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Útd rá t tu r 	

Markmið	þessarar	ritgerðar	var	að	varpa	ljósi	á	pólitíska	nýliðun		(e.	political	recruitment)	og	

hvernig	 konur	 komast	 í	 valdastöðu	 í	 bandarískum	 stjórnmálum.	 Fjallað	 var	 um	 þær	 þrjár	

konur	 sem	 hafa	 náð	 hvað	 lengst	 í	 bandarískum	 stjórnmálum.	 Það	 eru	 þær	 Madeleine	

Albright,	 Condoleezza	 Rice	 og	 Hillary	 Clinton	 en	 þær	 voru	 skipaðar	 utanríkisráðherrar	 af	

þremur	 mismunandi	 forsetum	 á	 ólíkum	 tímum.	 Þær	 eru	 einu	 konurnar	 sem	 hafa	 setið	 í	

embætti	 utanríkisráðherra	 sem	 er	 jafnframt	 eitt	 valdamesta	 embætti	 Bandaríkjanna.	Með	

umfjöllun	um	þær	gafst	höfundi	tækifæri	til	að	fjalla	um	þær	hindranir	sem	mæta	konum	í	

stjórnmálum.	Farið	var	yfir	sögu	bandarískrar	kvennabaráttu	sem	hefur	náð	miklum	árangri	

en	 þó	 ekki	 öllum	 markmiðum	 sínum.	 Það	 hafa	 orðið	 mikilvægar	 breytingar	 í	 viðhorfi	

almennings	en	konur	eru	þó	enn	í	minnihluta	þeirra	sem	gegna	opinberum	embættum	og	í	

hópi	kjörinna	fulltrúa.	Farið	var	yfir	þrjár	nýlegar	rannsóknir	sem	allar	fjalla	um	tengsl	kyns	og	

stjórnmála.	 Rannsóknirnar	 sýndu	 allar	 að	 karlar	 eru	 mun	 líklegri	 til	 að	 vera	 fengnir	 til	 að	

bjóða	 sig	 fram	 í	 pólitískt	 embætti	 heldur	 en	 konur.	 Rannsóknirnar	 sýndu	 einnig	 að	 helsta	

markmið	flokkanna	er	að	sigra	kosningar	og	þá	teljast	konur	ekki	eins	vænlegur	kostur	sem	

frambjóðendur	eins	og	karlar.		
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Fo rmá l i 	

Ritgerð	þessi	var	unnin	sem	lokaverkefni	 til	BA-gráðu	 í	stjórnmálafræði	með	viðskiptafræði	

sem	aukagrein	við	Félags-	og	mannvísindadeild	Háskóla	Íslands.	Leiðbeinandi	verkefnisins	var	

Stefanía	Óskarsdóttir	dósent,	og	kann	ég	henni	bestu	þakkir	fyrir	framúrskarandi	leiðsögn	og	

hvatningu.	Auk	þess	vil	ég	þakka	foreldrum	mínum	og	systrum	fyrir	stuðning	og	yfirlestur.	
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1 . 	 I n n g a n g u r 	

Markmið	með	þessari	ritgerð	er	að	varpa	ljósi	á	pólitíska	nýliðun		(e.	political	recruitment)	og	

hvernig	konur	komast	í	valdastöðu	í	bandarískum	stjórnmálum.	Fjallað	verður	um	þær	þrjár	

konur	 sem	 hafa	 náð	 hvað	 lengst	 í	 bandarískum	 stjórnmálum.	 Það	 eru	 þær	 Madeleine	

Albright,	 Condoleezza	 Rice	 og	 Hillary	 Clinton	 en	 þær	 voru	 skipaðar	 utanríkisráðherrar	 af	

þremur	mismunandi	forsetum	á	ólíkum	tímum.	Ástæðan	fyrir	því	að	þessar	þrjár	konur	urðu	

fyrir	valinu	er	að	þær	eru	einu	konurnar	sem	hafa	setið	í	embætti	utanríkisráðherra	sem	er	

jafnframt	 eitt	 valdamesta	 embætti	 Bandaríkjanna.	 Með	 umfjöllun	 um	 þær	 gefst	 höfundi	

tækifæri	 til	að	 fjalla	um	þær	hindranir	sem	mæta	konum	í	stjórnmálum	sem	skýrir	um	leið	

ástæðuna	 fyrir	því	af	hverju	þessar	þrjár	konur	hafa	náð	 svona	 langt	umfram	aðrar	konur.	

Fyrst	 var	 það	 Madeleine	 Albright,	 síðan	 Condoleezza	 Rice	 og	 að	 lokum	 Hillary	 Rodham	

Clinton.	 Á	 tíma	 embættissetu	 þeirra	 voru	 þær	 valdamestu	 konurnar	 í	 stjórnkerfi	

Bandaríkjanna.	

Út	 frá	 sögulegu	 samhengi	 hafa	 fáar	 konur	 náð	 æðstu	 metorðum	 í	 bandarískum	

stjórnmálum.	Konur	komust	fyrst	í	embætti	á	fylkjastigi	á	þriðja	áratug	síðustu	aldar	eftir	að	

stjórnarskrá	 Bandaríkjanna	 var	 breytt	 árið	 1920	 til	 að	 tryggja	 konum	 fullan	 kosningarétt.	

Konum	 tók	 þó	 að	 fjölga	 nokkuð	 í	 æðstu	 embættum	 og	 meðal	 kjörinna	 fulltrúa,	 samfara	

baráttu	 nútímakvennahreyfinga,	 sem	 komu	 fram	 á	 sjónarsviðið	 á	 síðari	 hluta	 sjöunda	

áratugarins	 og	 í	 byrjun	þess	 áttunda.	 Síðan	þá	 hefur	 fjöldi	 kvenna	 aukist	 töluvert	 á	meðal	

kjörinna	og	skipaðra	embættismanna.	Engu	að	síður	hefur	árangurinn	staðið	á	sér	undanfarin	

ár.	 Tölfræðilegar	 upplýsingar	 sýna	 t.d.	 lítinn	 eða	 engan	 vöxt	 í	 fjölda	 kvenna	 í	

fylkjastjórnmálum	á	 landsvísu	 frá	því	 um	 síðustu	aldamót,	 sem	þó	ætti	 að	 vera	 auðveldari	

veggur	að	klífa	en	að	hasla	sér	völl	á	vettvangi	bandaríska	alríkisins	(Carroll	2015).	

Þegar	einstaklingar	íhuga	að	bjóða	sig	fram	í	embætti	og	berjast	fyrir	kosningu,	þurfa	

þeir	 að	 leita	 eftir	 stuðningi	 einstaklinga	 og	 pólitískra	 stofnana.	 Flestum	 þessara	 pólitísku	

stofnana	er	hins	vegar	stjórnað	af	karlmönnum	og	 innan	þeirra	ríkja	enn	að	einhverju	 leyti	

gamalgróin	 viðhorf.	 Engin	 kona	 hefur	 t.d.	 fram	 til	 þessa	 leitt	 Demókrataflokkinn	 né	

Repúblikanaflokkinn.	 Þó	 að	 Hillary	 Clinton	 hafi	 hlotið	 útnefningu	 Demókrataflokksins	 sem	

forsetaefni	 árið	 2016	 er	 hún	 ekki	 óskorðaður	 leiðtogi	 flokksins.	 Rótgrónar	 hugmyndir	 um	
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hlutverk	kynjanna	lita	enn	hugmyndir	fólks	um	hæfni	kvenna	til	að	takast	á	við	erfið	verkefni	

á	sviði	stjórnmála	(Fox	og	Lawless	2010).	

Pólitískir	 nýliðar	 þurfa	 oftast	 að	 komast	 í	 gegnum	 erfiða	 síu	 þar	 sem	 valdamiklir	

einstaklingar	 innan	 flokkanna,	 embættismenn	 og	 aðgerðasinnar	 þjóna	 sem	 hliðverðir	 (e.	

gatekeepers),	sem	hvetja	mögulega	frambjóðendur	til	dáða.	Karlar	hafa	fram	til	þessa	verið	í	

meirihluta	 slíkra	hliðvarða	 sem	 skýrir	 að	nokkru	 kynjahlutdrægni	 í	 nýliðunarferlinu	 (Fox	og	

Lawless	2010).	En	einnig	má	nefna	kostnaðinn	við	að	bjóða	 sig	 fram	 í	Bandaríkjunum.	Það	

hefur	sýnt	sig	að	áhrifamenn	í	stjórnmálum	sækjast	eftir	frambjóðendum	sem	er	auðvelt	að	

afla	 fjármagns	 fyrir.	Aðrir	þættir,	eins	og	 flokkatengsl	 frambjóðenda	eða	pólitísk	menning	 í	

heimafylki	 þeirra,	 getur	 líka	 haft	 áhrif	 á	 nýliðun.	 Kvenframbjóðendur	 eru	 t.d.	 líklegri	 til	 að	

koma	 frá	 fylkjum	 þar	 sem	 konur	 hafa	 áður	 boðið	 sig	 fram	 og	 réttlætis-	 og	 siðferðiskennd	

einkennir	menningu	þeirra.	 Einstaklingar	 sem	eru	þegar	 virkir	 í	 stjórnmálum,	 t.d.	 þeir	 sem	

starfa	og	vinna	sjálfboðastarf	í	kosningum,	mæta	á	flokksfundi	eða	eiga	fagleg	samskipti	við	

embættismenn,	 verða	 oftar	 á	 vegi	 hliðvarða.	 Þeir	 eru	 aðlaðandi	 kostur	 fyrir	 þá	 sem	

frambjóðendur	 þar	 sem	 þátttaka	 í	 stjórnmálum	 eða	 starfi	 því	 tengdum	 er	 mælitæki	 á	

pólitíska	reynslu	(Fox	og	Lawless	2010).	

Þrátt	 fyrir	 það	 mikilvæga	 hlutverk	 sem	 kyn	 spilar	 í	 frambjóðendavalsferlinu,	 þá	 er	

mikilvægt	að	benda	á	annað.	Það	er	vel	þekkt	að	tíminn	sem	mögulegur	frambjóðandi	þarf	

að	 verja	 í	 kosningabaráttu	 getur	 verið	 langur	 og	 erfiður	 og	 getur	 jafnframt	 haft	 áhrif	 á	

nýliðunarval	 hliðvarða.	 Það	 að	 konur	 gegni	 enn	 lykilstöðu	 innan	 veggja	 heimilanna	 í	

sambandi	 við	 heimilisstörf	 og	 umönnun	 barna,	 hefur	mögulega	 áhrif	 á	 val	 hliðvarða.	 Þeir	

skynji	þá	að	þær	séu	ólíklegri	en	karlar	til	að	hafa	tíma	til	aflögu	til	að	fórna	í	stjórnmálaferil.	

Þetta	 er	 sögð	 algeng	 ástæða	 þess	 að	 konur	 eru	 sagðar	 óviljugri	 til	 að	 bjóða	 sig	 fram	 í	

ábyrgðarmikil	embætti	frekar	en	karlar	(Fox	og	Lawless	2010).	

Í	 næstu	 köflum	 verður	 leitast	 við	 að	 útskýra	 betur	 nýliðun	 kvenna	 í	 bandarískum	

stjórnmálum	 og	 hvað	 felst	 í	 nýliðunarferlinu.	 Því	 til	 stuðnings	 var	 notast	 við	 fræðilegar	

ritrýndar	greinar,	ævisögur	þeirra	þriggja	kvenna	sem	hafa	setið	í	embætti	utanríkisráðherra	

Bandaríkjanna	og	 fréttagreinar	 sem	heimildir.	Uppbygging	 ritgerðar	er	 á	þann	veg	að	 fyrst	

verður	 farið	 yfir	 kenningar	 og	 fyrri	 rannsóknir	 sem	 geta	 aukið	 skilning	 á	 hlut	 kvenna	 í	

bandarískum	 stjórnmálum	 og	 hvers	 vegna	 karlmenn	 eru	 enn	 ráðandi	 kyn	 hinnar	 pólitísku	

forystu.	 Næst	 verður	 fjallað	 um	 konurnar	 þrjár	 og	 farið	 yfir	 bakgrunn	 þeirra,	menntun	 og	



9	

	

starfsferil.	Þar	verður	reynt	að	svara	því	hvort	og	hvernig	ólíkur	bakgrunnur	hafði	áhrif	á	að	

þær	leiddust	út	í	stjórnmál	og	loks	í	embætti	utanríkisráðherra.	Að	lokum	verða	kenningar	og	

fyrri	rannsóknir	tengdar	saman	við	umfjöllun	um	konurnar	þrjár	og	reynt	að	svara	því	hvers	

vegna	þær	komust	í	valdastöðu.			
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2 . 	 K o n u r 	 o g 	 n ý l i ð u n 	 í 	 b a n d a r í s k u m 	 s t j ó r n m á l u m 	

Í	þessum	kafla	verður	sjónum	beint	að	konum	og	nýliðun	í	bandarískum	stjórnmálum.	Fyrst	

verður	þó	stuttlega	fjallað	um	bandarískt	stjórnkerfi	áður	en	sjónum	er	sérstaklega	beint	að	

því	 hvernig	 það	 snýr	 að	 konum	 í	 stjórnmálum.	 Það	 síðarnefnda	 er	 gert	með	 því	 að	 kynna	

stuttlega	hið	femíníska	sjónarhorn	 í	þessu	sambandi.	En	þeir	sem	aðhyllast	 femínisma	hafa	

bent	á	að	kynjað	valdakerfi	hafi	um	heim	allan	haldið	konum	frá	völdum.	Því	næst	er	greint	

frá	 þremur	 nýlegum	 rannsóknum	 um	 konur	 og	 nýliðun	 í	 stjórnmálum	 í	 Bandaríkjunum.	

Niðurstöður	þeirra	sýna	vel	þær	áskoranir	sem	blasa	við	konum	sem	hyggjast	hasla	sér	völl	í	

bandarískum	stjórnmálum.	

2 . 1 . 	 B anda r í s k t 	 s t j ó r n k e r f i 	

Bandaríkin	 er	 sambandsríki	 sem	 samanstendur	 af	 50	 fylkjum.	 Stjórnarskrá	 Bandaríkjanna,	

sem	 var	 samin	 árið	 1787,	 átti	 að	 hindra	 að	 einhver	 einn	 einstaklingur	 eða	 hópur	 næði	 of	

miklum	 pólitískum	 völdum,	 og	 því	 var	 komið	 á	 stjórnskipun	 sem	 byggir	 á	 valddreifingu.	

Ríkisvaldinu	er	skipt	upp	í	þrjá	aðskilda	valdaþætti	sem	eru	löggjafarvald,	framkvæmdarvald	

og	dómsvald.	Hver	þáttur	tilheyrir	ólíku	valdsviði,	en	getur	takmarkað	vald	hinna	þáttanna,	

með	margþættu	kerfi	aðhalds	(e.	checks	and	balances)	(Wasserman	2011).	

Bandaríska	þingið	fer	með	löggjafarvald	alríkisins	(e.	federal	state).	Það	skiptist	í	tvær	

deildir,	 Öldungadeild	 og	 Fulltrúadeild.	 Báðar	 deildirnar	 þurfa	 að	 samþykkja	 lög	 til	 að	 þau	

teljist	gild	og	geta	báðar	deildir	haft	frumkvæði	að	lagasetningu.	Einungis	Fulltrúadeildin	má	

þó	hafa	 frumkvæði	að	skattlagningu	og	Öldungadeildin	ein	getur	 staðfest	alþjóðasamninga	

og	skipan	ráðherra.	 Í	Fulltrúadeildinni	er	fjölda	þingmanna	skipt	eftir	 íbúafjölda	 í	 fylkjunum	

en	 í	Öldungadeildinni	 sitja	 tveir	 fulltrúar	 frá	hverju	 fylki	Bandaríkjanna.	Þing	 fylkjanna	hafa	

löggjafarvald	 yfir	málefnum	 sem	 heyra	 undir	 fylkin	 en	 það	 er	 nokkuð	 skýr	 verkaskipting	 á	

milli	 alríkis	 og	 fylkjanna.	 Dómstólar	 geta	 síðan	 metið	 hvort	 lög	 standist	 stjórnarskrá	 (e.	

judicial	review).	Opinberar	stofnanir	hafa	þó	reglusetningarvald	sem	þingið	getur	veitt	þeim	

með	 skýru	 og	 afmörkuðu	 umboði.	 Í	 Fulltrúadeildinni	 sitja	 fulltrúar	 frá	 öllum	 fylkjum	

Bandaríkjanna,	 alls	 435	 fulltrúar	 sem	 eru	 kosnir	 í	 kosningum	 á	 tveggja	 ára	 fresti.	 Í	

Öldungadeildinni	sitja	tveir	fulltrúar	frá	hverju	fylki	Bandaríkjanna,	alls	100	fulltrúar	sem	eru	
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kosnir	til	sex	ára	í	senn.	Í	Öldungadeildinni	er	varaforseti	Bandaríkjanna	formlega	forseti	en	í	

Fulltrúadeildinni	er	deildarforseti	kjörinn	af	þingmönnunum	(Wasserman	2011).	

Framkvæmdarvaldið	 ber	 ábyrgð	 á	 að	 lögum	 landsins	 sé	 framfylgt	 og	 stýringu	

ríkisvalds.	 Það	 samanstendur	 af	 forsetanum,	 varaforsetanum	 og	 ríkisstjórninni.	 Í	

Bandaríkjunum	er	forsetaræði	og	er	forsetinn	þjóðkjörinn,	þótt	með	óbeinum	hætti	sé,	sbr.	

bandaríska	kjörmannakerfið	 (e.	electoral	 college).	Völd	hans	eru	margvísleg,	hann	er	æðsti	

handhafi	 framkvæmdarvaldsins.	 Hann	 hefur	 frestandi	 neitunarvald	 gagnvart	 löggjöf	 frá	

þinginu,	 hann	 er	 yfirmaður	 heraflans	 og	 hefur	 skipunarvald	 yfir	 ríkisstjórn,	

hæstaréttardómurum	 og	 embættismönnum.	 Forsetinn	 hefur	 einnig	 náðunarvald,	 gerir	

milliríkjasamninga	 og	 skipar	 sendiherra.	 Bandaríkin	 eru	 leiðandi	 afl	 í	 heiminum	 og	 vegna	

hernaðar-	og	efnahagsstyrks	hafa	þau	mikil	áhrif	innan	alþjóðastofnana.	Því	skiptir	miklu	máli	

hver	 situr	 í	 embætti	 forseta.	 Oft	 er	 talað	 um	 að	 forseti	 Bandaríkjanna	 sé	 valdamesti	

einstaklingur	 í	 hinum	 frjálsa	 heimi.	 Ríkisstjórnin	 er	 síðan	 samsett	 af	 varaforsetanum	 og	

ráðherrum	 sem	 forsetinn	 velur	 en	 Öldungadeildin	 staðfestir.	 Formlegt	 vald	 varaforseta	 er	

takmarkað	 innan	 bandarísku	 stjórnskipunarinnar.	 Varaforsetinn	 er	 forseti	 Öldungadeildar	

bandaríska	 þingsins	 en	 hefur	 ekki	 atkvæðisrétt	 nema	 þegar	 þörf	 er	 á	 oddaatkvæði.	 Hann	

hefur	þó	umtalsvert	dagskrárvald	og	getur	á	þann	hátt	haft	áhrif	á	starfsemi	þingsins.	Afskipti	

varaforseta	 eru	 þó	 aðallega	 formlegs	 eðlis.	 Hann	 setur	 þingið	 en	 felur	 síðan	 varaforseta	

þingsins	 (e.	 president	 pro	 tempore)	 störf	 sín	 við	 dagskrárstjórnun.	 Varaforseti	 hefur	 ekki	

önnur	formleg	völd	nema	þau	að	hann	tekur	við	störfum	forseta	falli	hann	frá	eða	ef	hann	

getur	 ekki	 sinnt	 störfum	 sínum	 af	 öðrum	 ástæðum.	 Það	 er	 mjög	 misjafnt	 hversu	 mikið	

óformlegt	 vald	 varaforsetinn	 hefur	 og	 fer	 það	 að	 miklu	 leyti	 eftir	 persónuleika	 hans	 og	

forsetans	(Wasserman	2011).	

Í	 valdaröð	 á	 eftir	 forseta	 og	 varaforseta	 Bandaríkjanna	 eru	 14	 ráðherrar	

ríkisstjórnarinnar:	 utanríkisráðherra,	 fjármálaráðherra,	 varnarmálaráðherra,	

dómsmálaráðherra,	 innanríkisráðherra,	 landbúnaðarráðherra,	 viðskiptaráðherra,	

atvinnumálaráðherra,	 félagsmálaráðherra,	 húsnæðis-	 og	 skipulagsmálaráðherra,	

samgönguráðherra,	 orkumálaráðherra,	 hermannaráðherra	 og	 heimavarnarráðherra.	

Ráðherrar	eru	skipaðir	af	 forseta	og	þurfa	að	fá	meirihlutastuðning	 í	Öldungadeildinni.	Þeir	

ráðleggja	 forsetanum	 um	málefni	 sem	 heyra	 undir	 viðkomandi	málefnasvið	 ráðherra	 (The	

White	House	2016).	
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Fylkjastjórnir	hafa	völd	 til	að	setja	 lög	sem	alríkisstjórnvaldið	hefur	ekki	vald	 til,	 t.d.	

um	málefni	 eins	 og	menntun,	 samningarétt	 og	 refsingar.	 Stjórn	 fylkjanna	 byggist	 einnig	 á	

þrískiptingu	valds	líkt	og	alríkisstjórnin.	Ríkisstjóri	fer	með	framkvæmdarvald	í	hverju	fylki	og	

er	yfirleitt	kosinn	til	fjögurra	ára	í	senn,	í	sumum	ríkjum	til	tveggja	ára	(Wasserman	2011).	Öll	

fylki	 Bandaríkjanna,	 fyrir	 utan	 Nebraska,	 hafa	 tvær	 þingdeildir	 –	 Fulltrúadeild	 og	

Öldungadeild.	Í	flestum	fylkjum	sitja	fulltrúar	í	Fulltrúadeild	í	tvö	ár	í	senn	og	í	Öldungadeild	í	

fjögur	 ár.	 Stjórnskipun	 fylkja	 er	 breytileg	 en	 fylgir	 yfirleitt	 svipuðu	mynstri	 og	 stjórnskipun	

alríkisins	(Wasserman	2011).	

Það	 er	 hlutverk	 dómsvaldsins	 að	 túlka	 lög	 sem	 þingið	 setur.	 Það	 samanstendur	 af	

Hæstarétti,	 sem	er	æðsta	dómsstig	Bandaríkjanna,	 og	 lægri	 dómsstigum.	 Í	Hæstarétti	 sitja	

níu	hæstaréttardómarar	og	er	einn	þeirra	 forseti	Hæstaréttar.	Forseti	Bandaríkjanna	skipar	

hæstaréttardómara	 með	 staðfestingu	 Öldungadeildarinnar	 og	 eru	 þeir	 æviráðnir.	

Hæstiréttur	 dæmir	 fyrst	 og	 fremst	 í	 málum	 sem	 áfrýjað	 hafa	 verið	 til	 hans	 af	 lægri	

dómsstigum	í	Bandaríkjunum.	En	til	eru	einstaka	mál	þess	eðlis	að	fyrsta	dómsstig	þeirra	er	

hjá	Hæstarétti	(Wasserman	2011).	

Í	 Bandaríkjunum	 er	 tveggja	 flokka	 kerfi	 sem	 virkar	 þannig	 að	 tveir	 stórir	 flokkar	

skiptast	 á	 að	 vera	 í	 meirihluta	 og	 minnihluta	 og	 aðrir	 flokkar	 komast	 nánast	 ekkert	 að.	 Í	

Bandaríkjunum	eru	þessir	tveir	stóru	flokkar	Demókrataflokkurinn	og	Repúblikanaflokkurinn.	

Þetta	 helgast	 af	 því	 að	 í	 Bandaríkjunum	 er	 meirihlutakosningakerfi	 sem	 byggir	 á	

einmenningskjördæmum.	Það	þýðir	að	einungis	sá	sem	flest	atkvæði	fær	nær	kjöri	þrátt	fyrir	

að	 margir	 frambjóðendur	 bjóði	 sig	 fram.	 Þetta	 á	 t.d.	 við	 um	 forsetaembættið1,	 embætti	

ríkisstjóra	 í	 fylkjunum	 sjálfum	 en	 einnig	 um	 þingsæti	 í	 bæði	 Fulltrúa-	 og	 Öldungadeild	

Bandaríkjaþings.	 Allir	 forsetar	 Bandaríkjanna	 frá	 árinu	 1853	 hafa	 komið	 úr	 annað	 hvort	

Demókrata-	eða	Repúblikanaflokknum	þrátt	fyrir	að	einstaka	óháður	frambjóðandi	hafi	vakið	

athygli	og	náð	einhverju	fylgi	(Volkomer	2013).	

																																																								

	

	
1	 Kjörmannakerfið	 (e.	 electoral	 college)	 virkar	 líkt	 og	 einmenningskjördæmin.	 Fylki	 hafa	 ákveðinn	 fjölda	

kjörmanna.	 Sá	 frambjóðandi	 sem	 flest	 atkvæði	 fær	 vinnur	 yfirleitt	 alla	 kjörmenn	 fylkisins	 og	 því	 skiptast	

atkvæðin	ekki	hlutfallslega	á	milli	frambjóðenda.	
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Einmenningskjördæmin	í	Bandaríkjunum	gera	konum	erfiðara	fyrir	að	nota	þá	stefnu	

sem	felur	í	sér	að	þrýsta	á	flokka	til	að	auka	hlut	kvenna.	T.d.	halda	Darcy,	Welch	og	Clark	því	

fram	að	ein	ástæða	þess	að	konum	gengur	betur	í	hlutfallskosningakerfum,	sem	bjóða	fram	

flokkslista,	 sé	 sú	að	 flokkarnir	 verða	 fyrir	meiri	þrýstingi	 að	 tilnefna	konur.	 Í	hlutfallslegum	

kosningakerfum	stilla	flokkarnir	oft	fram	vænlegum	kvenframbjóðendum	á	framboðslista	hjá	

sér	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 höfða	 til	 stærri	 hóps	 kjósenda.	 Listarnir	 eru	 því	 kynjajafnaðir.	 Slíkt	

jafnvægi	er	hins	vegar	ómögulegt	 í	kosningakerfum	þar	sem	aðeins	ein	manneskja	stendur	

fyrir	flokkinn.	Kosningareglur	geta	því	gegnt	mikilvægu	hlutverki	og	haft	áhrif	á	að	konur	geti	

þrýst	á	jafnan	hlut	kynja	(Sanbonmatsu	2006).		

Þegar	kosið	er	til	pólitískra	embætta	í	Bandaríkjunum	fara	fyrst	fram	forkosningar	(e.	

primary	 elections)	 þar	 sem	 kosið	 er	 um	 hverjir	 verða	 fulltrúar	 flokkanna	 í	 seinni	 umferð	

kosninganna.	 Í	 almennu	 kosningunum	 (e.	 general	 election)	 er	 svo	 ákvarðað	 hvaða	

frambjóðendur	komast	endanlega	að	(Davies	og	McKeever	2012).	

Þrátt	fyrir	að	konur	hafi	fengið	kosningarétt	í	Bandaríkjunum	árið	1920,	þá	var	fjöldi	

kvenna	 sem	gegnt	 hafði	 pólitísku	 embætti	 nánast	 óverulegur	mestan	hluta	 20.	 aldarinnar.	

Þetta	á	sérstaklega	við	um	alríkisstig.	Það	hefur	engin	kona	verið	forseti	eða	varaforseti	né	

hefur	kona	náð	útnefningu	flokks	sem	frambjóðandi	til	forseta.	Árið	2016	varð	breyting	þar	á	

þegar	Hillary	Clinton	hlaut	útnefningu	Demókrataflokksins	til	forseta,	fyrst	allra	kvenna.	Tvær	

konur	hafa	verið	 varaforsetaefni,	þær	Geraldine	Ferraro	 fyrir	Demókrataflokkinn	árið	1984	

og	Sarah	Palin	fyrir	Repúblikanaflokkinn	árið	2008.	Fyrir	kosningarnar	árið	1992	höfðu	aldrei	

fleiri	en	tvær	konur	setið	samtímis	 í	Öldungadeildinni	á	sama	tíma,	og	 í	Fulltrúadeild	höfðu	

ekki	setið	fleiri	en	30	konur.	Í	Hæstarétti	var	fyrsti	kvenkyns	dómarinn	ekki	skipaður	fyrr	en	

árið	 1981	 þegar	 Sandra	 Day	 O’Connor	 tók	 sæti.	 Árið	 1993	 var	 önnur	 konan	 skipuð	 í	

Hæstarétt,	Ruth	Bader	Ginsburg	(Davies	og	McKeever	2012). 

En	vaxandi	þungi	 í	 jafnréttisbaráttunni	hefur	hins	vegar	aukið	væntingar	um	aukinn	

frama	kvenna	í	stjórnmálum.	Árið	1992	varð	nokkur	jákvæð	breyting	í	þá	átt	þegar	106	konur	

buðu	sig	fram	til	setu	í	Fulltrúadeild	og	47	voru	kjörnar.	Alls	11	konur	buðu	sig	fram	til	setu	í	

Öldungadeild	 og	 fimm	 voru	 kjörnar.	 Þessi	 árangur	 hélt	 áfram	 og	 árið	 2010	 var	 metfjöldi	

kvenna	 í	 Fulltrúadeild	 eða	 96	 talsins	 og	 í	Öldungadeild	 voru	 17	 konur.	 Þannig	má	ætla	 að	

bandarískir	 kjósendur	hafa	 í	 auknum	mæli	 kunnað	betur	 við	þá	hugmynd	að	 kjósa	 konur	 í	
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embætti.	 Hins	 vegar,	 þar	 sem	 konur	 eru	 yfir	 helmingur	 íbúa	 í	 Bandaríkjunum,	 þá	 eru	 enn	

töluvert	færri	konur	en	karlar	í	stjórnmálum	(Davies	og	McKeever	2012). 

2 . 2 . 	 S t i k l u r 	 ú r 	 b anda r í s k r i 	 k v ennaba r á t t u 	

Baráttan	fyrir	kynjajafnrétti	hefur	staðið	lengi	í	Bandaríkjunum	en	lengi	vel	lét	árangurinn	á	

sér	standa.	Að	mati	femínista	skýrist	það	af	lífseigum	skoðunum	og	valdakerfi	sem	mismunar	

fólki	á	grundvelli	kyns.	Nútímakvennahreyfingar	hafa	leitast	við	að	sýna	hvernig	þetta	gerist	

og	veitt	feðraveldinu	mótstöðu	með	það	að	markmiði	að	upphefja	konur	til	jafns	við	karla	í	

samfélaginu.	 Á	 síðustu	 áratugum	 hefur	 verulegur	 ávinningur	 náðst	 samhliða	 pólitískri	 og	

menningarlegri	 umbreytingu	 í	 bandarísku	 samfélagi.	 Konur	hafa	 í	 auknum	mæli	 haslað	 sér	

völl	 á	 vinnumarkaði	 sem	hefur	breytt	 efnahagslegu	hlutverki	 þeirra	og	 á	menningarbylting	

sjöunda	 áratugarins	 sinn	 þátt	 í	 þessari	 þróun.	 En	 þar	 færðust	 mörkin	 til	 varðandi	

kynjahlutverk	(Davies	og	McKeever	2012). 

Því	hefur	verið	haldið	fram	að	kyn	sé	ekki	endilega	það	að	vera	karl	eða	kona	og	þar	af	

leiðandi	hefur	verið	gerður	greinarmunur	á	kynferði	 (e.	sex)	og	kyngervi	 (e.	gender).	Þó	að	

skoðanir	 séu	 ólíkar	 varðandi	 skilgreiningu	 á	 þessum	 tveimur	 hugtökum,	 þá	 er	 algengasta	

útskýringin	 að	 kynferði	 sé	 líffræðilegt	 auðkenni	 einstaklings.	 En	 kyngervi	 er	 ekki	 síður	

sálfræðilegt	 auðkenni	 einstaklings,	 hegðun	 og	 menningarleg	 áhrif.	 Fólk	 tengir	 yfirleitt	

ákveðið	kynferði	við	ákveðið	kyngervi	-	kvenleiki	er	tengdur	við	að	vera	kona	og	karlmennska	

að	vera	karlmaður.	Judith	Butler	heldur	því	fram	að	kyngervi	sé	ekki	stöðugt	auðkenni	heldur	

sé	 það	 skapað	 í	 gegnum	 venjubundnar	 endurtekningar.	 Það	 hvernig	 einstaklingur	 sýnir	

kyngervi	 sitt	 stjórnast	 af	 samfélagslegum	 viðmiðum	 sem	 eru	 ólík	 eftir	 samfélögum.	 Ýmis	

frávik	 frá	 þessari	 ,,viðeigandi”	 	sýningu	 kyngervis	 eru	 oft	 litin	 hornauga	 og	 jafnvel	 talin	

pervertísk	(Butler	1988). 

Hefðbundin	afstaða	til	kynjanna	(e.	traditionalists)	hvíldi	á	þeirri	hugmynd	að	munur	

væri	á	kynjunum	frá	náttúrunnar	hendi	sem	ekki	væri	hægt	að	breyta.	Því	hafna	femínistar	

og	segja	að	munur	á	milli	kynjanna	sé	hvorki	náttúrulegur	né	óbreytanlegur	heldur	huglægur	

tilbúningur	sem	styðji	við	 feðraveldið.	 	Samkvæmt	femínistum	er	 feðraveldið	byggt	á	þeirri	

trú	að	karlar	séu	æðri	konum.	Það	gegnsýrir	allar	hliðar	samfélagsins	og	tryggir	að	hlutverk	

karla	 séu	 talin	æðri	 og	mikilvægari	 en	 hlutverk	 kvenna.	 Þetta	 endurspeglast	 síðan	 í	 þeirri	

staðreynd	að	karlar	eru	yfirleitt	hærra	launaðir	en	konur	og	að	karllægum	eiginleikum	sé	gert	

hærra	 undir	 höfði	 en	 þeirra	 kvenlægu.	 Femínistar	 trúa	 því	 að	 þessi	 hugmynd	 um	 ólíka	
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hæfileika	 kynjanna	 og	 getu	 sé	 einfaldlega	 röng	 og	 verði	 að	 breytast	 (Davies	 og	McKeever	

2012).	

Tveir	 áberandi	 þræðir	 eru	 einkenni	 í	 nútímakvennahreyfingum	 –	 annars	 vegar	

frjálslyndir	 (e.	 reformist)	 og	hins	 vegar	 róttækir	 (e.	 radical).	 Frjálslyndir	 hópar	hafa	það	 að	

markmiði	 að	 ná	 jafnri	 stöðu	 fyrir	 konur	 í	 núverandi	 kerfi.	 Aðferðir	 þeirra	 eru	 notaðar	 af	

öðrum	 hefðbundnum	 hagsmunahópum	 með	 því	 að	 þrýsta	 á	 löggjöf,	 sækja	 mál	 fyrir	

dómstólum,	 starfa	 í	 kosningum	og	 vekja	 athygli	 á	málefnum	 í	 gegnum	 fjölmiðla	 og	 annað	

lesefni.	Einn	helsti	frjálslyndi	hópurinn	er	National	Organization	for	Women	(NOW)	sem	var	

stofnað	árið	1966	af	konum.	Í	kjölfarið	voru	fleiri	slík	samtök	stofnuð.	Þau	samtök	og	margir	

aðrir	hópar	hafa	náð	töluverðum	árangri	sem	má	að	mörgu	 leyti	þakka	að	þeir	unnu	innan	

kerfisins,	bæði	varðandi	aðferðir	og	markmið.	Á	þann	hátt	hafa	þessir	hópar	fengið	stuðning	

frá	öðrum	stofnunum	með	því	að	höfða	til	bandarískra	gilda	hvað	varðar	jafnréttisstefnu	og	

einstaklingsréttindi	(Davies	og	McKeever	2012). 

Róttækir	femínistar	hafa	sætt	meiri	gagnrýni	og	andúð	en	frjálslyndir	femínistar.	Þrátt	

fyrir	að	vera	minna	skipulagðir	en	frjálslyndir	hópar	þá	eru	róttækir	femínistar	oft	sýnilegri	í	

nútímakvennahreyfingum.	 Þeir	 hafa	 komið	 ýmsum	 málefnum	 fram	 á	 sjónarsviðið	 sem	

hófsamari	hópar	hafa	verið	ánægðir	með	síðar.	Þetta	á	sérstaklega	við	um	málefni	eins	og	

baráttuna	gegn	ofbeldi	gagnvart	konum,	nauðgunum,	klámi	og	baráttu	fyrir	réttindum	lesbía.	

Þar	sem	frjálslyndir	femínistar	eiga	það	til	að	draga	úr	muninum	á	milli	karla	og	kvenna,	þá	

undirstrika	 róttækir	 femínistar	 þennan	 mun	 og	 fella	 hann	 inn	 í	 þeirra	 áætlun	 og	

stefnumótun.	Þannig	hafa	róttækir	femínistar	verið	aðskilnaðarsinnar	og	útilokuðu	þeir	karla	

frá	hópum	þeirra	og	starfsemi.	Umfram	allt	þá	hafa	þeir	verið	þekktir	fyrir	að	ráðast	á	gildi	

hinnar	 hefðbundnu	 fjölskyldu	 sem	 þeir	 telja	 í	 eðli	 sínu	 feðraveldislega	 og	 leiða	 til	

undirokunar	kvenna	(Davies	og	McKeever	2012). 

Þrátt	 fyrir	 ólíkar	 stefnur	 þá	 er	 hins	 vegar	 margt	 sem	 þessir	 tveir	 hópar	 eiga	

sameiginlegt.	Róttækir	femínistar	styðja	jöfn	réttindi	kvenna	og	frjálslyndir	femínistar	styðja	

réttindi	 lesbía	og	berjast	gegn	kynferðislegri	áreitni	og	ofbeldi	gegn	konum.	Reyndar	hefur	

femínismi	 orðið	 pólitískt	 afl	 í	 dag	 einmitt	 vegna	 þess	 að	 konur	 með	 mismunandi	

hugmyndafræðilegar	skoðanir	hafa	borið	kennsl	á	sameiginlegt	viðhorf	um	málefni	sem	áður	

hafa	verið	hunsuð	(Davies	og	McKeever	2012).	
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2 . 3 . 	 S ö gu l e g 	 þ r óun 	 j a f n r é t t i s b a r á t t unna r 	

Kvennahreyfingar	 hafa	 barist	 fyrir	 því	 að	 ná	 fram	 formlegu,	 lagalegu	 og	 pólitísku	 jafnræði	

fyrir	 konur	 samanborið	 við	 karla.	 En	mikið	 ójafnræði	 gagnvart	 konum	 hefur	 verið	 ríkjandi	

langt	 fram	á	20.	öldina.	Hugmyndin	um	aðskilin	 svið	hafði	 áhrif	 á	þau	almennu	viðhorf	 að	

konur	ættu	almennt	ekki	að	sækjast	eftir	atvinnu	utan	heimilisins.	Þar	af	 leiðandi	voru	þær	

útilokaðar	 frá	 því	 að	 sækja	 sér	 menntun	 og	 aðgengi	 þeirra	 var	 takmarkað	 að	 mörgum	

störfum.	 Mikilvægast	 af	 öllu	 var	 að	 konur	 höfðu	 ekki	 kosningarétt.	 Þegar	 bandaríska	

stjórnarskráin	tók	gildi	árið	1789	fengu	fylkin	frelsi	til	að	ákveða	sjálf	hvort	þau	veittu	konum	

kosningarétt.	Aðeins	eitt	fylki	veitti	konum	þessi	réttindi.	New	Jersey	hafði	hins	vegar	allt	frá	

1776	tryggt	konum	kosningarétt	og	því	voru	konur	frá	því	 fylki	þær	fyrstu	 í	vestrænni	sögu	

sem	höfðu	 sama	 rétt	 og	 karlar	 þegar	 kom	að	 kosningum.	Árið	1807	 svipti	 hins	 vegar	New	

Jersey	konur	þessum	rétti	(Davies	og	McKeever	2012).	

Baráttan	fyrir	kosningarétti	fór	fram	í	öllum	fylkjum	Bandaríkjanna.	Framan	af	gekk	sú	

barátta	 ekki	 vel.	 Árið	 1910	höfðu	 konur	 aðeins	 fengið	 kosningarétt	 í	 fjórum	 fylkjum,	 eða	 í	

Colorado,	Utah,	Wyoming	og	Idaho.	Alltaf	voru	sömu	hindranir	á	vegi	kvenna	–	eða	sú	mýta	

að	það	væri	ónáttúrulegt	að	konur	hefðu	kosningarétt.	Baráttunni	fyrir	framförum	í	þessum	

efnum	var	engu	að	síður	haldið	áfram	af	fólki	sem	barðist	fyrir	umbótum	og	réttlæti.	Meðal	

hinna	 framfarasinnuðu	 voru	 ýmsar	 konur	 sem	 vöktu	 athygli	 og	 styrktu	 aðra	 í	 þeirri	 trú	 að	

konur	væru	jafnokar	karla.	Þegar	Bandaríkin	tóku	þátt	í	fyrri	heimsstyrjöldinni	þurftu	margar	

konur	að	ganga	í	störf	sem	karlar	höfðu	áður	séð	alfarið	um.	Þessi	reynsla	ýtti	undir	metnað	

kvenna	og	sannfærði	marga	um	að	konur	væru	í	raun	jafnar	körlum.	Lagaleg	viðurkenning	á	

jafnrétti	 karla	 og	 kvenna	 fékkst	 árið	 1919	 þegar	 samþykkt	 var	 viðbót	 við	 bandarísku	

stjórnarskrána	 (19.	 viðbótin)	 um	 að	 konur	 væru	 jafnar	 körlum	 og	 ári	 seinna	 var	

kosningaréttur	 kvenna	 settur	 í	 lög.	 En	 áfram	 var	 langur	 vegur	 frá	 því	 að	 konur	 stæðu	

jafnfætis	körlum.	Konur	voru	áfram	samfélagslega	og	efnahagslega	mun	verr	settar	en	karlar	

(Davies	og	McKeever	2012). 

Á	árunum	1920	til	1960	fjölgaði	konum	lítið	 í	áhrifastöðum	og	barátta	 fyrir	 jafnrétti	

kynjanna	 þokaðist	 lítið	 áfram.	 Innan	 kvennahreyfingarinnar	 var	 helst	 tekist	 á	 um	 hvort	

sækjast	 ætti	 eftir	 algjöru	 formlegu	 og	 lagalegu	 jafnrétti	 kynjanna	 þar	 sem	 enginn	

greinarmunur	 væri	 leyfður	 á	 kynjununum.	 Eða	 hvort	 hreyfingin	 ætti	 að	 viðurkenna	 það	
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raunverulega	óhagræði	sem	konur	verða	fyrir	og	berjast	fyrir	lögum	sem	mismuna	kynjunum	

þeim	í	hag.	Á	þessum	árum	fjölgaði	þeim	konum	sem	unnu	úti	(Davies	og	McKeever	2012). 

Þrátt	fyrir	að	konur	hefðu	þurft	að	ganga	í	störf	karlmanna	í	seinni	heimsstyrjöldinni,	

þurftu	þær	frá	að	víkja	úr	þeim	störfum	eftir	stríðið.	Margar	konur	sneru	hins	vegar	aftur	út	á	

vinnumarkaðinn	 stuttu	 seinna.	 Helsta	 ástæða	 þess	 voru	 breytingar	 í	 framleiðsluháttum,	

framfarir	í	tækni	og	aukin	markaðsvæðing.	Árið	1940	störfuðu	um	25%	kvenna	utan	heimilis	

en	 árið	 1960	 hafði	 hlutfallið	 aukist	 í	 38%.	 Fyrir	 heimsstyrjöldina	 síðari	 var	 hin	 dæmigerða	

starfandi	kona	einhleyp	og	á	þrítugsaldri	en	eftir	stríðið	var	hún	líklegri	til	að	vera	gift	og	á	

fimmtugsaldri.	Gamla	hefðin	sem	snerist	um	að	konur	ættu	aðeins	að	vinna	utan	heimilisins	

þar	 til	 þær	 giftust,	 var	 því	 smátt	 og	 smátt	 að	 hverfa.	 Það	 hafði	 einnig	 áhrif	 að	 konur	

eignuðust	færri	börn	og	bjuggu	ekki	lengur	í	sveitum.	Ýmis	heimilistæki	voru	einnig	komin	til	

sögunnar	sem	léttu	undir	og	þar	af	leiðandi	tók	ekki	jafn	langan	tíma	að	sinna	heimilisverkum	

og	áður	(Davies	og	McKeever	2012).	

Árið	 1963,	 í	 forsetatíð	 John	 F.	 Kennedy,	 var	 ,,Equal	 Pay	 Act“	 samþykkt	 sem	 átti	 að	

tryggja	 að	 konum	 væri	 ekki	 mismunað	 í	 launum	 á	 grundvelli	 kynferðis.	 Þrátt	 fyrir	 þessa	

lagasetningu	fór	þó	fjarri	að	launabilið	á	milli	karla	og	kvenna	minnkaði.		Þannig	voru	konur	

sem	sinntu	hefðbundnum	kvennastörfum	eins	og	hjúkrun,	kennslu	og	þjónustustörfum	enn	

töluvert	lægra	launaðar	heldur	en	karlar.	Samkvæmt	femínistum	má	rekja	þetta	mynstur	til	

feðraveldisins.	 Þeir	 sem	 hafna	 kenningum	 um	 feðraveldið	 halda	 því	 hins	 vegar	 fram	 að	

kynjaður	vinnumarkaður	endurspegli	einfaldlega	ólík	áhugasvið	kynjanna.	Enn	og	aftur	snýst	

umræðan	um	það	hvort	konur	og	karlar	séu	í	eðli	sínu	ólík	(Davies	og	McKeever	2012). 

Í	byrjun	sjöunda	áratugarins	komu	nýjar	femínískar	hugmyndir	fram	á	sjónarsviðið	þar	

sem	 krafist	 var	 endurmats	 á	 kynjatengslum	 í	 bandarískri	 menningu	 og	 samfélagi.	 Sjöundi	

áratugurinn	 var	 einn	 sá	 ólgumesti	 í	 sögu	 Bandaríkjanna.	 Hreyfingin	 fyrir	 jöfnum	 rétti	

þegnanna	 (e.	 civil	 rights	movement)	og	mótmæli	gegn	stríðinu	 í	Víetnam	virkjaði	marga	 til	

pólitískrar	 þátttöku.	 Viðhorfsbreyting	 meðal	 bandarískra	 ungmenna	 ruddi	 brautina	 fyrir	

nýjum	 lífsstíl	 sem	 fór	 gegn	 hefðbundnari	 gildum.	 Klæðaburður	 breyttist,	 viðhorf	 til	 kynlífs	

varð	 afslappaðra	og	 eiturlyfjanotkun	 varð	 algeng.	Hippar	 ráðlögðu	ungu	 fólki	 að	 fara	 eigin	

leiðir	og	prófa	sig	áfram	með	annars	konar	 lífsstíl.	Eftir	sem	áður	þurftu	femínistar	að	hafa	

fyrir	því	að	koma	þeirra	kröfum	að	í	stjórnmálum	(Davies	og	McKeever	2012).	Mikið	verk	var	

áfram	óunnið. 
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2 . 4 . 	 S aman t e k t 	

Þrátt	 fyrir	 að	 kvennahreyfingin	 hafi	 ekki	 náð	 fram	öllum	markmiðum	 sínum,	 þá	 hefur	 hún	

óneitanlega	 náð	 miklum	 árangri.	 Jafnvel	 þar	 sem	 áþreifanlegar	 niðurstöður	 hafa	 valdið	

vonbrigðum,	 þá	 hafa	 orðið	mikilvægar	 breytingar	 í	 viðhorfi	 almennings.	 Þótt	 það	 séu	 t.d.	

hlutfallslega	 fáar	 konur	 í	 kjörnum	 embættum,	 þá	 er	 ekki	 lengur	 litið	 svo	 á	 að	 það	 sé	

ónáttúrulegt	 eða	 óæskilegt	 að	 konur	 sækist	 eftir	 slíkum	 embættum	 (Davies	 og	McKeever	

2012).	 	 Konur	 eru	 þó	 enn	 í	minnihluta	 þeirra	 sem	 gegna	 opinberum	embættum	og	 í	 hópi	

kjörinna	 fulltrúa.	Það	kann	að	einhverju	 leyti	að	skýrast	af	bandaríska	kosningakerfinu	eins	

og	bent	var	á	að	framan.	En	skýringarnar	eru	fleiri	eins	og	vikið	verður	að	í	næsta	kafla.	
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3 . 	 K y n 	 o g 	 s t j ó r n m á l 	

Í	þessum	kafla	verða	skoðaðar	þrjár	rannsóknir	sem	allar	fjalla	um	tengsl	kyns	og	stjórnmála.	

Fyrsta	 rannsóknin,	 sem	 gerð	 var	 af	 þeim	 Richard	 L.	 Fox	 og	 Jennifer	 L.	 Lawless	 árið	 2010,	

fjallar	um	tengsl	kyns,	pólitískrar	nýliðunar	og	pólitísks	metnaðar.	Önnur	rannsóknin	var	gerð	

af	Kira	Sanbonmatsu	árið	2006	og	fjallar	um	stjórnmálaflokka	og	konur.	Þriðja	rannsóknin	var	

gerð	 af	 Susan	 Carroll	 árið	 2015	 og	 fjallar	 um	 hlutskipti	 kvenna	 í	 stjórnmálum	 í	

Bandaríkjunum.	Með	því	að	skoða	þessar	rannsóknir	verður	leitast	við	að	svara	því	hvað	skýri	

að	konur	komist	síður	í	pólitískar	valdastöður	í	bandarískum	stjórnmálum.	

3 . 1 . 	 R ann sókn 	 R i c h a r d 	 L . 	 F o x 	 o g 	 J e nn i f e r 	 L . 	 L aw l e s s 	

Richard	L.	Fox	og	Jennifer	L.	Lawless	gerðu	rannsókn	á	tengslum	kyns,	pólitískrar	nýliðunar	og	

pólitísks	metnaðar.	Þau	byggðu	rannsókn	sína	á	gögnum	úr	Citizen	Political	Ambition	Panel	

Study	 frá	 árinu	 2008	 á	 meira	 en	 tvö	 þúsund	 mögulegum	 frambjóðendum	 til	 pólitísks	

embættis	í	Bandaríkjunum.	Rannsókn	þeirra	er	greining	á	því	hvernig	kyn	og	pólitísk	nýliðun	

fléttast	saman	við	það	hvernig	frambjóðendur	veljast	(Fox	og	Lawless	2010).		

Tilgangur	rannsóknarinnar	var	að	sýna	fram	á	að	í	hópi	mögulegra	frambjóðenda	væri	

ólíklegra	 að	 hæfar	 konur	 væru	 hvattar	 til	 að	 bjóða	 sig	 fram	 heldur	 en	 karlar	 með	

sambærilega	reynslu	og	sambærileg	pólitísk	tengsl.	Út	frá	því	er	hægt	að	skoða	hvernig	kyn	

hefur	áhrif	á	upplifun	mögulegra	 frambjóðenda	 í	nýliðunarferlinu	sem	á	móti	hefur	áhrif	á	

ákvörðunina	að	bjóða	sig	fram	í	embætti	(Fox	og	Lawless	2010).	

Pólitísk	nýliðun	veltur	töluvert	á	þátttöku	einstaklinga	í	stjórnmálum	og	starfa	 innan	

stjórnmálageirans.	 Líkurnar	 á	 því	 að	 þrýst	 sé	 á	 einstakling	 að	 bjóða	 sig	 fram	 af	 leiðtoga	

stjórnmálaflokks	 aukast	 um	 10%	 ef	 hann	 situr	 í	 stjórn	 sjálfseignarstofnunar	 (e.	 non-profit	

organization).	 Líkurnar	aukast	um	13%	ef	einstaklingur	mætir	á	 stjórnmála-	og	 flokksfundi.	

Líkurnar	 á	 að	 upp	 komi	 tillaga	 um	 að	 einstaklingur	 bjóði	 sig	 fram	 aukast	 um	 16%	 ef	 sá	

einstaklingur	starfar	 fyrir	 frambjóðanda	eða	sem	sjálfboðaliði	 í	kosningaherferð.	Hins	vegar	

sýndi	rannsóknin	fram	á	að	ef	bæði	kona	og	karl	taka	þátt	í	einhverju	af	fyrrnefndu,	þá	eru	

karlar	mun	 líklegri	 til	að	vera	fengnir	til	að	bjóða	sig	 fram	heldur	en	konur	(Fox	og	Lawless	

2010).	
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Það	sem	niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	var	að	kvennahreyfingar	og	kvennafélög	

spila	 stóran	 þátt	 í	 því	 að	 draga	 úr	 kynjabilinu	 í	 pólitískri	 nýliðun.	Mögulegur	 frambjóðandi	

sem	 hefur	 tengsl	 við	 kvennahreyfingu	 er	 35%	 líklegri	 en	 aðrir	 frambjóðendur	 til	 að	 vera	

fenginn	til	að	bjóða	sig	fram	í	embætti	af	kosningahliðverði.	Þetta	þýðir	að	kona	sem	hefur	

tengsl	við	fleiri	en	eina	slíka	stofnun,	er	mun	líklegri	en	meðalkarlinn	í	hópi	þeirra	sem	teljast	

hæfir	frambjóðendur,	til	að	vera	fengin	til	að	bjóða	sig	fram	(Fox	og	Lawless	2010).	

Pólitískir	 nýliðar	 þurfa	 oftast	 að	 komast	 í	 gegnum	 erfiða	 síu	 þar	 sem	 valdamiklir	

einstaklingar	 innan	flokkanna,	embættismenn	og	aðgerðarsinnar	þjóna	sem	hliðverðir,	sem	

hvetja	mögulega	frambjóðendur.	Karlar	hafa	fram	til	þessa	verið	í	meirihluta	slíkra	hliðvarða	

sem	skýrir	að	nokkru	kynjahlutdrægni	 í	nýliðunarferlinu.	Rannsóknin	sýndi	einnig	fram	á	að	

konur	eru	ólíklegri	en	karlar	til	að	fá	hvatningu	frá	hliðverði	um	að	bjóða	sig	fram.	Auðvitað	

eru	 ekki	 öll	 embætti	 eins,	 og	 ráðningarmynstur	 eru	 mismunandi.	 En	 á	 heildina	 litið	 er	

kynjabilið	eftirtektarvert,	sérstaklega	 í	 ljósi	þeirrar	staðreyndar	að	þær	konur	og	þeir	menn	

sem	 voru	 í	 úrtaki	 rannsóknarinnar,	 voru	 jöfn	 hvað	 varðar	 starfskunnáttu	 og	 sýndu	

sambærilegan	áhuga	á	stjórnmálum	(Fox	og	Lawless	2010).	

Á	meðal	repúblikana	voru	karlar	um	33%	líklegri	en	konur	til	að	hafa	fengið	hvatningu	

frá	 hliðverði	 um	 að	 bjóða	 sig	 fram	 til	 embættis.	 Á	meðal	 demókrata	 var	 kynjabilið	 enn	 til	

staðar	 en	 þó	 helmingi	 minna	 en	 hjá	 repúblikönum.	 Ýmsar	 kvennahreyfingar,	 bæði	

flokkatengdar	 og	 ekki,	 hafa	 spilað	 stórt	 hlutverk	 í	 nýliðunarferlinu	 undanfarin	 ár.	 Þessar	

stofnanir	hvetja	konur	til	að	taka	þátt	í	kosningaferlinu	á	ýmsan	hátt,	t.d.	með	því	að	keyra	

kjósendur	á	kosningastað,	skipuleggja	sjálfboðastarfsemi	í	kosningabaráttum	eða	með	því	að	

sækjast	eftir	framlögum	til	frambjóðenda	sem	styðja	kvennatengd	málefni.	Sumar	af	þessum	

stofnunum	hvetja	líka	konur	til	að	bjóða	sig	fram	í	embætti	og	hjálpa	þeim	í	kosningaferlinu.	

Þar	 sem	 markmið	 margra	 þessara	 stofnana	 er	 að	 koma	 á	 framfæri	 framsæknum	

kvenframbjóðendum,	 þá	 knýja	 þær	 konur	 áfram	 inn	 í	 margvísleg	 tengslanet,	 þaðan	 sem	

frambjóðendur	eiga	það	til	að	koma	fram	á	sjónarsviðið	(Fox	og	Lawless	2010).	

Þessar	niðurstöður	gefa	til	kynna	að	hliðverðir	og	pólitískir	gerendur	eru	ólíklegri	 til	

að	 sækjast	 eftir	 konum	 í	 nýliðunartilraunum	 sínum	 en	 hafa	 mun	 meiri	 áhuga	 á	 körlum.	

Niðurstöðurnar	benda	hins	vegar	ekki	til	þess	að	konur	séu	líklegri	en	karlar	til	að	vera	ráðið	

frá	því	með	virkum	hætti	að	bjóða	sig	fram.	Reyndar	er	það	mjög	sjaldgæft.		Aðeins	einn	af	

20	körlum	og	ein	af	30	konum	sögðust	hafa	verið	 lattar	 til	að	bjóða	sig	 fram	af	pólitískum	
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hliðverði.	Lawless	og	Fox	vilja	ekki	velta	sér	of	mikið	upp	úr	þessum	niðurstöðum	sem	benda	

þó	til	þess	að	hliðverðir	eigi	ekki	í	miklum	viðræðum	við	konur	í	þeim	tilgangi	að	hvetja	þær	

til	að	bjóða	sig	fram	(Fox	og	Lawless	2010).	

Af	þessum	niðurstöðum	má	ætla	að	mun	ólíklegra	sé	að	pólitískir	gerendur	fái	konur	

til	 að	 bjóða	 sig	 fram	 í	 embætti	 en	 karla.	 Kynjabilið	 í	 nýliðun	 kemur	 fram	 hvort	 sem	

hliðvörðurinn	 er	 flokksleiðtogi,	 kjörinn	 embættismaður	 eða	 pólitískur	 aðgerðarsinni.	

Ennfremur,	 hvað	 varðar	 breidd	 og	 tíðni	 nýliðunar,	 þá	 eru	 konur	 í	 hópi	 mögulegra	

frambjóðenda	 (e.	 candidate	 eligibility	 pool)	 verr	 settar	 en	 karlar.	 Nýliðunarmynstrið	

endurspeglar	 rótgrónar	 staðlaðar	 	 hugmyndir	 af	 frambjóðendum	 og	 staðfesta	 niðurstöður	

rannsókna	að	hliðverðir	sækist	frekar	eftir	körlum	en	konum	til	að	bjóða	sig	fram	í	embætti.	

Þegar	tekið	er	til	greina	áhersluna	sem	mögulegir	frambjóðendur	leggja	á	aukna	nýliðun	og	

að	 hve	 miklu	 leyti	 stuðningur	 til	 framboðs	 styrkir	 pólitískan	 metnað,	 þá	 munu	 báðir	

stjórnmálaflokkar	 líklega	 halda	 áfram	 að	 tefla	 fram	 yfirgnæfandi	 meirihluta	 af	 karlkyns	

frambjóðendum.	Nema	þeir	geri	meðvitaðar	tilraunir	til	að	leggja	aukna	áherslu	á	að	fá	fleiri	

nýliða	úr	hópi	kvenna	(Fox	og	Lawless	2010).	

Niðurstöðurnar	sýna	að	konur	úr	báðum	stjórnmálaflokkum	eru	ólíklegri	en	karlar	til	

að	 vera	 úr	 hópi	 nýliða	 en	 horfur	 fyrir	 kynjajafnvægi	 voru	 sérstaklega	 slæmar	 fyrir	

Repúblikanaflokkinn.	 Að	 öllu	 jöfnu	 er	 kynjabilið	 í	 pólitískri	 nýliðun	 og	 metnaður	 stöðugur	

þvert	 á	 stjórnmálaflokka.	 En	 það	 er	 ekki	 allt	 jafnt	 þar	 á	 milli.	 Mun	 færri	 konur	 í	

Repúblikanaflokknum	en	Demókrataflokknum	eru	 í	hópi	mögulegra	 frambjóðenda.	Að	auki	

sýnir	 rannsóknin	 hve	 mikið	 kvennastofnanir,	 sem	 auka	 vilja	 hlut	 kvenna	 í	

frambjóðendahópnum,	bæta	hlut	 kvenna	 í	 sambandi	 við	pólitíska	nýliðun.	Áhrif	 þeirra	 eru	

sérstaklega	 mikil	 í	 ljósi	 þeirrar	 staðreyndar	 að	 meira	 en	 fjórðungur	 kvenna	 í	 úrtaki	

rannsóknarinnar	 hafði	 verið	 í	 sambandi	 við	 þessar	 stofnanir	 (Fox	 og	 Lawless	 2010).	

Nýafstaðnar	 kosningar,	 sem	 haldnar	 voru	 þann	 4.	 nóvember	 2016,	 staðfesta	 þessar	

niðurstöður.	 Fjöldi	 kvenríkisstjóra	 fækkaði	 úr	 sex	 í	 fimm,	 og	 fjöldi	 þingkvenna	 í	 bæði	

Öldungadeild	 og	 Fulltrúadeild	 hélst	 sá	 sami	 en	 hlutur	 kvenna	 jókst	 hins	 vegar	 ekki.	

Repúblikanaflokkurinn	 náði	 mun	 færri	 konum	 inn	 á	 þing	 en	 Demókrataflokkurinn	 (Cohn	

2016).	

Þó	 að	 niðurstöðurnar	 sýni	 fram	 á	 kynjahlutdrægni	 í	 sambandi	 við	 pólitískt	

nýliðunarferli,	 þá	 undirstrika	 þær	 að	 á	 tveimur	 sviðum	 standa	 konur	 ekki	 verr	 að	 vígi	 en	
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karlar.	Fyrst	og	fremst	virðast	konur	ekki	þurfa	að	standa	betur	að	vígi	en	karlar	þegar	kemur	

að	því	að	sannfæra	þær	um	eða	þær	íhugi	að	bjóða	sig	fram	í	embætti.	Í	öðru	lagi	eru	konur	

ólíklegri	en	karlar	 til	að	vera	 taldar	 frá	því	að	bjóða	sig	 fram	af	hliðverði.	Þetta	er	hægt	að	

skýra	út	frá	þeirri	staðreynd	að	konur	eru	ólíklegri	en	karlar	til	að	taka	þátt	í	samræðum	með	

þeim	aðilum	sem	koma	að	máli	í	sambandi	við	nýliðun	(Fox	og	Lawless	2010).	

3 . 2 . 	 R ann sókn 	 K i r a 	 S anbonma t s u 	

Í	 rannsókn	 Kira	 Sanbonmatsu	 frá	 2006	 er	 fjallað	 um	 hlutverk	 stjórnmálaflokka	 við	 val	 á	

frambjóðendum.	 Í	 þeim	 tilgangi	 skoðaði	 hún	 nokkur	 fylki	 Bandaríkjanna	 sem	 leiddi	 í	 ljós	

eftirfarandi	tengsl.	Þar	sem	stjórnmálaflokkarnir	eru	vel	skipulagðir	og	sterkir	hafa	þeir	meira	

um	val	á	frambjóðendum	að	segja.	Það	þýddi	jafnframt	að	við	þær	aðstæður	væri	ólíklegra	

að	konur	væru	í	hópi	frambjóðenda.	Það	sýndi	sig	einnig	að	flokksleiðtogar	voru	í	sífelldri	leit	

að	 góðum	 frambjóðendum	 og	 hvöttu	 efnilega	 einstaklinga	 til	 dáða.	 Annars	 staðar	 voru	

stjórnmálaflokkarnir	 þó	 verr	 skipulagðir	 og	 forysta	 þeirra	 kom	 lítið	 að	 því	 að	 velja	

frambjóðendur.	Hvort	hagsmunahópar	skipti	máli	varðandi	nýliðun	fór	líka	eftir	fylkjunum.	Í	

Colorado,	Iowa	og	Norður-Karólínu	t.d.	leituðu	stjórnmálaflokkar	til	hagsmunahópa	varðandi	

aðstoð	við	nýliðun.	Sama	mátti	segja	um	Alabama.	Nýliðunarferlið	var	því	ekki	eins	 í	öllum	

fylkjum	Bandaríkjanna	og	þess	vegna	ætti	ekki	að	skoða	niðurstöður	frá	fylkjunum	sem	eina	

heild	þegar	verið	væri	að	greina	hlutverk	stjórnmálaflokka	í	kosningum	að	mati	Sanbonmatsu	

(Sanbonmatsu	2006).	

Þegar	 forvalskjósendur	 eiga	 val	 um	að	 kjósa	 kvenframbjóðendur	 getur	 það	 komið	 í	

veg	fyrir	að	hindrun	verði	á	veginum	fyrir	framboði	kvenna	og	þannig	aukið	möguleika	þeirra.	

Þegar	flokksleiðtogar	gera	ráð	fyrir	ákveðinni	hlutdrægni	kjósenda	er	hætta	á	að	slíkt	hindri	

eða	virki	 letjandi	fyrir	konur	að	bjóða	sig	fram.	Margar	konur,	sem	Sanbonmatsu	tók	viðtöl	

við	 í	 þeim	 fylkjum	þar	 sem	 flokkar	 taka	þátt	 í	 hliðvarðaathöfnum,	 voru	 á	þeirri	 skoðun	að	

flokksleiðtogar	skynji	ekki	kjörþokka	hjá	kvenframbjóðendum	rétt	(Sanbonmatsu	2006).	

Fjölbreytni	 í	 stjórnmálum	 er	 að	 öllum	 líkindum	 eftirsóknarverðara	 fyrir	 samfélagið.	

Dæmisögurnar	 sem	 Sanbonmatsu	 tók	 fyrir	 færa	 takmarkaðar	 sannanir	 fyrir	 því	 að	 einn	

flokkur	hafi	 sóst	eftir	að	 fá	 fleiri	konur	 til	að	gefa	kost	á	sér	sem	 leið	 til	að	keppa	við	hinn	

flokkinn.	 Engu	 að	 síður,	 þá	 er	 helsta	 viðmiðunin	 í	 nýliðunarferlinu	 að	 finna	 frambjóðanda	

sem	 getur	 unnið.	 Jafnvel	 á	 meðal	 flokksleiðtoga	 sem	 eru	 skilningsríkir	 við	 að	 auka	 hlut	

kvenna,	þá	er	sigur	helsta	markmiðið	(Sanbonmatsu	2006).			
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Þegar	 Sanbonmatsu	 gerði	 rannsókn	 sína	 hafði	 Repúblikanaflokkurinn	 náð	 auknum	

árangri	í	fylkjakosningum	en	samt	sem	áður	minnkaði	hlutfall	kvenna	sem	kjörnar	voru	í	þeim	

stjórnmálaflokki.	 Hins	 vegar	 hafði	 Demókrataflokkurinn	 tapað	 sætum	 en	 samt	 aukið	 hlut	

kvenna	út	um	allt	 land.	Þetta	gæti	 skýrst	af	 kynjabilinu	 í	 sambandi	 við	kosningahegðun	en	

kvenkyns	 kjósendur	 eru	 líklegri	 til	 að	 samsama	 sig	 með	 demókrötum	 heldur	 en	

repúblikönum.	 Demókrataflokkurinn	 er	 hugmyndafræðilega	 fjölbreyttari	 og	 hefur	 verið	

líklegri	 en	 Repúblikanaflokkurinn	 að	 leggja	 áherslu	 á	 jafnt	 hlutfall	 kynja	 í	 flokkanefndum.	

Repúblikanir	 eiga	 það	 einnig	 til	 að	 vera	 vantrúaðri	 í	 garð	 kvenframbjóðenda	 heldur	 en	

demókratar,	 vegna	 þess	 að	 konur	 eru	 oft	 taldar	 frjálslyndari	 en	 karlar.	 Þar	 af	 leiðandi	 er	

mögulegt	 að	 kjósendur	 Repúblikanaflokksins	 skynji	 að	 kvenframbjóðendur	 séu	 ekki	 nógu	

íhaldssamir.	 Annað	 áhugavert	 atriði	 er	 að	 orðspor	 flokkanna	 varðandi	 þátttöku	 kvenna	

gengur	oft	gegn	ýmsum	spám.	Í	öllum	dæmisögunum	sem	Sanbonmatsu	skoðaði	úr	ólíkum	

fylkjum,	höfðu	konur	í	Repúblikanaflokknum	náð	ýmsum	málefnum	fram	sem	komu	konum	í	

stjórnmálum	til	góða	(Sanbonmatsu	2006).	

3 . 3 . 	 R ann sókn 	 S u s an 	 C a r r o l l 	

Susan	 Carroll	 rannsakaði	 hlutskipti	 kvenna	 í	 stjórnmálum	 í	 Bandaríkjunum	 og	 byggði	

rannsókn	sína	á	niðurstöðum	kosninga	árið	2014.	Á	undanförnum	árum	hefur	hlutur	kvenna	í	

embætti	 á	 fylkjastigi	 minnkað	 eftir	 nokkurra	 áratuga	 aukningu	 og	 kosningarnar	 árið	 2014	

breyttu	þessu	mynstri	ekki.	Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	að	þó	að	konur	hefðu	náð	

auknum	árangri	undanfarin	ár	með	þátttöku	í	stjórnmálum,	þá	er	truflandi	hvernig	þróunin	

hefur	jafnast	út	á	meðal	fylkiskjörinna	embættismanna	(Carroll	2015).	

Eftirtektarvert	og	jákvætt	er	að	konum,	sem	eru	ríkisstjórar,	hefur	fjölgað	undanfarin	

ár.	 Af	 36	 konum	 sem	 hafa	 verið	 ríkisstjórar	 í	 sögu	 Bandaríkjanna,	 hafa	 22	 setið	 allt	

kjörtímabilið	eða	hluta	af	því	á	fyrstu	árum	21.	aldarinnar.	Dæmi	eru	um	að	konur	hafi	setið	í	

fylkjakjörnu	embætti	(e.	statewide)	áður	en	þær	buðu	sig	fram	til	ríkisstjóra.	Að	sama	skapi	

hafa	 margar	 af	 þeim	 konum	 sem	 buðu	 sig	 fram	 á	 þing,	 öðlast	 reynslu	 og	 sýnileika	 í	

fylkjastjórnmálum	áður	en	þær	sóttust	eftir	alríkisstöðu.	Af	84	konum	sem	sátu	á	113.	þingi	

Bandaríkjanna,	 höfðu	 45	 þeirra	 verið	 kjörnar	 fulltrúar	 í	 Fulltrúadeild	 fylkisþinga	 (e.	 state	

house),	20	höfðu	starfað	í	Öldungadeild	fylkisþingsins		(e.	state	senate)	og	þrjár	höfðu	setið	í	

öðru	fylkjakjörnu	(e.	statewide)	embætti.	Af	20	konum	sem	voru	öldungardeildarþingmenn	á	

tíma	rannsóknarinnar	höfðu	þrjár	starfað	í	þingdeild	heimafylkis	þeirra,	fimm	í	Öldungadeild	
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heimafylkisins	og	fjórar	í	öðru	fylkjakjörnu	(e.	statewide)	embætti.	Fyrri	rannsóknir	hafa	sýnt	

að	konur	sem	bjóða	sig	fram	til	embættis	eru	ólíklegri	en	karlkyns	starfsbræður	þeirra	til	að	

eiga	 sjálfar	 frumkvæði	 að	 því	 að	 bjóða	 sig	 fram.	 Oftar	 en	 ekki	 sækjast	 konur	 aðeins	 eftir	

embætti	eftir	að	hafa	fengið	hvatningu	frá	öðrum	(Carroll	2015).	

Að	mati	Carroll	benda	niðurstöður	rannsóknar	hennar	til	þess	að	framtíðin	fyrir	konur	

í	fylkjastjórnmálum	muni	velta,	að	minnsta	kosti	að	hluta	til,	á	því	að	konur	skipi	sæti	í	bæði	

kjörnum	og	 skipuðum	 stöðum.	 Löggjafarleiðtogar,	 leiðtogar	 framkvæmdarvaldsins	 og	 aðrir	

flokksleiðtogar,	sem	og	margvíslegar	stjórnmálalegar	hreyfingar,	gegna	mikilvægu	hlutverki	í	

að	bera	kennsl	 á	og	 styðja	mögulega	kvenkyns	 frambjóðendur.	 Tilraunir	 til	 nýliðunar	gætu	

vel	verið	mælikvarðinn	á	að	meta	hvort	fjöldi	kvenkyns	embættismanna	muni	halda	áfram	að	

staðna	eða	færast	jafnt	og	þétt	upp	á	við	í	stjórnmálum	eins	og	raunin	varð	á	fyrri	áratugum	

(Carroll	2015).	

3 . 4 . 	 S aman t e k t 	

Í	 kaflanum	 var	 farið	 yfir	 þrjár	 nýlegar	 rannsóknir	 sem	 allar	 fjalla	 um	 tengsl	 kyns	 og	

stjórnmála.	Rannsóknirnar	sýna	allar	að	karlar	eru	mun	líklegri	til	að	vera	fengnir	til	að	bjóða	

sig	 fram	 í	 pólitískt	 embætti	 heldur	 en	 konur,	 þrátt	 fyrir	 að	 hafa	 sambærilega	menntun	 og	

pólitísk	 tengsl.	Á	meðal	Repúblikana	er	þessi	munur	meiri	en	hjá	demókrötum	en	engu	að	

síður	er	vandamálið	viðvarandi	í	báðum	flokkum.	Pólitísk	þátttaka	hefur	einnig	áhrif	á	hverjir	

eru	valdir	sem	mögulegir	frambjóðendur.	Það	er	því	mun	auðveldara	fyrir	einstaklinga	sem	

starfað	hafa	í	flokkunum	sjálfum,	sem	t.d.	sjálfboðaliðar	eða	eitthvað	slíkt,	að	bjóða	sig	fram	í	

pólitískt	 embætti,	 heldur	 en	 þeir	 sem	 aldrei	 hafa	 haft	 nein	 afskipti	 af	 stjórnmálum.	

Kvennahreyfingar	 höfðu	 einnig	 mikil	 áhrif	 í	 þessu	 sambandi	 og	 þeir	 frambjóðendur	 sem	

höfðu	verið	í	samskiptum	við	slíkar	hreyfingar	eru	líklegri	til	að	vera	fengnir	til	að	bjóða	sig	

fram	 í	 embætti	 af	 pólitískum	 hliðverði.	 Rannsóknirnar	 sýndu	 einnig	 að	 helsta	 markmið	

flokkanna	 er	 að	 sigra	 kosningar	 og	 þá	 teljast	 konur	 ekki	 eins	 vænlegur	 kostur	 sem	

frambjóðendur	eins	og	karlar.	Einnig	kom	fram	að	kvenkyns	kjósendur	eru	líklegri	til	að	eiga	

samleið	með	málefnum	Demókrataflokksins	frekar	en	Repúblikanaflokksins.	Það	er	því	 ljóst	

að	flokkarnir	þurfa	að	vera	vakandi	fyrir	því	að	hvetja	konur	til	að	bjóða	sig	fram	í	embætti.	
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4 . 	 U t a n r í k i s r á ð h e r r a r 	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 þær	 þrjár	 konur	 sem	 hafa	 setið	 í	 embætti	 sem	

utanríkisráðherrar	 í	Bandaríkjunum.	Á	tíma	embættissetu	þeirra	voru	þær	allar	valdamestu	

konurnar	 í	 landinu	á	stjórnmálasviðinu.	Fyrst	verður	fjallað	um	Madeleine	Albright	sem	var	

fyrsta	konan	til	að	sitja	í	embættinu.	Síðan	verður	fjallað	um	Condoleezza	Rice	og	að	lokum	

Hillary	 Rodham	Clinton.	 Litið	 verður	 yfir	 bakgrunn	 þeirra,	æsku,	menntun	 og	 starfsferil	 og	

reynt	að	skoða	hvað	þessar	þrjár	konur	eiga	sameiginlegt	og	hvað	gerði	það	að	verkum	að	

þær	voru	valdar	í	embættið.	

4 . 1 . 	Made l e i n e 	 A l b r i g h t 	

Madeleine	Albright	var	64.	utanríkisráðherra	Bandaríkjanna	og	jafnframt	fyrsta	konan	til	að	

sitja	í	því	embætti.	Hún	er	demókrati	og	sat	í	embætti	í	4	ár,	frá	1997	til	2001,	í	ríkisstjórn	Bill	

Clinton	 (Office	 of	 the	 Historian	 2016a).	 Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 bakgrunn	 hennar,	

menntun	og	starfsferil.	

4 . 1 . 1 . 	Æ s k a 	 o g 	menn tun 	

Madeleine	 Korbel	 Albright	 fæddist	 Marie	 Jana	 Korbel	 þann	 15.	 maí	 árið	 1937	 í	 Prag	 í	

fyrrverandi	 Tékkóslóvakíu.	 Faðir	 hennar,	 Josef	 Korbel,	 starfaði	 í	 utanríkisþjónustu	

Tékkóslóvakíu,	 og	 móðir	 hennar,	 Anna,	 var	 heimavinnandi	 húsmóðir.	 Hún	 átti	 tvö	 yngri	

systkini,	 þau	 Katherine	 og	 John.	 Vegna	 þess	 að	 faðir	 hennar	 var	 háttsettur	 í	 stjórnkerfi	

landsins	neyddist	fjölskyldan	til	að	flýja	Tékkóslóvakíu	eftir	að	nasistar	hernámu	landið	árið	

1939.	Fjölskyldan	var	auk	þess	 í	hættu	vegna	trúar	sinnar.	Rétt	 fyrir	brottför	fjölskyldunnar	

höfðu	þau	öll	skipt	 frá	gyðingdómi	yfir	 í	 rómversk-kaþólska	trú.	Fjölskyldan	flúði	 til	London	

þar	 sem	 Josef	 starfaði	 sem	 ráðgjafi	 Edvard	 Benes,	 sem	 var	 forseti	 Tékkóslóvakíu	 í	 útlegð.	

Þegar	 nasistar	 voru	 sigraðir,	 sneri	 Josef	 aftur	 til	 Tékkóslóvakíu	 með	 fjölskyldu	 sína.	 Hann	

neyddist	 hins	 vegar	 til	 að	 flýja	 aftur	 eftir	 valdatöku	 kommúnista	 árið	 1948	 en	 hann	 var	

dæmdur	til	dauða	í	heimalandi	sínu	(Albright	2003).	

Sama	ár,	þegar	Albright	var	ellefu	ára	gömul,	var		fjölskyldu	hennar	veitt	pólitískt	hæli	

í	Bandaríkjunum	og	þau	fluttu	til	Denver	í	Colorado.	Í	uppeldi	sínu	varð	Albright	fyrir	miklum	

áhrifum	frá	föður	sínum	sem	mótuðu	skoðanir	hennar.	Faðir	hennar	starfaði	sem	prófessor	í	

stjórnmálafræði	 við	 Háskólann	 í	 Denver	 þar	 sem	 hann	 varð	 mikilsvirtur	 fræðimaður	 og	
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áhrifamikill	meðal	 þeirra	 sem	 létu	 sig	 alþjóðastjórnmál	 varða	 í	 Bandaríkjunum	 (Mihalkanin	

2004).		

Eftir	að	Madeleine	varð	bandarískur	ríkisborgari	árið	1957	sóttist	hún	eftir	fræðilegri	

menntun.	 Áhugi	 hennar	 á	 stjórnmálum	 varð	 til	 þess	 að	 hún	 skráði	 sig	 í	 stjórnmálafræði	 í	

Wellesley-háskóla	 þaðan	 sem	 hún	 útskrifaðist	 árið	 1959.	 Í	 framhaldi	 fór	 hún	 í	 Columbia-

háskólann	og	lauk	þaðan	doktorsprófi	í	alþjóðastjórnmálum	(Mihalkanin	2004).	

Madeleine	giftist	Joseph	Medill	Patterson	Albright	þremur	dögum	eftir	útskrift	sína	úr	

Wellesley.	Þau	bjuggu	fyrst	í	Chicago	í	Illinois,	síðan	á	Long	Island	í	New	York	og	fluttust	loks	

til	Washington,	D.C.	Þau	eignuðust	þrjár	dætur	áður	en	þau	skildu	árið	1982	(Dobbs	1999).	

4 . 1 . 2 . 	 S t a r f s f e r i l l 	

Albright	 hóf	 afskipti	 af	 stjórnmálum	þegar	 hún	 studdi	 kosningabaráttu	 Edmund	 S.	Muskie,	

öldungardeildarþingmanns,	þegar	hann	bauð	sig	fram	til	forseta	árið	1976.	Í	kjölfarið	starfaði	

hún	sem	helsti	aðstoðarmaður	Muskie	í	löggjafarmálum	næstu	tvö	árin	á	eftir.	Árið	1978	var	

Albright	 boðið	 að	 vera	 helsti	 tengiliður	 (e.	 legislative	 liaison)	 Þjóðaröryggisráðs	

Bandaríkjanna	 við	 þingið,	 af	 fyrrverandi	 kennara	 sínum,	 Zbigniew	 Brzezinski	 í	 Columbia-

háskóla.	 En	 hann	 starfaði	 þá	 sem	 þjóðaröryggisráðgjafi	 í	 ríkisstjórn	 Jimmy	 Carter	 forseta.	

Albright	 tók	 boðinu	 og	 var	 í	 starfinu	 til	 ársins	 1981.	 Árið	 1982	 gekk	 hún	 í	 starfslið	

Georgetown-háskóla	þar	sem	hún	var	 rannsóknarprófessor	 í	alþjóðastjórnmálum	(Office	of	

the	Historian	2016a).	

Albright	gerðist	 ráðgjafi	 forsetaframbjóðandans	Walter	Mondale	árið	1984.	Hún	var	

einnig	helsti	stefnuráðgjafi	Michael	S.	Dukakis	þegar	hann	bauð	sig	fram	til	forseta	árið	1988.	

Árið	1989	varð	hún	forseti	rannsóknarstofnunarinnar	Center	for	National	Policy.	Næstu	árin	

á	 eftir	 var	 hún	 skipuð	 í	 stjórn	 nokkurra	 stofnana,	 þar	 á	meðal	 hjá	Wellesley-háskólanum,	

Black	Student	Fund	og	Washington	Urban	League	(	Dobbs	1999).	

Á	 þeim	 tíma	 sem	 Albright	 kenndi	 við	 Georgetown-háskóla,	 bjó	 hún	 í	 stóru	 húsi	 í	

Georgetown	í	Washington	þar	sem	hún	hélt	mörg	matar-	og	kokteilboð.	Á	meðal	gesta	voru	

háttsettir	 einstaklingar	 í	 Washington	 og	 þannig	 byggði	 hún	 upp	 tengslanet	 af	

stuðningsmönnum.	 Þar	 á	 meðal	 voru	 fyrrverandi	 embættismenn	 úr	 utanríkisráðuneytinu,	

blaðamenn,	 fræðimenn	 og	 stjórnmálamenn.	 Hún	 tók	 jafnvel	 á	móti	 háttsettum	 erlendum	

embættismönnum	 eins	 og	 ísraelska	 forsætisráðherranum	 Shimon	 Peres,	 breska	

forsætisráðherranum	Margaret	Thatcher	og	Noor	drottningu	Jórdaníu	(Albright	2003).	
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Albright	hafði	mikil	áhrif	á	nemendur	sína	en	þeir	heilluðust	af	henni	og	fengu	jafnvel	

boð	heim	til	hennar.	Sem	kennari	var	hún	hress,	áhugasöm	og	frjálsleg.	Hún	átti	auðvelt	með	

að	koma	námsefninu	til	skila	til	nemenda	sinna	og	gerði	flókin	málefni	auðveldari	að	skilja.	

Hún	starfaði	í	ellefu	ár	hjá	Georgetown-háskóla	og	hlaut	fjölda	verðlauna	og	viðurkenninga,	

þar	á	meðal	sem	kennari	ársins	fjögur	ár	í	röð	(Albright	2003).	

Albright	 kynntist	 Clinton	 forseta	 árið	 1988	 í	 gegnum	 Chuck	 Manatt,	 vin	 og	

samstarfsfélaga	Albright	í	Demókrataflokknum.	Clinton	hafði	óskað	eftir	því	að	hitta	Albright	

en	 hann	 var	 þá	 ríkisstjóri	 Arkansas.	 Albright	 hélt	matarboð	 þar	 sem	 hún	 bauð	 Clinton	 og	

Manatt	 ásamt	 fleirum.	 Clinton	 skrifaði	 henni	 langt	 þakkarbréf	 í	 kjölfarið	 þar	 sem	 hann	

minntist	á	að	hann	vildi	gjarnan	ganga	í	Council	on	Foreign	Relations.	Á	næstu	mánuðum	á	

eftir	 áttu	 þau	 í	 bréfaskriftum	 og	 töluðust	 við	 í	 síma	 nokkrum	 sinnum.	 Loks	 bað	 Clinton	

Albright	um	að	mæla	með	sér	í	ráðið,	sem	og	hún	gerði,	eftir	að	hafa	kynnt	sér	afstöðu	hans	í	

ýmsum	málefnum.	Það	kom	ekki	á	óvart	að	Clinton	sem	ungur	ríkisstjóri	leitaðist	eftir	vináttu	

Albright.	 Flestir	 sem	 vildu	 komast	 til	 áhrifa	 innan	 Demókrataflokksins	 vissu	 að	 hennar	

stuðningur	væri	mikilvægur.	Það	er	því	 ljóst	að	hver	sá	sem	vildi	 leiða	Demókrataflokkinn	á	

árunum	 1980	 til	 1991	 þurfti	 að	 hafa	 komið	 upp	 samböndum	 við	 Albright,	 hún	 var	 það	

áhrifamikil	(Albright	2003).		

Þegar	 Bill	 Clinton	 sóttist	 eftir	 að	 verða	 forsetaefni	 Demókrataflokksins	 í	

forsetakosningunum	árið	1992	hafði	hann	stuðning	Albright.	Hún	starfaði	sem	helsti	ráðgjafi	

hans	 í	 utanríkismálum	 í	 kosningabaráttu	 hans	 og	 fram	 að	 embættistöku	 hans	 til	 forseta	 í	

upphafi	árs	1993.	Í	kjölfarið	bað	Clinton	hana	um	að	taka	við	stöðu	sendiherra	Bandaríkjanna	

hjá	 Sameinuðu	þjóðunum.	Albright	 varð	 strax	 áhrifamikil	 innan	 Sameinuðu	þjóðanna.	Hún	

þekkti	 heimsstjórnmálin	 vel	 og	 var	 fulltrúi	 Bandaríkjanna	 sem	 voru	 helsti	 stuðningsaðili	

Sameinuðu	þjóðanna	 varðandi	 athafnir	 þeirra	og	 fjárlög.	Clinton	 forseti	 var	mjög	ánægður	

með	 störf	 hennar	 og	 sagði	 stundum	 að	 hún	 útskýrði	 utanríkisstefnu	 hans	 betur	 fyrir	

almenningi	en	nokkur	annar.	Albright	var	mjög	ánægð	í	starfi	sínu	hjá	Sameinuðu	þjóðunum	

og	 lagði	áherslu	á	mannlega	hlið	ýmissa	átakamála,	eins	og	þegar	Berlínarmúrinn	 féll.	Hún	

bar	ávallt	hag	flóttamanna	fyrir	brjósti,	enda	var	hún	sjálf	barn	innflytjenda	og	flóttamanna,	

og	 hún	 vildi	 að	 Bandaríkin	 yrðu	 tilbúin	 að	 veita	 mannúðaraðstoð	 ef	 nauðsynlegt	 væri	

(Albright	2003).	
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Þegar	Clinton	forseti	hóf	seinna	kjörtímabil	sitt	sem	forseti	Bandaríkjanna	var	hann	á	

höttunum	eftir	nýjum	utanríkisráðherra.	Albright	vonaðist	 til	að	verða	 fyrir	valinu	en	helsti	

keppinautur	hennar	um	embættið	lagði	áherslu	á	að	hann	myndi	heimsækja	stærstu	borgir	

heims	 eins	 og	 London,	 París	 og	 Tókýó	 yrði	 hann	 utanríkisráðherra.	 Hún	 lagði	 hins	 vegar	

áherslu	 á	 að	 heimsækja	 tugi	 borga	 sem	 áður	 höfðu	 verið	 hunsuð	 af	 utanríkisráðuneytinu,	

eins	 og	 Naírobí,	 Baku	 og	 Lima.	 Hún	 lagði	 einnig	 mikla	 áherslu	 á	 að	 verða	 nákunnug	

lykilleikmönnum	í	hernum	og	utanríkisráðuneytinu	og	þegar	dagskráin	leyfði	var	hún	dugleg	

að	heimsækja	bandaríska	hermenn	erlendis	(Albright	2003).	

Hillary	Clinton	var	talin	vera	einn	helsti	stuðningsmaður	Albright	en	hún	vildi	þó	ekki	

tjá	sig	neitt	um	tilnefninguna	opinberlega	en	hún	sagði	þó	eiginmanni	sínum	forsetanum	sína	

skoðun.	Þegar	Clinton	forseti	hafði	loks	samband	við	hana	til	að	bjóða	henni	starfið	þá	spurði	

hann	hana	hvort	hún	gæti	ráðið	við	mann	eins	og	Hafaz	al-Assad,	þáverandi	forseta	Sýrlands.	

Þá	svaraði	Albright	að	hann	væri	eins	og	hvolpur	miðað	við	Jesse	Helms,	sem	var	umdeildur	

þingmaður	repúblikana.	Það	sannfærði	Clinton	og	hann	bauð	henni	starfið	(Albright	2003).	

4 . 1 . 3 . 	 U t an r í k i s r á ðhe r r a 	

Árið	 1996	 var	 Albright	 tilnefnd	 af	 Clinton	 forseta	 í	 stöðu	 utanríkisráðherra	 og	

öldungardeildarráðið	samþykkti	tilnefninguna	samhljóma.	Hún	sór	eið	sem	utanríkisráðherra	

þann	 23.	 janúar	 árið	 1997	 og	 varð	 þar	 með	 háttsettasta	 konan	 innan	 bandarísku	

ríkisstjórnarinnar	 en	 einnig	 fyrsta	 konan	 til	 að	 verða	 utanríkisráðherra	 í	 Bandaríkjunum	

(Office	of	the	Historian	2016a) 

Albright	beitti	 sér	 strax	 fyrir	 því	 að	 koma	á	 friði	 í	Miðausturlöndum.	 Í	 þeim	 tilgangi	

hitti	hún	fyrst	forsætisráðherra	Ísrael,	Benjamin	Netanyahu;	síðan	leiðtoga	Palestínumanna,	

Yasser	Arafat;	 forseta	Sýrlands,	Hafez	al-Assad;	 forseta	Egyptalands,	Hosny	Mubarak;	 Fahd	

konung	 Sádí-Arabíu;	 og	 loks	 Hussein	 konung	 Jórdaníu.	 Albright	 fordæmdi	

hryðjuverkastarfsemi	og	hvatti	Netanyahu	til	að	gefa	eftir	við	Palestínumenn	og	lofaði	síðan	

að	hún	myndi	ekki	funda	með	leiðtogum	Ísrael	og	Palestínu	aftur	nema	þeir	væru	tilbúnir	að	

taka	 erfiðu	 ákvarðanirnar	 (Albright	 2003).	 Í	 júlí	 árið	 2000	 sneri	 Albright	 aftur	 til	

Miðausturlanda	þar	sem	viðræður	á	milli	nýs	forsætisráðherra	Ísrael,	Ehud	Barak,	og	Arafat	

lauk	 þegar	 Barak	 sagði	 að	 hann	 ætlaði	 að	 taka	 sér	 hlé	 frá	 friðarferlinu.	 Albright	 komst	 í	

sögubækurnar	 þann	 23.	 október	 árið	 2000	 þegar	 hún	 heimsótti	 Norður-Kóreu	 og	 hitti	
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leiðtoga	landsins,	Kim	Jong	II.	Hún	varð	þar	með	fyrsti	utanríkisráðherra	Bandaríkjanna	til	að	

heimsækja	einræðisríkið	(Dobbs	1999). 

Sem	 utanríkisráðherra	 hafði	 Albright	 ekki	 sjálfstæða	 stefnu	 heldur	 fylgdi	 hún	

utanríkisstefnu	Bill	Clinton.	Hins	vegar	var	hún	 ráðgjafi	 forsetans	áður	en	hann	var	kosinn.	

Það	má	 því	 gera	 ráð	 fyrir	 að	 sýn	 hennar	 á	 heimsmálin	 hafi	 litað	 stefnu	 hans.	 Hún	 studdi	

stækkun	 NATO	 til	 austurs	 í	 Evrópu	 og	 einnig	 takmörkun	 á	 útbreiðslu	 kjarnorkuvopna	 frá	

fyrrverandi	 Sovétríkjunum	 til	 óvinveittra	 þjóða.	 Henni	 tókst	 á	 árangursríkan	 hátt	 að	 ýta	 á	

hernaðarinngrip	 undir	 vernd	 NATO	 á	 meðan	 mannúðarkreppan	 	(e.	 humanitarian	 crisis)	 í	

Kósóvó	stóð	yfir	árið	1999.	Hún	studdi	stækkun	hins	frjálsa	markaðar	og	sköpun	borgaralegra	

samfélaga	 í	 þróunarlöndum.	 Albright	 studdi	 staðfestingu	 Kyoto-bókunarinnar	 um	

loftslagsbreytingar	 og	 ýtti	 undir	 eðlileg	 tengsl	 við	Víetnam	 (Office	 of	 the	Historian	 2016a).	

Hún	var	dyggur	embættismaður	og	 sagði	 að	því	meiri	 völd	og	áhrif	 sem	einhver	hefði,	 því	

meira	 gæti	 viðkomandi	 hjálpað	 öðrum.	 Þetta	 var	mjög	 lýsandi	 fyrir	 Albright	 sem	 var	mjög	

ákveðin	 og	 staðföst	 í	 sambandi	 við	 þær	 áskoranir	 sem	 hún	 stóð	 frammi	 fyrir	 og	 leit	 á	

Bandaríkin	sem	ómissandi	þjóð	(Albright	2003).	

4 . 1 . 4 . 	 S aman t e k t 	

Madeleine	Albright	var	flóttamaður	frá	Tékkóslóvakíu	sem	kom	ung	til	Bandaríkjanna	ásamt	

fjölskyldu	sinni	en	faðir	hennar	var	diplómati.	Málefni	flóttamanna	voru	henni	því	hugleikin	

alla	 tíð.	 Hún	 sótti	 sér	 fræðilega	 menntun,	 hóf	 afskipti	 af	 stjórnmálum	 og	 var	 áberandi	 á	

meðal	 stjórnmála-	 og	 fræðimanna	 í	 Washington.	 Hún	 var	 vinsæll	 kennari	 og	 hlaut	 fjölda	

viðurkenninga	 fyrir	 störf	 sín	 hjá	Georgetown-háskóla.	Hún	hafði	 stórt	 tengslanet	 sem	kom	

henni	 til	 góða	 en	 einnig	 öðrum	 en	 hún	 varð	 sjálf	 hliðvörður	 seinna	 meir.	 Albright	 var	

demókrati	 en	 sá	 flokkur	 hefur	 almennt	 verið	 opnari	 fyrir	 konum	 í	 embætti	 en	

Repúblikanaflokkurinn.	 Clinton	 forseti	 heillaðist	 af	 hugsjónum	 hennar	 og	metnaði	 og	 fékk	

hana	 til	 að	 starfa	 fyrir	 Sameinuðu	 þjóðirnar	 sem	 fulltrúi	 Bandaríkjanna	 og	 síðar	 sem	

utanríkisráðherra.	

4 . 2 . 	 C ondo l e e z z a 	 R i c e 	

Condoleezza	 Rice	 var	 66.	 utanríkisráðherra	 Bandaríkjanna	og	 önnur	 konan	 til	 að	 sitja	 í	 því	

embætti.	Hún	er	repúblikani	og	sat	í	embætti	í	4	ár,	frá	2005	til	2009,	í	ríkisstjórn	George	W.	



30	

	

Bush	 (Office	 of	 the	 Historian	 2016a).	 Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 bakgrunn	 hennar,	

menntun	og	starfsferil.	

4 . 2 . 1 . 	Æ s k a 	 o g 	menn tun 	

Condoleezza	 Rice	 fæddist	 þann	 14.	 nóvember	 árið	 1954	 í	 Birmingham,	 Alabama.	 Hún	 er	

einkabarn.	 Foreldrar	 hennar	 voru	 John,	 prestur	 og	 meðlimur	 í	 Repúblikanaflokknum,	 og	

Angelena	 sem	 var	 kennari.	 Þegar	 Rice	 ólst	 upp	 var	 mikil	 kynþáttahyggja	 í	 Suðurríkjum	

Bandaríkjanna	en	hún	 reyndi	 að	einbeita	 sér	 að	öðru	og	hellti	 sér	 í	 lærdóm	og	píanónám.	

Þegar	 henni	 var	 boðið	 á	 skóladansleik	 fór	 móðir	 hennar	með	 hana	 í	 verslun	 til	 að	 kaupa	

hvítan	 kjól.	 Starfsstúlka	 verslunarinnar	 vildi	 að	 hún	mátaði	 kjólinn	 þar	 sem	 enginn	 sæi	 til.	

Móðir	hennar	benti	á	mátunarklefana	og	sagði	að	ef	dóttir	hennar	fengi	ekki	að	nota	þá	eins	

og	aðrir,	þá	myndi	hún	ekki	kaupa	kjólinn.	Uppeldi	Rice	var	frá	unga	aldri	með	þeim	gildum	

að	hún	ætti	að	standa	með	sjálfri	sér.	Vinkona	Rice,	Denise	McNair,	var	ein	af	fjórum	litlum	

stúlkum	 sem	 létust	 í	 sprengingu	 á	 kirkju	 í	 Birmingham	 en	 sú	 sprenging	 var	 einn	 þeirra	

atburða	sem	kom	af	stað	borgararéttindahreyfingunni	(Heilbrunn	2000).	

Þegar	 Rice	 var	 komin	 á	 unglingsaldur	 átti	 hún	 sér	 draum	 um	 að	 verða	

atvinnupíanóleikari	 en	 þegar	 hún	 skráði	 sig	 í	 Háskólann	 í	 Denver	 (e.	University	 of	Denver)	

áttaði	hún	sig	á	því	að	annað	myndi	henta	henni	betur.	Hún	hafði	alltaf	haft	mikinn	áhuga	á	

Sovétríkjunum	og	alþjóðastjórnmálum	og	einn	af	kennurunum	hennar	var	Josef	Korbel,	faðir	

Madeleine	Albright	(Heilbrunn	2000).	Korbel	hafði	mikil	áhrif	á	skoðanir	Rice	en	það	má	segja	

að	hann	hafi	verið	mikilll	hliðvörður	sjálfur	þar	sem	hann	hafði	mjög	miklar	stjórnmálalegar	

tengingar.	Vegna	starfa	hans	og	þeirra	áhrifa	sem	hann	hafði	varð	stjórnmálafræðideildin	 í	

Denver	mjög	mikilvæg	fyrir	utanríkismál	almennt	í	Bandaríkjunum.	Rice	var	því	mjög	heppin	

að	 fá	 tækifæri	 til	 að	 læra	 undir	 hans	 leiðsögn	 (University	 of	 Denver	 History	 2016).	 Hún	

útskrifaðist	 frá	Háskólanum	 í	Denver	árið	1974	með	B.A.-gráðu	 í	 stjórnmálafræði.	Þaðan	 lá	

leið	 hennar	 í	 Notre	 Dame	 háskólann	 þaðan	 sem	 hún	 útskrifaðist	með	meistaragráðu	 árið	

1975.	 Hún	 sneri	 aftur	 til	 Denver	 þar	 sem	 hún	 kláraði	 doktorsnám	 og	 skrifaði	 hún	

lokaritgerðina	 sína	 um	hernaðarstefnu	og	 stjórnmál	 í	 fyrrverandi	 Tékkóslóvakíu	 (Heilbrunn	

2000).	
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4 . 2 . 2 . 	 S t a r f s f e r i l l 	

Árið	 1981	 gekk	 Rice	 til	 liðs	 við	 stjórnmálafræðideild	 Stanford-háskóla.	 Hún	 sótti	 síðan	 um	

rannsóknarstöðu	við	Council	on	Foreign	Relations	International	Affairs	árið	1986	sem	hún	og	

fékk.	En	á	sama	tíma	starfaði	hún	einnig	hjá	varnamálaráðuneyti	Bandaríkjanna	sem	ráðgjafi	

um	 kjarnorkumál.	 Hún	 sneri	 aftur	 til	 Stanford	 árið	 1987	 þar	 sem	 hún	 kynntist	 Brent	

Scowcroft.	 En	 hann	 hafði	 áður	 starfað	 sem	 þjóðaröryggisráðgjafi	 fyrir	 Gerald	 Ford,	

fyrrverandi	 forseta	 Bandaríkjanna,	 og	 á	 þessum	 tíma	 vann	 hann	 fyrir	 George	 H.	W.	 Bush,	

þáverandi	 varaforseta	Bandaríkjanna.	Hann	 var	 á	 þeim	 tíma	 að	 leita	 að	 fólki	 til	 að	 starfa	 í	

kosningabaráttu	 Bush	 eldri	 til	 forseta	 Bandaríkjanna.	 Hann	 hreifst	 af	 Rice	 og	 sjálfsstjórn	

hennar	og	öryggi	(Heilbrunn	2000).	

Rice	 tók	 við	 stöðu	 sérfræðings	 um	 málefni	 Sovétríkjanna	 og	 austantjaldsríkja	 hjá	

Þjóðaröryggisráði	 Bandaríkjanna	 (e.	 United	 States	 National	 Security	 Council)	 (Heilbrunn	

2000).	 Bush	 eldri	 hreifst	 af	 Rice	 og	 treysti	mjög	 á	 hennar	 ráð	 varðandi	 samskipti	 hans	 við	

Mikhail	 Gorbachev	 og	 Boris	 Yeltsins,	 fyrrverandi	 forseta	 Sovétríkjanna	 (Baker	 2008).	 Rice	

skrifaði	 grein	 ásamt	 Philip	 Zelikow	 frá	 Harvard,	 sem	 hét	 ,,Germany	 Reunified	 and	 Europe	

Transformed”	 árið	 1995,	 þar	 sem	 þau	 skoðuðu	 helstu	 hvatana	 sem	 samningamenn	

Bandaríkjanna,	Þýskalands	og	Sovétríkjanna	höfðu.	Hennar	afstaða	kom	bersýnilega	 í	 ljós	 í	

niðurstöðum	greinarinnar	þar	sem	hún	sagði	að	Ronald	Reagan	hefði	haft	rétt	 fyrir	sér.	Að	

kommúnismi	 væri	 sorgleg	 tilraun	 hjá	 stórri	 og	 hjálparlausri	 þjóð.	 Þrátt	 fyrir	 að	 aðhyllast	

raunhyggju	 gerði	 hún	 sér	 grein	 fyrir	 hvert	 hlutskipti	 austantjaldsþjóðanna	 væri	 vegna	

kommúnismans	(Heilbrunn	2000).	

Þar	sem	Rice	hefði	ekki	haft	möguleika	á	fastráðningu	hjá	Stanford-háskóla	hefði	hún	

verið	 frá	 lengur	en	 tvö	ár,	 ákvað	hún	að	 snúa	þangað	aftur	árið	1991.	Hún	 starfaði	þá	hjá	

Hoover-stofnuninni	sem	er	 innan	Stanford-háskóla.	Þar	kynntist	hún	ýmsum	fræðimönnum	

og	 myndaði	 tengslanet	 við	 mikilvæga	 aðila.	 Árið	 1993	 varð	 hún	 aðstoðarrektor	 Stanford-

háskóla	og	var	jafnframt	skipuð	prófessor.	Verkefni	hennar	sem	aðstoðarrektor	var	að	bera	

ábyrgð	á	námsskrám	og	fjárhagsáætlunum	háskólans.	Hún	varð	þar	með	fyrsta	konan,	fyrsti	

blökkumaðurinn	 og	 yngsti	 aðstoðarrektor	 í	 sögu	 Stanford-háskóla.	 Hún	 hélt	 jafnframt	

fræðistörfum	áfram	því	hún	varð	fræðimaður	(e.	senior	fellow)	hjá	Institute	for	International	

Studies	og	hjá	Hoover-stofnuninni	(Baker	2008).	
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Þegar	Rice	starfaði	 fyrir	ríkisstjórn	Bush	eldri	var	eitt	af	hennar	fyrstu	verkefnum	að	

bera	 fram	tillögu	um	hvernig	ætti	að	eiga	við	Sovétríkin	sem	voru	þá	þjakað	ríki.	Hún	taldi	

réttast	 að	 hvetja	 Sovétríkin	 til	 samvinnu	 á	 sviði	 öryggis-	 og	 varnarmála.	 Scowcroft	 og	Rice	

vildu	 halda	Mikhail	 Gorbachev	 við	 völd	 vegna	 ótta	 um	 að	 hrun	 Sovétríkjanna	myndi	 ógna	

stöðugleika	 í	Austur-Evrópu	og	 í	Mið-Asíulöndum	sem	gæti	 leitt	 til	þjóðarátaka.	Af	þessum	

sökum	 fóru	 þau	 varlega	 í	 að	 styðja	 sjálfstæði	 baltnesku	 þjóðanna	 og	 þau	 sniðgengu	 Boris	

Yeltsin,	 leiðtoga	andstöðuflokks	Gorbachev.	Síðar	viðurkenndi	Rice	að	ríkisstjórn	Bush	eldri	

hefði	brugðist	of	seint	við	en	það	hefði	þó	verið	öruggara	að	fara	varlega.	Hefðu	Bandaríkin	

þrýst	 með	 virkum	 hætti	 á	 fall	 Sovétríkjanna	 hefðu	 afleiðingarnar	 getað	 orðið	 hræðilegar	

(Heilbrunn	2000).	

4 . 2 . 3 . 	 Þ j ó ða r ö r y g g i s r á ð g j a f i 	

Rice	 tók	 sér	ársleyfi	 frá	 störfum	sínum	hjá	Stanford-háskóla	þegar	kosningaherferð	George	

W.	 Bush	 hófst,	 til	 að	 starfa	 fyrir	 hann	 sem	 ráðgjafi	 um	 utanríkismál.	 Bush	 yngri	 sigraði	

forsetakosningarnar	og	 í	desember	árið	2000	 réði	hann	Rice	 sem	þjóðaröryggisráðgjafa	 (e.	

national	 security	 advisor)	 og	 hætti	 hún	 þá	 störfum	hjá	 Stanford.	Hún	 varð	 þar	með	 fyrsta	

konan	til	að	gegna	stöðu	þjóðaröryggisráðgjafa	(Serafin	2016).	

Rice	var	stuðningsmaður	innrásar	Bandaríkjahers	í	Írak	árið	2003.	Hún	skrifaði	grein	í	

New	York	Times	 í	desember	2002	sem	kallaðist:	 ,,Why	We	Know	Iraq	Is	Lying”	(Rice	2003).	

Samkvæmt	Senate	 Intelligence	Committe	hitti	 Rice	 yfirmann	bandarísku	 leyniþjónustunnar	

CIA,	George	Tenet,	 í	 júlí	 árið	 2002	 til	 að	 tjá	 samþykki	 ríkisstjórnar	Bush	 yngri,	 um	að	nota	

vatnspyntingaraðferð	 við	 yfirheyrslur	 á	 meintum	 leiðtoga	 Al	 Qaida,	 Abu	 Zubaydah.	 Þessi	

aðferð	er	mjög	umdeild	og	talin	pynting	af	mörgum	(Harnden	2009).	Rice	hefur	sjálf	sagt	að	

hún	hafi	ekki	persónulega	 leyft	CIA	að	nota	þessa	yfirheyrsluaðferð	heldur	hafi	hún	aðeins	

tjáð	 leyfi	 ríkisstjórnarinnar	 um	 að	 CIA	 hefði	 gefið	 grænt	 ljós	 á	 að	 nota	 aðferðina,	 með	

fyrirvara	um	leyfi	dómsmálaráðuneytisins	(Kessler	2009).	

Bush	 yngri	 hafði	 andúð	á	 rifrildum	á	meðal	 síns	 starfsfólks.	Hann	 vildi	 ekki	 fá	 Colin	

Powell,	fyrrverandi	utanríkisráðherra,	og	Donald	Rumsfeld,	fyrrverandi	varnarmálaráðherra,	

inn	á	skrifstofu	til	sín	til	að	sætta	ágreiningsmál	þeirra	á	milli.	Af	þessari	ástæðu	gerði	Rice	

það	 sem	 hún	 gat,	 hún	 reyndi	 að	 ná	 fram	 samkomulagi	 á	 fundum	 Þjóðaröryggisráðsins	 (e.	

National	Security	Council)	og	ef	Rumsfeld	neitaði	að	ræða	einhver	málefni	gaf	hún	eftir.	Fyrir	

vikið	 voru	 mörg	 málefni	 aldrei	 almennilega	 rædd,	 þar	 á	 meðal	 um	 hvað	 skyldi	 gera	 eftir	
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stríðið	 í	 Írak.	Rice	tókst	á	við	hindranir	eins	og	foreldrar	hennar	höfðu	kennt	henni	að	gera	

þegar	hún	ólst	upp	í	Birmingham	á	tímum	aðskilnaðar	hvítra	og	blökkumanna.	Að	fara	eins	

og	köttur	í	kringum	heitan	graut	þegar	hindranir	yrðu	á	veginum	en	ekki	kvarta	undan	þeim.	

Þess	 vegna	 skipti	 hún	 sér	 ekki	 af	 áætlunum	 varnarmálaráðuneytisins	 um	 hvað	 skyldi	 gera	

eftir	stríðið	eða	kvartaði	við	Bush	yngri	um	Rumsfeld.	Í	staðinn	sagði	hún	starfsfólki	sínu	að	

fara	lúmska	leið	að	Rumsfeld	og	hans	starfsfólki	til	að	fá	upplýsingarnar	sem	þau	þurftu	frá	

Pentagon.	Vegna	aukinnar	óreiðu	í	Írak	þurfti	þó	loks	að	taka	af	skarið.	Árið	2004	tók	hún	yfir	

mikilvæg	 málefni	 frá	 varnarmálaráðuneytinu	 með	 samþykki	 Bush	 yngri.	 Þegar	 Rumsfeld	

hætti	 sem	 varnarmálaráðherra	 árið	 2006	 ýtti	 Rice	 á	 innleiðingu	 samkomulags	 við	 Norður-

Kóreu	með	því	 að	 fara	 í	 kringum	Dick	Cheney,	 fyrrverandi	 varaforseta,	 sem	var	 ósammála	

henni	(Mabry	2007). 

Þrátt	 fyrir	 mótspyrnu	 tókst	 Rice	 að	 ná	 fram	 samkomulaginu	 við	 Norður-Kóreu.	

Samkomulagið	var	frábær	árangur	sem	hefði	ekki	náðst	án	forystuhæfileika	Rice,	bæði	innan	

og	utan	ríkisstjórnarinnar.	Sama	má	segja	um	viðskiptabannið	gegn	Íran.	Írak	var	hins	vegar	

mistök	bæði	hennar	og	Bush	yngri.	Rice	trúir	því	að	ríkisstjórninni	hafi	tekist	ætlunarverk	sitt,	

eða	það	sem	Bush	yngri	kallaði	,,stóru	ákvarðanirnar”.	Eins	og	að	hrinda	Saddam	Hussain	af	

stóli	í	Írak,	þrátt	fyrir	að	hann	hafi	ekki	haft	yfirráð	yfir	kjarnorkuvopnum	eins	og	ríkisstjórnin	

hélt.	 Að	 hennar	 mati	 hafi	 ríkisstjórnin	 náð	 árangri.	 Hún	 líkir	 atburðum	 í	 Írak	 og	

Miðausturlöndunum	við	lok	seinni	heimsstyrjaldarinnar,	þegar	hlutverk	Bandaríkjanna	átti	að	

vera	verndari	frelsis	(Mabry	2007). 

4 . 2 . 4 . 	 U t an r í k i s r á ðhe r r a 	

Í	nóvember	árið	2004	var	Rice	tilnefnd	sem	utanríkisráðherra	af	Bush	yngri.	Í	janúar	2005	var	

tilnefningin	samþykkt	af	þinginu	með	85	atkvæðum	gegn	13.	Jafn	mörg	atkvæði	höfðu	ekki	

verið	 greidd	 gegn	 tilnefningu	 utanríkisráðherra	 síðan	 árið	 1828.	 Ástæðan	 var	 líklega	 sú	 að	

sumir	öldungadeildarþingmenn	vildu	að	Rice	og	ríkisstjórnin	öxluðu	ábyrgð	á	árásinni	 í	 Írak	

og	 þeirra	 mistaka	 sem	 áttu	 sér	 stað	 í	 stríðinu	 gegn	 hryðjuverkum	 (e.	 war	 on	 terrorism)	

(Associated	Press	2005).	

Fræðilega	 aðhylltist	 Rice	 raunhyggju	 sem	 er	 tortryggin	 á	 mannlegt	 eðli	 og	 leggur	

áherslu	á	að	ríki	geti	ekki	reitt	sig	á	önnur	ríki	til	að	verja	hagsmuni	sína.	Hryðjuverkaárásirnar	

þann	11.	september	2001	sýndu	fram	á	að	Bandaríkjunum	stóð	ekki	einungis	ógn	af	ríkjum	

heldur	líka	ýmsum	hryðjuverkahópum.	Við	þeim	varð	að	bregðast.	Rice	og	Bush	yngri	töldu	



34	

	

að	það	yrði	best	gert	með	því	að	breyta	 innri	hreyfiöflum	Miðausturlandanna	til	að	vernda	

hagsmuni	Bandaríkjanna.	Sýn	hennar	byggði	á	köldu	hagsmunamati	en	ekki	þrá	eftir	að	koma	

á	lýðræði	í	heiminum	en	slík	þrá	einkenndi	þá	sem	kenndir	voru	við	ný-íhaldsstefnu	(e.	neo-

conservatism).	Þeir	höfðu	mikil	ítök	innan	stjórnar	Bush	yngri	og	trúðu	því	að	það	væri	skylda	

Bandaríkjanna	 að	 koma	 á	 lýðræði	 í	 heiminum	 og	 breiða	 út	 bandarísk	 gildi	 í	 krafti	

hernaðarmáttar	 síns.	 Þessu	 var	 Rice	 ekki	 sammála	 en	 um	 skeið	 virtist	 sem	 það	 gæti	 farið	

saman	 að	 berjast	 gegn	 hryðjuverkum	 og	 koma	 á	 lýðræði.	 Því	má	 segja	 að	 Rice	 hafi	 orðið	

talsmaður	hugsjónafræðilegrar	utanríkisstefnu	en	einungis	til	að	ná	fram	niðurstöðum	í	anda	

raunhyggju	(Mabry	2007).		

Rice	talaði	 fyrir	mikilvægi	þess	að	koma	á	 lýðræði	 í	einræðisríkjum	og	nauðsyn	þess	

að	 Bandaríkin	 stuðluðu	 að	 umbóum	 í	 Miðausturlöndum	 (Rice	 2005).	 Rice	 ferðaðist	 víða	 í	

starfi	sínu	og	stóð	fyrir	mörgum	diplómatískum	verkefnum	af	hálfu	ríkisstjórnar	Bush	yngri.	

Ríkiserindrekstur	hennar	var	byggður	á	miklum	stuðningi	 forsetans	og	er	talinn	vera	 í	anda	

stjórnunarstíls	 Henry	 Kissinger,	 fyrrverandi	 utanríkisráðherra	 Bandaríkjanna	 	 (Office	 of	 the	

Historian	2016b).	

4 . 2 . 5 . 	 S aman t e k t 	

Rice	ólst	upp	í	Suðurríkjum	Bandaríkjanna	á	tímum	mikillar	kynþáttahyggju	og	var	einkabarn	

millistéttarforeldra.	 Hún	 var	 metnaðarfull	 frá	 unga	 aldri,	 lærði	 á	 píanó	 en	 fékk	 áhuga	 á	

stjórnmálum	og	menntaði	sig	 í	því	 fagi.	Hún	starfaði	 fyrir	Stanford-háskóla	og	Pentagon	en	

leiddist	út	 í	 stjórnmálaþátttöku	þegar	hún	 tók	þátt	 í	 kosningabaráttu	George	H.W.	Bush	 til	

forseta.	 Hún	 var	 fengin	 til	 sérfræðistarfa	 hjá	 Þjóðaröryggisráði	 Bandaríkjanna	 en	 fór	 síðan	

aftur	til	starfa	hjá	Stanford	og	varð	yngsti	aðstoðarrektor	í	sögu	skólans	en	jafnframt	fyrsta	

konan	og	blökkumaðurinn.	Þegar	George	W.	Bush	sigraði	forsetakosningarnar	árið	2000,	þá	

réði	 hann	 Rice	 sem	 þjóðaröryggisráðgjafa,	 starf	 sem	 hún	 sinnti	 næstu	 fjögur	 árin.	 Þá	 bað	

Bush	 yngri	 hana	 um	 að	 taka	 við	 sem	 utanríkisráðherra.	 Rice	 hafði	 stórt	 tengslanet	 í	

stjórnmálum	en	sóttist	sjálf	ekki	eftir	embætti	en	varð	á	vegi	hliðvarða	sem	sannfærðu	hana	

um	að	taka	þátt.	

4 . 3 . 	 H i l l a r y 	 Rodham 	C l i n t on 	

Hillary	Rodham	Clinton	var	67.	utanríkisráðherra	Bandaríkjanna	og	þriðja	konan	til	að	sitja	í	

því	embætti.	Hún	er	demókrati	og	sat	í	embætti	í	4	ár,	frá	2009	til	2013,	í	ríkisstjórn	Barack	
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Obama	 (Office	 of	 the	 Historian	 2016c).	 Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 bakgrunn	 hennar,	

menntun	og	starfsferil.	

4 . 3 . 1 . 	Æ s k a 	 o g 	menn tun 	

Hillary	Rodham	Clinton	fæddist	í	Chicago,	Illinois	þann	26.	október	árið	1947,	dóttir	Dorothy	

og	 Hugh	 Rodham.	 Hún	 ólst	 upp	 í	 millistéttarfjölskyldu.	 Móðir	 hennar	 var	 heimavinnandi,	

faðir	hennar	átti	lítið	fyrirtæki	og	hún	átti	tvo	yngri	bræður	(Clinton	2003).	

Árið	 1965	 skráði	 hún	 sig	 í	 Wellesley-háskóla	 þar	 sem	 hún	 lærði	 stjórnmálafræði.	

Clinton	 hafði	 alist	 upp	 sem	 repúblikani	 og	 í	 skólanum	 var	 hún	 forseti	 Félags	 ungra	

repúblikana.	 Stjórnmálaskoðanir	 hennar	 breyttust	 þó	meðan	 á	 skólagöngunni	 stóð	 og	 átti	

hún	upp	frá	því	meiri	samleið	með	demókrötum.	Clinton	varð	forseti	nemendafélagsins	árið	

1968	og	 lagði	áherslu	á	að	konur	og	 svartir	hefðu	 jöfn	 réttindi	á	við	aðra.	Hún	útskrifaðist	

með	B.A.-gráðu	í	stjórnmálafræði	árið	1969	(Clinton	2003).	

Eftir	útskrift	fór	Clinton	í	lagadeild	Yale-háskóla	árið	1969.	Þar	sat	hún	í	ritnefnd	Yale	

Review	of	Law	and	Social	Action	og	vann	mikið	að	málefnum	barna	og	lágstéttarfólks.	Í	Yale	

kynntist	 Clinton	 tilvonandi	 eiginmanni	 sínum,	 Bill	 Clinton,	 og	 felldu	 þau	 hugi	 saman.	 Árið	

1974	 var	 fyrsta	 fræðigreinin	 hennar	 birt	 í	 Harvard	 Educational	 Review	 sem	 kallaðist	

,,Children	 Under	 the	 Law”.	 Greinin	 fjallaði	 um	 réttindi	 barna,	 að	 þau	 væru	 valdalausir	

einstaklingar	sem	þyrfti	að	vernda	með	lögum.	Margir	repúblikanar	fordæmdu	Clinton	fyrir	

greinina	og	skoðanir	hennar	sem	þar	birtust	(Clinton	2003).	

4 . 3 . 2 . 	 S t a r f s f e r i l l 	

Clinton	 útskrifaðist	 úr	 lagadeild	 Yale-háskóla	 árið	 1973	 en	 á	 þeim	 tíma	hafði	 fjöldi	 kvenna	

aukist	í	nemendahópi	lagadeilda.	Hún	var	á	meðal	fyrstu	kynslóðar	kvenna	sem	naut	ágóða	

af	 borgararéttindalögum	 (e.	 civil	 rights	 laws)	 sem	 tryggði	 jöfn	 tækifæri	 til	 atvinnu	 og	

menntunar	 fyrir	 konur.	 Þrátt	 fyrir	 réttarvernd	 (e.	 legal	 protection),	 þá	 þurfti	 að	 koma	 til	

önnur	bylgja	femínista	með	konur	eins	og	Clinton	og	Albright	í	fararbroddi,	til	að	berjast	fyrir	

jöfnum	 rétti	 kynjanna	 til	 atvinnu.	 Þessar	 konur	 ruddu	 brautina	 fyrir	 aðrar	 konur	 á	

vinnumarkaðinum.	 Þær	 voru	 skilvirkar	 og	 duglegar	 í	 vinnunni	 vegna	 ótta	 um	 að	

samstarfsmenn	þeirra	myndu	ekki	taka	þær	alvarlega	ef	þær	 litu	á	sig	fyrst	sem	mæður	og	

eiginkonur	 og	 síðan	 sem	 starfsmenn.	 Þó	 að	 þessar	 konur	 hafi	 alist	 upp	 á	 tíma	 þar	 sem	

kynferðislegt	 frelsi	 var	meira	en	þegar	mæður	þeirra	ólust	upp,	þá	 reyndu	þær	konur	 sem	
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unnu	 utan	 heimilisins	 að	 forðast	 að	 litið	 yrði	 á	 þær	 sem	 kynferðislegan	 hlut	 af	 karlkyns	

samstarfsmönnum.	 Dæmi	 um	 þetta	 er	 að	 konur	 klæddust	 fötum	 sem	 drógu	 úr	 þeirra	

kynferði	(McGinley	2009).	

Árið	 1974	 starfaði	 Clinton	 í	 nefnd	 44	 lögfræðinga	 sem	 var	 gert	 að	 rannsaka	

Watergate-málið	 og	 Richard	 Nixon,	 þáverandi	 forseta	 Bandaríkjanna.	 Niðurstöður	

nefndarinnar	 leiddu	 til	 afsagnar	 forsetans	 sama	 ár.	 Á	 þessum	 tíma	 var	 Bill	 ákveðinn	 í	 að	

giftast	 Clinton	 og	 bað	 hennar	 oft	 en	 hún	 var	 aldrei	 tilbúin	 að	 segja	 já.	 Hún	 tók	 loks	 þá	

ákvörðun	að	flytja	til	Arkansas,	þaðan	sem	Bill	var,	frekar	en	að	dvelja	áfram	í	Washington.	Á	

þeim	 tíma	kenndi	Bill	 lögfræði	og	 var	 í	 framboði	 til	 þings	 í	 sínu	heimaríki,	Arkansas.	Þegar	

Clinton	 fluttist	 til	 Arkansas	 varð	 hún	 ein	 af	 tveimur	 konum	 sem	 kenndu	 við	 lagadeild	

Arkansas-háskóla.	 Hún	 kenndi	 refsirétt	 og	 var	 fyrsti	 stjórnandi	 lögfræðiþjónustu	 háskólans	

(Clinton	2003).	

Clinton	 og	 Bill	 giftust	 loks	 í	 október	 1975	 heima	 í	 stofu	 hjá	 sér,	 stuttu	 eftir	 að	 Bill	

tapaði	fyrstu	kosningunum	sínum	til	þings.	Clinton	hélt	nafni	sínu	sem	vakti	undrun	margra	

og	 var	 gagnrýnd	 fyrir	 vikið.	 Í	 nóvember	 árið	 1976	 var	 Bill	 kjörinn	 dómsmálaráðherra	 í	

Arkansas	 og	 þau	 fluttust	 til	 höfuðborgar	 Arkansas,	 Little	 Rock.	 Þar	 gekk	 Clinton	 til	 liðs	 við	

virta	 lögfræðistofu,	 Rose	 Law	 Firm.	 Þar	 sérhæfði	 hún	 sig	 í	 einkaleyfa-	 og	 hugverkarétti	 en	

vann	einnig	að	málefnum	barna.	Hún	varð	síðar	meðeigandi	að	stofunni	og	þar	með	fyrsta	

konan.	Árið	1977	 stofnaði	Clinton	 samtökin	Arkansas	Advocates	 for	Children	and	Families.	

Síðar	 sama	 ár	 tilnefndi	 Jimmy	 Carter,	 þáverandi	 forseti	 Bandaríkjanna,	 hana	 í	 stjórn	 Legal	

Services	 Corporation	 þar	 sem	 hún	 sat	 frá	 1978	 til	 1981.	 Hún	 var	 formaður	 nefndarinnar	

meirihluta	tímans	og	var	fyrsta	konan	til	að	gegna	slíku	embætti.	Sem	formaður	barðist	hún	

gegn	 hugmyndum	 stjórnar	 Ronald	 Reagan,	 þáverandi	 Bandaríkjaforseta,	 sem	 vildi	 minnka	

fjármagn	 til	 stofnunarinnar	 og	 breyta	 eðli	 hennar.	 Árið	 1978	 var	 Bill	 kosinn	 ríkisstjóri	

Arkansas	og	Clinton	varð	ríkisstjórafrú.	Þau	eignuðust	dóttur	sína	Chelsea	tveimur	árum	síðar	

og	sama	ár	tapaði	Bill	endurkjöri	til	ríkisstjóra	með	48%	atkvæða	(Clinton	2003).	

Clinton,	sem	var	fyrsta	ríkisstjórafrúin	sem	átti	sér	sjálf	frama,	átti	mjög	erfitt	með	að	

heilla	kjósendur.	Almenningur	leit	á	hana	með	lítilsvirðingu	alveg	frá	því	hún	birtist	á	hinum	

pólitíska	 vettvangi	 sem	 eiginkona	 Bill	 Clinton.	 Þessi	 neikvæðu	 viðbrögð	 gegn	 Clinton	 voru	

tilkomin	 af	 ómeðvitaðri	 og	 meðvitaðri	 hlutdrægni	 gegn	 sjálfstæðum	 konum	 sem	 sýndu	

kvenleika	 sinn	 á	 faglegan	 og	 sjálfstæðan	 hátt	 og	 voru	 ekki	 nægilega	 undirgefnar	
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eiginmönnum	sínum.	Því	hefur	verið	haldið	 fram	að	hvernig	Clinton	bar	 sig	hafi	 verið	 talin	

ógn	við	karlmenn	og	þær	konur	sem	tóku	þá	ákvörðun	að	lifa	í	hefðbundnari	hjónaböndum.	

Á	þessum	tíma	var	það	enn	útbreitt	viðhorf	að	frami	eiginmanna	yrði	ætíð	að	hafa	forgang	

fram	yfir	frama	eiginkvenna	þeirra,	enda	ættu	konur	að	hugsa	fyrst	og	fremst	um	eiginmenn	

sína	og	börn	(McGinley	2009).	

Bill	 Clinton	 var	 endurkjörinn	 ríkisstjóri	 tveimur	 árum	 síðar.	 Í	 þeirri	 kosningaherferð	

ákvað	 Clinton	 að	 taka	 upp	ættarnafn	 Bill	 þar	 sem	 talið	 var	 að	 það	myndi	 höfða	 betur	 til	

kjósenda.	Henni	 fannst	mikilvægara	 að	Bill	 yrði	 ríkisstjóri	 aftur	 en	 að	hún	héldi	 föðurnafni	

sínu.	Hún	kallaði	 sig	því	Hillary	Rodham	Clinton.	Bill	 tilnefndi	eiginkonu	sína	árið	1983	sem	

formann	Educational	 Standards	Committee	og	 vann	hún	að	umbótum	 fyrir	menntakerfið	 í	

ríkinu.	Clinton	var	kosin	kona	ársins	í	Arkansas	árið	1983	og	móðir	ársins	ári	seinna.	Frá	1987	

til	1991	var	hún	 fyrsti	 formaður	American	Bar	Association’s	Commission	on	Women	 in	 the	

Profession,	sem	var	stofnað	til	að	taka	á	kynjahludrægni	í	lögfræðigreininni.	Hún	var	tvisvar	

valin	 ein	 af	 hundrað	 áhrifamestu	 lögfræðingunum	 í	 Bandaríkjunum	 af	 The	 National	 Law	

Journal	árin	1988	og	1991.	Bill	var	síðan		í	þriðja	skiptið	kjörinn	ríkisstjóri	árið	1990	(Clinton	

2003).	

Þegar	Bill	 ákvað	að	bjóða	 sig	 fram	 til	 forseta	Bandaríkjanna	árið	1992	gerði	Clinton	

nokkur	pólitísk	mistök	í	kosningabaráttu	hans	sem	ýtti	undir	óvild	almennings	í	hennar	garð.	

Snemma	í	kosningabaráttunni,	þá	smánaði	hún	heimavinnandi	húsmæður	þegar	hún	spurði	í	

kaldhæðni	 hvort	 hún	 ætti	 að	 vera	 heima	 og	 baka	 smákökur	 í	 stað	 þess	 að	 starfa	 sem	

lögfræðingur.	 Margir	 tóku	 þessari	 athugasemd	 sem	 lýsandi	 dæmi	 fyrir	 skort	 á	 samkennd	

Clinton	með	heimavinnandi	mæðrum	sem	strituðu	við	að	 stjórna	heimilishaldinu	og	hugsa	

um	börn	sín.	Clinton	jók	enn	frekar	á	óvild	almennings	með	því	að	segja	að	hún	væri	ekki	eins	

og	 Tammy	Winette,	 kántrýsöngkonan	 sem	 söng	 lagið	 Stand	 by	 your	man	 eða	 stattu	með	

manninum	þínum.	Hún	 stóð	 þó	 svo	 sannarlega	með	Bill	 í	 gegnum	 súrt	 og	 sætt	 (McGinley	

2009).	

Þegar	Bill	 ákvað	að	bjóða	sig	 fram	til	 forseta	Bandaríkjanna	árið	1992,	vakti	Clinton	

fyrst	 alþjóðlega	 athygli.	 Bill	 var	mjög	 annt	 um	 að	 sem	 flestir	 vissu	 að	 Clinton	myndi	 hafa	

stöðu	en	ekki	starf	í	Hvíta	húsinu.	Hún	velti	því	mikið	fyrir	sér	hvernig	hún	gæti	notað	þessa	

stöðu	sína	til	að	hjálpa	eiginmanni	sínum	og	þjóna	landinu	án	þess	að	tapa	sinni	eigin	rödd.	

Hjónaband	þeirra	var	byggt	á	samvinnu	og	þó	að	Bill	hefði	viljað	skipa	Clinton	í	embætti,	þá	
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gat	hann	það	ekki.	Þau	þurftu	því	að	finna	út	úr	því	hvernig	þeirra	hjónaband	passaði	 inn	 í	

forsetaembættið.	 Þau	 vissu	 samt	 alltaf	 að	 Clinton	myndi	 leggja	 eitthvað	 til	málanna	 hvað	

ríkisstjórnina	varðaði	á	einhvern	hátt	(Clinton	2003).	

Clinton	 var	 fyrsta	 forsetafrúin	 sem	 hafði	 lokið	 meistaranámi	 (e.	 post-graduate)	 og	

hafði	átt	sinn	eigin	feril	áður	en	hún	kom	í	Hvíta	húsið.	Hún	var	einnig	fyrst	til	að	hafa	sína	

eigin	 skrifstofu	 í	 vesturálmu	Hvíta	 hússins	 auk	 skrifstofu	 í	 austurálmunni.	 Hún	 var	 hluti	 af	

innri	 hring	 forsetans	og	 álit	 hennar	 skipti	máli.	 Sumum	þótti	 það	óviðeigandi,	 öðrum	ekki.	

Það	 var	 hins	 vegar	 ljóst	 frá	 upphafi	 að	 Bill	 leit	 á	 eiginkonu	 sína	 sem	 hinn	 helminginn	 af	

forsetaembættinu,	enda	talaði	hann	um	í	kosningabaráttunni	að	þjóðin	fengi	tvo	fyrir	einn.	

Það	var	þó	ekki	alltaf	auðvelt	fyrir	Clinton	að	vera	í	þessari	stöðu,	hún	vakti	mikla	athygli	og	

var	gagnrýnd	fyrir	útlit	sitt	(Troy	2006).	

Þegar	 Clinton	 var	 orðin	 forsetafrú	 var	 Bill	 mjög	 í	 mun	 að	 hún	 kæmi	 að	 opinberri	

stefnumótun	með	formlegum	hætti.	Hún	var	því	skipuð	yfir	nefnd	sem	átti	að	gera	tillögur	

um	breytingar	á	bandaríska	heilbrigðiskerfinu.	Breytingarnar	sem	nefndin	lagði	til	þóttu	þó	of	

róttækar	til	að	þær	yrðu	að	veruleika.	Það	jók	enn	frekar	á	óvinsældir	hennar.	Almenningur	

leit	 á	 hana	 sem	 hrokafulla	 og	 yfirlætisfulla,	 karlmannlega	 og	 óslípaða	 konu.	 Með	 því	 að	

forðast	 að	 sýna	 kvenlega	 hlið	 sína	 til	 að	 sýna	 fram	 á	 styrkleika	 sína	 þá	 varð	 Clinton	 fyrir	

athlægi	og	 fyrirlitningu	og	 vinsældir	 hennar	döluðu	 stöðugt.	 Það	 var	 ekki	 fyrr	 en	hún	 varð	

fyrir	þeirri	niðurlægjandi	reynslu	að	framhjáhald	eiginmanns	hennar	varð	opinbert	sem	hún	

öðlaðist	einhverjar	vinsældir.	Sem	fórnarlamb,	og	sérstaklega	sem	kvenkyns	fórnarlamb,	þá	

þótti	 Clinton	mannlegri	 og	 viðkunnanlegri.	 Þessi	 viðbrögð	 við	 persónulegum	 vandamálum	

Clinton	eru	kaldhæðnisleg	í	 ljósi	þess	að	hún	hafði	ætíð	leitast	við	að	vera	tekin	alvarlega	á	

eigin	forsendum.	Nú	var	það	kvenleg	viðkvæmni	hennar	sem	jók	á	vinsældir	hennar.	Engu	að	

síður,	þó	að	þessi	viðkvæmni	væri	aðlaðandi	kostur	fyrir	forsetafrú,	þá	var	það	ekki	endilega	

aðlaðandi	 fyrir	 frambjóðanda	 til	 þings	 eða	 forseta.	 Af	 þessari	 ástæðu	 þá	 sýndi	 Clinton	

kvenleika	sinn	til	þess	að	ná	fram	virðingu	og	athygli	án	þess	að	bjóða	upp	á	að	henni	væri	

sýnd	 fyrirlitning.	 Þetta	 var	 vandasamt	 verk.	 Clinton	 gerði	 lítið	 úr	 kvenleika	 sínum	 og	 lagði	

áherslu	á	seiglu	sína	til	að	bæta	upp	fyrir	það	að	vera	kona	og	vinna	sér	inn	virðingu	vegna	

hæfni	 sinnar	 og	 reynslu.	 Rannsóknir	 á	 karlmannleika	 sýna	 að	 bæði	 karlar	 og	 konur	 meta	

frekar	 karlmannleika	 heldur	 en	 kvenleika.	 Þar	 af	 leiðandi	 er	 það	 skiljanlegt	 að	

kvenkynsframbjóðendur	 stilli	 fram	karlmannlegri	 ímynd	af	 sjálfum	sér.	Á	 sama	hátt	er	það	



39	

	

varasamt	vegna	þess	að	fólki	er	almennt	ekki	vel	við	konur	sem	eru	of	karlmannlegar.	Clinton	

var	þar	af	leiðandi	í	vanda:	Annað	hvort	þyrfti	hún	að	haga	sér	á	kvenlegri	hátt	og	vera	álitin	

vanhæf	eða	haga	sér	á	karlmannlegan	hátt	og	vera	álitin	óviðkunnanleg	(McGinley	2009).	

Sem	forsetafrú	varð	Clinton	málsvari	umbóta	í	heilbrigðiskerfinu	og	vann	að	mörgum	

málefnum	tengdum	börnum	og	fjölskyldum.	Hún	leiddi	árangursríkar	tilraunir	beggja	flokka	

til	 að	 bæta	 ættleiðingar-	 og	 fósturkerfið,	 draga	 úr	 óléttu	 unglingsstúlkna	 og	 að	 færa	

milljónum	 barna	 heilbrigðisþjónustu	 í	 gegnum	 Children's	 Health	 Insurance	 Program.	 Hún	

ferðaðist	einnig	til	meira	en	80	landa	sem	fulltrúi	Bandaríkjanna	og	ávann	sér	virðingu	sem	

baráttukona	 fyrir	mannréttindum	og	 lýðræði.	Hún	hélt	 fræga	 ræðu	 í	 Peking	 árið	 1995	þar	

sem	hún	lýsti	því	yfir	að	mannréttindi	væru	kvenréttindi	og	kvenréttindi	væru	mannréttindi.	

Þessi	 ræða	 veitti	 konum	um	 allan	 heim	 innblástur	 og	 kom	 af	 stað	 víðtækri	 hreyfingu	 fyrir	

kvenréttindum	(Congress	2012).	

Á	 þeim	 tólf	 árum	 sem	 Clinton	 var	 forsetafrú	 var	 hún	 stjórnarformaður	 Arkansas	

Education	Standards	Committee,	meðstofnandi	Arkansas	Advocate	for	Children	and	Families,	

og	sat	 í	stjórnum	Arkansas	Children's	Hospital	og	Children's	Defense	Fund.	Clinton	stofnaði	

Government's	 Vital	 Voices	 Democracy	 Initiative	 ásamt	 Madeleine	 Albright,	 þáverandi	

utanríkisráðherra	 Bandaríkjanna.	 Í	 dag	 er	 Vital	 Voices	 áhugafélag	 (e.	 nongovernmental	

organization)	sem	heldur	áfram	að	þjálfa	kvenleiðtoga	um	allan	heiminn	(Congress	2012).	

4 . 3 . 3 . 	 Þ i n gmaðu r 	

Þegar	Daniel	Moynihan,	öldungardeildarþingmaður	fyrir	New	York	ríki,	tilkynnti	 í	nóvember	

1998	að	hann	ætlaði	að	fara	á	eftirlaun	voru	margir	sem	hvöttu	Clinton	til	að	bjóða	sig	fram	í	

kosningunum	árið	2000.	Hún	ákvað	að	taka	slaginn	og	þau	Bill	festu	kaup	á	heimili	í	New	York	

árið	1999.	Hún	varð	þar	með	fyrsta	forsetafrúin	til	að	bjóða	sig	fram	í	opinbert	embætti.	Hún	

var	gagnrýnd	fyrir	að	bjóða	sig	fram	í	New	York	ríki	þar	sem	hún	hafði	aldrei	búið	þar	áður	né	

tekið	þátt	í	pólitík	þar.	Hún	hóf	kosningaherferð	sína	á	því	að	heimsækja	allar	sýslur	í	fylkinu	

og	 halda	 fundi	 með	 litlum	 hópum	 þar	 sem	 hún	 gat	 hlustað	 á	 kjósendur.	 Áhersluatriðin	 í	

kosningaherferðinni	voru	að	bæta	efnahagsástandið	og	auka	störf	yfir	kjörtímabilið.	Hún	vildi	

auka	fjárfestingu	fyrirtækja,	sérstaklega	 í	 tæknigeiranum.	Einnig	vildi	hún	 lækka	skatta	fyrir	

skólastyrki.	 Clinton	 vann	 kosningarnar	 með	 55%	 atkvæða.	 Hún	 sór	 eið	 sem	

öldungardeildarþingmaður	þann	3.	janúar	2001	og	varð	þar	með	fyrsta	og	eina	forsetafrúin	

hingað	til	sem	náð	hefur	kjöri	í	opinbera	stöðu	(Bernstein	2007).	
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Eftir	 að	 Íraksstríðið	 hófst,	 þá	 heimsótti	 Clinton	 bandaríska	 hermenn	 í	 Írak	 og	

Afganistan	nokkrum	sinnum.	Seint	árið	2005	sagði	hún	að	það	væri	ekki	ráðlagt	að	draga	alla	

hermenn	strax	frá	Írak.	Það	væri	heldur	ekki	ráðlagt	að	vera	kyrr	með	herinn	þar	til	yfir	lyki	

eins	 og	 George	 W.	 Bush	 hafði	 gefið	 til	 kynna.	 Þessi	 skoðun	 Clinton	 skapaði	 pirring	 hjá	

Demókrataflokknum	en	flestir	demókratar	vildu	herinn	burt	(Halperin	og	Heilemann	2010).	

Í	 nóvember	 árið	 2004	 tilkynnti	 Clinton	 að	 hún	 myndi	 bjóða	 sig	 fram	 sem	

öldungardeildarþingmaður	í	annað	sinn	og	vann	hún	kosningarnar	í	nóvember	2006.	Í	starfi	

sínu	sem	öldungardeildarþingmaður	vann	Clinton	þvert	á	 flokka	 til	 að	byggja	upp	stuðning	

fyrir	málefnum	sem	hennar	kjósendum	þóttu	mikilvæg.	Þar	á	meðal	var	að	auka	efnahagsleg	

tækifæri	og	aðgang	að	heilbrigðisþjónustu	á	viðráðanlegu	verði	(Congress	2012).	

4 . 3 . 4 . 	 F o r s e t a f r amboð 	

Hillary	 Clinton	 tilkynnti	 um	 framboð	 sitt	 til	 forseta	 Bandaríkjanna	 þann	 20.	 janúar	 2007.	

Helsti	 mótframbjóðandi	 hennar	 til	 forsetaefnis	 Demókrataflokksins	 var	 Barack	 Obama,	

þáverandi	 öldungardeildarþingmaður	 fyrir	 Illinois	 ríki.	 Helsta	 ógnin	 við	 framboð	 Clinton	 til	

forseta	var	fyrrverandi	stuðningur	hennar	við	stríðið	í	Írak	en	Obama	hafði	alltaf	verið	á	móti	

því.	Margir	voru	 líka	ekki	spenntir	 fyrir	því	að	Clinton	yrði	svona	valdamikil	og	einn	Clinton	

væri	að	þeirra	mati	nóg	sem	forseti.	Að	lokum	fór	það	svo	að	Obama	vann	forkosningarnar	

og	hlaut	útnefningu	Demókrataflokksins	til	forseta.	Það	skal	þó	nefna	að	Clinton	braut	blað	í	

sögunni	með	framboði	sínu	en	hún	fékk	fleiri	atkvæði	og	fulltrúa	en	nokkur	kona	hafði	áður	

fengið	í	Bandaríkjunum.	Eftir	að	hafa	tapað	fyrir	Obama,	studdi	hún	hann	til	forseta	og	flutti	

tilfinningaríka	ræðu	honum	til	stuðnings	á	þingi	Demókrataflokksins	árið	2008.	Obama	vann	

forsetakosningarnar	 síðan	 í	 nóvember	 sama	 ár.	 Þrátt	 fyrir	 niðurstöður	 þeirra,	 þá	 var	 álit	

margra	eftir	því	sem	leið	á	kosningabaráttuna	að	Clinton	væri	mjög	hæf	og	viðkunnanleg	og	

hún	tengdist	kjósendum	í	efnahagslegum	málefnum	(McGinley	2009).	

Sem	stjórnmálamaður	reyndi	Clinton	að	feta	fína	línu	á	milli	styrkleika	sem	tengdur	er	

við	karlmenn	og	kvenleika	sem	kjósendur	gerðu	kröfu	um.	Henni	 tókst	það	að	nokkru	 leyti	

með	því	að	mýkja	og	kvengera	 ímynd	sína	s.s.	með	því	að	halda	á	 lofti	stuðningi	sínum	við	

fjölskyldur,	konur	og	börn.	Sem	fyrr	forðaðist	hún	þó	of	kvenlegt	útlit	en	sýndi	fram	á	styrk	

sinn	m.a.	með	yfirgripsmikilli	þekkingu	á	málefnum	Bandaríkjanna	og	skírskotunar	til	mikillar	

reynslu	 (McGinley	 2009).	 Þetta	 var	 áberandi	 bæði	 þegar	 hún	 atti	 kappi	 við	 Obama	 í	

forkosningunum	2008	og	við	Donald	Trump	2016.	
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Á	 löngum	starfsferli	 sínum,	eða	allt	aftur	 til	1970,	hefur	Clinton	orðið	 fyrir	gagnrýni	

fyrir	fataval	sitt	og	útlit.	Hún	hefur	t.d.	verið	gagnrýnd	fyrir	buxnadragtir	sínar,	sem	voru	tákn	

kveneflingar	frá	því	á	sjöunda	áratugnum.	Þessi	gagnrýni	á	fataval	sýnir	vandann	sem	konur	

eiga	við	að	etja,	þegar	þær	þurfa	að	koma	fram	opinberlega.	Almenningur	metur	hæfni	og	

vald	 kvenna	 að	 hluta	 til	 út	 frá	 fatnaði	 þeirra.	 Samfélagsleg	 viðmið	 fyrir	 útlit	 kvenna	 er	

strangara	en	fyrir	karla.	Þetta	tvöfalda	siðgæði	skapar	aukabyrði	á	konur	sem	bjóða	sig	fram	

til	opinberra	embætta	(McGinley	2009).	Albright	og	Rice	urðu	ekki	fyrir	eins	mikilli	gagnrýni	

hvað	 þetta	 varðaði,	 enda	 buðu	 þær	 sig	 aldrei	 fram	 í	 embætti	 heldur	 voru	 þær	 skipaðar	 í	

embætti	af	forseta	Bandaríkjanna.	

4 . 3 . 5 . 	 U t an r í k i s r á ðhe r r a 	

Eftir	 kosningarnar	 ræddu	 Obama	 og	 Clinton	 um	 möguleikann	 á	 því	 að	 hún	 yrði	

utanríkisráðherra	í	ríkisstjórn	hans.	Hún	var	hikandi	í	fyrstu	en	tók	síðan	starfinu	og	Obama	

tilkynnti	 þjóðinni	 um	 þessa	 skipun	 þann	 1.	 desember	 2008.	 Clinton	 var	 samþykkt	 sem	

utanríkisráðherra	 þann	 21.	 janúar	 2009,	 af	 Öldungadeildinni,	 með	 94	 atkvæðum	 gegn	

tveimur,	tveimur	dögum	eftir	að	Obama	sór	embættiseið	sem	forseti	Bandaríkjanna.	Clinton	

sór	 embættiseið	 sama	dag	og	 varð	þar	með	 fyrsta	 forsetafrúin	 í	 sögu	Bandaríkjanna	 til	 að	

starfa	í	ríkisstjórn	(Congress	2012).	

Fyrstu	dagana	í	nýju	starfi	var	Clinton	í	sambandi	við	þjóðarleiðtoga	um	allan	heim	og	

lét	 þá	 vita	 að	 utanríkisstefna	 Bandaríkjanna	 myndi	 breytast.	 Hún	 lagði	 áherslu	 á	 aukna	

þátttöku	Bandaríkjanna	 í	efnahagsmálum	á	heimsvísu	og	 fannst	þörf	á	að	auka	bandaríska	

diplómatíska	 nærveru,	 sérstaklega	 í	 Írak.	 Eitt	 metnaðarfyllsta	 verkefni	 hennar	 var	

Quadrennial	 Diplomacy	 and	 Development	 Review	 en	 það	 er	 rannsókn	 sem	

utanríkisráðuneytið	 byrjaði	 á	 árið	 2009	og	 er	 gerð	 á	 fjögurra	 ára	 fresti.	 Tilgangurinn	 er	 að	

rannsaka	 skammtíma-	 og	 langtímaáætlanir	 Bandaríkjanna	 í	 diplómatískum	 störfum	 og	

þróunarverkefnum	erlendis.	 Fyrsta	 skýrslan	 var	 gefin	 út	 seint	 árið	 2010	 og	 niðurstöðurnar	

sýndu	fram	á	að	Bandaríkin	þyrftu	að	finna	skilvirka	leið	hvað	kostnað	varðaði	til	að	bregðast	

við	 alþjóðlegum	 áskorunum	 og	 uppræta	 hættuástand.	 Sem	 og	 að	 stofnanavæða	markmið	

um	eflingu	kvenna	um	allan	heim	(Allen	og	Parnes	2014).	

Í	mars	2009	voru	sendir	aukalega	21	þúsund	hermenn	til	Afganistan	og	studdi	Clinton	

áætlun	Obama	að	setja	tímamörk	á	hvenær	ætti	að	draga	herinn	tilbaka.	Í	sama	mánuði	hitti	

Clinton	 utanríkisráðherra	 Rússlands,	 Sergey	 Lavrov,	 þar	 sem	 endurstillingartakki	 (e.	 reset	
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button)	 var	 notaður	 sem	 tákn	 fyrir	 tilraunir	 Bandaríkjanna	 að	 byggja	 upp	 tengslin	 við	

Rússland	undir	 stjórn	nýs	 forseta,	Dmitry	Medvedev.	 Þetta	 leiddi	 af	 sér	 bætta	 samvinnu	á	

milli	ríkjanna	tveggja	en	þegar	Vladimir	Pútín	tók	aftur	við	árið	2012	versnuðu	samskiptin	til	

muna	(Allen	og	Parnes	2014).		

Clinton	og	Obama	unnu	vel	saman	og	höfðu	svipaða	nálgun	í	utanríkismálum.	Clinton	

var	 annt	 um	 ímynd	 ríkisstjórnarinnar	 og	 gekk	 úr	 skugga	 um	 að	 hvorki	 hún	 né	 eiginmaður	

henni	skyggðu	á	forsetann	sjálfan.	Í	desember	2011	hélt	Clinton	ræðu	fyrir	Mannréttindaráði	

Sameinuðu	 þjóðanna.	 Þar	 sagði	 hún	 að	 samkynhneigð	 réttindi	 væru	 mannréttindi	 og	 að	

Bandaríkin	 myndu	 berjast	 fyrir	 réttindum	 samkynhneigðra	 og	 lagalegri	 vernd	

samkynhneigðra	utan	Bandaríkjanna	(Allen	og	Parnes	2014).	

4 . 3 . 6 . 	 S aman t e k t 	

Clinton	kemur	úr	millistéttarfjölskyldu	frá	Chicago	og	ólst	upp	sem	repúblikani.	Hún	var	virk	í	

skólastarfi	 og	 lærði	 stjórnmálafræði	 og	 lögfræði.	 Hún	 hefur	 alla	 tíð	 haft	 mikinn	 áhuga	 á	

málefnum	 barna	 og	 lágstéttarfólks	 og	 skipti	 yfir	 í	 Demókrataflokkinn	 þar	 sem	 hugsjónir	

hennar	 áttu	 betur	 við	 stefnu	 flokksins.	 Hún	 var	 alltaf	 mjög	 drífandi	 og	 ákveðin	 sem	

endurspeglaðist	 í	 því	 sem	 hún	 tók	 sér	 fyrir	 hendur.	 Hún	 vann	 að	málefnum	 barna	 á	 virtri	

lögfræðistofu	 í	 Arkansas	 þegar	 Bill	 var	 þar	 ríkisstjóri.	 Hún	 átti	 erfitt	 uppdráttar	 á	 meðal	

kjósenda	 sem	 voru	 ekki	 vanir	 slíkum	 metnaði	 hjá	 konu.	 Þegar	 Bill	 var	 kjörinn	 forseti	

Bandaríkjanna	var	hún	nánast	eins	og	varaforseti	hjá	honum	og	var	honum	 innan	handar	 í	

margvíslegum	málefnum.	Hann	 treysti	mjög	 á	 hennar	 dómgreind	 og	 þekkingu.	 Clinton	 var	

mikill	málsvari	 umbóta	 í	 heilbrigðiskerfinu	 og	 kom	mörgum	 verðugum	málum	 á	 framfæri.	

Hún	bauð	sig	fram	sem	öldungadeildarþingmaður	fyrir	Demókrataflokkinn	og	varð	þar	með	

fyrsta	 forsetafrúin	 til	 að	 ná	 kjöri	 í	 opinbera	 stöðu.	 Clinton	 bauð	 sig	 fram	 til	 forseta	 í	

kosningunum	 2008	 en	 laut	 í	 lægra	 haldi	 fyrir	 Barack	 Obama	 sem	 hlaut	 útnefningu	

Demókrataflokksins	og	sigraði	kosningarnar.	Obama	 forseti	bað	hana	síðan	um	að	 taka	við	

sem	utanríkisráðherra	sem	hún	þáði	og	varð	hún	þar	með	fyrsta	forsetafrúin	til	að	taka	þátt	í	

ríkisstjórn.	 Clinton	 varð	 svo	 fyrst	 kvenna	 til	 að	hljóta	 útnefningu	eins	 af	 stóru	 flokkunum	 í	

Bandaríkjunum	 í	 framboði	 til	 forseta	Bandaríkjanna	sumarið	2016.	Hún	 tapaði	 fyrir	Donald	

Trump	en	hlaut	þó	fleiri	atkvæði	en	hann	á	landsvísu.	Með	hvoru	tveggja	braut	hún	enn	eitt	

blaðið	 í	 sögu	 kvennabaráttunnar	 í	 Bandaríkjunum.	 Leið	 Clinton	 inn	 í	 stjórnmálin	 er	 mjög	

óhefðbundin	 því	 lengi	 vel	 var	 hún	 maki	 stjórnmálamanns.	 Í	 því	 hlutverki	 kynntist	 hún	



43	

	

innviðum	stjórnmálanna	og	lykilfólki	í	stjórnmálum.	Það	átti	bæði	eftir	að	nýtast	henni	þegar	

hún	bauð	sig	sjálf	fram	en	einnig	koma	í	bakið	á	hennni,	því	sama	hvað	hún	reyndi	stóð	hún	

að	einhverju	leyti	í	skugga	stjórnmálaferils	eiginmannsins.	
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5 . 	 N i ð u r s t ö ð u r 	 o g 	 l o k a o r ð 	

Þegar	konurnar	þrjár	eru	bornar	saman	út	frá	bakgrunni,	menntun	og	starfsferli	er	margt	líkt	

með	 þeim	 en	 sömuleiðis	margt	 ólíkt.	 Augljósasti	munurinn	 er	 hvaða	 stjórnmálaflokki	 þær	

tilheyra	en	Albright	og	Clinton	eru	báðar	demókratar	en	Rice	er	repúblikani.	Rannsóknir	sýna	

að	konur	eiga	erfiðara	uppdráttar	í	Repúblikanaflokknum	heldur	en	í	Demókrataflokknum	og	

því	viðeigandi	að	demókratar	hafi	teflt	fram	fleiri	konum	í	embættið	heldur	en	repúblikanar.	

Albright	 kemur	 úr	 diplómatafjölskyldu	 þar	 sem	 faðir	 hennar	 starfaði	 í	

utanríkisþjónustu	 Tékkóslóvakíu.	 Fjölskyldan	 ferðaðist	 um	 allan	 heim	 sem	 hefur	 vafalaust	

haft	áhrif	á	heimssýn	Albright.	Hún	var	einnig	elst	þriggja	systkina	svo	líklegt	er	að	hún	hafi	

þurft	 að	 taka	 á	 sig	 ábyrgðarhlutverk.	 Á	 heimilinu	 var	 lögð	 áhersla	 á	 menntun	 og	 fylgdi	

Albright	 í	 fótspor	 föður	 síns	 og	 lærði	 stjórnmálafræði.	 Síðar	 giftist	 hún	 og	 eignaðist	 þrjár	

dætur	en	skildi	síðan	við	eiginmann	sinn.	Clinton	hefur	svipaðan	bakgrunn	og	Albright,	að	því	

leyti	 að	 hún	 kemur	 úr	 fjölskyldu	 þar	 sem	 báðir	 foreldrar	 voru	 til	 staðar,	 móðirin	

heimavinnandi	og	 faðir	hennar	verslunareigandi.	Hún	var	einnig	elst	þriggja	systkina	og	því	

líklegt	að	hún	hafi	haft	einhverjar	skyldur	á	sínum	herðum.	Clinton	giftist	ung	Bill	Clinton	og	

eru	 þau	 enn	 gift	 í	 dag	 og	 eiga	 eina	 dóttur	 saman.	Æska	 Rice	 var	 aðeins	 öðruvísi	 en	æska	

hinna	 tveggja.	 Hún	 er	 einkabarn	 frá	 Suðurríkjunum	 og	 ólst	 upp	 á	 tímum	 mikillar	

kynþáttahyggju.	Faðir	hennar	starfaði	sem	prestur	og	móðir	hennar	var	kennari	og	organisti.	

Í	æsku	hennar	 var	 lögð	áhersla	á	að	Rice	menntaði	 sig	og	brytist	út	úr	þeim	hömlum	sem	

kynþáttahyggjan	 setti	 ungu	 svörtu	 fólki	 á	 þessum	 tíma.	 Hún	 gekk	 þó	 í	 aðskildan	 skóla	 og	

lærði	stíft	á	píanó.	Rice	hefur	aldrei	gift	sig	og	er	barnlaus.		

Pólitísk	 nýliðun	 veltur	 mikið	 á	 þátttöku	 einstaklinga	 í	 stjórnmálum	 og	 starfa	 innan	

stjórnmálageirans.	 Eins	 og	 fram	 kom	 í	 rannsókn	Richard	 L.	 Fox	 og	 Jennifer	 L.	 Lawless	 sem	

fjallað	var	um	í	kafla	tvö	aukast	líkurnar	á	að	vera	beðinn	um	að	bjóða	sig	fram	til	embættis	

um	 13%	 ef	 einstaklingur	 mætir	 á	 stjórnmála-	 og	 flokksfundi	 og	 um	 16%	 ef	 einstaklingur	

starfar	fyrir	frambjóðanda	eða	sem	sjálfboðaliði	 í	kosningaherferð.	Albright	og	Clinton	voru	

báðar	 öflugar	 í	 flokkastarfi	 Demókrata	 og	 störfuðu	 fyrir	 aðra	 frambjóðendur	 flokksins.	

Albright	 starfaði	 fyrir	 Edmund	 S.	 Muskie,	 öldungardeildarþingmann,	 þegar	 hann	 bauð	 sig	

fram	til	forseta	árið	1976.	Hún	var	ráðgjafi	Walter	Mondale	forsetaframbjóðanda	árið	1984	

og	 Michael	 S.	 Dukakis	 í	 hans	 forsetaframboði	 árið	 1988.	 Clinton	 starfaði	 að	 mestu	 í	
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kosningaherferð	 eiginmanns	 síns.	 Rice	 gekk	 til	 liðs	 við	 kosningaherferð	 George	 Bush	 eldri	

þegar	 hann	 bauð	 sig	 fram	 til	 forseta	 árið	 1988.	 Það	 er	 áhugavert	 að	 þeir	

forsetaframbjóðendur	 sem	 Albright	 starfaði	 fyrir,	 eru	 þeir	 einu	 úr	 þessum	 hópi	

frambjóðenda,	sem	náðu	ekki	kjöri.	

Pólitískir	 nýliðar	 þurfa	 oftast	 að	 komast	 í	 gegnum	 erfiða	 síu	 þar	 sem	 valdamiklir	

einstaklingar	 innan	 flokkanna	 þjóna	 sem	 hliðverðir,	 sem	 hvetja	 mögulega	 frambjóðendur.	

Karlar	 hafa	 fram	 til	 þessa	 verið	 í	 meirihluta	 slíkra	 hliðvarða	 sem	 skýrir	 að	 nokkru	

kynjahlutdrægni	 í	nýliðunarferlinu.	Samkvæmt	rannsókn	Fox	og	Lawless	eru	konur	ólíklegri	

en	 karlar	 til	 að	 fá	 hvatningu	 frá	 hliðverði	 um	 að	 bjóða	 sig	 fram.	 Það	 er	mun	 ólíklegra	 að	

pólitískir	gerendur	fái	konur	til	að	bjóða	sig	fram	í	embætti	en	karla	en	helsta	viðmiðunin	 í	

nýliðunarferlinu	 er	 að	 finna	 frambjóðanda	 sem	 getur	 unnið.	 Þetta	 er	 þrátt	 fyrir	 vilja	

flokksleiðtoga	að	auka	hlut	kvenna.	Sigur	er	alltaf	endamarkmiðið.	

Clinton	er	menntuð	 sem	 lögfræðingur	en	Albright	og	Rice	eru	 stjórnmálafræðingar.	

Albright	 lærði	 í	 Wellesley-háskóla	 sem	 og	 Hillary	 en	 sá	 skóli	 er	 aðeins	 opinn	 fyrir	 konur.	

Albright	 fór	síðan	 í	 framhaldsnám	í	alþjóðastjórnmálum	í	Columbia-háskóla	en	Clinton	fór	 í	

laganám	 í	 Yale-háskóla.	 Rice	 lærði	 einnig	 stjórnmálafræði	 en	 í	 Denver-háskóla	 og	 fór	 í	

framhaldsnám	í	Notre	Dame	háskólanum.	Þær	námu	því	allar	við	virta	skóla	og	komust	þar	í	

tengsl	 við	áhrifafólk	og	byggðu	ofan	á	þau	 tengsl	með	því	 að	byggja	upp	 tengslanet	 innan	

stjórnmálaflokkanna.	 Rice	 og	 Albright	 á	 sviði	 utanríkismála	 en	 Clinton	 í	 gegnum	

stjórnmálaferil	 eiginmanns	 síns	 og	 síðar	 eigin	 tengsl.	 Þær	 unnu	 sig	 upp	 í	æðstu	 stöður	 og	

urðu	þannig	sjálfar	mikilvægir	hliðverðir.		

Albright	 og	 Rice	 hafa	 líkari	 starfsferil	 að	 baki,	 þær	 störfuðu	 báðar	 sem	

þjóðaröryggisráðgjafar	 áður	 en	 þær	 urðu	 utanríkisráðherrar.	 Þær	 höfðu	 báðar	 gríðarlega	

þekkingu	á	alþjóðastjórnmálum	og	því	góður	kostur	í	utanríkisráðherraembættið.	Clinton	var	

forsetafrú	og	starfaði	náið	með	bandarísku	ríkisstjórninni	sem	slík	áður	en	hún	settist	á	þing.	

Clinton	er	einnig	sú	eina	af	þeim	þremur	sem	hefur	boðið	sig	fram	á	þing	og	einnig	til	forseta.	

Albright	er	fræðimaður	og	baráttukona	fyrir	réttindum	minnihlutahópa.	Hún	sérhæfði	

sig	 í	 alþjóðastjórnmálum	 og	 var	 fulltrúi	 Bandaríkjanna	 í	 forsetatíð	 Clintons	 hjá	 Sameinuðu	

þjóðunum.	Hún	 var	 í	 kjölfarið	 beðin	 af	 Clinton	 forseta,	 um	 að	 sitja	 sem	utanríkisráðherra.		

Rice	er	einnig	fræðimaður	og	var	fengin	til	að	starfa	fyrir	flokk	sinn	og	að	lokum	fékk	hún	sæti	

í	ríkisstjórn.	Eftir	að	ríkisstjórn	Bush	yngri	fór	frá	völdum	fór	hún	aftur	í	upphaflegt	starf	sitt,	
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sem	fræðimaður	 í	háskóla.	Eftir	að	Clinton	lauk	setu	sinni	sem	utanríkisráðherra,	eftir	 fyrra	

kjörtímabil	 Obama-ríkisstjórnarinnar,	 veltu	 margir	 fyrir	 sér	 hvað	 tæki	 við.	 Hún	 hlaut	 í	

framhaldi	 útnefningu	 Demókrataflokksins	 sem	 forsetaefni	 flokksins	 en	 laut	 í	 lægra	 haldi	 í	

kosningunum	fyrir	Donald	Trump.		Clinton	er	í	raun	sú	eina	af	þeim	þremur	sem	hefur	hingað	

til	sóst	eftir	enn	valdameira	embætti	en	að	vera	utanríkisráðherra.	

Rice	 sóttist	 ekki	 eftir	 embætti	 sjálf	 heldur	 var	 hún	 fengin	 til	 að	 taka	 við	

embættisstörfum	 af	 hálfu	 áhrifameiri	 karlmanns	 innan	 síns	 flokks	 sem	 leiddi	 síðan	 til	

skipunar	hennar	sem	utanríkisráðherra.	Þetta	á	einnig	við	um	Albright	upp	að	vissu	marki	en	

hún	virðist	hins	vegar	hafa	sóst	frekar	eftir	embættinu	heldur	en	Rice.	Þær	höfðu	þó	báðar	

byggt	upp	mjög	öflugt	tengslanet	á	sviði	utanríkismála	þegar	þær	voru	skipaðar	í	embættið.	

Clinton	 er	 ólík	 þeim	 að	 þessu	 leyti.	 Hún	 var	 gift	 stjórnmálamanni	 en	 ólíkt	 mörgum	

eiginkonum	stjórnmálamanna	sem	hafa	náð	langt	í	Bandaríkjunum	hélt	hún	áfram	að	vinna	

úti	 og	 skapaði	 sér	 eigið	 nafn	 og	 frama.	 Clinton	 tók	 virkan	 þátt	 í	 stjórnmálabaráttu	

eiginmannsins	 ýmist	 á	 bak	 við	 tjöldin	 eða	 í	 formlegu	 hlutverki.	 Hún	 var	 síðan	 hvött	 til	 að	

bjóða	 sig	 fram	sem	þingmaður	og	þar	hefst	 sjálfstæður	pólitískur	 ferill	 hennar.	Það	má	þó	

segja	 að	 nýliðunarferli	 hennar	 hafi	 verið	 í	 gangi	 í	mörg	 ár	 á	 undan,	 enda	 var	 hún	 búin	 að	

leggja	 margvísleg	 drög	 að	 eigin	 feril	 áður.	 Hún	 ákvað	 síðan	 að	 bjóða	 sig	 fram	 til	 forseta	

Bandaríkjanna	og	eftir	að	hafa	tapað	í	forvali	Demókrataflokksins	var	henni	boðið	að	taka	við	

sem	utanríkisráðherra	í	ríkisstjórn	Obama	forseta.	

Eins	og	kom	fram	í	kafla	tvö	hefur	verið	á	brattan	að	sækja	fyrir	konur	í	bandarískum	

stjórnmálum.	 Þær	 þrjár	 konur	 sem	 hér	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 eru	 allar	 hver	 um	 sig	

brautryðjendur	 og	 miklar	 fyrirmyndir	 fyrir	 aðrar	 konur.	 Þær	 hafa	 allar	 sýnt	 og	 sannað	 að	

kynferði	á	ekki	að	vera	fyrirstaða	fyrir	frama	á	stjórnmálasviðinu.	En	eins	og	rannsóknir	hafa	

sýnt	 er	 það	 engu	 að	 síður	 raunin	 að	 kynferði	 hefur	 verið	 konum	 mikil	 fyrirstaða	 í	

stjórnmálum.	Þær	rannsóknir	sem	farið	var	yfir	í	kafla	2	sýna	t.d.	að	karlar	eru	mun	líklegri	til	

að	vera	fengnir	til	að	bjóða	sig	fram	í	pólitískt	embætti	heldur	en	konur,	þrátt	fyrir	að	hafa	

sambærilega	menntun	og	 tengsl.	Þessi	munur	er	þó	sjáanlegri	á	meðal	 repúblikana	 fremur	

en	 hjá	 demókrötum,	 þó	 vandamálið	 sé	 viðvarandi	 í	 báðum	 flokkum.	 Rannsóknirnar	 sýndu	

einnig	að	þeir	einstaklingar	sem	hafa	starfað	við	stjórnmál	á	einhvern	hátt	eru	mun	líklegri	til	

að	vera	fengnir	til	að	bjóða	sig	fram	í	embætti	heldur	en	þeir	einstaklingar	sem	hafa	aldrei	

komið	nálægt	stjórnmálum.		



47	

	

Það	 geta	 margar	 ástæður	 legið	 að	 baki	 hversu	 erfitt	 er	 fyrir	 konur	 að	 komast	 í	

valdastöðu	í	bandarískum	stjórnmálum.	Þær	standa	frammi	fyrir	tvöföldu	siðgæði	(e.	double	

standard)	sem	gerir	þeim	mun	erfiðara	fyrir	að	sanna	sig.	Þær	þurfa	að	takast	á	við	mótlæti	

kjósenda	sem	eru	jafnvel	ekki	tilbúnir	að	kjósa	konur	í	 leiðtogastöður.	Auk	þess	vantar	þær	

oft	tengslin	og	flokksstuðninginn	sem	karlmenn	hafa.	Viðhorf	kjósenda	til	kvenframbjóðenda	

hefur	breyst	töluvert	sem	og	viðhorf	stjórnmálaflokka,	hagsmunahópa	og	kvennanna	sjálfra.	

Það	 er	 þó	 óvíst	 hver	 staða	 kynjanna	 verður	 í	 þessu	 sambandi	 tengt	 embættissetu	 í	

framtíðinni.	Hlutur	kvenna	mun	auðvitað	velta	á	því	hvort	konur	koma	sér	á	 framfæri	 sem	

frambjóðendur.	 En	 einnig	 á	 vali	 og	 stefnu	 annarra	 pólitískra	 leikenda	 og	 stofnana,	 þar	 á	

meðal	stjórnmálaflokkanna	sjálfra.	

	 Niðurstöður	nýafstaðinna	forsetakosninga	í	Bandaríkjunum	eru	tvíræðnar.	Kjörmenn	

kusu	Donald	Trump	sem	forseta	en	hins	vegar	kaus	meirihluti	kjósenda	Clinton	sem	forseta.	

Hún	hlaut	töluvert	fleiri	atkvæði	en	Trump	og	raunar	hefur	aldrei	neinn	forsetaframbjóðandi	

fengið	jafn	mörg	atkvæði	í	bandarískum	forsetakosningum	til	þessa.	Af	þessu	mætti	leiða	að	

kjörmenn	Bandaríkjanna	séu	ekki	tilbúnir	að	hleypa	konu	í	æðsta	embætti	Bandaríkjanna,	þó	

kjósendur	virðast	 tilbúnir	 til	þess.	Mögulega	 liggur	þó	vandamálið	helst	 í	kjörmannakerfinu	

sjálfu,	sem	tekur	ekki	mið	af	raunverulegum	vilja	kjósenda.	

	



48	

	

H e i m i l d a s k r á 	

Albright,	Madeleine.	2003.	Madame	Secretary:	A	Memoir.	New	York:	Hyperion.	

Allen,	Jonathan	og	Pames,	Amie.	2014.	HRC:	State	Secrets	and	the	Rebirth	of	Hilary	Clinton.	

Crown	Publishers:	New	York.	

Associated	Press.	2005.	Rice	Sworn	in	as	Secretary	of	State.	NBC	News.	Sótt	af	

http://www.nbcnews.com/id/6862922/ns/politics/t/rice-sworn-secretary-

state/#.VvVMdWSLTjA	

Baker,	Russsell.	2008.	Condi	and	the	Boys.	The	New	York	Review	of	Books.	Sótt	af	

http://www.nybooks.com/articles/2008/04/03/condi-and-the-boys/	

Bernstein,	Carl.	2007.	A	Woman	in	Charge:	The	Life	of	Hillary	Rodham	Clinton.	Alfred	A.	

Knopf:	New	York.	

Butler,	Judith.	“Performative	Acts	and	Gender	Constitution:	An	Essay	in	Phenomenology	and	

Feminist	Theory.”	Theatre	Journal,	40,	No.	4	(12,	1988):	519-531.	

Carroll,	Susan	J.	2015.	,,Women	in	State	Government:	Still	Far	from	Parity.”	The	Council	of	

State	Governments.		

Clinton,	Hillary	R.	2003.	Living	History.	Simon	&	Schuster:	New	York.	

Cohn,	Laura.	2016.	“The	U.S.	Made	Zero	Progress	in	Adding	Women	to	Congress.“	

Fortune.com.	10.	nóvember	2016.	Sótt	23.	desember	2016	af	

http://fortune.com/2016/11/10/election-results-women-in-congress/	

Congress	of	the	United	States.	2012.	Tributes:	Hillary	Rodham	Clinton.	2012.	U.S.	

Government	Printing	Office:	Washington.	Sótt	af	

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CDOC-111sdoc28/pdf/CDOC-111sdoc28.pdf	

Davies,	Philip	og	Robert	McKeever.	Politics	USA.	2012.	3.	útg.	Edinburgh:	Pearson	Education	

Limited.	



49	

	

Dobbs,	Michael.	1999.	Madeleine	Albright:	A	Twentieth-Century	Odyssey.	New	York:	H.	Holt	

and	Co.	

Fox,	Richard	L.,	and	Jennifer	L.	Lawless.	2010.	“If	Only	They’d	Ask:	Gender,	Recruitment,	and	

Political	Ambition.”	The	Journal	of	Politics	72	(2).	[University	of	Chicago	Press,	

Southern	Political	Science	Association]:	310–26.	doi:10.1017/s0022381609990752.	

Gerth,	Jeff	og	Van	Natta,	Don	Jr.	2007.	Her	Way:	The	Hopes	and	Ambitions	of	Hillary	Rodham	

Clinton.	Little,	Brown	and	Company:	New	York.	

Halperin,	Mark	og	Heilemann,	John.	2010.	Game	Change:	Obama	and	the	Clintons,	McCain	

and	Palin,	and	the	Race	of	a	Lifetime.	Harper	Collins:	New	York.	

Harnden,	Toby.	2009.	Condoleezza	Rice	Approved	“Torture”	Techniques.	The	Telegraph.	

Washington.	Sótt	af	

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/5208701/Condolee

zza-Rice-approved-torture-techniques.html	

Heilbrunn,	Jacob.	2000.	Condoleezza	Rice:	George	W.’s	realist.	World	Policy	Journal.	16(4):	

49-54.	Sótt	af	

http://search.proquest.com/docview/232587845/fulltext/99CF010898D643BBPQ/2?

accountid=135943	

Kessler,	Glenn.	2009.	Rice	Defends	Enhanced	Interrogations.	The	Washington	Post.	Sótt	af	

http://voices.washingtonpost.com/44/2009/04/30/rice_defends_enhanced_interrog.

html?hpid=news-col-blog.	

Mabry,	Marcus.	2007.	Condoleezza	Rice.	Foreign	Policy	160:	22-28.	Sótt	af	

http://search.proquest.com/docview/224035294/fulltextPDF/F035BF1DCF154321PQ

/1?accountid=135943	

McGinley,	Ann.	2009.	Hillary	Clinton,	Sarah	Palin	and	Michelle	Obama:	Performing	Gender,	

Race	and	Class	on	the	Campaign	Trail.	Denver	University	Law	Review	86.	



50	

	

Mihalkanin,	Edward	S.	2004.	American	Statesmen:	Secretaries	of	State	from	John	Jay	to	Colin	

Powell.	1.	útg.	London:	Greenwood	Press.	

Office	of	the	Historian.	2016a.	“Biographies	of	the	Secretaries	of	State:	Madeleine	Korbel	

Albright.“	Sótt	10.	apríl	2016	af	

https://history.state.gov/departmenthistory/people/albright-madeleine-korbel	

Office	of	the	Historian.	2016b.	“Biographies	of	the	Secretaries	of	State:	Condoleezza	Rice.“	

Sótt	22.	apríl	2016	af	https://history.state.gov/departmenthistory/people/rice-

condoleezza	

Office	of	the	Historian.	2016c.	“Biographies	of	the	Secretaries	of	State:	Hillary	Rodham	

Clinton.“	Sótt	5.	mars	2016	af	

https://history.state.gov/departmenthistory/people/clinton-hillary-rodham	

Rice,	Condoleezza.	2003.	Why	We	Know	Iraq	Is	Lying.	New	York	Times.		Sótt	af	

http://www.nytimes.com/2003/01/23/opinion/why-we-know-iraq-is-lying.html	

Rice,	Condoleezza.	2005.	Princeton	University’s	Celebration	of	the	75th	Anniversary	of	the	

Woodrow	Wilson	School	of	International	Affairs.	U.S.	Department	of	State.		Sótt	af	

https://web.archive.org/web/20080708212932/http://www.state.gov/secretary/rm/

2005/54176.htm	

Sanbonmatsu,	Kira.	2006.	Where	Women	Run:	Gender	and	Party	in	the	American	States.	Ann	

Arbor,	Michigan:	The	University	of	Michigan	Press.		

Serafin,	Tatiana.	2016	(e.d.).	Power	Women:	Condoleezza	Rice.	Sótt	af	

http://www.forbes.com/lists/2005/11/MTNG.html.	

The	White	House.	2016.	“The	Cabinet.”	Sótt	10.	júní	2016	af	

https://www.whitehouse.gov/administration/cabinet	

Tickner,	J.	Ann.	“Gender	in	World	Politics.”	in	The	Globalization	of	World	Politics:	An	

Introduction	to	International	Relations,	4th	ed.,	edited	by	John	Baylis,	Steve	Smith	

and	Patricia	Owens	(New	York:	Oxford	University	Press,	2008),	262-277.	



51	

	

Troy,	Gil.	2006.	Clinton	Rodham	Clinton:	Polarizing	First	Lady.	University	Press	of	Kansas:	

Kansas.	

Tucker,	E.	2014.	Feminist	Political	Theory.	The	Encyclopedia	of	Political	Thought.	1277–1289.	

University	of	Denver.	2016.	“History.”	Sótt	21.12.2016	af	

http://www.du.edu/korbel/about/history.html	

Volkomer,	Walter	E.	2013.	American	Government.	14.	útg.	New	York:	Pearson.	

Wasserman,	Gary.	2011.	The	Basics	of	the	American	Politics.	14.	útg.	Georgetown:	Pearson	

Education	Limited.	

	

	

	


