldið 

jókst enn á ný. Í kringum 1969 var stofnaður írskur her repúblikana, PIRA (e. The Provisional 

Irish Republican Army), hann varð til sem klofningur írska repúblikana hersins, IRA (e. Irish 

Republican Army), IRA krafðist algers sjálfstæðis Írlands og barðist fyrir borgaralegum 

réttindum og hagsmunum kaþólikka. PIRA hafði sömu markmið og IRA en þeir voru ólíkir á 

þann hátt að PIRA var tilbúinn til að nota ofbeldi sem leið að markmiði þ.e að sameina Írland 

á ný. Breskur herfloti var sendur til Norður-Írlands vegna hræðslu við aðgerðir PIRA, breskir 

hermenn gerðu húsleitir á heimilum fólks og sett var á útgöngubann í takmarkaðan tíma.  

Raunin varð samt sú að völd PIRA jukust því fólk gekk til liðs við þá í stað þess að aðgerðir 

breska hersins hömluðu virkni almennings í baráttunni.32  

Þann 30. janúar 1972 fór fram kröfuganga fyrir borgaralegum réttindum kaþólikka í 

Derry, Norður-Írlandi. Sá dagur hefur verið kallaður blóðugi sunnudagurinn (e. Bloody 

Sunday) vegna þess að breski herinn braut niður friðsamlega kröfugöngu IRA með ofbeldi og 

fjórtán létu lífið. Í kjölfarið skárust fleiri í lið með PIRA og einnig fjölgaði í herliði Breta. 

Árið 1973 jókst ofbeldið enn frekar og á sama tíma var Norður-Írland að færast nær því að 

eignast eigið þing.33 Blóðugi sunnudagurinn er dæmi um einn atburð af mörgum sem skapað 

hefur þrýsting á bresku ríkisstjórnina að auka völd til Norður-Írlands. Í framhaldinu tók við 

tímabil þar sem mikil mótun átti sér stað í stjórnskipulagi Norður-Írlands. Krefjandi verkefni 

var framundan um að ákvarða hvernig stjórn landsins skyldi háttað. Á meðan það verkefni var 

óleyst ríktu átök. Í næsta kafla verður farið yfir ferli Norður-Írlands í átt að frið og mótun 

stjórnskipunar. 

 

Mótun stjórnskipunar frá 1920-2010 

Stjórnskipun Norður-Írlands mótaðist að miklu leyti á meðan friður var ekki kominn á í 

landinu. Þau átök sem liggja að baki löngu ófriðar tímabili má rekja allt aftur til ársins 1167 
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32 Sama heimild. 
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þegar nýlendutímabil Breta hófst í Írlandi. 34  Sú saga var rekin í kaflanum hér að framan. En 

Norður-Írland fékk heimild til að fara með sjálfstæða stjórn í ensk-írska samningnum (e. 

Anglo-Irish Treaty), og með honum lauk líka sjálfstæðisbaráttu Írlands.35  

Ríkisstjórn Írlands var þó ekki hætt afskiptum sínum af Norður-Írlandi því árið 1985 

tók hún að sér formlegt ráðgjafa hlutverk í málefnum Norður-Írlands í ensk-írska 

samkomulaginu. (e. Anglo-Irish aggreement). Ekki má rugla saman því við ensk-írska 

samninginn. Í ensk-írska samningnum fékk Norður-Írland sjálfstæða stjórn og 

sjálfstæðisbaráttu Íra lauk, aftur á móti veitti samkomulagið Írlandi ráðgjafa hlutverk í 

málefnum Norður-Írlands. Ástæða ensk-írska samkomulagsins var langvinn spenna á milli 

Bretlands og Írlands varðandi ákvarðanatöku í málefnum Norður-Írlands. Varð samkomulagið 

að veruleika þó svo að norðurírskir sambandssinnar mótmæltu því harðlega að Írlandi yrði 

veitt vald yfir innanríkismálum landsins. 36 

Áhrifamiklir stjórnmálaleiðtogar á borð við Margaret Thatcher sem var mjög hlynnt 

bresku fullveldi í Norður-Írlandi stóðu í þeirri trú að lausn á áralöngu ofbeldi landsins yrði 

aðeins náð með samkomulagi sem ætti við Írland í heild sinni. Ýmsar leiðir voru skoðaðar til 

að sjá hvernig leysa mætti deilur landsins áður en samkomulagið varð að veruleika. Meðal 

annars var velt vöngum yfir því hvort Írland ætti að vera heilstætt ríki (e. unitery state), 

ríkjasamband(e. federal state) eða sameiginlegt fullveldi(e. joint sovereignty).37 

Samkomulagið er þó talið vera eitt það mikilvægasta í átt að bættum samskiptum Breta og Íra 

frá því að Írland var stofnað. Lagður var grunnur að samstarfi Bretlands og Írlands í 

málefnum stjórnmála, öryggis, laga og dómsmála. Þar að auki átti að stuðla að auknu 

samstarfi á milli landanna tveggja.38 Það hafði þó ekki jákvæð áhrif á málefni Norður-Írlands 

sem ávalt hefur óskað eftir aukinni ábyrgð yfir innanríkismálum landsins. 

Nýlenduherrastjórn hefur haft þau áhrif í Norður-Írlandi að innan landsins hefur aldrei 

skapast ein heild á meðal íbúa, þeir skiptast í tvo hópa eftir afstöðu sinnar til 
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nýlenduherrastjórnarinnar, annarsvegar sambandssinna og hinsvegar þjóðernissinna. 

Sambandssinnar vilja að Norður-Írlandi sé stjórnað beint frá Englandi en þjóðernissinnar vilja 

aukið sjálfstæði til Norður-Írlands. Einstaklingar í hópi sambandssinna eru flestir 

mótmælatrúar en í hópi þjóðernissinna eru flestir kaþólskir afturhaldssinnar.39 Kaþólskir 

þjóðernissinnar hafa alltaf verið í minnihluta í Norður-Írlandi, lengi reyndu þeir að vernda 

eigin ítök og völd í landinu með Graig-Collins sáttmálanum. Í þeim sáttmála var lauslega 

samþykkt að varðveita skyldi írsk einkenni og þjóðerni. Samningar sáttmálans gengu ekki 

eftir og mistókust því markmið þjóðernissinna að styrkja stöðu sína. Áfram höfðu því 

sambandssinnar ótvíræðan stuðning frá nýlenduherrastjórninni til að fara með stjórn landsins 

samkvæmt ensk-írska samningnum (e. Anglo-Irish treaty) á meðan stöðugleiki ríkti í 

landinu.40 

Í ensk-írska samningnum var stjórn landsins sett í hendur sambandssinna í Norður-

Írlandi en þeir gátu aðeins farið með stjórn fyrir hönd Bretlands á meðan friður var til staðar. 

Stöðugleikinn sem áður ríkti í Norður-Írlandi hvarf árið 1960 og varð fljótlega eftir það ríkti 

upplausn í landinu. Þau atriði sem samið var um á milli Bretlands og Írlands í ensk-írska 

samningnum brugðust. Samningarnir héldust út árin 1921-1972 en á sama tíma mistókst að ná 

samfélagslegum samhljóm til frambúðar í Norður-Írlandi, landið var því áfram sundrað vegna 

nýlenduherrastjórnar í landinu.41  

Sambandssinnar og mótmælendur hafa alltaf verið ráðandi, þeir eru fjölmennastir, fara 

með stjórn landsins og vilja vera hluti af Bretlandi eins og áður hefur komið fram. Ekki nóg 

með það þá hafa mótmælendur verið í öllum stöðum landsins sem fela í sér einhver völd. 

Hafa þá þeir þá ávallt getað notfært sér ráðandi stöðu sína og undirokað minnihluta íbúa 

landsins, kaþólikka, sem hafa þurft að ganga í gegnum mikið misrétti og harðræði. Sem dæmi 

má nefna að skömmu eftir að Írlandi var skipt í tvennt voru 90% lögreglumanna Norður-

Írlands mótmælendur, þeir hafa ávalt reynt að tryggja yfirráð sín með því að halda 

valdastöðum. Vegna undirgefinnar stöðu þjóðernissinna hafa þeir upplifað kerfisbundið 
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misrétti allt að 7. áratug 20. aldar, þá risu kaþólikkar upp gegn misréttinu. Átti sér stað 

viðburður sem hámarkaði þann ófrið sem ríkti. Kaþólikkar stofnuðu friðsamlega 

mannréttindahreyfingu og leyddu ein mótmæli þeirra til blóðuga sunnudagsins (e. Bloody 

Sunday), en sagt var frá þeirri atburðarrás í kaflanum hér að framan. Eftir blóðuga 

sunnudaginn tók England við stjórn Norður-Írlands. Árið 1985 var svo gerð tilraun til að sætta 

ófriðinn á milli kaþólikka og mótmælenda þegar samkomulag var gert um að þeir 

stjórnmálaflokkarnir sem standa fyrir kaþólskri trú og mótmælenda trú myndu deila völdum í 

Norður-Írlandi. Á sama tíma áttu samskipti eftir að aukast við írsku ríkisstjórnina í Dublin. 

Áfram var þó Norður-Írland undir stjórn Bretlands og helsta deilumálið enn óleyst, hvort ætti 

að vera áfram undir nýlenduherrastjórn. 42  

Þegar andrúmsloftið í stjórnmálum Bretlands og Írlands hafði róast eftir atburði 

blóðuga sunnudagsins hófu leiðtogar landanna samningaviðræður um stöðu Norður-Írlands. 

Leiðtogar Írlands og Bretlands voru þá sammála um að ómögulegt væri að breyta stöðu 

landsins án samþykkis frá meirihluta íbúa þess. Var því haldin milliríkjaráðstefna (e. 

Intergovernmental conference) til að komast að niðurstöðu um vafaatriði varðandi stöðu 

landsins. Þar átti að skýra tengslin sem voru á milli Norður-Írlands og Írlands á vettvangi 

stjórnmála, öryggismála og laga. Niðurstaða ráðstefnunnar var mikið áfall fyrir 

sambandssinna Norður-Írlands. Gert var samkomulag sem opnaði enn frekar á ráðgefandi 

hlutverk ríkisstjórnar Írlands um málefni Norður-Írlands. Mótmæltu sambandssinnar því 

harðlega og reyndu einnig að lögsækja samningin til að reyna á lagalegt réttmæti hans. 

Tilraunir þeirra að ógilda samninginn gengu þó ekki eftir. 43 

Vert er að taka fram að í stjórnmálum Norður-Írlands hefur meirihlutaræði verið við 

lýði. Það leiðir til þess að með stjórn landsins fer einn flokkur að mestu með stjórn og hafa 

sambandssinnar verið í fararbroddi. Rætur valdanna má rekja allt aftur til þess þegar þing 

Írlands var stofnað en norðurírska þingið hefur ávallt verið líkt því írska. Frá upphafi hafa 

sambandssinnar verið með meirihluta á þingi í Írlandi, líkt og í Norður-Írlandi. Í neðri deild 

þingsins árið 1921 voru við stofnun lýðveldisins Írlands 40 sambandssinnar (e. unionists), sex 

þjóðernissinnar (e. nationalists) og sex fulltrúar Sinn Féin, meirihluti ríkisstjórnarinnar 
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samanstóð af 28 þingmönnum. Aðeins árið 1925 fór meirihlutastjórn sambandssinna niður 

undir 20 þingmenn. 44 

Afleiðingar þess að einn flokkur hefur lengst af verið ráðandi í Norður-Írlandi eru þær 

að hagsmunir flokksins verða of samtvinnaðir hagsmunum ríkisins.45 Skýrist það frekar í 

kafla um hugmyndafræðilega íhaldssemi landsins. Þar kemur í ljós að flokkar landsins vinna 

oft og tíðum þvert í hag almennings. Skoðanakannanir hafa sýnt að almenningur vill rýmka 

löggjöf í fóstureyðingum en stjórnmálaflokkar hafa verið tregir til þess að fara í aðgerðir 

vegna hagsmuna sem þeir hafa að gæta innan kaþólsku kirkjunnar.46 

Þann 10. apríl árið 1998 urðu þáttaskil í sögu Norður-Írlands þegar undirritaður var 

samningur sem kvað á um afhendingu aukinna valda til stjórnar Norður-Írlands. 

Samningurinn tók gildi í bæði Írlandi og Norður-Írlandi og hefur hann verið nefndur eftir 

föstudeginum langa (e. Good Friday Agreement), einnig þekktur sem Belfast samningurinn. 

Aðdragandi samningsins var augljós þar sem ráðandi staða mótmælenda í valdastöðum og 

undirskipun kaþólikka frá miðjum áratug 19. aldar var orðin langþreytt. Minnihluti kaþólikka 

var búinn að þola stanslaust misrétti og valdamisnotkun í langan tíma. Að framan var farið 

yfir langvarandi togstreitu milli hópanna tveggja og er blóðugi sunnudagurinn meðal þeirra 

atburða sem leiddu til undirritunar samningsins.47 Að samningaviðræðunum komu fulltrúar 

Írlands, fulltrúar nokkurra stjórnmálaflokka Norður-Írlands og breska ríkisstjórnin. Enduðu 

viðræðurnar með þríþættri niðurstöðu, fyrst var Norður-Írlandi útvegað eigið þing sem bar 

ábyrgð á flestum innanríkismálum landsins. Næst var ákveðið að stofnanaleg samvinna færi 

fram á milli Írlands og Norður-Írlands í sameiginlegum málefnum þeirra. Að lokum var tryggt 

áframhaldandi ráðgefandi hlutverk Bretlands og Írlands í málefnum Norður-Írlands.48 

Samningurinn var lagður fyrir í þjóðaratkvæðagreiðslu og kusu 94% íbúa með honum 

í Írlandi og 71% í Norður-Írlandi. Ef skoðað er hvaðan atkvæðin komu í Norður-Írlandi þá var 
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hlutfall kaþólikka sem kaus með samningnum 96%, en þegar horft var til mótmælenda þá 

voru 56% sem kusu með honum úr þeirra röðum. Það gaf til kynna að samkomulagið leysti 

alls ekki úr ágreiningi milli kaþólikka og mótmælenda. Nefna ber að í samkomulaginu var 

ekkert komið nálægt samfélagslegum málefnum og jafnréttismálum. Það gekk fyrst og fremst 

út á að allir væru samstíga varðandi áframhaldandi þróun stjórnmála landsins og að meirihluti 

íbúa þess styðji uppbyggingu á því sviði. Samstaða væri meðal íbúa um dreifingu valda og að 

koma ætti í veg fyrir notkun ofbeldis innan landsins.49 

Margt átti enn eftir að eiga sér stað varðandi stjórnskipun Norður-Írlands og fleiri 

samningar eftir að reynast mikilvægir. Sama ár og skrifað var undir föstudags langa 

samninginn þá var undirritað annað samkomulag, það veitti landinu formlega þau völd sem 

samið var um í langa föstudags samningnum.50 Nokkrum árum síðar, árið 2006, var skrifað 

undir St. Andrews samninginn. Í honum var ákveðið að allir stjórnmálaflokkar Norður-Írlands 

myndu sameiginlega vinna að því verkefni að endurbyggja stjórnmálalegar stofnanir 

landsins.51 Þar með steig Norður-Írland stórt skref í átt að uppbyggingu innviða þess sem 

höfðu í langan tíma verið vanræktir vegna átaka fortíðarinnar.52 Stór breyting varð næst í 

dómsmálakerfi landsins þegar ákvörðun var tekin árið 2010 um að færa dómsmál yfir í 

valdsvið norðurírska þingsins. Þá hlaut Norður-Írland talsvert meiri völd en áður og skipti 

þessi breyting sköpum varðandi aðgengi að fóstureyðingum. Landið fékk eigið 

dómsmálaráðuneyti og tók sjálfstæðar ákvarðanir hvernig stefnu landsins í sakamálum skyldi 

háttað, Norður-Írland fékk með því sjálfræði til að ákveða hvað væri saknæmt í landinu og 

hvað ekki.53 Það þýðir að nú er útilokað fyrir Bretland ad teygja út sína fóstureyðingarlöggjöf 

yfir til Norður-Írlands. Stjórnvöld virða ekki kyn- og frjósemisréttindi kvenna og má því í 
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52 Gov.uk, ,,Devolution settlement: Northern Ireland,’’ The National Archives, 
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raun líta á þetta sem einskonar bakslag fyrir þeirra mannréttindi, í næsta kafla verður það 

skýrt nánar í sambandi við íhaldssemi samfélags og stjórnmála. 
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Hugmyndafræðileg íhaldssemi 

Íhaldssemi samfélags og stjórnmála 
Í þessum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um íhaldssemi á sviði stjórnmála og í samfélagi 

Norður-Írlands. Margir fræðimenn hafa haldið því fram að mikil hugmyndafræðileg 

íhaldssemi ríki í Norður-Írlandi. Smyth er ein þeirra fræðimanna sem hefur bent á hversu 

ráðandi hugmyndafræðileg íhaldssemi er í landinu. Hún segir kynjuð sjónarmið sérstaklega 

einkennandi fyrir stjórnmál Norður-Írlands sem hefur þau áhrif að vinna gegn borgaralegum 

réttindum kvenna og ungs fólks. Hlutfall kvenna í stjórnmálum landsins endurspeglar að vissu 

leyti þá staðreynd. House of Commons er í 58. sæti á heimslista yfir hlutfall kvenna á þingi, 

aðeins 22,3% af þingmönnum í House of Commos eru konur. Á norðurírska þinginu er 

hlutfallið enn lægra, í kringum 18,5%. Til samanburðar þá mælist hlutfall kvenna á þingi í 

vanþróuðum ríkjum líkt og Rúanda 56,3% og í Suður-Afríku 44,5%.54 

Einnig hafa fræðimennirnir Kitchin, Lysaght, Horgan og O’Connor rannsakað 

hugmyndafræðilega íhaldssemi í Norður-Írlandi, en þeir segja borgaraleg réttindi kvenna ekki 

vera fullnægjandi þar í landi. Þeir hafa allir bent á að borgaraleg réttindi feli meira í sér en 

aðeins þann rétt í formi laga og stjórnmála að eiga aðild að þjóðarríkinu. Þau fela einnig í sér 

virðingu, réttinn til að vera öðruvísi og vernd gegn ofbeldi. Þeir taka Norður-Írland sem 

sérstakt dæmi þar sem borgaraleg réttindi hafa aðeins verið uppfyllt að ,,ásættanlegu” marki. 

Aðgengi að fóstureyðingum er mikilvægt fyrir borgaraleg réttindi sama hvort kona muni þurfa 

á slíkri aðgerð að halda eða ekki í gegnum ævina. Vegna þess að konum er neitað um 

fóstureyðingu skerðast mannréttindi þeirra verulega og á sama tíma gerendahæfni í daglegu 

lífi. 55 Þá er Banyard einn þeirra fræðimanna sem hefur krafist þess að konur fái greiðan 

aðgang að frjósemisrétti sínum til þess að geta tekið þátt í daglegum athöfnum til jafns við 

karlmenn. Konur eru á hverjum degi sviptar frjósemisréttindum sínum í Norður-Írlandi og 

standa þær ekki jafnfætis körlum í samfélaginu svo lengi sem þeim er refsað fyrir að velja og 

stjórna eigin frjósemi.56 
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Orðræða í trú og stjórnmálum Norður-Írlands er ein ástæða þess að takmarkanir eru 

gerðar á borgaralegum réttindum eftir því hvort þú ert karl eða kona. Þar að auki eru 

hefðbundin íhaldssöm hlutverk kvenna og karla í hávegum höfð í menningarlegri orðræðu 

landsins. Þetta er meðal þeirra niðurstaðna sem fræðimennirnir Kitchin og Lysaght fengu eftir 

greiningu þeirra á Norður-Írlandi. Samkvæmt þeim hefur orðræða í trú og stjórnmálum 

landsins haft slæmar afleiðingar fyrir konur í formi takmarkana á réttindum þeirra. 

Takmarkanir á réttindum þeirra eru einungis byggðar á kynferði, takmarkað aðgengi er að 

getnaðarvörnum og konum er bannað að fara í fóstureyðingu. Þó orðræðan hafi lítillega breyst 

og mun líklega breytast eitthvað í framtíðinni þá eru í dag takmörkuð réttindi á grundvelli 

kyns. Umræðan í landinu er íhaldssöm, enn er efast um jafnan rétt að hjónabandi og 

samkynhneigðir fá ekki að gefa blóð. Einnig benda viðbrögð við opnun heilsugæslunnar 

Marie Stopes í Belfast í október 2012 til þess að íhaldssemi sé mjög rótgróið félagslegt 

fyrirbæri. Marie Stopes veitir konum þjónustu þegar konur standa frammi fyrir því að vera 

þungaðar, hjálpa þeim að leita úrræða og hvernig þær geta komist í fóstureyðingu en 

fjölmargir mættu til að mótmæla opnuninni.57  

Trúarleg gildi hafa ráðandi stöðu innan Norður-Írlands og hefur það skapað ótal mörg 

vandamál fyrir feminísta þar í landi. Hefðbundnar og gamaldags hugmyndir eru uppi um 

hlutverk kvenna, þær eiga helst að vera eiginkonur, mæður og siðgæðisverðir fyrir 

samfélagslegan og tilfinningalegan stöðugleika. Percy og Kremer komust að því að femínisti 

er talinn ógna fjölskyldulífi og gagnkynhneigðum samböndum í landinu, hann gæti ögrað 

þeirri íhaldssemi sem er í norðurírskum fjölskyldum. Skipulag sem algengt er í norðurírskum 

samfélögum og fjölskyldum hentar karlmönnum sérstaklega vel en alls ekki konum, í því 

felast yfirráð karla yfir konum á einkasviðinu. Einnig virðist hugtakið “móðir” valda konum 

erfiðleikum í samfélögum þar sem hefðbundin gildi eru í hávegum höfð.58 Konum í landinu er 

ætlað aðeins eitt hlutverk og það er að vera móðir. Festist þannig enn betur í sessi íhaldssemi 

og erfiðara verður fyrir konur að njóta aukinna réttinda, taka þátt á opinberum vettvangi og 

enn fremur er erfiðara að auka aðgengi að fóstureyðingum. Íhaldssemin er gífurleg og 
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sérstaklega erfitt er að ögra henni, þrátt fyrir að nýlegar skoðanakannanir gefi til kynna að 

68% íbúa Norður-Írlands séu hlynntir því að víkka út fóstureyðingarlöggjöfina.59 

Í stjórnmálum landsins greinir stjórnmálaflokka á varðandi ýmis málefni eins og 

gengur og gerist í pólitík. Þeir eru þó yfirleitt sammála þegar kemur að málefnum kvenna en 

þá eru þeir mjög íhaldssamir. Skýrt kom fram þegar umræður um aukið aðgengi kvenna að 

fóstureyðingum fóru fram á þingi milli áranna 2000 og 2007, að þær hlytu ekki brautargengi 

enda mættu þær mikilli andstöðu. Áhugavert var að á þinginu voru konur sem sátu hjá og 

kusu að tjá sig ekki um málið. Þrátt fyrir það að þing Norður-Írlands hafði hvort sem er engin 

völd til að breyta lögunum þar sem málefnið var bundið stjórn Bretlands í Westminster.60  

 Það sem hægt hefur á framþróun í málefnum fóstureyðinga í Norður-Írlandi er ferlið í 

átt að stöðugleika og frið í landinu. Þingkona neðri deildar Westminster gerði eitt sinn tilraun 

til að leggja fram lagabreytingatillögu á lögum um frjósemi og fósturvísi (e. Human 

Fertilisation and Embryology) í júlí 2008. Tillagan hefði bætt stöðu kvenna í landinu og aukið 

frjósemisréttindi þeirra, en hún var stöðvuð. Fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, Gordon 

Brown, ráðlagði henni að leggja hana ekki fyrir. Brown tjáði konunni að ef tillagan yrði lögð 

fram myndi allt friðarferlið lamast. Hann sagðist viss um að sambandsflokkur demókrata (e. 

DUP) myndi ekki samþykkja tillöguna og ríkisstjórnin mátti alls ekki missa stuðning 

flokksins. Stuðningur DUP var grundvöllur fyrir því að samþykktur yrði möguleiki á að dæma 

grunaða hryðjuverkamenn í 42 daga gæsluvarðhald, sem Brown vildi fá í gegn.61 

 Ekki skánaði staða kvenna þegar ný viðmið voru gefin út árið 2013 handa 

sérfræðingum í heilbrigðisstétt. Viðmiðin þrengdu gífurlega þau takmörkuðu skilyrði sem 

heimila framkvæmd fóstureyðinga. Eftir þá breytingu varð algengara að konur með 

ólífvænleg fóstur fengu synjun um fóstureyðingu eða læknisfræðilega aðstoð. Þær hafa því 

þurft að ferðast í auknum mæli til Englands sem er m.a kostnaðarsamt. Almenningur hefur 

látið í sér heyra og látið í ljós óánægju með þá stöðu sem konur standa frammi fyrir en 
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stjórnmálaflokkar sýna ekki frjálslyndari eða umburðarlyndari viðhorf. Aðgerðir þeirra eru 

ekki í takt við þá vitundarvakningu sem er að eiga sér stað hjá fólkinu í landinu.62  

 Ályktun var gefin út árið 2010 um hvernig skynsamlegast væri að nálgast þann 

klofning sem hefur verið til staðar innan samfélags Norður-Írlands. Ályktunin fól í sér m.a 

hvernig hægt væri að mynda heilsteypt samfélag og styðja við sameiningu og aðlögun íbúa. 

Ekki var minnst á framlag kvenna í ályktuninni á meðan erfiðleikatímabil Norður-Írlands átti 

sér stað. Á meðan á því stóð unnu þær mikilvægt starf við að viðhalda og sinna 

samfélagslegum málefnum. Hvergi var gefið í skyn að nokkur kona hafði lagt því lið að þróa  

friðsamlegra samfélag til framtíðar. Konur hópuðu sig saman í kjölfar þess að ályktunin var 

gerð opinber og kröfðust þess að ný ályktun yrði gefin út. Þær sögðu það vera nauðsynlegt að 

leiðrétta birtingarmynd kvenna í ályktuninni en ekki var orðið við óskum þeirra.63 

 Þaggað hefur verið niður í konum og þeirra framlag ekki metið að verðleikum. Í júní 

árið 2013 voru settar á stofn vinnustofur sem voru hugsaðar sem vettvangur fyrir konur að 

ræða málefni sem þeim tengdust. Skýr skilaboð mátti draga saman úr niðurstöðum vinnu 

þeirra kvenna sem tóku þátt í vinnustofunum. Þar kom m.a fram að mikil samfélagsleg ógn 

stafar að konum á ýmsum svæðum. Bæði þar sem mótmælendur og sambandssinnar búa eru 

starfrækt hernaðar samtök þar sem fólk er þjálfað í hernaði en eru ekki hluti af herafla 

Norður-Írlands. Tilvist þessarra sjálfstæðu hernaðar samtaka hafa leitt til harðstjórnar í 

ýmsum samfélögum. Konur geta ekki talað eigin röddu vegna ógnar við eignarlegt og 

persónulegt öryggi en bæði konur og karlar hræðast refsingu þar sem þessi samtök starfa. 

Tíðni glæpa er einnig víðsvegar há og vöntun er á öruggum vettvangi fyrir konur að ræða sín 

málefni. Líf kvenna og fjölskyldna á ýmsum svæðum innan Norður-Írlands hafa orðið fyrir  

skaða af andsamfélagslegri hegðun sem rekja má til átaka fortíðarinnar og lágri en þó stöðugri 

glæpatíðni.64 

 Heimilis- og kynferðislegt ofbeldi er sérstaklega vel falið í samfélögum þar sem átök 

hafa verið tíð. Raunin í Norður-Írlandi var einmitt sú að á meðan átökunum stóð þurftu 

margar konur að þola reglulegt heimilis- og kynferðislegt ofbeldi. Það er ekki að koma upp á 
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yfirborðið fyrr en áratugum seinna og ýmislegt á örugglega enn eftir að koma í ljós hvað það 

varðar. Einnig hafa konur og stúlkur á svæðum þjóðernissinna ekki val á að leita til lögreglu 

til að tilkynna glæpi. Þar af leiðandi eru mörg fórnarlömb kynferðis ofbeldis sem hvergi hafa 

getað leitað í stuðning eða öryggi. Frá því að friður komst á hafa konur verið hvattar til að 

tilkynna glæpi til lögreglu en í samfélögum mótmælenda fer samskiptum og trausti til 

lögreglunnar gífurlega minnkandi. Konur sem eru fórnarlömb heimilis- og kynferðisofbeldis  

geta átt í miklum erfiðleikum með að leita til aðila sem veitir þeim stuðning, öryggi eða 

aðstoð í leit að réttlæti. Glæpir hafa leitt til aukinnar kynferðislegrar kúgunar stúlkna og 

kvenna. Einnig hafa margir karlmenn átt erfitt með að aðlagast venjulegu lífi eftir að þeir 

komu aftur útí í samfélagið eftir afplánun dóma sem þeir hlutu vegna ofbeldis átakanna í 

landinu.  Hafa margir leitað í eiturlyf eða áfengi sem gæti hæglega hafa ýtt undir aukna tíðni 

heimilis- og kynferðislegs ofbeldis.65  

Árið 2016 er íhaldssemi enn jafn rótgróin og hún var á tímum átakanna í samfélagi og 

stjórnmálum landsins. Í apríl það ár var gerð heiðarleg tilraun til að ögra hugmyndafræðilegri 

íhaldssemi samfélagsins. Græni flokkur (e. Green party) Norður-Írlands lagði fram róttæka 

tillögu sem átti að ögra íhaldssemi stjórnmálaflokka við að víkka út löggjöfina. Gengur tillaga 

flokksins út á það að þeir karlar sem eiga þátt í þungun verði samsekir ef kona fer í 

fóstureyðingu. Afleiðingarnar eru þær sömu og fyrir konurnar og varða þá allt að 

lífstíðarfangelsi. Tillagan á helst að vekja stjórnvöld og þá sem aðhyllast 

lífsverndunarsjónarmið til umhugsunar. Ef fólk telur tillöguna ósanngjarna, þá er núverandi 

löggjöf líka ósanngjörn. Fóstureyðingar eru ekki að fara hverfa í Norður-Írlandi heldur þarf 

fólk að átta sig á því hvaða áhrif refsing við þeim hefur á konur. Tilgangurinn með tillögu 

Græna flokksins er ekki að karlar verði dæmdir til fangelsisvistar, heldur að löggjöfinni verði 

loksins breytt svo konur í Norður-Írlandi njóti fullra kyn- og frjósemisréttinda til jafns við 

karla.66  
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Íhaldssemi á grundvelli trúar 

Í fyrri kafla var farið yfir íhaldssemi stjórnmála og samfélagsins en þörf er á að gefa 

íhaldssemi á grundvelli trúarlegra gilda skýr skil og verður það gert í þessum kafla. Vegna 

andstöðu kaþólsku kirkjunnar við fóstureyðingar og sterkrar stöðu hennar í Írlandi þar sem 

71,9% íbúa tilheyra kaþólsku kirkjunni mætti draga þær ályktanir að sama eigi við í Norður-

Írlandi. Raunin er önnur, þó stór hluti íbúa tilheyri kaþólsku kirkjunni í landinu er hún ekki 

jafn stór og annars staðar í Írlandi. Árið 2011 sögðust 40,7% íbúa Norður-Írlands tilheyra 

kaþólsku kirkjunni.67 Þrátt fyrir að minnihluti íbúa Norður-Írlands tilheyri kaþólsku kirkjunni 

þá hefur hún mun meiri ítök en tölur gefa til kynna. Einnig fer þeim fjölgandi sem tilheyra 

kaþólsku kirkjunni og kaþólska er í raun fjölmennasta trúin þó henni tilheyri ekki einfaldur 

meirihluti þjóðarinnar. Á eftir kaþólsku kirkjunni eru 19% sem telja sig mótmælatrúar og þar 

á eftir segjast 13,7% tilheyra írsku kirkjunni.68 

Það þarf að kanna betur hvernig völd kaþólsku kirkjunnar birtast í Norður-Írlandi, 

skort hefur ítarlegar tölur varðandi fjölda kaþólikka í landinu en þær gætu gefið dýpri skilning 

á sveiflum og breytingum í trúnni. Burt séð frá tölum um trúarlega afstöðu þá hefur kaþólska 

kirkjan þurft að berjast fyrir viðurkenningu og tilvist í gegnum söguna bæði í Írlandi og 

Norður-Írlandi. Með það að baki hafa ítök kirkjunnar orðið meiri og rótgrónari. Kaþólikkar 

þurftu í áraraðir að þola misþyrmingar og misrétti. Harðræðið sem kaþólikkar gengu í gegnum 

og að hafa stigið upp sem ein heild gegn því hefur styrkt stöðu kaþólsku kirkjunnar í 

samfélagi Norður-Írlands. Fyrir vikið varð hún ekki aðeins mjög mikilvæg fyrir trúarleg gildi 

einstaklinga heldur einnig áhrifamikil fyrir stjórnmálalega afstöðu og sterk þjóðernisleg 

gildi.69  Tölur um samband á milli trúarlegrar afstöðu og iðkunar gefa okkur upplýsingar um 

hversu mikilvæg trúin er í samfélagi landsins. Norður-Írland er það svæði innan Bretlands þar 

sem samband á milli trúarlegrar afstöðu og iðkunar mælist hvað hæst. Í stjórnmálum Norður-

Írlands hefur kaþólska kirkjan mjög sterka stöðu, hún er ráðgjafaraðili í stjórnmálum landsins 

                                                        

 

 

 
67 Equality Commission for Northern Ireland. Desember 2011. Fair Employment Monitoring: Composition of 
Employment (aggregated to Northern Ireland Level) – Trends over time. Belfast: Equality Commission for 
Northern Ireland, 6.  
68 The Guardian, ,,Northern Ireland census 2011: religion and identity mapped.’’ theguardian.com, 12. desember 
2012. http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/dec/12/northern-ireland-census-2011-religion-identity-
mapped (sótt 18. apríl 2016). 
69 Irish Central, ,,Numbers in Ireland’s Catholic Church continue to drop - stigma attached to attending Mass,’’ 
irishcentral.com, 27. mars 2013. http://www.irishcentral.com/news/numbers-in-irelands-catholic-church-
continue-to-drop-stigma-attached-to-attending-mass-200315991-237575781.html (sótt. 19. apríl 2016). 
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og oft verið samningsaðili bæði hjá bresku og írsku ríkisstjórninni í stjórnmálalegum 

málefnum.70 

Kaþólska kirkjan hefur í gegnum tíðina reynt eftir fremsta megni að koma í veg fyrir 

víkkun heimilda til fóstureyðingar. Hér verður nefnt eitt dæmi til að átta sig betur á róttækri 

afstöðu kirkjunnar. Við lok ársins 2015 kom til greina að auka svigrúm fyrir konur að fara í 

fóstureyðingu. Hæstiréttur hafði þá dæmt um að núverandi löggjöf bryti í bága við 

mannréttindalög og væri þá skynsamlegt að endurskoða skilyrði til fóstureyðinga. Lagt var til 

að víkka út löggjöfina þannig að leyfilegt væri að fara í fóstureyðingu ef þungun varð í kjölfar 

nauðgunar eða ef fóstur væri ólífvænlegt. Biskupar kaþólsku kirkjunnar birtu umsögn á 

heimasíðu sinni um úrskurð hæstaréttar að víkka ætti löggjöfina og lýstu þeir yfir mikilli 

óánægju með þá hugmynd. Þeim þótti skelfileg tilhugsun að hæstiréttur hafi komist að þeirri 

niðurstöðu að eitt líf sé mikilvægara en annað. Segja þeir að með því eru gefin skilaboð um að 

líf ákveðinna barna þyki verðmætari en annarra, sum þurfi meiri ást og umhyggju en önnur. 

Kaþólska kirkjan óskaði þess að málinu yrði áfrýjað.71 Fóstureyðingar voru fordæmdar og 

tekið var fram að viðkvæm og saklaus börn eigi ekki að bera ábyrgð á þeim harmleik sem 

kynferðisglæpir eru. Með útvíkkun löggjafarinnar munu saklaus börn ekki lengur fá verndun í 

lagalegri umgjörð. Í kjölfarið missa þau sinn náttúrulega rétt til lífs. Kirkjan hafnaði því að 

fóstureyðingar ætti að leyfa ef þungun varð vegna nauðgunar og taldi hún úrskurð hæstaréttar 

vera ólýðræðislegan.72  

Að lokum fór atkvæðagreiðsla fram hvort rýmka ætti löggjöfina þann 11. febrúar 

2016. Ekki var kosið hvort leyfa ætti fóstureyðingu í þeim tilvikum ef læknir metur að fóstur 

hefur litla lífsmöguleika eða ef þungun var í kjölfar nauðgunar.73 Úrslit atkvæðagreiðslunnar 

voru í takt við vilja kaþólsku kirkjunnar. Áframhaldandi takmarkanir kvenna á kyn- og 

frjósemisréttindum héldu því áfram að vera staðreynd.  
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Meðal þeirra sem hafa miðlað af reynslu sinni af núverandi löggjöf er Sarah Ewart, 

saga hennar er ein af mörgum sem hefur ýtt á yfirvöld til að endurskoða lögin. Hún sagði frá 

upplifun sinni að ganga með barn sem læknar höfðu metið ólífvænlegt. Fóstrið hennar 

reyndist vera með sjúkdóm þar sem engin höfuðkúpa myndast og samkvæmt því heiladautt. 

En í Norður-Írlandi er aðeins framkvæmd fóstureyðing ef fóstrið er talið ógna lífi móður, gat 

hún því ekki farið í fóstureyðingu þar sem hennar líf var ekki í hættu. Valkostir hennar voru 

ansi takmarkaðir. Á meðan hjartsláttur greindist hjá barninu gat hún valið um að ganga í 

gegnum 9 mánaða meðgöngu og bíða eftir því að barnið fæddist án lífsmöguleika. Fæðingin 

yrði sennilega mjög sársaukafull því engin höfuðkúpa var í fóstrinu til að skapa þrýsting til að 

auðvelda fæðinguna. Mjög erfitt er fyrir konu að rembast og ýta barni út sem er án 

höfuðkúpu. Hinn kosturinn var að bíða ef svo kynni að fara að fóstrið yrði greint látið í 

móðurkvið, þá fyrst yrði heimilt að láta fjarlægja það, en hún valdi að ferðast til Bretlands til 

að geta farið í fóstureyðingu.74  

 Saga Söruh er ein af ótal mörgum sögum þar sem fram koma slæmar upplifanir 

kvenna í kringum meðgöngu og fæðingu, og alltof fáar hafa þorað að segja frá í gegnum 

tíðina., fleiri dæmi verða rakin í sérstökum kafla um fórstureyðingar. Þegar niðurstaðan varð 

ljós úr atkvæðagreiðslu um víkkun löggjafarinnar og vitað að ekki yrði breyting á henni þá 

tóku ákveðnir gerendur innan stjórnmálanna til aðgerða. Democratic Unionist Party (e. DUP) 

óskaði m.a. eftir því að heilbrigðisráðherra Írlands setti á fót vinnuhóp sem myndi skoða 

hvernig bregðast mætti við vandamálum varðandi ólífvænleg fóstur. Meðlimir flokksins töldu 

vandamálið þurfa ítarlegri skoðun sérstaklega vegna þess hve viðkvæm málefni 

fóstureyðingar eru. Vildi flokkurinn að settur yrði á fót vinnuhópur sem í væru 

heilbrigðisstarfsmenn og einstaklingar með lagalega þekkingu sem myndu  koma með tillögur 

að lausnum. En tekið var fram að til að komast áfram í þessari vinnu þurfi að vera samstaða 

hjá meirihluta fólks um málefnið.75 Miðað við augljósan samfélagslegan klofning og trega 

stjórnmálaflokka til að kjósa með víkkun löggjafarinnar telst óvíst að nokkur samstaða verði í 

bráð.  
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 Þó að DUP gefi sig út fyrir að vera hlynntur endurskoðun á löggjöfinni hefur engin 

breyting átt sér stað af frumkvæði flokksins. Yfirlýst skoðun hans á fóstureyðingum nær ekki 

langt innan hans því þar eru einstaklingar sem hafa hagsmuna að gæta innan evangelísku 

kirkjunnar. Ráðherrar sem tilheyra flokknum hafa veitt evangelískum sjóð (e. Caleb 

Foundation) styrki en hann var stofnaður árið 2009 með það að markmiði að lög og 

ríkisstjórn starfi eftir því sem segir í Biblíunni. Íhaldssöm gildi kristinnar trúar sem eru 

sameiginleg gildum kaþólsku kirkjunnar hafa því einnig mikil áhrif. Víkkun 

fóstureyðingarlöggjafarinnar er ekki í takt orð Biblíunnar og er þetta því enn önnur hindrun 

þess að réttindi kvenna geti aukist. Yfirlýsing sjóðsins er sú að orð guðs í Biblíunni eru æðri 

öllum öðrum völdum, orð guðs ættu að hafa úrskurðarvald í öllum málum. Enginn má bæta 

við eða draga úr þeim áhrifum sem hún hefur nema að sæta eilífðar refsingu í helvíti.76 Belfast 

Telegraph líkir þessari stefnu sem tilheyrir  sjóðnum við þá öfga stefnu sem Talíbanar fylgja 

skv. Sharia lögunum. Sjóðsmeðlimir eru jafn róttækir og Talíbanar á þann hátt að vilja sjá 

samfélag sem er alfarið byggt upp á orðum Biblíunnar; að öll lög ætti að meta í samræmi við 

orð guðs.77 Á vef sjóðsins er þeim tíðindum fagnað að þann 27. apríl 2015 hafnaði þingið að 

lögleiða hjónaband samkynhneigðra. Einnig hvetja þeir einstaklinga til að vanda val sitt þegar 

gengið er til kosninga og kjósa ekki þá flokka sem eru hlynntir fóstureyðingum og 

hjónaböndum samkynhneigðra.78  

Annar stjórnmálaflokkur sem hefur lýst því yfir að vera fylginn endurskoðun á 

fóstureyðingar löggjöfinni er Sinn Fein. Sinn Fein er annar stærsti flokkur Norður-Írlands og á 

það sameiginlegt með DUP að innan hans virðast íhaldssöm trúarleg gildi vera nokkuð sterk. Í 

fyrsta skipti sem Sinn Fein var á lista yfir þá flokka sem vilja lögleiða fóstureyðingar (e. pro-

abortion) vildu lífsverndunarsamtök fá rökstuðning fyrir þeirri stefnu. Svar flokksins var 

þvert á það að hann væri hlynntur fóstureyðingum sem og því að konur ættu að hafa val. 

Afstaða flokksins var því sú að fóstureyðingar ættu aðeins að vera leyfðar í þeim tilvikum 

þegar líf konu er í hættu. Svar þeirra samræmdist nákvæmlega þeirri þröngu löggjöf sem er í 
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38 

 

gildi. Af þessu að dæma mun þingið aðeins leyfa fóstureyðingu undir þeim takmörkuðum 

kringumstæðum sem íhaldssöm kaþólsk trú og Biblían leyfir. Ítök íhaldssamra gilda 

kirkjunnar eru því mikil í stjórnmálum landsins.79  

Síðastliðna tvo áratugi hefur boðskapur kaþólsku kirkjunnar misst talsverðan 

trúverðugleika. Það er vegna þess að upp komst að mörg börn höfðu orðið fyrir misnotkun af 

klerkum hennar bæði í suður og Norður-Írlandi. Annað sem dróg úr vægi kirkjunnar var 

skýrsla sem ríkisstjórn Norður-Írlands gaf út árið 2014 um Magdalene þvottahúsin.80 Í 

þvottahúsunum upplifðu konur og stúlkur óréttlæti og grimmdarlega framkomu. Talið er að 

þau hafi verið rekin af kaþólsku kirkjunni en kirkjan hefur hafnað nokkurri tengingu við þau. 

Þau opnuðu árið 1922 bæði í suður og Norður-Írlandi og voru notuð til að hýsa konur sem oft 

voru kallaðar ,,vandamálastúlkur’’. Þær höfðu allar lent í slæmri lífsreynslu og voru oft 

fórnarlömb kynferðislegrar misnotkunar, urðu þungaðar utan hjónabands, höfðu framið glæpi 

eða komu úr fátækt. Varð almenningur um allt Írland hneykslaður þegar fjöldagröf fannst með 

155 líkum árið 1993 við eitt þvottahúsið í Dublin, þeim var svo öllum lokað árið 1996.81 Þrátt 

fyrir mikil hneykslunarmál tengd kirkjunni þá hefur samt sem áður hlutverk trúarlegra 

stofnana í umræðunni um fóstureyðingar ekki minnkað.  

Árið 2008 sendu leiðtogar allra helstu trúar stofnana landsins bréf á þingmenn 

Westminster þar sem óskað var eftir því að þeir myndu ekki kjósa með lagabreytingatillögu 

sem lá þá fyrir. Sú lagabreytingatillaga hefði látið fóstureyðingarlöggjöf Englands ná til 

Norður-Írlands. Bréfið var einnig undirskrifað af fjórum stærstu stjórnmálaflokkum landsins 

sem sátu í Norður-Írska þinginu. Í bréfinu var fullyrt um að beiðnin endurspeglaði vilja 

rúmlega 90% þjóðarinnar og var því lýst yfir að ef löggjöfin yrði tekin í gildi í Norður-Írlandi 

myndi aldrei ríkja friður í landinu.82 
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Í bréfinu var sagt ósatt um vilja þjóðarinnar. Það er ekki rétt að 90% íbúa landsins séu 

á móti því að lögleiða fóstureyðingar. Árið 2014 var gerð skoðanakönnun á vegum Amnesty 

International á viðhorfum íbúa landsins til fóstureyðinga, 60% þátttakenda voru hlynntir því 

að fóstureyðing ætti að vera leyfileg ef fóstur væri ólífvænlegt og 68% ef þungun varð í 

kjölfar nauðgunar.83 Í næsta kafla verður fjallað um fóstureyðingar í Norður-Írlandi. Litið 

verður á frásagnir kvenna sem hafa farið í  fóstureyðingu í landi þar sem þær eru bannaðar og 

reynt að gera stöðu fóstureyðinga þar í landi skýr. 
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Fóstureyðingar í Norður-Írlandi 

Samkvæmt fóstureyðingalöggjöf Bretlands frá árinu 1967 er löglegt þar í landi að fara í 

fóstureyðingu á allt að 28 viku meðgöngu, löggjöfin nær til Englands, Skotlands og Wales en 

ekki til Norður-Írlands.84 Konur í Norður-Írlandi eiga á hættu á að vera lögsóttar og dæmdar í 

fangelsi ef þær fara í fóstureyðingu. Aðeins er leyfilegt í Norður-Írlandi að framkvæma 

fóstureyðingu ef áframhaldandi meðganga ógnar lífi konu eða ef kona er í 

sjálfsmorðshugleiðingum vegna þungunar. Í Norður-Írland hefur aldrei verið löglegt að fara í 

fóstureyðingu og gilda þau lög sem eru í Írlandi. Þar er fóstureyðing ólögleg á grundvelli 

breskra laga um ofbeldisbrot frá árinu 1861 (e. Offences Against the Person Act).85 

Til að meta hvort líf móður sé í hættu og henni sé heimilt að fara í fóstureyðingu skv. 

þeirri löggjöf sem gildir í Norður-Írlandi þarf kona að gangast undir eftirlit tveggja lækna eða 

heilbrigðisstarfsmanna. Þarf tvo utanaðkomandi fagaðila í heilbrigðismálum til að taka 

ákvörðun hvort nauðsynlegt sé að eyða fóstri til að bjarga lífi konu. Norður írskar konur hafa 

nánast ekkert val,  eini möguleiki þeirra á fóstureyðingu er ef þær eru í lífshættu.86  

Af þessum sökum eru fóstureyðingar sjaldan framkvæmdar í Norður-Írlandi. Bæði 

vegna þess hversu lagaheimildin er þröng sem og hversu erfitt þykir að túlka þessa sömu 

heimild um í hvaða tilfellum má framkvæma fóstureyðingu, þó svo að líf móður sé í hættu. 

Þegar bornar eru saman tölur yfir fjölda fóstureyðinga sem framkvæmdar eru á Bretlandi og í 

Norður-Írlandi þá er munurinn gífurlegur. Þrátt fyrir að Norður-Írland tilheyri Bretlandi þá er 

ekki hægt að leggja stöðu og réttindi allra kvenna sem lúta stjórn Bretlands að jöfnu. Aðeins 

23 fóstureyðingar voru framkvæmdar í Norður-Írlandi árið 2015, á meðan um 200.000 

fóstureyðingar voru framkvæmdar á Bretlandi sama ár.87 Skýringuna má augljóslega rekja til 

mismunandi löggjafar landanna tveggja.88 Konur í Norður-Írlandi hafa ekki 
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sjálfsákvörðunarrétt til að taka ákvarðanir um hvað er þeim fyrir bestu og kristallast það í 

fóstureyðingarlögunum.  

Norður írskar konur standa frammi fyrir fáum misslæmum kostum verði þær 

þungaðar, ef þær vilja forðast að brjóta lögin. Einn kosturinn er að gefið frá sér barnið, það 

þýðir samt að viðkomandi kona þarf að ganga með barnið í níu mánuði og fæða það, með 

öllum andlegu og líkamlegu einkennum sem því fylgir. Að ferðast til Englands er einnig leið 

sem óteljandi konur í Norður-Írlandi hafa farið. Sést það á tölum um fjölda þeirra kvenna sem 

hafa lögheimili utan Englands en ferðast þangað til að fara í fóstureyðingu. Slíkt ferðalag 

getur tekið á bæði getur það verið líkamlega erfitt fyrir viðkomandi konu, upp geta komið 

vandkvæði eftir fóstureyðinguna sem kemur oft í ljós þegar hún er að ferðast og venjulega 

þarf konan að segja fjölskyldunni sinni og vinum ósatt um ástæður ferðalagsins. Annar kostur 

er skírlífi sem er svo sem ágætisleið fyrir einhverja en kannski fæstir stunda.  Getnaðarvarnir 

eru prýðilegur valkostur en þó er vel vitað að margar getnaðarvarnir eru aldrei 100% 

öruggar.89  Óhætt er því að segja að kynfrelsi kvenna í landinu er gífurlega takmarkað.  

Árið 1992 kom upp mál í Norður-Írlandi sem vakti mikla athygli en þá var 14 ára 

stúlku sem var nauðgað neitað að ferðast til Bretlands til að fara í fóstureyðingu. Atvik sem 

slík voru tíð en nú er ekki lengur mögulegt að neita stúlkum að ferðast í annað land til að fara 

í fóstureyðingu. Síðar á því ári varð breyting á ákvæði stjórnarskrá Norður-Írlands um réttinn 

til að ferðast og rétt til afla sér upplýsinga. Kosið var um breytinguna í þjóðaratkvæðagreiðslu 

og hún samþykkt, um leið opnaðist leið fyrir stúlkur og konur að ferðast annað til að fara í 

fóstureyðingu. Frjósemisréttindi kvenna komu breytingunni ekki við og voru alls ekki 

forsenda þess að breytingin var gerð. Þessi breyting var óvænt skref fram á við svo konur ættu 

auðveldara með að komast í fóstureyðingu. En eftir að þessu ákvæði var komið á hefur 

sjúklingum í Norður-Írlandi í auknum mæli verið vísað til Englands til að nýta sér þjónustu 

heilsugæslustöðva þar í landi. Um er að ræða þungaðar konur sem eru á spítölum í Norður-

Írlandi og þurfa fóstureyðingu af læknisfræðilegum ástæðum. Lögin eru það óskýr að þau 

hræða lækna að taka skynsamlegar ákvarðanir og þeir hika við að framkvæma fóstureyðingu 

þó þeir viti að hún er nauðsynleg. Hafa lögin aldrei verið skýrð á fullnægjandi hátt sem leiðir 
                                                        

 

 

 
89 The Guardian, ,,Think women seeking abortion in Northern Ireland have other options? Here’s the reality,’’ 
theguardian.com, 5. apríl 2016. http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/05/abortion-northern-
ireland-sentencing (sótt 15. apríl 2016). 
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til þess að konum er vísað annað eða þær deyja. En sameinuð andstaða kirkjunnar hefur 

haldið ríkisstjórninni frá því að reyna að skýra lagalega framkvæmd fóstureyðinga á 

fullnægjandi hátt.90  

Þó fóstureyðingar séu að mestu leyti bannaðar í Norður-Írlandi þá koma lögin ekki í 

veg fyrir að konur finni sér leiðir til að framkvæma fóstureyðingu, margar konur taka t.d. inn 

fóstureyðingarlyf. Til að verða sér úti um þau hafa margar þegið þjónustu sem Mary Stopes 

hefur upp á að bjóða. Mary Stopes er heilsugæsla sem hefur haft það að markmiði að berjast 

fyrir kyn- og frjósemisréttindum kvenna og gert fóstureyðingar mögulegar fyrir konur 

víðsvegar um heiminn. Mary Stopes er með eina heilsugæslu í Belfast, höfuðborg Norður-

Írlands, og býður upp á þjónustu sem felst í að útvega konum fóstureyðingarlyf. Brýnt er fyrir 

konum á vefsíðu Mary Stopes að með því að nýta sér þessa þjónustu og að taka inn þessi lyf 

gerast þær á sama tíma lögbrjótar.91 

Sumarið 2014 var 21 árs gömul stúlka lögsótt fyrir að framkvæma fóstureyðingu á 

ólöglegan hátt með inntöku lyfja sem valda fósturmissi, var það í fyrsta skipti í 40 ár sem 

kona hefur verið kærð fyrir að framkvæma fóstureyðingu á eigin spýtur. Hún stóð frammi 

fyrir tveimur ákærum, ein vegna inntöku lyfjanna Mifepristone og Misoprostol sem binda 

enda á meðgöngu og önnur fyrir það að verða sér úti um lyfin með það að markmiði að 

framkalla fósturmissi. Mikil óánægja varð meðal almennings í kjölfarið og brutust út mótmæli 

í London fyrir utan norðurírska sendiráðið vegna ákæranna.92 Stúlkan var að lokum dæmd í 

þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi. Margir tóku sig til og mótmæltu, m.a.  samband sem 

berst fyrir frjósemisréttindum og vali kvenna (e. Alliance for Choice activists). Skoruðu 200 

konur í samtökunum á lögregluna í Norður-Írlandi að handtaka sig fyrir þær sakir að allar 

höfðu þær brotið á fóstureyðingarlögunum sem gilda í Norður-Írlandi. Engin þeirra var 

handtekin.93  

                                                        

 

 

 
90 S. J Connolly, The Oxford Companion to Irish History, 1. útg. (New York: Oxford University Press, 1998), 2. 
91 Marie Stopes., ,,Marie Stopes Northern Ireland Centre Belfast,’’ https://www.mariestopes.org.uk/clinic/marie-
stopes-northern-ireland-centre-belfast (sótt 10. febrúar 2016). 
92 Evening Standard, ,,Pro-choice activists protest in London over Northern Ireland woman’s abortion trial,’’ 
standard.co.uk, 15. janúar 2016. http://www.standard.co.uk/news/uk/prochoice-activists-protest-in-london-over-
northern-ireland-womans-abortion-trial-a3158076.html (sótt 17. febrúar 2016). 
93 The Guardian, ,,Think women seeking abortion in Northern Ireland have other options? Here’s the reality,’’ 
theguardian.com, 5. apríl 2016. http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/05/abortion-northern-
ireland-sentencing (sótt 15. apríl 2016). 
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Ítrekað hafa komið upp tilvik sem ýtt hafa undir aukna óánægju meðal almennings og 

samtök þrýst í kjölfarið á stjórnvöld að bretya löggjöfinni. Þau samtök sem hafa ötullega 

barist fyrir rétti kvenna til fóstureyðinga eru meðal annars FPA (e. Family Planning 

Associations). Þau hafa verið eitt helsta þrýstiafl við bætta löggjöf í Norður-Írlandi hvað 

varðar fóstureyðingar. Einnig eru þau einu samtökin sem bjóða upp á þjónustu og ráðgjöf til 

þungaðra kvenna um þau úrræði sem eru í boði.94 Þau veita upplýsingar um þá valkosti sem 

eru í boði og aðstoða konur við að taka ákvörðun með hlutlausum hætti.95 FPA hefur lagt 

fram margar tillögur að bættri löggjöf í fóstureyðingum. Lögðu þau m.a. fram um að víkka 

ætti út löggjöfina svo að fóstureyðing yrði lögleg ef þungun verður í kjölfar nauðgunar eða ef 

fóstur telst ólífvænlegt. En eins og áður hefur komið fram náðu þessar lagabreytingatillögur 

ekki náð fyrir augum þingsins.96  

FPA samtökin áfrýjuðu máli til dómstóla þann 8. október 2014 þegar ekki var veitt 

heimild til að endurskoða störf heilbrigðisráðherra. Rökstuðningurinn fyrir að endurskoða 

þyrfti störf hans var að honum mistókst að uppfylla skyldur sínar í starfi, m.a. að veita konum 

ráðgjöf. Einnig bar honum skylda að veita heilbrigðisstarfsmönnum í Norður-Írlandi 

leiðbeiningar varðandi skilyrði um framkvæmd fóstureyðinga. Konur í landinu hafa aldrei 

fengið almennilega ráðgjöf þegar kemur að fóstureyðingum og eru einnig leiðbeiningar sem 

læknar fá varðandi framkvæmd fóstureyðinga ekki nægilega skýrar. Samtökin tóku fram að 

aðeins einu sinni á þeim tíma sem áfrýjunarferli málsins hófst var fóstureyðing framkvæmd á 

lagalegum grundvelli. Það er augljóst merki um að enginn læknir treystir sér til að 

framkvæma fóstureyðingu. Læknar eiga erfitt með að taka ákvörðun hvort hún stenst lög eða 

ekki af því lögin eru óskýr og leiðbeiningar vantar. Dæmi er tekið í áfrýjun dómsins af atviki 

þegar læknir framkvæmdi ekki fóstureyðingu hjá ungri stúlku þrátt fyrir að hún uppfyllti 

skilyrði dómstóla. Stúlkan var með sprunginn botnlanga, læknirinn var samt óviss um það 

hvort hann myndi brjóta lögin eða ekki og þurfti því stúlkan að ferðast til Liverpool til að fara 

í fóstureyðingu. Fór hún því í ferðalag sem var bæði kostnaðarsamt og hugsanlega hættulegt 

                                                        

 

 

 
94 The Family Planning Association, ,,Pregnancy choises counselling service, Northern Ireland,’’ 
http://www.fpa.org.uk/unplanned-pregnancy-and-abortion/unplanned-pregnancy-post-abortion-counselling-
northern-ireland (sótt 10. febrúar 2016). 
95 Sama heimild. 
96 The Family Planning Association, ,,NI Health Minister says abortion guidence will be before Executive 
‘shortly’,’’ fpa.org.uk, 24. nóvember 2015. http://www.fpa.org.uk/news/ni-health-minister-says-abortion-
guidance-will-be-executive-shortly (sótt 19. febrúar 2016). 
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fyrir hana.97 Í nóvember 2015 var loksins samþykkt eftir mikinn þrýsting frá FPA að lögin 

yrðu endurskoðuð til að lagfæra leiðbeiningar sem heilbrigðisstéttin fær um framkvæmd 

fóstureyðinga. Með þessu var reynt að fá skýrari leiðbeiningar handa læknum hvað varðar 

löglega framkvæmd fóstureyðinga.98 

Áhrif þess að norður írskar konur hafa ekki fullkomin völd yfir frjósemi og líkama 

sínum hefur slæm áhrif á líf og líðan þeirra. Einnig er algengt að konur þurfi að takast á við 

íhaldssöm viðhorf sem eiga uppruna sinn í kaþólskum gildum meðal ættingja þeirra. Konur í 

þeim aðstæðum hafa fáa til að leita til fyrir þann nauðsynlega stuðning sem þarf þegar farið er 

í fóstureyðingu. Má taka dæmi um Emilie Price sem var 20 ára þegar hún varð ólétt fyrir 

slysni, hana langaði ekkert að verða móðir. Hún tók ákvörðun um að ferðast frá Belfast til 

London og fara í löglega fóstureyðingu þrátt fyrir að hún yrði líklega alla ævi að borga 

ferðakostnaðinn. Hún tók líka fram hversu einkennilegt henni þótti að þegar hún mætti á 

heilsugæsluna í London þá var fjöldinn allur af írskum stúlkum í nákvæmlega sömu stöðu og 

hún. Hún sagði einnig að viðhorf ömmu sinnar og afa hafi komið í veg fyrir að hún segði frá 

því sem hún gerði. Skoðanir þeirra eru íhaldssamar og þeim hefði verið verulega hryllt við ef 

þau hefðu vitað að hún fór í fóstureyðingu.99  

Önnur stúlka segir frá svipaðri upplifun þegar hún varð ólétt fyrir slysni og var ekki í 

föstu sambandi. Þegar hún tók ákvörðun um að fara í fóstureyðingu þurfti hún að aftengja sig 

um stund frá kaþólsku kirkjunni og fjölskyldunni til að taka ákvörðun um að fara í 

fóstureyðingu. Hún segir þó að fóstureyðing hafi verið betri kostur en að eignast barn þar sem 

fjölskylda hennar hefði verið ósátt ef hún hefði vitað að hún væri þunguð utan hjónabands. 

Vegna viðhorfa hennar nánustu mun hún sennilega aldrei segja frá upplifun sinni opinberlega, 

frekar á hún við hana með skömm og þöggun.100  

                                                        

 

 

 
97 Court of Appeal In Northern Ireland by the Family Planning Association. NICA. 37, ref.  SHEF5066, 8. 
október 2014. Court of Appeal In Northern Ireland. 
http://www.courtsni.gov.uk/engb/judicial%20decisions/publishedbyyear 
/documents/2004/2004%20nica%2037/j_j_shef5066.htm (sótt 19. febrúar 2016). 
98 The Family Planning Association, ,,NI Health Minister says abortion guidence will be before Executive 
‘shortly’,’’ fpa.org.uk, 24. nóvember 2015. http://www.fpa.org.uk/news/ni-health-minister-says-abortion-
guidance-will-be-executive-shortly (sótt 19. febrúar 2016). 
99 The Guardian, ,,Illegal pills and trauma: how Northern Ireland’s abortion ban affects women,’’ 
theguardian.com, 5. janúar 2016. http://www.theguardian.com/uknews/2016/jan/05/abortion-in-northern-ireland-
women-share-their-experiences (sótt 16. febrúar 2016). 
100 Sama heimild. 
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Hugtakið druslusmánun hefur oft verið notað yfir tiltekna neikvæða framkomu 

gagnvart fólki sem er mjög svipuð og lík þeirri framkomu sem stúlkurnar í Norður Írlandi 

hafa orðið fyrir. Druslusmánun hefur helst verið notað yfir upplifun fórnarlamba 

kynferðislegs ofbeldis en nota má hugtakið einnig yfir þær erfiðu tilfinningar sem konur 

upplifa í Norður-Írlandi eftir fóstureyðingu. Konum er stillt upp í þá stöðu að þær ættu að 

skammast sín fyrir tiltekna kynferðislega hegðun. Í druslusmánun er ábyrgðin látin liggja hjá 

fólki vegna neikvæðrar upplifunar, ofbeldi eða áreitni sem það verður fyrir með þeim rökum 

að það geti sjálfu sér um kennt. Konur og stúlkur í Norður-Írlandi vilja ekki deila með 

ættingjum sínum upplifun sinni af fóstureyðingu akkúrat vegna þess að þær hræðast viðbrögð 

þeirra. Þær aðstæður sem þær lenda í eru því eitthvað sem þær eru taldar hafa kallað yfir sig 

sjálfar og verða að taka afleiðingunum á eigin spýtur. Fóstureyðing verður þannig eitthvað til 

að skammast sín fyrir og aðrir munu sjá að þær hafi hagað sér eins og druslur, orðið þungaðar 

af tilviljun, utan hjónabands eða vegna sambands við annan mann.101 

Í Írlandi er eins og í Norður-Írlandi ólöglegt að fara í fóstureyðingu. Írland er því 

svipaðri stöðu en er fullvalda og sjálfstætt ríki, óháð valdboði Bretlands. Hér verður sögð saga 

Savitu Halappanavar þar sem áhrif kaþólsku kirkjunnar eru töluverð í hennar sögu. Vakti 

atvikið athygli út um allan heim en Savita Halappanavar lét lífið á spítala í Írlandi þann 28. 

október 2012 eftir að læknar neituðu að binda endi á meðgöngu hennar. Leitaði hún aðstoðar 

læknis vegna mikilla bakverkja og taldi hún sig vera að missa fóstur. Læknarnir höfnuðu því 

að framkvæma fóstureyðingu því þeir greindu enn hjartslátt í fóstrinu og er í Írlandi líf fósturs 

lagt að jöfnu við líf móðurs, bæði hafa jafnan rétt á lífi. Þó eru fóstureyðingar framkvæmdar 

ef fóstur ógnar lífi móður en það átti einmitt við í þessu tilviki. Savita vildi eignast barn og 

hún var hamingjusöm og full tilhlökkunnar að verða móðir. Fósturmissirinn leiddi Savitu 

hinsvegar til dauða. Læknarnir framkvæmdu ekki fóstureyðingu vegna þess að þeir töldu að 

aðgerðin hefði brotið í bága við lög. Þeir tóku einnig fram við Savitu að þeir gætu ekki 

fjarlægt fóstrið því að landið er kaþólskt.102  

Ofangreind dæmi sýna að konur eru sviptar gerendahæfni. Þær hafa engin völd yfir 

eigin frjósemi og líkama og á þær er varpað skömm. Skortur á stuðningi og bág fjárhagsstaða 
                                                        

 

 

 
101 Silja Bára Ómarsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, Rof. Frásagnir kvenna af fóstureyðingum, 1.útg. 
(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2015), 133-134.  
102 BBC. ,,Women dies after abortion request ‘refused’ at Galway hospital,’’ bbc.com, 14. nóvember 2012. 
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-20321741 (sótt 20. febrúar 2016). 
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geta leitt til þess að konur leita örþrifaráða ef þær hafa ekki möguleika á að ferðast til að fara í 

fóstureyðingu. Þær gætu skaðað sjálfa sig með viljandi hætti til að framkalla fósturlát eða 

jafnvel leiðst út í glæpi til að fjármagna ferðalag til Englands. Margar konur gera sér einnig 

upp sjálfsvígshugleiðingar til að fá heimild til að fara í fóstureyðingu. Lífsverndarsjónarmið 

eru rótgróin meðal sumra einstaklinga en þó eru dæmi þess að kona sem hlynnt var 

lífsverndarsjónarmiðum snerist hugur þegar hún sjálf varð þunguð. Má þar sjá hversu rótgróin 

íhaldssemin er í viðhorfum einstaklinga samfélagsins í Norður-Írlandi, fólk á erfitt með að 

setja sig í spor kvenna sem verða þungaðar af tilviljun. Konur eru eins ólíkar og þær eru 

margar, þær verða óléttar við ólíkar kringumstæður, af eigin samþykki eða ekki. Lögin í 

Norður-Írlandi veita þeim enga heimild til að grípa inn í ef getnaður hefur orðið og koma þarf 

í veg fyrir barnsburð.103   

Staðan í landinu er sú að aðeins er hægt að framkvæmda fóstureyðingu ef líf móður er 

í hættu vegna meðgöngunnar eða ef hún er í sjálfsmorðshugleiðingum. Skilyrðin eru þó það 

takmörkuð og óljós að læknar þora varla að framkvæma fóstureyðingar. Konur sem búa í 

Englandi, Skotlandi eða Wales þurfa ekki að hræðast rétt sinn til að fara í fóstureyðingu. 

Þegar komið er til Norður-Írlands er raunin önnur og konur eiga á hættu allt að 

lífstíðarfangelsi ef upp kemst að þær létu rjúfa meðgöngu ólöglega. Skoðanakannanir hafa þó 

gefið til kynna að um tveir þriðju hlutar þjóðarinnar eru hlynntir því að auka aðgengi að 

fóstureyðingum.104 Vekur það þá mikinn óhug hversu afturhaldssöm stjórnvöld eru þegar 

kemur að umræðum um að víkka út löggjöfina, á meðan viðhorf í landinu eru að auka eigi 

svigrúm til fóstureyðinga. 

                                                        

 

 

 
103 Goretti Horgan og Emma Campbell, ,,Challenging Northern Ireland’s abortion law,’’ opendemocracy.net, 23. 
mars 2015. https://www.opendemocracy.net/5050/goretti-horgan-emma-campbell/challenging-northern-
ireland%E2%80%99s-abortion-law (sótt 19. janúar 2016). 
104 Amnesty International, ,,Abortion: Reform law in Northern Ireland says new Amnesty Poll,’’ fréttatilkynning, 
21. október 2014. https://www.amnesty.org.uk/press-releases/abortion-reform-law-northern-ireland-says-new-
amnesty-poll (sótt 18. apríl 2016). 
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Niðurstöður og umræður 

Í upphafi ritgerðar var fræðileg umfjöllun. Til að skilja betur hvers vegna fóstureyðingar eru 

ólöglegar í Norður-Írlandi voru kenningar síðheimsvaldastefnunnar, síðnýlenduhyggju, 

kynjakerfisins og styðjandi og mengandi kvenleika reifaðar. Til þess að skilja áhrif 

heimsvaldastefnunnar og nýlenduherrastjórnar á Norður-Írland var saga landsins rakin. Fyrst 

var farið yfir sögulegan bakgrunn Norður-Írlands allt frá því það var enn hluti af Írlandi. Á 

þeim tíma vildi Írland losna undan völdum nýlenduherrastjórnar Breta en hluti landsins vildi 

það ekki, altsvo norður hluti landsins sem myndar Norður-Írland í dag. Áður en Bretar urðu 

við kröfu Íra um sjálfstæði voru harðar deilur á milli sambandssinna sem vildu vera undir 

stjórn Breta og þjóðernissinna sem kröfðust sjálfstæðis. Endanleg niðurstaða vegna mikils 

þrýstings frá norðri varð sú að Norður-Írland var áfram undir nýlenduherrastjórn Breta en þar 

voru sambandssinnar í meirihluta. Helstu deilur Norður-Írlands eiga uppruna sinn á þessum 

tímum og eru jafnframt helsta orsök þess að norðurírsk þjóð hefur aldrei myndað eina heild. 

Heimsvaldastefnan er ástæða þess að Norður-Írland er hluti af Bretlandi í dag en samruni á 

milli landanna tveggja hefur aldrei átt sér stað. Því hefur Norður-Írland þurft að skilgreina sig 

á ný sem þjóð sem er á sama tíma hluti af öðru ríki. Farið var sérstaklega yfir atburði og atvik 

sem höfðu áhrif á mótun landsins á ný eftir heimsveldisstefnuna. Því næst var því tímabili 

veitt athygli þar sem stjórnskipulag landsins var í mikilli mótun til að skilja betur áhrif 

síðheimsvaldastefnunnar.  

Tímabilið frá 1960-2010 var rakið og átti þar sér stað mikil þróun í stjórnskipulagi 

landsins. Stórir áfangar voru meðal annars ensk-írska samkomulagið; föstudags langa 

samkomulagið; St. Andrews samningurinn; og sjálfstætt dómsmálaráðuneyti landsins. Þeir 

áttu stóran þátt í að móta stjórnskipun og stjórnmál Norður-Írlands sem hefur ávalt óskað eftir 

aukinni dreifingu valda frá nýlenduherrastjórninni. Samkomulagið kennt við föstudaginn 

langa tryggði Norður-Írlandi eigið þing sem bar þá ábyrgð á innanríkismálum þess. Næst var 

það St. Andrews samningurinn árið 2006 sem byggði upp brotna innviði landsins og hóf 

endurbyggingu á stofnunum. Völdin voru að lokum aukin meira en nokkru sinni fyrr árið 

2010 þegar landið fékk eigið dómsmálaráðuneyti. Ljóst er að þó meirihluti íbúa landsins séu 

sambandssinnar þá vilja þeir ekki heyra undir sömu lög og reglur og gilda í Bretlandi. Mikill 

þrýstingur hefur verið á nýlenduherrastjórn Bretlands að miðla völdum til Norður-Írlands. 

Norður-Írland er því í sérstakri stöðu í alþjóðlegu samhengi. Ekki fullvalda en þó með nokkuð 

af þeim völdum sem einkenna fullvalda ríki, en þau völd hafa verið veitt vegna þrýstings við 

nýlenduherrastjórn Breta.  
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Með auknum völdum Norður-Írlands hefur Bretland nú varla tök á að skipta sér af 

ákveðnum málaflokkum í löggjöf Norður-Írlands. Segjum sem svo að Bretland vildir láta 

fóstureyðingarlöggjöfina ná til Norður-Írlands. Þá myndi ekki nægja að breyta ákvæði 

laganna sem segja til um að þau ná ekki til Norður-Írlands, það þyrfti að draga til baka völd 

sem úthlutað hefur verið til norðurírska þingsins. Afturkalla þyrfti útgáfu á meðferð glæpa þar 

sem kveðið er á um að fóstureyðing varðar fangelsisvist.105 Bretland þyrfti því að hafa mikinn 

meðbyr fyrir því að breyta fóstureyðingarlöggjöfinni. Miðað við andrúmsloftið í Norður-

Írlandi í dag, íhaldssemi og togstreitu á milli íbúa landsins, er það harla ólíklegt í 

augnablikinu. 

Síðnýlenduhyggjan gerði okkur kleift að skilja hvaða áhrif nýlenduherrastjórn hefur 

haft á neðstu lög samfélags Norður-Írlands. Í stað þess að horfa frá valdastéttinni og niður þá 

var áhersla lögð á áhrif nýlenduherrastjórnar á íbúa landsins. Saga landsins einkennist af 

blóðugum og grimmilegum átökum þar sem togstreita á milli tveggja hópa landsins, 

sambandssinna og þjóðernissinna, var forsenda átakanna. Nær sú spenna sem er á milli þeirra 

aftur til þess tíma þegar Bretar festu fyrst rætur í Írlandi og er klofningsþátturinn 

nýlenduherrastjórnin. Síðnýlenduhyggja reynir að varpa ljósi á það hvernig íbúar lands 

bregðast við nýlenduherrastjórn og í tilviki Norður-Írlands hefur aldrei verið sameiginleg 

afstaða á meðal íbúa til nýlenduherrastjórnar. Enn í dag eiga sár eftir að gróa eftir harðar 

deilur fortíðarinnar og er áfram ríkir rígur á milli þjóðernissinna og sambandssinna. Ótrúlegt 

er hversu mikil áhrif hún hefur haft á norðurírska þjóð. Segja má að mörg helstu vandamál 

Norður-Írlands megi rekja til nýlenduherrastjórnarinnar sem er jafnframt orsök átakanlegrar 

fortíðar landsins. 

 Ritgerðin hefur varpað ljósi á þá gífurlegu íhaldssemi sem norðurírskar konur lifa við. 

Íhaldssemin á rætur sínar að rekja meðal annars til stjórnmálaflokka og kirkjunnar. Var því 

sérstaklega tekin fyrir hugmyndafræðileg íhaldssemi í stjórnmálum og samfélaginu og þá 

íhaldssemi sem rekja má til kaþólsku kirkjunnar. Koma mátti auga á einkenni styðjandi og 

mengandi kvenleika en þær konur sem taka þátt í stjórnmálunum eru dæmi um styðjandi 

kvenleika. Kom í ljós að margar þeirra sem sátu á þingi árið 2007, þegar kosið var um að 

                                                        

 

 

 
105 Department of Justice, ,,Consultation on abortion 2014,’’ 
https://www.dojni.gov.uk/consultations/consultation-abortion-2014 (sótt 10. apríl 2016). 
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víkka út löggjöfina, sátu hjá í atkvæðagreiðslunni. Kemur þar fram stuðningur við ráðandi 

karlmennsku og hvernig hann getur átt sér stað í stjórnmálum landsins. Þær í rauninni 

höfnuðu eigin mannréttindum og borgaralegum réttindum og völdu frekar að styðja við 

yfirráð karla. Árið 2016 varð þó atvik þar sem konur í stjórnmálunum sýndu frumkvæði og 

myndugleika (e. authority) og ögruðu yfirráðum karla með tilraun til þess að gera þá jafn 

ábyrga og konur fyrir fóstureyðingu. Forystukonur Græna flokksins (e. Green Party) lögðu 

fram lagabreytingatillögu á fóstureyðingarlöggjöf landsins um að karlar ættu að vera dæmdir 

sekir líkt og konur ef þeir höfðu stundað óábyrgt kynlíf með konu sem varð þunguð og fór í 

fóstureyðingu. Ekki er enn komin niðurstaða um þau áhrif sem tillagan hafði en markmið 

hennar var að vera vitundarvakning fyrir alla þá sem eru á móti fóstureyðingum. Þá aðallega 

að fá stjórnvöld til að setja sig í spor kvenna sem hafa gífurlega takmörkuð mannréttindi. 

Bendir allt til þess að íhaldssemi muni vera viðvarandi í Norður-Írlandi minnsta kosti 

enn um sinn, en stjórnmálaflokkar hafa til þessa ekki litið alvarlegum augum á hversu 

takmörkuð réttindi kvenna er í landinu. Kynjakerfið er áberandi í samfélagi landsins þar sem 

karlar fara með yfirráð á bæði opinbera og einkasviðinu. Á opinbera sviðinu eru karlar t.d. í 

meirihluta á þingi og takmarkanir á kyn- og frjósemisréttindum kvenna eru fest í lög. 

Útilokun kvenna á opinbera sviðinu er oft vegna undirskipunar kvenna á einkasviðinu. Því má 

rekja þá útilokun sem konur verða fyrir sem ein heild á opinbera sviðinu til 

hugmyndafræðilegrar íhaldssemi sem hefur áhrif á konur á einkasviðinu. Hefðbundin gildi eru 

í hávegum höfð og helsta hlutverk kvenna er að vera móðir. Enn fremur hafa trúarleg gildi þar 

mikið vægi þar sem litið er á fóstureyðingar sem glæpsamlega athöfn. Má rekja þau viðhorf til 

kaþólsku kirkjunnar en völd hennar eru mikil, ítök hennar ná inn til margra stjórnmálaflokka. 

Þegar stjórnmálaflokkar hafa sýnt vott af áhuga á að fara í endurskoðun á löggjöfinni þá hefur 

tregi verið mun meiri en vilji. Mikil hræðsla er við það að fara í breytingar og reynast 

flokkarnir starfa í takt við vilja kirkjunnar. Má velta fyrir sér hvers vegna ítökin eru svo mikil 

en á svæðum þar sem átök hafa varað í lengri tíma þá á íhaldssemi og misrétti auðveldara með 

að skjóta rótum. Völd kirkjunnar eru einnig mjög falin og vilja stjórnmálaflokkar ekki 

viðurkenna tengsl sín eða hagsmuni sem þeir gæta innan hennar. Rótgróin hugmyndafræðileg 

íhaldssemi einkennir samfélag Norður-Írlands sem hefur einnig sterkt og rótgróið kynjakerfi. 

 Konur upplifa þöggun í Norður-Írlandi. Vegna ítaka kaþólskrar trúar og hversu 

mikilvæg gildi Biblíunnar eru í landinu, þá hafa konur ekki mikið frelsi til að ræða eigin 

upplifun af fóstureyðingum. Ekki án þess að eiga í hættu að vera útskúfaðar af ættingjum og 

samfélagi. Konur upplifa kerfisbundna undirskipun á öllum sviðum samfélagsins, er 
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kerfisbundin kúgun kvenna í formi skorts á lagalegum réttindum yfir eigin frjósemi leið til að 

viðhalda yfirráðum karla á sviði stjórnmálanna. Þær eru augljóslega undirskipaðar á opinbera 

sviðinu, en undirskipun einkasviðsins er oft meira falin. Hafa kenningarnar gefið okkur góða 

sín á viðfangsefnið og áhugaverða. Þær hafa hjálpað til við að svara rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar en margir þættir vinna saman að því að gera fóstureyðingar ólöglegar í landinu. 

Má nefna þá íhaldssemi í samfélagi, stjórnmálum og á grundvelli trúar sem mikilvæga í því að 

viðhalda takmörkuðum mannréttindum og undirskipaðri stöðu kvenna. Dreifing valda frá 

Bretlandi til Norður-Írlands er þó lykilatriði þess að fóstureyðingar eru ólöglegar í einum 

hluta Bretlands, Norður-Írlandi. 
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Lokaorð 

Margt hefur áhrif á það að lög Norður-Írlands eru undanskilin löggjöf Englands. Til að byrja 

með þá gætir mikilli íhaldssemi meðal stjórnvalda. Stjórnmálaflokkar hafa gefið í skyn að þeir 

séu hlynntir því að víkka út löggjöfina. Það virðist þó aðeins vera í orði en ekki á borði, 

aðgerðir þeirra eru ekki í takt við yfirlýsingar. Farið er eftir þeim trúarlegu gildum sem finna 

má innan kaþólskrar trúar sem og í Biblíunni. Yfirborðskenndar fullyrðingar um að 

viðfangsefnið sé viðkvæmt og nauðsynlegt sé að fara í endurskoðun á löggjöfinni ná ekki 

langt. Augljóslega þarf umbreytta hugsunarhætti í stjórnmálum Norður-Írlands svo breyting 

verði á. Íhaldssemina má rekja til átaka fortíðarinnar. Kaþólikkar upplifðu misþyrmingar í 

fjölda ára áður en tilvist þeirra var viðurkennd. Börðust þeir með mjög lengi til að teljast 

fullgildir samfélagslegir þegnar á við mótmælendur. Þeir risu upp sem einn hópur og eru 

mikil áhrif þeirra í samfélagi Norður-Írlands í dag tilkomin vegna þeirrar forsögu.  

Rekja má ástæðu þess að fóstureyðingar eru ólöglegar til stöðu landins í alþjóðlegu 

samhengi. Norður-Írland er í sérstakri stöðu sem ríki, hefur aldrei verið sjálfstætt en var áður 

hluti af Írlandi sem missti sjálfstæði sitt til nýlenduherrastjórnar Bretlands. Þegar sá atburður 

átti sér stað vildi Norður-Írland ekki taka þátt í sjálfstæði Írlands og krafðist þess að vera 

áfram hluti af Bretlandi. Hafa yfirráð nýlendaherrastjórnar í landinu leitt til þess að íbúar 

Norður-Írlands hafa aldrei myndað eina heild. Innan landsins er klofningur á meðal íbúa 

vegna afstöðu þeirra til nýlendaherrastjórnarinnar. Sá klofningur hefur mótað þjóðina eins og 

hún er í dag. Íhaldssemin hefur fest sig rækilega í sessi þar sem auðvelt er fyrir hana að vera 

viðvarandi í samfélögum sem einkennast af átökum. En sú valdadreifing sem hefur farið 

stigvaxandi allt frá því að Norður-Írland varð hluti af Bretlandi er ein helsta ástæða þess að 

fóstureyðingar eru ólöglegar í landinu. Bretland hefur veitt Norður-Írlandi völd og sjálfstæði 

yfir þeim málflokkum sem þarf til svo fóstureyðingar geti verið ólöglegar. Átakanleg fortíð og 

mikilvægi þess að koma á frið hefur skapað þrýsting á Bretland að láta af völdum til landsins.  

Því er erfitt að trúa hversu langt á eftir Norður-Írland er á sviði mannréttinda. Aldrei 

hafði höfundi grunað að íhaldssemin væri eins mikil og raun ber vitni. Þar að auki er erfitt 

fyrir höfund að setja sig í spor kvenna í Norður-Írlandi þar sem undirrituð elst ekki upp við 

slíka íhaldssemi. Mikil vinna fór í að safna saman þekkingu á viðfangsefninu þar sem lítil 

fyrirfram þekking var til staðar áður en farið var í ritgerðarvinnuna en áhuginn var mikill. 

Varpar ritgerðin vonandi ljósi á hversu rótgróið vandamál bann við fóstureyðingum er í 

Norður-Írlandi. Nú þarf að fylgjast vel með hver þróunin verður í landinu. Mótmæli og 

þrýstingur á stjórnvöld að taka til breytinga er að aukast. Samkvæmt skoðanakönnun Amnesty 
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International þá er vilji hjá meirihluta almennings að víkka út löggjöfina. Af niðurstöðum 

ritgerðarinnar að dæma lítur þó ekki út fyrir að breytingar verði í bráð. Fóstureyðingar eru 

hápólitískt og eldfimt mál þar sem margir þættir hafa áhrif á afstöðu stjórnmálaflokka til 

þeirra, sem er íhaldssöm. Þó eru tilraunum til að varpa ljósi á óréttlæti núverandi löggjafar að 

fjölga sem vonandi mun breyta hugsunarhætti og aðgerðum stjórnvalda. Nauðsynlegt er að 

konur í Norður-Írlandi fái aukin kyn- og frjósemisréttindi með greiðari aðgang að 

fóstureyðingum svo þær geti talist fullgildir þátttakendur í samfélagi Norður-Írlands. 
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