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Útdráttur 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er kynjasamþætting og hvort hún hafi breytt einhverju í 

raun innan hernaðar- og varnarsambandsins NATO (e. North Atlantic Treaty 

Organization). Kynjasamþætting er alþjóðleg stefna sem hefur það að markmiði að 

samþætta kynjasjónarmið inn í allar framkvæmdir og ákvarðanir viðkomandi stofnunar 

eða ríkis. Byrjað var að taka fyrstu skrefin í að móta drög að stefnu NATO með 

kynjasamþættingu til hliðsjónar árið 2007 og stuðst var við ályktun Sameinuðu þjóðanna 

nr. 1325 um Konur, frið og öryggi. 

Til að svara rannsóknarspurningunni er notast við kenningar um kyngervi sem 

félagslega mótað og kenningaramma frjálslynds femínisma. Auk þess er greint frá 

þátttöku kvenna í alþjóðasstjórnmálum og öryggis hugtakið. Farið er yfir 

kynjasamþættingu og  ólíkar túlkanir á því. Með þessum fræðilega bakgrunn er 

orðræðugreining notuð til að kanna framsetningu kyngervis og kynjasamþættingar í sjö 

ársskýrslum framkvæmdastjóra NATO frá árunum 2011-2018. Niðurstöður ritgerðarinnar 

eru að nokkur framför hefur verið í upptöku kynjasamþættingu innan NATO og útvíkkun 

á öryggishugtakinu. Nálgun NATO á kynjasamþættingu er að bæta konum inn í núverandi 

kerfi en ekki að reyna afbyggja það sem hefur viðhaldið útilokun þeirra. Ef ekki er tekið á 

rótum vandamálsins verða allar aðferðir NATO til að taka á kynjamismunun miklum 

takmörkunum háðar. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmála- og kynjafræði, 

unnið undir leiðsögn Silju Báru Ómarsdóttur við Stjórnmálafræðideild. Silju vil ég þakka 

uppbyggjandi leiðsögn og hvatningu við gerð þessarar ritgerðar. Fjölskyldu, vinum og 

kærastanum mínum þakka ég stuðninginn og að hafa ávallt trúa á mér. Ófæddu 

tvíburarnir mínir fá einnig miklar þakkir fyrir að gera þessa vinnu aðeins meira spennandi 

og skemmtilegri. 
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1 Inngangur 
Herferðir alþjóðasamtaka á borð við NATO og Sameinuðu þjóðanna undir flaggi HeForShe og 

Barbershop hafa verið áberandi síðustu ár. Það eru herferðir sem gefa karlmönnum tækifæri 

til að ljá kynjajafnrétti stuðning sinn. Það vekur von í hjarta allra femínista þegar svo stórar 

stofnanir setja málefni kynjajafnréttis á oddinn í auglýsingaherferðum sínum. Á vormánuðum 

á Alþingi 2019 var eftirtektarvert að einn þingmaður sem tekið hafði þátt í slíkri herferð 

hafnaði lögum um aukin réttindi kvenna yfir líkama sínum og annar sat hjá (Heimir Már 

Pétursson 2019). Það vekur upp þá spurningu hvað liggi á bakvið slíkum herferðum þegar hægt 

er að flagga því á hinu alþjóða sviði að maður styðji jafnrétti kynjanna en ekki þegar til kastanna 

kemur á hinu háa Alþingi. 

Markmið þessarar ritgerðarinnar er að öðlast skilning á því hvort að kynjasamþætting 

innan Atlantshafsbandalagsins (e. North Atlantic Treaty Organization), sem í þessari ritgerð 

verður kallað NATO, hafi haft áhrif í raun. Gögnin sem notast verður við eru ársskýrslur 

framkvæmdastjóra NATO (e. Secretery General Annual Report). Í ritgerðinni verður notast við 

sjö skýrslur framkvæmdastjóra NATO frá árunum 2011-2018 og þær orðræðugreindar. Skoðað 

verður hvernig orðræða um kynjasamþættingu og kyngervi hefur þróast í gegnum árin. Skoðað 

verður hvort virkilega sé verið að breyta aðferðum í stefnumótun og framkvæmdum innan 

bandalagsins. Einnig verður haft til hliðsjónar í greiningunni hvort að konum sé aðeins bætt 

við án þess að frekari breytingar séu gerðar á ,,kerfinu“ og því sem hefur haldið þeim niðri og 

aðskildum frá öryggis og hernaðarþáttöku og ákvörðunum. 

NATO er öryggis- og varnarbandalag sem stofnað var árið 1949. Bandalagið samanstendur 

af 29 ríkjum í Evrópu og N-Ameríku. Yfirlýst hlutverk bandalagsins er að tryggja frelsi og öryggi 

aðildarríkja sinna með pólitísku samráði og hernaðargetu í samræmi við ákvæði sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna (Stjórnarráð Íslands e.d.). 

Ég hóf að velta fyrir mér rannsóknarefni ritgerðarinnar eftir ,,Klaustursfokkið“ svokallaða. 

Þar sat þingmaður Miðflokksins, Gunnar Bragi Sveinsson, á Klaustur bar við drykkju á 

vinnutíma þann 20. nóvember 2018. Talaði Gunnar Bragi niðrandi til samstarfskvenna sinna 

sem að mati marga var uppfull af kvenfyrirlitningu. Það sem vakti athygli í kjölfarið var að 

Gunnar Bragi Sveinsson hafði tekið þátt í átaki Sameinuðu þjóðanna, HeForShe, sem gefur 

karlmönnum tækifæri til að taka afstöðu með konum í baráttu þeirra gegn kynjamisrétti. Hann 

hafði einnig tekið afstöðu með því innan átaks NATO þar sem hann sór að stuðla að því að fleiri 



7 

konur fengju rödd sína heyrða. Þetta vakti spurningu mína um það hvað virkilega stendur á 

bakvið herferðir og stefnur slíkra stofnana. 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að greina á milli kyngervis (e. gender) og kyns (e. 

sex). Í fræðilegri umræðu snýst kyn um líffræðilegt kyn og hausatölu. Kyngervi er notað sem 

greiningartæki til þess að skilja og skoða mismunandi valdatengsl. Kyngervi víkkar hugtakið 

kyn til þess að ná til kynjavíddarinnar í táknrænum, menningarlegum og félagslegum skilningi. 

Kyngervi byggist á menningarlegum hugmyndum um kvenleika og karlmennsku, mótar 

sjálfsmynd okkar, athafnir og hugsun og einnig samfélagslegar stofnanir og menningarástand 

(Þorgerður Einarsdóttir 2010, 29-30). Hugmyndir um kyngervi eru byggðar á mismun á milli 

karlmennsku (e. masculinity) og kvenleika (e. feminity). Þeim er stillt upp sem andstæðum og 

öll orðræða um kyngervi gerir út á þann mun (Scott 1988, 62). Kynjasamþætting (e. gender 

mainstreaming) er svo hin alþjóðlega stefna sem hefur það markmið að ná kynjajafnrétti með 

því að innleiða kynjasjónarmið í allar stefnur og ákvarðanatökur innan samtaka eða ríkja 

(Tickner 2016, 270).  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í fræðilegum bakgrunni er farið er yfir þær kenningar sem 

urðu fyrir valinu til greiningar. Í næsta kafla eru bakgrunnsupplýsingar um NATO og þá 

kynjasamþættingu sem þar hefur átt sér stað á síðustu árum auk stöðu þekkingar. Í fjórða kafla 

ritgerðarinnar er farið yfir aðferðafræðina og öflun gagna. Næst er gerð grein fyrir 

niðurstöðum orðræðugreiningarinnar á ársskýrslum framkvæmdastjóra NATO frá árunum 

2011-2018. Niðurstöður orðræðugreiningarinnar eru því næst tengdar saman við fræðilegan 

bakgrunn og í sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar eru niðurstöður ritgerðarinnar dregnar 

saman og settar í víðara samhengi. 

  



8 

 

2 Fræðilegur bakgrunnur 
Til þess að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar verður notast við kenningar um kyngervi 

þar sem það er helsta greiningartæki félagsfræðanna til þess að greina völd. Farið verður yfir 

önnur hugtök tengd kyngervi líkt og karlmennska og kvenleiki, auk feðraveldis og 

kvenvæðingu. Nálgun frjálslynds femínisma á hvernig jafnrétti verði náð verður skilgreind auk 

gagnrýni sem sú nálgun hefur fengið á sig. Þátttaka kvenna í ákvörðunum er varða öryggis- og 

varnarmál, auk femínísks öryggis verða næst skoðuð og hvernig hervæðing hefur áhrif á þá 

þætti. Að lokum verður kynjasamþætting skilgreind og skoðaðar ólíkar nálganir á henni. 

2.1 Kyn og kyngervi 

Margir fræðimenn hafa rannsakað mótun karlmennsku og kvenleika. Þeir nálgast flestir efnið 

á þeim forsendum að mótun kyngervis sé félagsleg. Samkvæmt því eru karlmennska og 

kvenleiki lærð og styrkjast í félagslegum samskiptum einstaklinga, innan stofnana og 

menningarsamfélaga. Karlmennska og kvenleiki eru eiginleikar háðir breytingum sem markast 

af tíma, aðstæðum og félagslegu samhengi (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

2013, 1). 

Raewyn Connell setti fram hugtakið ráðandi karlmennska (e. hegemonic masculinity) 

á 9. áratug síðustu aldar. Hugtakið hefur síðan haft mikil áhrif á ímynd karlmanna, kyngervi og 

félagslegt stigveldi (e. social hierachy) (Connell og Messerschmidt 2005, 829). Ráðandi 

karlmennska er sú karlmennska sem snýr að ríkjandi viðmiðum karlmennskunnar. Í 

hugmyndafræði Raewyn Connell (1995) segir að menningarsamfélög, stofnanir og hópar hvers 

tíma meti ákveðið útlit eða ákveðna hegðun meira en aðra. Þessir eiginleikar verða með 

tímanum ríkjandi viðmið karlmennskunnar og aðrir meðlimir hópsins eða samfélagsins reyna 

að laga sig að þessu gildismati. Búnar eru til fyrirmyndir sem eru fulltrúar þessa gildismats og 

er karlmennskan skilgreind út frá þeim. Ríkjandi karlmennska er ýkt útgáfa af staðalímyndum 

kynjanna. Þeir karlmenn sem hafna því að taka upp gildi hinnar ráðandi karlmennsku eða eru 

ekki færir um það eiga á hættu á að lenda á jaðri samfélagsins. Dæmi um það sem talið er 

fráhvarf frá hefðbundinni karlmennsku er kvenleiki karlmanna (vitnað í Jón Ingvar Kjaran og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2013, 1).  

Kvenleiki karlmanna er oft tengdur við samkynhneigð og er staðalmynd hins 

samkynhneigða karlmanns kvenleg, vöðvarýr og nokkurs konar andhetja hins sanna 
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karlmanns. Þeir karlmenn sem haga sér kvenlega eru álitnir samkynhneigðir hvort sem þeir 

skilgreina sig þannig eða ekki (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2013, 1). 

Karlmennskan byggir þannig á andstæðu sinni sem er þá kvenleiki og það sem talið er kvenlegt. 

Hervædd karlmennska (e. military masculinity) mótar kyngervi karla til þess að geta tekið þátt 

í hernaði. Ólíkir menningarheimar nota kyngervi til þess að byggja upp félagsleg hlutverk sem 

stuðla að hernaði. Menningin sjálf tekur ekki þátt í þessari byggingu en ólíkir menningarkimar 

spila mikinn þátt í því og verða að arfleifð frá kynslóð til kynslóðar (Goldstein 2001, 251). 

Undirstöður karlmennskunnar eru mjög brothættar og mikil vinna fer í að halda hinum kynjaða 

heimi við. Karlmennskan er jafn valdamikil og hún er viðkvæm, hún þarfnast styrkingar daglega 

til að halda sessi sínum (Zalewski 2010, 39).  

Feðraveldi (e. patriarchy) er kerfi ójöfnuðar sem er viðhaldið af ákveðnum hugmyndum 

og viðhorfum. Þetta leiðir til þess að ákveðið form karlmennsku hefur forréttindi yfir öllum 

formum kvenleika. Öll samfélög, samtök, hreyfingar og fjölskyldur verða feðraveldi þegar þau 

taka þátt í að niðra kvenleika, og ýfa upp karlmennsku með gjörðum sínum og viðhorfum. Þeir 

sem hafa helstu hagsmuni af feðraveldinu aðlaga það nýjum tímum og eru sífellt að endurnýja 

það (Enloe 2016, 8).  

Kvenvæðing (e. feminization) er yfirfærsla eiginleika, sem taldir eru náttúrulega eða 

sérstaklega tengdir við konur, stúlkur eða meinta eiginleika kvenna, yfir á aðra. Allt getur verið 

kvenvætt og í feðraveldissamfélögum er fólk og gjörðir sem eru taldar kvenlegt séð sem minna 

virði, hljóta minni virðingu og áhrif og verr launaðri stöður en það sem talið er vera 

karlmannlegt. Í sumum feðraveldissamfélögum nota karlmenn kvenleika til þess að draga úr 

eða smána aðra karlmenn. Að sama skapi er karlvæðing eitthvað sem er talið karlmönnum og 

strákum eðlislægt eða sérstaklega tengt þeim og/eða manndóm. Í ríkjum sem teljast að flestu 

leyti mjög ólík hafa mörg af sömu hlutverkum verið karlvædd. Allt sem hefur verið karlvætt 

getur þó verið af-karlvætt. Í feðraveldissamfélögum þýðir af-karlvæðing ferli sem leiðir til þess 

að hlutverk missa sína fyrri virðingu, áhrif og umbun. Þegar þessi ferli eru skoðuð yfir langan 

tíma getur það leitt í ljós hver getur beitt vald og gegn hverjum því vald verður er beitt (Enloe 

2016, 5-7). 
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2.2 Kyngervi í alþjóðastjórnmálum 

Femínistar nota kyngervi til þess að skilgreina ójafna dreifingu valds. Það hjálpar til við að skilja 

af hverju konur standa verr að vígi en karlar í öllum samfélögum heimsins. Femínistar telja að 

öryggi einstaklinga sé jafn mikilvægt og öryggi ríkisins (Tickner 2016, 258). 

Femínismi birtist sem fræðigrein í alþjóðastjórnmálum í enda 9. áratugsins. Það var á 

svipuðum tíma og kalda stríðið tók enda en á tímum þess höfðu efnahagsmál verið á oddi 

alþjóðastjórnmála. Miklar breytingar urðu á alþjóðastjórnmálum í kjölfar þess að kalda stríðinu 

lauk. Alþjóðastjórnmál byrjuðu þá að beina sjónum sínum í auknu mæli að þjóðarátökum og 

háu hlutfalli almennra borgara sem féllu eða særðust í slíkum átökum. Meiri athygli var einnig 

beint að alþjóðasamtökum, félagslegum hreyfingum og öðrum gerendum en ríkjum. Hugtakið 

öryggi var víkkað frá ríkisöryggi til mannöryggis (e. human security) (Tickner 2016, 259). 

Ráðandi kenningar í alþjóðastjórnmálum eftir lok kalda stríðsins gátu ekki útskýrt 

innanríkis átök og spruttu því fram nýjar kenningar í alþjóðastjórnmálum. Femínískar 

kenningar náðu utan um þessar nýju áskoranir með áherslu á þau áhrif sem átök hafa á 

almenna borgara og þá konur sérstaklega. Femínískar kenningar spyrja af hverju flest átök hafa 

í gegnum tíðina verið háð af karlmönnum og milli þeirra. Einnig benda þær á hvernig nútíma 

vopnatækni og hernaðarstefnur eru gerðar til að verja fullveldi ríkja, en mannúðarkreppur 

heimsins fái okkur til að spyrja spurninga um hvað hvert og eitt ríki sé að gera til að vernda sitt 

eigið fólk. Þessar spurningar snúast um það hver skilgreinir hvað öryggisstefnan er, öryggi 

hverra skuli verja og hvernig gerandi í hernaði geti náð markmiðum sínum. Þetta er kjarni þess 

sem kyngervi getur lagt á borðið fyrir alþjóðastjórnmál frá hernaðarlegu sjónarhorni. Frekar 

en að skipta út fyrri fræðikenningum, þá er leitast við að samræma kyngervi við þær. 

Markmiðið er að skoða heiminn út frá nýju sjónarhorni (Schjølset 2014, 29-31).  

Kyngervi er að mati femínískra alþjóðastjórnmálafræðinga óaðskiljanlegur þáttur í öllu 

kerfinu, en ekki eitthvað sem er bætt við rannsóknir. Laura J. Sheperd segir að þegar kyngervi 

sé félagslegt hugtak sem er tengt líkömum okkar þá getum skilið af hverju femínískir 

alþjóðastjórnmálafræðingar leggja áherslu á kyngervi. Kyngervi sé ekki aðeins sjálfsmynd eða 

hvernig við horfum á heiminn heldur einnig rökfærsla sem er framleidd og viðhaldið af því 

hvernig við horfum á og stundum alþjóðastjórnmál (Shepherd 2010, 4-5).  

Laura J. Shepherd (2010, 6) segir að alþjóðastjórnmál séu hugsuð og stunduð af 

kynjuðum líkömum (e. gendered bodies). Því sé kynjatvíhyggjan (e. dimorphism) í eðli sínu 

tengd rannsóknum og venjum í alþjóðastjórnmál. Kynjatvíhyggjan gengur út á það að það sé 



11 

auðveldlega hægt að flokka manneskjur í tvo flokka, karlkyns og kvenkyns. Þessi skipting segir 

okkur hvernig við hugsum um líkamann en einnig hvernig við  hegðum okkur. Hún gerist oft 

ómeðvitað því við gerum okkur ekki grein fyrir fyrirfram mótuðum hugmyndum okkar um 

líkamann sem hafa áhrif á allt frá því hvað við borðum, hvaða íþróttir við stundum og stundum 

ekki og hjá hverjum annað fólk má stunda kynlíf með og hjá hvaða fólki það má það ekki. 

Oft þykir ekki sérstaklega eftirtektarvert að margar ríkisstjórnir líti út eins og 

karlaklúbbar þar sem einni og einni konu er hleypt með. Það sem Margaret Thatcher gerði sem 

forsætisráðherra Bretlands á 9. áratugnum var að brjóta upp það hvernig við sjáum karlmenn. 

Ein kona innan um marga karla gerir okkur erfiðara fyrir að hunsa það að karlmenn eru 

karlmenn. Með því að horfa á karlmenn sem karlmenn erum við líklegri til þess að skoða hvað 

karlmennskan þýðir og skilja betur keppnina sem felst í því að ná sem hæst í karlmennsku 

stigveldinu (Enloe 2014, 28-29). 

Femínistum þykir heldur ekki nóg að tala um alþjóðastjórnmál sem milliríkjamálefni. 

Konur hafi ávallt verið gerendur í alþjóðastjórnmálum þá hefur þátttaka þeirra oftar en ekki 

verið í frjálsum félagasamtökum líkt og félagslegum hreyfingum frekar en þátttakendur í 

milliríkja samskiptum. Konur taka einnig þátt í alþjóðastjórnmálum sem eiginkonur diplómata, 

sem barnfóstrur í leit að vinnu út fyrir landsteinana til að framfleyta fjölskyldum sínum og sem 

fórnarlömb mansals sem eru flutt yfir landamæri (Tickner 2016, 259). 

2.3 Frjálslyndur femínismi 

Til eru margar ólíkar femínískar kenningar sem gefa ólík svör um ástæður undirskipunar 

kvenna. Þær eru meðal annars frjálslyndar, marxískar, sósíalískar, eftirlendu, og síðformhyggju 

femínismi. Frjálslyndur femínismi telur að með því að fjarlægja lagalegar hindranir sé hægt að 

laga undirskipun kvenna. Aðrar femínískar kenningar telja feðraveldið/kynjakerfið (e. 

patriachy) greipt í öll samfélög og ekki sé hægt að laga undirskipun kvenna með lagalegum 

úrbótum einum (Tickner 2016, 259). Frjálslyndur femínismi telur að konur séu jafnar körlum í 

hæfni og setur oftar en ekki kynjamisrétti í samhengi með einstaklingsfrelsi (Goldstein 2001, 

39). Einstaklingsfrelsi frjálslyndisstefnunnar byggir á að ríkið verji einstaklinginn gegn því að 

aðrir skaði þá, en þó ekki á kostnað athafnafrelsis hans (Girvetz, Minogue, Dagger Bali 2019). 

Konur eiga að hafa rétt á því að taka þátt í öllum félagslegum og pólitískum hlutverkum (þar 

með talið hernaðarlegum hlutverkum) án þess að mæta mismunun (Goldstein 2001, 39). 
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Útilokun kvenna frá valdastöðum í alþjóðastjórnmálum er óréttlát gagnvart konum og 

kemur í veg fyrir að um helmingur jarðarbúa geti nýtt hæfni sína til fullnustu. Frjálslyndur 

femínismi telur að grundvallar breytingar í alþjóðakerfinu, utanríkisstefnu eða í hernaði muni 

ekki koma til með að færa konur inn í áhrifastöður í meira mæli innan þeirra málaflokka. 

Rannsóknir frjálslyndra femínista skoða gjarnan konur sem eru háttsettar í hefðbundnum 

karlastéttum þrátt fyrir hindranir sem þær fundu fyrir í samfélagi lituðu af kynjamisrétti. 

Frjálslyndir femínistar nálgast hernað sem aðeins eina hlið samfélagsins þar sem karlmenn eru 

ríkjandi í hálaunuðum, háttsettum störfum. Söguleg útilokun kvenna frá hernaði er að mati 

frjálslyndra femínista aðeins eitt starf af mörgum sem hefur sögulega útilokað konur líkt og 

læknar, lögmenn, stjórnmálamenn og aðrar háttsettar starfsgreinar. Krafan um aðild kvenna 

og endalok kynjamisréttis er ekki róttæk ögrun gegn ráðandi stöðu samkvæmt frjálslyndum 

femínistum (Goldstein 2001, 39-40). 

Frjálslyndur femínismi segir að konur hafi staðið sig vel þegar þær fá tækifæri til þess að 

taka þátt í hernaði. Konur hafi þó ítrekað verið útilokaðar frá stöðum innan hernaðar þegar 

hernaðaraðgerðir taka enda. Frjálslyndur femínismi heldur því fram að besta leiðin til þess að 

tryggja jafnrétti kvenna gagnvart körlum sé að gera þær jafn berskjaldaðar og karlmenn 

gagnvart pólitískum vilja ríkisins. Frjálslyndir femínistar hafna því að konur séu friðsamari en 

karlar af náttúrunnar hendi (Goldstein 2001, 40). 

Sú gagnrýni sem frjálslyndur femínismi hefur fengið frá öðrum femínistum er að 

frjálslyndur femínismi vill fella konur inn í karlmennsku heim karla og láta af hendi kvenleika 

sinn. Karlar mega hins vegar halda sínu striki og sinni karlmennsku. Með því að fella konur inn 

í núverandi valdakerfi, þar með talið herafl og stríðskerfi, er ekki verið að reyna breyta neinu. 

Konur eiga aðeins að koma inn í heim þar sem karlmennska er ráðandi, í stað þess að reyna 

berjast fyrir breytingum (Goldstein 2001, 41). Frjálslyndur femínismi sé í raun að gera konum 

kleift að vera eins og karlmenn og greini ekki að það sé mismunur milli kynjanna. Á sama tíma 

varðveiti frjálslyndur femínismi karlmennsku og kapítalísk viðmið á virði einstaklingsins sem er 

með þátttöku á hinu opinbera sviði. Sú valdefling sem frjálslyndur femínismi býður uppá sé 

tengdur við það að konur vinni fullt starf og atvinnutengdum afrekum. Vandamálið sem fylgir 

þessu er að ný form af ójafnrétti myndast þar sem að þær stöður sem áður voru haldnar af 

,,frelsuðu“ konunum hafa verið teknar yfir af öðrum konum. Frjálslyndur femínismi ögrar 

aðeins einni vídd af núverandi gildum, hvað konur (ekki karlmenn) geta afrekað á sviði 
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karlmennskunnar.  Það tekur ekki til annarra vídda líkt og stigveldi virðis sem eru tengd 

hefðbundnum sviðum kvenna og karla (Dunne 2003, 65). 

2.4 Þátttaka kvenna og femínískt öryggi 

Í flestum ríkjum heimsins koma fáar konur að öryggisgeiranum og að vettvangi þar sem 

pólitískar öryggisákvarðanir eru teknar. Mjög sjaldan hafa konur verið hernaðarleiðtogar og 

hafa konur verið að mestu leyti útilokaðar í að taka þátt í átökum á sama hátt og karlmenn 

(Schjølset 2014, 41-42). Hugmyndin að karlmenn heyji stríð til verndar konum hefur verið 

haldið á lofti í gegnum söguna. Þessi goðsögn hefur verið mikilvægur liður í að halda uppi 

lögmæti stríðs (Tickner 2016, 263). Þetta hefur leitt til þess að almennar hugmyndir um hernað 

eru að karlmenn séu í hlutverki virkra gerenda og konur í hlutverki hjálparlausra fórnarlamba. 

Það er meðal annars gert í miklu mæli með því að sýna herskáa karlmenn sem bjarga 

varnarlausum konum og börnum í sagnfræðiritum, ljóðum, list, kvikmyndum og tónlist 

(Schjølset 2014, 47).  

Í dag hefur þátttaka kvenna í hernaði fengið aukna athygli meðal annars í gegnum 

nútímatækni og þar með aukna möguleika til miðlunar upplýsinga og áróðurs. Stöðug 

útbreiðsla tækninnar gerir það að verkum að í dag fáum við meiri og hraðari innsýn í líf 

almennings en áður. Ef horft er framhjá þátttöku kvenna í átökum geta afleiðingarnar verið 

þær að konur eru útilokaðar frá því að fá aðstoð til að koma sér aftur inn í samfélagið eftir að 

átökin taka enda (Tickner 2016, 263). Umræðan um að konur geti tekið þátt í hernaði hefur 

verið allt frá því að vera um hvort konur hafi sama rétt og skyldur sem karlmenn til að verja 

landi/ríki sitt, hvort konur hafi andlegan og líkamlegan styrk til þess að taka þátt í hernaði og 

hvort þátttaka kvenna í hernaði geti aukið skilvirkni hernaðarstyrks eða stuðlað að 

kynjasamþættingu. Útilokun kvenna frá ákvarðanatöku, bæði á stjórnmála- og hernaðarsviði, 

getur leitt til þess að litið er framhjá öryggi kvenna og rétti til þátttöku (Schjølset 2014, 42-43). 

Öryggi byggt á karlmennsku gildum og valdi ýtir enn fremur undir hlutverk karlmanna 

sem öryggisveitendur (Schjølset 2014, 41). Þjóðaröryggi (e. national security) er meint 

markmið embættismanna þegar þeir móta stefnur varðandi varnir borgara sinna frá 

mögulegum hættum. Þegar þjóðaröryggi sem hugtak er hervætt verða allar hættur ýktar, 

óvinunum fjölgar, leyndarhyggja er réttlætt, skorður sem settar eru almenningi af ríkinu eru 

auðveldlega réttlættar og lögmæti um málamiðlanir hvað varðar borgararéttindi. Þegar 

þjóðaröryggi er hervætt verður vettvangurinn þar sem þjóðaröryggisstefnan er mótuð 
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karllægur vettvangur ríkismála. Á þessum vettvangi er hinn kvenlegi einstaklingur ekki 

velkominn (Enloe 2016, 12-13) 

Cynthia Enloe (2016, 12-13) segir að öryggi þurfi ekki að vera hervætt. Þjóðaröryggi 

gæti verið mælt með því að skoða hversu margir borgarar hafa aðgang að næringaríkum mat 

og þak yfir höfuðið. Þjóðaröryggi gæti einnig verið mælt með því hversu mikið traust fátækustu 

meðlimir samfélagsins hafa gagnvart opinberum embættismönnum og stofnunum. Með því 

að nota kyngervissjónarhornið er hægt að afbyggja það hvernig konur og karlar hafa ólík 

hlutverk og öryggisþarfir. Þannig er hægt að tryggja betur öryggi allra borgara (Schjølset 2014, 

31). Femínistar segja að hinn almenni skilningur á öryggi sé fyrst og fremst byggður á öryggi 

karla. Þeir benda á að öryggisþörf karla sé ekki sjálfvirkt það sama og öryggi kvenna né gildi 

fyrir alla karlmenn. Femínísk fræði krefjast útvíkkunar á öryggishugtakinu þannig að reynsla 

kvenna og þátttaka sé viðurkennd til jafns við karlmenn. Með slíkri breytingu breytist 

skilningur okkar á því hver er aðal gerandinn og hver er þolandinn í átökum. Það getur verið 

mikilvægt fyrir hernaðarlega úrlausnarvinnslu, t.d. með því að leggja áherslu á öryggi kvenna 

þegar gerðar eru greiningar af vettvangi, taka tillit til þarfa og hlutverka kvenna í átökum og 

að viðbragðslið séu sett saman með þekkingu og getu sem setur öryggisþarfir kvenna á sama 

stall og karla (Schjølset 2014, 41-43). 

Oft eru gefnar út formlegar yfirlýsingar um að bæta stöðu kvenna og að taka skuli 

hugmyndir þeirra alvarlega. Aðgerðirnar sem fylgja þessum yfirlýsingum eru oft í formi 

táknrænna staða (e. token). Settar eru fram yfirborðskenndar tillögur sem breyta hins vegar 

ekki karllægum venjum og forsendum stefnumótunar. Skipaðir eru kynjaráðgjafar en þeim 

ekki veitt nægileg aðföng og ekki haldið upplýstum um mikilvæg atriði sem eru nauðsynleg 

starfsemi þeirra. Þetta er algengt í herjum, stórfyrirtækjum og alþjóðlegum stofnunum. 

Mikilvægt er að geta greint tákrænar stöður (e. tokenism) frá alvöru breytingum (Enloe 2016, 

27). Oft á tíðum þegar konur eru hvattar áfram í því að reyna að hafa áhrif í utanríkismálum er 

þeim sagt að afla sér meiri þekkingu um alþjóðamál. Þeim er ekki boðið að endurskilgreina 

alþjóðastjórnmál með því að draga fram þeirra eigin reynslu sem konur. Í þeim upplýsingum 

sem konum standa til boða um alþjóðastjórnmál er oft á tíðum verið að hlutgera konur eða 

þær eingöngu séðar sem fórnarlömb alþjóðastjórnmálakerfisins. Konur eru ekki kynntar til 

leiks í alþjóðastjórnmálum í hlutverki hugsuða eða gerenda. Karlar eru á hinn bóginn flokkaðir 

eftir þjóðerni, kynstofni og stöðu sinni. Sjaldgæft er að þeir séu skilgreindir sem karlar. Þessi 
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framsetning á konum dregur úr áhuga kvenna á að takast á við vandamál og hafa áhrif (Enloe 

2014, 32-34).  

Möguleg útskýring á útilokun kvenna frá öryggis- og hernaðarmálum er að það sé 

vettvangur karlmanna. Það er styrkt með daglegum athöfnum og framsetningu. Aukin athygli 

er þó að beinast að þessari útilokun kvenna. Afleiðingin hefur verið að oft er litið framhjá rétti 

kvenna og öryggi. Oft eru konur álitnar fórnarlömb og án gerendahæfni sem þurfi að bjarga. 

Þegar tekið er á þátttökuleysi kvenna er það oft gert undir þeim formerkjum sem krefjast ekki 

breytinga heldur fella konur inn í núverandi kerfi í formi táknrænnar stöðu án nokkurs valds 

eða aðgengi að upplýsingum. 

2.5 Kynjasamþætting 

Kynjasamþætting (e. Gender mainstreaming) er alþjóðleg stefna sem hefur það markmið að 

ná fram kynjajafnrétti. Stefnan var kynnt árið 1995 á Beijing Platform for Action og var fullgilt 

af öllum ríkjum Sameinuðu þjóðanna sem þar voru mætt. Kynjasamþætting hefur í 

framhaldinu verið innleidd sem formleg stefna Sameinuðu þjóðanna (Tickner 2016, 270). Í 

kjölfarið voru fjöldi alþjóða- og ríkisstofnana sem tóku upp kynjasamþættingu, sem kom í 

staðinn fyrir fyrri áherslur á málefnum kvenna og kynjajafnrétti (True 2010, 190).  

Samþætting (e. mainstreaming) kom fyrst fram sem hugtak í tengslum við alþjóðlega 

þróunaraðstoð (e. politics of global development) á 9. áratug síðustu aldar  Alþjóðlegur 

stuðningur var veittur til handa litlum tekjutengdum verkefnum sem aðeins konur stóðu að til 

þess að auka aðgang kvenna að fjármunum, þróa hæfni og ýta undir hlutverk þeirra sem 

fyrirvinna heimilisins. Gagnrýnin á þessa aðferð var að hún tók ekki fyrir undirliggjandi 

kynjasambönd. Þessi verkefni ýttu enn frekar undir jaðarsetningu kvenna á efnahagssviðinu. 

Það sem misheppnaðist var að einblínt hafði verið á hvað hægt væri að fá út úr konum í stað 

þess að skoða þarfir þeirra. Þá hefði þurft að breyta stefnum svo þær ynnu að meira mæli að 

því að ná kynjajafnrétti (Razavi og Miller 1995, 6-8). 

Kynjasamþætting tekur skrefið lengra. Útbreiðsla kynjasamþættingar endurspeglaði 

alþjóðlegan samhljóm um takmarkað umboð kvenna og kynjajafnrétti (True 2010, 191). 

Kynjasamþætting mælir fyrir endurskoðun framkvæmdarstefnu í öllum kimum stjórnmálanna 

með það að markmiði að eyða kynjamismunun (Tickner 2016, 270). Með kynjasamþættingu 

skal setja kynjað sjónarmið á allar stefnur og tillögur áður en þær eru framkvæmdar. Þannig 

eiga allar ákvarðanir að vera teknar eftir að greining hefur verið gerð á mögulegum 
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mismunandi áhrifum framkvæmdar þeirra á konur og karla. Miðpunktur kynjasamþættingar 

er að breyttar aðferðir muni leiða til breyttrar útkomu. Breytingar á verkefnum, áætlunum eða 

stefnum samtaka ættu að leiða til framfara í aðstæðum þeirra sem þær beinast að, þ.e. konum 

(True 2010, 190-191). 

Margar alþjóðlegar stofnanir og þróunar stofnanir hafa tileinkað sér kynjasamþættingu 

eða hugtakið kyngervi án þess þó að breyta áherslum sínum heldur bæta aðeins konum inn án 

þess að gera frekari breytingar. Merking kyngervis og stefnumótandi áhrif þess er oft misskilið. 

Það gerist oft þegar hugtakið ,,kyngervi“ er tekið upp í staðinn fyrir hugtakið ,,konur“ hjá ríkjum 

og alþjóðlegum stofnunum. Hugtakinu kyngervi getur því verið beitt á mismunandi vegu hjá 

ólíkum stofnunum (True 2010, 191-192).  

Nálganir á kynjasamþættingu endurspeglar ólíkar femínískar kenningar eða jafnvel 

samruna ólíkra kenninga. Með samþættingu er komið að kröfu frjálslyndra femínisma um að í 

stefnumótun séu konur hafðar með í ráðum sem og upplifanir kvenna og karla. Mismunar 

femínismi (e. difference feminism) leggur áherslu á líkamlega og menningarlega muninn milli 

kvenna og karla og mikilvægi þess að taka tillit til þessa ólíku þátta þegar móta, framkvæma 

og meta eigi stefnur til valdeflingar og þá sérstaklega kvenna. Hægt er að sjá 

síðformgerðarfemínisma í sumum nálgunum kynjasamþættingar sem birtist þannig að 

viðfangsefni stefnumótunar eru séð sem margbreytileg. Þessum margbreytileika er bætt inn í 

stefnumótunarferlið og kyngervi sett inn sem eina víddin (True 2010, 192-193). 

Beveridge og Scott (2002) skipta kynjasamþættingu í tvær nálganir, tækniveldis (e. 

technocratic) og þátttökunálgun (e. participatory). Áhersla þeirra er á þá gerendur sem eru 

hluti af samþættingunni. Tækniveldisnálgunin er í ætt við frjálslyndan femínisma og 

þátttökunálgunin er mótuð af áherslum mismunarfemínisma á kyngervi. Tækniveldis 

kynjasamþætting treystir á sérfræðinga í kynjafræði eða keðju embættismanna innan 

alþjóðlegra stofnanna til koma kynjastefnum og áætlunum í gegn (vitnað í True 2010, 193). 

Femínískir fræðimenn tala þó fyrir þátttökunálguninni til kynjasamþættingar í 

alþjóðastjórnmálum. Þátttökunálgunin á kynjasamþættingu setur áherslur á kynjamismunun. 

Nálgunin segir að hætta sé á að kyngervi sé notað sem samheiti um konur og að túlkun á 

kynjajafnrétti sé umsemjanleg. Í stefnumótun leggja femínistar áherslu á efnislega 

framsetningu á málefnum kvenna og að sérfræðingar sem vinna að stefnumótuninni ráðfæri 

sig við kvennahreyfingar og sú vinna birtist í stefnumótuninni sjálfri. Með því að taka 

kvennahreyfingar inn í stefnumótunarferlið megi minnka hættuna á því að konur verði 
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stofnanavæddar af stefnunum eða komið sé fram við þær sem einsleitan hóp. Það er erfitt að 

sjá hvernig kynjasamþætting gæti virkað sem áhersla í stefnumótun innan samtaka án 

utanaðkomandi stuðnings og rannsókna frá félagshreyfingum (True 2010, 193-194). 

Kynjasamþætting hefur verið lengi að mótast og finna sér réttann farveg til markmiðs síns, 

að ná kynjajafnrétti. Breytingar við stefnumótun og framkvæmd sem muni svo leiða til 

framfara er miðlægt í nálguninni. Það hefur þó verið raunin að stofnanir og ríki sjá kyngervi 

sem eitthvað sem er umbreytanlegt og hægt að aðlaga að sinni hentisemi. Ólíkar nálganir eru 

vissulega að kynjasamþættingu en takmörk eru á því hversu umsemjanleg stefnan er. 
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3 NATO (North Atlantic Treaty Organization) 
NATO er öryggis- og varnarbandalag sem stofnað var árið 1949. Bandalagið samanstendur af 

29 ríkjum í Evrópu og N-Ameríku. Yfirlýst hlutverk bandalagsins er að tryggja frelsi og öryggi 

aðildarríkja sinna með pólitísku samráði og hernaðargetu í samræmi við ákvæði sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Horsteinn bandalagsins frá upphafi hefur verið að árás á eitt 

bandalagsríki jafngildir árás á þau öll. Æðsta ákvörðunarvald bandalagsins liggur hjá Norður 

Atlantshafsráðinu (e. North Atlantic Council). Sendiherrar bandalagsríkjanna funda í hverri 

viku í Atlantshafsráðinu og leiðtogafundir eru haldnir á 1-3 ára fresti. Alþjóðastarfslið 

bandalagsins og fulltrúar ríkja innan fastanefnda vinna að undirbúningi mála innan nefnda og 

ráða bandalagsins. Vettvangur NATO þar sem samvinnu við öll samstarfsríki fer fram er í Evró-

Atlantshafsráðinu (e. Euro-Atlantic Partnership Council) (Stjórnarráð Íslands e.d.). 

Framkvæmdastjórinn er hæst setti opinberi embættismaður bandalagsins og ber ábyrgð á að 

stjórna samráðsfundum og ákvarðanatökum í bandalaginu og sjá til þess að ákvarðanir séu 

framkvæmdar. Núverandi framkvæmdastjóri bandalagsins er Jens Stoltenberg (NATO NATO 

Secretary General). 

3.1 Þróun upptöku kynjasamþættingar í NATO 

Árið 2000 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Security Council) 

ályktun nr. 1325 um konur, frið og öryggi. Þetta var fyrsta ályktun sinnar tegundar innan 

Sameinuðu þjóðanna sem snerist sérstaklega um stöðu kvenna. Ályktunin biðlaði til stofnana 

og aðildaríkja Sameinuðu þjóðanna að taka til greina aðstæður og upplifun kvenna og stúlkna 

í stríðsátökum. Einnig að hafa konur með í ráðum í ákvarðanatöku um hernað og frið. Ekki væri 

nóg að sjá konur aðeins sem fórnarlömb átaka heldur einnig gerendur (Enloe 2016, 137).  

Árið 2007 létu NATO og Evró-Atlantshafsráðið gera fyrstu drög að stefnu til að innleiða 

ályktun nr. 1325. Samkvæmt NATO ruddi stefnan brautina fyrir frekari innleiðingu 

kynjasjónarmiða og kynjajafnréttis innan herja aðildarríkja NATO, borgarlegra stofnana, sem 

og kynjasamþættingu innan NATO stefna og NATO áætlana. Árið 2010 samþykkti Norður-

Atlantshafsráðið (e. North Atlantic Council) fyrstu árangurstengdu aðgerðaráætlun NATO til 

þess að innleiða stefnu um Konur, frið og öryggi. Sérstakur fulltrúi fyrir konur, frið og öryggi 

var skipaður af framkvæmdastjóra NATO árið 2012. Þá var Bi-SC tilskipun nr. 40-1 innleidd af 

bandalaginu árið 2009. Tilskipunin inniheldur viðmiðunarreglur og leiðbeiningar til að innleiða 

ályktun nr. 1325 í alla kima NATO. Bi-SC tilskipunin nr. 40-1 inniheldur einnig leiðbeiningar um 
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hvernig á að innleiða kynjasjónarmið í áætlunargerð, aðgerðum, verkefnum, menntun og 

þjálfun. Þá er mat og kynjasamþætting samræmd í takt við tilskipunina í öllum stefnum og 

áætlunum NATO á öllum sviðum og stigum. Bi-SC tilskipunin nr. 40-1 hefur einu sinni verið 

endurskoðuð og var það árið 2012. Innleiðingin fellur vel saman við stofnanavæðingu sem 

næst aðeins í gegnum stofnun kynjaráðgjafaembætta á vegum samtakanna. Leiðbeiningarnar 

Bi-SC tilskipunar nr. 40-1 leggur grunn að og skýrir hlutverk kynjaráðgjafa og kynjasviða (ACT 

Gender Advisor 2016). 

Í tilskipuninni segir að hlutverk kynjaráðgjafa innan NATO felist í því að gefa leiðsögn 

og ráðleggingar til yfirmanna NATO um hvernig á að innleiða kynjasjónarmið inn í aðgerðir og 

verkefni, krísu- og átakagreiningu, hugmyndir, kenningar, verklagsreglur, menntun og þjálfun. 

Þrátt fyrir að þessir sérfræðingar vinni við kynjasjónarmið innan stjórna og hernaðarkerfis (e. 

force structure) NATO þá er það ávallt ábyrgð yfirmannsins (e. commander) að kynjasjónarmið 

séu innleidd að alvöru. Kynjaráðgjafar koma einnig fram fyrir hönd innri upplýsingaveitu NATO 

(e. Office of Primary Responsibility) vegna ályktunar Sameinuðu þjóðanna um konur, frið og 

öryggi nr. 1325. Kynjafræðingar eru svo studdir af kynjasviðum við störf sín (e. Gender focal 

points) við störf sín (ACT Gender Advisor 2016). 

NATO skilgreinir kyngervi (e. gender) sem félagslegt einkenni í tengslum við það að 

vera karlmaður og kvenmaður. Kyngervi er lært í gegnum félagsmótun og hefur áhrif á virði og 

stöðu einstaklingsins. Kyngervi gerir ákveðna hópa innan samfélagsins berskjaldaðri gagnvart 

ákveðnu ofbeldi. Taka þurfi til greina ólíka þætti og félagsleg völd innan samfélaga þegar skilja 

á hvernig öryggis þarfir ólíkra hópa þróast og breytast og hvernig hernaðarstarfsemi og átök 

hafa áhrif á það. Áríðandi er að skilja þetta til þess að gera árangursríka greiningu, áætlun, 

stjórnun og mat á hernaðaraðgerðum. Vopnuð átök og krísuaðstæður búa til ólíkar kynjaðar 

upplifanir fyrir karlmenn, konur, drengi og stúlkur. Öryggisþarfir eru ólíkar milli hópa og einnig 

áhrifin sem hernaðaraðgerðir á vegum bandalagsins hafa. Bandalagið notar því samþættingu 

kynjasjónarmiða sem leið til þess að meta kynbundinn mun milli kvenna og karla eins og það 

birtist í félagslegum hlutverkum í dreifingu valds og aðgengi að aðföngum (ACT Gender Advisor 

2016). 
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3.2 Staða þekkingar 

Hinar ýmsu skýrslur og rannsóknir hafa verið gerðar um kyngervi og kynjasamþættingu í 

alþjóðastjórnmálum og utanríkisstefnum. Í þessum kafla verða teknar niðurstöður fjögurra 

rannsókna sem tekið hafa fyrir þessi málefni. 

Swati Parashar og Bina D’Costa (2017, 27-28) fjalla um hvernig femínískar utanríkisstefnur 

geti orðið kúgunartæki Vesturlandanna á suðlægari löndum (e. global South). Þær segja að 

stofnanavæðing kynjajafnréttis í vestrænni orðræðu sé notuð til þess að kenna suðlægari 

löndum hvernig vesturlandabúar hafa náð svona langt í kynja- og mannréttindum án þess að 

skoða hvernig málunum er háttað í ólíku staðbundnu samhengi. Þær segja að ályktun 1325 

hafi sett femínisma sem mikilvægt markmið í utanríkisstefnu. Þessi stefna sem byggð var á 

vestrænum viðmiðum um kynjajafnrétti hefur verið notuð sem tæki til að vernda konur í 

suðlægari löndum frá ofbeldi innan samfélaga sinna og feðraveldis. Vesturlöndin horfa ekki á 

það hvernig þau eru samsek í því ofbeldi. Að þeirra mati hefur kynjajafnrétti verið skipt út fyrir 

lýðræði sem útfluningsvöru Vesturlandanna. Ekki er tekið til greina hvernig jafnrétti hefur 

verið náð í hinum ýmsu ríkjum í suðri, því sú barátta fer ekki fram undir sama flaggi og 

vestræna femíníska baráttan. 

Meistararitgerð Önnu Ruohonen var gefin út árið 2014 fjallar um hvernig ávinningur 

kynjasamþættingar er skilgreindur innan opinberar kynjastefnu NATO sem gerð var árið 2007 

(Ruohonen 2014, 1). Niðurstöður ritgerðarinnar eru að NATO hafi tileinkað sér orðræðu 

kyngervis til að fá stuðning við aðgerðir sínar í stað þess að nota kyngervi sem tæki til að skoða 

ástæður og tilgang þeirra. Réttlætingin sem notuð er fyrir íhlutunum og krísustjórn NATO eru 

að þær séu gerðar því að konur séu viðkvæmur hópur og ósýnilegar í alþjóðastjórnmálum. 

NATO notar hugtakið kyngervi aðallega yfir konur og er hlutverk þess að auka öryggi á þann 

hátt að störfum kvenkyns starfsmanna er ætlað að vinna hug og hjörtu heimamanna. Það sé 

heiminum til góða, snúist um að stíga ekki á tær neins frekar en að enda átök. Þrátt fyrir að 

kyngervi sé orðið nokkuð þekkt hugtak í stefnumálum NATO þá eru karlmennska og kynferði 

ekki nefnd. Hlutverkin sem konum eru gefin eru hönnuð til þess að passa innan 

hernaðarmenningarinnar svo að það ógni ekki samheldni og stigveldi innan hersins. Hlutverk 

kvenna í hernaði er að vera hljóðlát og styðjandi uppbót á hefðbundnu formi hernaðar. 

Ágóðinn af því að hafa konur með er byggður á því hvaða hæfni konum er ætlað að hafa en 

ekki það sem þær hafa í raun. Þessir ætluðu eiginleikar eru tjáning og siðferði, það eykur öryggi 

aðgerðanna án þess að rugga bátnum. Í stað þess að setja spurningamerki við ríkjandi 
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karlmennsku menningu hersins eru konum gefið það hlutverk að styðja við ríkjandi menningu, 

enda eru karlar hið almenna viðmið. Konurnar sem vinna fyrir NATO og konurnar sem búa á 

vettvangi aðgerða NATO eru séðar sem ólíkir hópar. Það eru hinar vestrænu frjálsu konur sem 

eiga að koma að bjarga hinum kúguðu þriðja heims konum. Gengið er út frá því að kvenkyns 

starfsmenn NATO deili ákveðnum kvenleika með konunum sem búa á vettvanginum 

(Ruohonen 2014, 67-74). Konurnar sem búa á vettvangi hafa enga gerendahæfni og þurfa 

vernd hinna vestrænu ríkja (Ruohonen 2014, 3). 

Greining á áhrifum ályktunar nr. 1325 í verkefnum og aðgerðum leiddum af NATO var 

gefin út árið 2013. Yfirumsjón með verkefninu hafði norræna rannsóknarmiðstöðin í kyngervi 

í hernaðaraðgerðum (e. Nordic Center for Gender in Military Operations) sem var gert að 

beiðni Norður-Atlantshafsráðsins. Þrjár vettvangsrannsóknir voru gerðar í greiningunni til 

aðgerða NATO í Kósóvó og Afganistan (Lackenbauer og Langlais 2013, 3). Niðurstöður 

greiningarinnar sögðu að mikil framför hefði orðið í samþættingu kynjasjónarmiða og stefnur 

sambandsins séu góðar. Vandamálið væri að koma stefnunni í framkvæmd. Innan herja NATO 

hefði verið komið á fót stöðum kynjasérfræðinga og kynjasviðsráðgjafa. Þessar stöður voru þó 

ekki alltaf mannaðar og var því hætta á að innleiðing kynjasjónarmiða næðist ekki sem skyldi. 

Starf kynjasérfræðings mætti litlum skilningi hvað varðaði tilgang þess og hagnýtingu. Aðeins 

einn kynjasérfræðingur var starfandi í Kósóvó og í Afganistan voru margar ómannaðar stöður 

kynjasérfræðinga. Hafi þetta haft gríðarlega heftandi áhrif á að ná fram kynjasjónarmiðum og 

kynjasamþættingu inn í verkefnin. Greininginn taldi aðal hættuna sem steðjaði að framkvæmd 

ályktunar nr. 1325 og Bi-SCD tilskipun 40-1 væri skortur á kynja þjálfun. Lítil vitneskja var um 

ályktanirnar og grundvallar hugtök kynjafræðileg. Flestir tengdu kyngervi við konur og að 

tilgangur kynjasamþættingar væri að ná til kvenna. Konur voru sjaldan séðar sem gerendur og 

voru ekki teknar með í ákvaðanatökum (Lackenbauer og Langlais 2013, 67-70). 

Í niðurstöðum rannsóknar Silju Báru Ómarsdóttur (2014, 278-282) af reynslu átta kvenna 

af vettvangsvinnu á vegum Íslensku friðargæslunnar er svipaður hljómur og þær rannsóknir 

sem hér hafa verið reifaðar. Konurnar sem rætt var við upplifðu lítinn stuðning við vinnu sína 

og þurfu jafnvel að skilgreina verkefnin sín sjálfar. Misjafnlega var lagt upp úr þjálfun þeirra 

hjá Friðargæslunni og sérstaklega ábótavant hvað varðaði jafnréttismál. Þær konur sem fóru 

til starfa á sviði jafnréttismála virtust vera sjálfkrafa taldar sérfræðingar á því sviði. Sú þjálfun 

sem þær fengu í jafnréttismálum var aðallega í formi reynslusagna leiðbeinenda. Líkt og í 

vettvangsrannsókninni um aðgerðir NATO í Afganistan og Kósóvó upplifðu íslensku konurnar 
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mikið öryggisleysi í starfi sínu. Konurnar héldu til streitu þeirri orðræðu Íslensku 

friðargæslunnar og alþjóðastofnana að konur gegni mikilvægu hlutverki í friðaruppbyggingu á 

alþjóðavettvangi og að störf þeirra skipti máli. Þrátt fyrir það nefndu konurnar að þær hefðu 

fundið til óöryggis og efuðust um að starf þeirra skilaði miklu til öryggis kvennanna í 

samfélaginu sem þær störfuðu í. Allar töldu að skrifstofa Friðargæslunnar hefði ekki sinnt þeim 

nægilega vel og voru samskipti kvennanna við heimamenn á vettvangi takmörkuð við einhver 

konar elítu eða millistétt. Helstu verkefni þeirra sneru þó að því að stuðla að persónulegu, 

efnahagslegu og félagslegu öryggi kvenna á vettvangi með útrýmingu alls ofbeldis. Minna var 

um að þær kæmu að verkefnum tengdum þjóðaröryggi og stóðu þær frammi fyrir ögrunum 

sem endurspegla þær hugmyndum um karlmennsku og kvenleika sem tengjast 

hernaðarhyggju og framkvæmd friðargæslu víða um heim. Lítill sem enginn áhugi var á að 

hlusta á reynslu kvennanna af vinnu sinni í friðargæslunni og þar með glatað tækifæri að nýta 

þekkingu þeirra til að bæta verkefni Friðargæslunnar. 

Líkt og framanverð umfjöllun sýnir benda rannsóknir til þess að kynjasamþætting og 

kyngervi sé skilgreind út frá Vesturlöndunum sem gerir hana óskilvirka og leiðir ekki til 

breytinga. Vesturlöndin hafa yfirtekið orðið kyngervi og notað til þess að ná stuðningi til 

verkefna í suðlægari ríkjum. Stefnurnar líta vel út á blaði en framkvæmd þeirra er ábótavant á 

þessu sviði. Kyngervi hefur verið sett inn í staðin fyrir konur og ekki er minnst á karlmennsku 

eða það sem viðheldur undiskipun og kúgun kvenna. Einnig eru ekki teknar til greina aðstæður 

og skilningur þeirra sem ekki eru frá Vesturlöndunum á kyngervi. Alltaf er mikilvægt að fá 

konur með til starfa en þegar til kastanna kemur eru störfin sem þær fá ekki á pari við störf 

karlkyns samstarfsfélaga þeirra. Verkefni sem eru sérhönnuð fyrir konur draga fram misréttið 

sem viðgengst innan stofnana og utanríkisstefna sem tekið hafa upp kynjasamþættingu. Störf 

þeirra eru ekki skilgreind eða mönnuð og mæta litlum skilningi. Konurnar eru settar í 

hættulegar aðstæður þar sem spurningin um það hvernig kona eigi að hjálpa annarri konu ef 

hún getur ekki einu sinni hjálpað sjálfri sér í þeim aðstæðum sem hún er í. Stigveldið verður 

enn greinilegra þegar konur eru ekki aðeins undir körlum heldur eru konur þriðja heimsins 

undir vestrænum konum. Vestrænu konurnar eiga að koma til bjargar þeim sem eru í þriðja 

heimnum þrátt fyrir að eiga jafnvel ekkert sameiginlegt með þeim. Konur þriðja heimsins eru 

sjálfkrafa settar í hlutverk þeirra kúguðu án gerendahæfni og skilgreindar hjálparvana þó þær 

hafi aldrei beðið um hjálp. Konur eru settar í sama flokk á meðan karlar eru skilgreindir sem 

hið almenna. Almennt virðist vera mikið bil á milli stefnu og framkvæmda. 
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4 Aðferðafræði 
Aðferðafræðin sem notuð verður í þessari rannsókn er gagnrýn orðræðugreining (e. critical 

discourse analysis) og verklag Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006) við orðræðugreiningu. 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Rekja má upphaf eigindlegra rannsóknir til heimspeki fyrri alda. Það er ekki fyrr en á síðari 

hluta 20. aldarinnar sem þessar heimspekilegu hugmyndir urðu að tilteknum 

rannsóknaraðferðum. Janesick (1994) segir að eigindlegar rannsóknir séu heildrænar og 

áherslan sé á að ná heildarmynd af tilteknu fyrirbæri og á tengsl innan ákveðins kerfis eða 

menningar. Áherslan er á hið persónulega og það sem er hér og nú. Markmiðið er að skilja en 

ekki að spá fyrir um eitthvað (vitnað í Sigríður Halldórsdóttir 2013, 239). Orðræðugreining 

flokkast undir eigindlegar rannsóknir þar sem áhersla er á tungumálið sem tjáskiptamiðil 

(Sigríður Halldórsdóttir 2013, 240).  

Í félagsvísindum beinist orðræðugreining að heildrænni greiningu á orðræðu og 

samspili hennar og þeirra aðstæðna eða umhverfis sem hún er sett fram í (Kristín Björnsdóttir 

2013, 270). Michel Focault setti fram þá hugmynd að orðræða sé í eðli sínu skapandi og í henni 

verði fyrirbæri til. Hún sé reglubundin og sett fram á tiltekinn máta sem greina má sem 

mynstur eða skipulag sem eru þó ávallt bundar aðstæðum í sögulegu og pólitísku rými. Einnig 

getur orðræða verið takmarkandi því ef ekki er til nein orðræða um tiltekið fyrirbæri eða ef 

henni hefur verið hafnað sem fásinnu er fyrirbærinu sjálfu á vissan hátt hafnað (vitnað í Kristín 

Björnsdóttir 2013, 271). 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson segir að um leið og farið sé að líta á eitthvað sem 

sjálfsagðan hlut sé ástæða til þess að rifja upp við hvaða aðstæður það gerðist og hvort þær 

aðstæður hafi breytt hugmyndunum. Orðræðugreining afhjúpar tengsl og aðstæður, gjarnan 

með því að skoða sögulega þróun hugmynda og árekstur hugmynda eins og þær birtast á 

líðandi stundu. Þau hugtök sem Ingólfur notast við eru orðræða (e. discourse), þrástef (e. 

discursive theme), löggildingarlögmál (e. legitimating principles), söguleg samverkan (e. 

historical conjuncture) og eigin ögun (e. nomalization). Einnig nefnir hann vald og þögn sem 

þýðingarmikil hugtök til að skilja samspil annarra hugtaka við orðræðugreiningu (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson 2006, 179-181). 



24 

 Orðræða er sköpuð bæði meðvitað og ómeðvitað í athöfnum og yrðingum. Þrástef 

mynda mynstur í orðræðunni sem eru eins konar lögmál sem eru þó ekki algild. Mynstrin hafa 

orðið til í pólitískum átökum fortíðar og samtíðar og má nefna söguleg og pólitísk 

löggildingarlögmál. Í því felast beinar og óbeinar reglur um hvað má segja á viðkomandi 

vettvangi, reglur sem við verðum að tileinka okkur ef við viljum að hlustað sé á okkur en 

reynum jafnframt að hafa áhrif á. Valdið sem gildir í orðræðu er því bæði beint og óbeint. 

Orðræðan er orð á blaði og í munni, og einnig óyrtar hugmyndir eða athafnir sem ekki tíðkast 

að véfengja. Þagnir í texta og tali eru einnig óaðskiljanlegur hluti orðræðunnar. Talin eru hvaða 

orð og hugmyndir koma oftast fram fyrir í textanum, hvernig það er skrifað, hvar það er skrifað 

og einnig um hvað ekki er skrifað. Þegar andstæð sjónarmið koma upp í deilum er það yfirleitt 

til marks um ólík löggildingarmál eða ríkjandi og víkjandi orðræðu. Einnig er talað um sterkara 

og veikara lögmál. Styrkleiki af þessu tagi ræðst af fjölmörgu öðru en eiginleikum 

hugmyndanna. Hugtakið söguleg samverkan er gagnlegt til að athuga aðstæður þar sem 

margvíslegum hugmyndum lýstur saman og sumar frá meira brautargengi en aðrar. Í eigin 

ögun felst í að aðlaga okkur að öðrum og fylgja reglum án þess að koma þurfi til opinskáar 

valdbeitingar. Það á einnig við um hvernig við tileinkum okkur hugmyndir og athafnir sem 

sjálfsagðar og þöggum aðrar niður. Við tileinkum okkur þrástefin í orðræðunni (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006, 179-181).  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson lýsir verklagi orðræðugreiningar með sex þrepum. Fyrsta 

þrep orðræðugreiningu er að velja málefni eða atburð til að greina. Næsta þrep er að ákveða 

hvaða gögn skal greina og afmarka efnið vel. Þriðja þrepið er að greina gögnin og finna helstu 

þrástefin. Það fjórða er að gera sér grein fyrir átakapunktum í orðræðunni, bæði ljósir og 

leyndir. Í framhaldinu skal gera sér grein fyrir þeirri samverkan aðstæðna, atvika og hugmynda 

sem getur af sér orðræðuna í gögnunum sem valin voru. Það er í þessu þrepi þar sem greinir 

orðræðugreiningu frá hvers konar annarri textagreiningu. Síðasta þrepið er að rita skýrslu eða 

gagnrýna frásögn (e. critical narrative) (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006, 187).  

Charles Antaki (2008, 432) nefnir fjögur atriði sem þarf að hafa í huga í 

orðræðugreiningu. Textinn sem rannsakaður er þarf að vera fundinn og skoðaður eins og hann 

var upprunalega settur fram. Í öðru lagi þarf að túlka textan með hliðsjón af innra- og ytra 

samhengi textans. Greinandinn þarf svo að vera vakandi yfir raunverulegri merkingu orða, ekki 

er nóg að líta aðeins á bókstaflega merkingu orðanna. Í fjórða lagi þarf greinandinn að meta 

félagslegu áhrifin og gjörðir sem felast í notkun orðanna. 
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4.2 Öflun gagna, skráning og úrvinnsla. 

Til þess að sjá hvernig orðræðan um kynjasamþættingu innan NATO hefur þróast eru sjö 

ársskýrslur framkvæmdastjóra NATO (e. Secretery General Annual Report) frá 2011 til 2018 

skoðaðar. Drög að stefnu NATO með kynjasamþættingu var fyrst sett á laggirnar árið 2007. Bi-

SC- tilskipunin fylgdi í kjölfarið árið 2009 og var endurskoðuð árið 2012. Í því skyni fannst er 

áhugavert að skoða hvernig umræðan um kyngervi hefur þróast í gegnum þessar 

stefnubreytingar sem og almennar breytingar í alþjóðastjórnmálum. Notast var við 

upprunalegar útgáfur ársskýrslanna af vefsíðu NATO til greiningar til að tryggja að ekki væri 

búið að eiga við þær. Byrjað var að greina elstu ársskýrsluna um árið 2011 og svo skýrslunar ár 

frá ári fram til ársins 2018. Við fyrstu yfirferð á skýrslunum voru nokkur þema greind.  Voru 

þau þemu höfð til hliðsjónar þegar önnur yfirferð á skýrslunum fór fram samhliða að greining 

hóft. Gert verður grein fyrir hverju þema fyrir sig í kaflanum niðurstöður orðræðugreiningar 

hér á eftir. 

4.3 Réttmæti gagnanna. 

Rannsakandinn tengist efninu ekki persónulega, að öðru leyti en að vera flokksbundin 

Vinstrihreyfingunni grænu – framboði, varaformaður Ungra vinstri grænna og ritari Samtaka 

hernaðarandstæðinga. Rannsakandinn hefur vegna þessa mjög gagnrýnið viðhorf á hlutverki 

NATO og stöðu kynjajafnréttis. Rannsakandinn hafði einlægan áhuga á að komast að því 

hvernig málum væri háttað innan NATO og reyndi að fremsta megni að leyfa gögnunum að 

tala fyrir sig. Líkt og áður kom fram var notast var við upprunalegar skýrslur af vefsíðu NATO 

til greiningar til að tryggja að ekki væri búið að hafast við þær. Við val á gögnum var ekki farið 

eftir hentugleika né að gögnin væru ekki líkleg til þess að veita þá niðurstöðu sem 

rannsakandinn óskaði eftir. Þegar notast er við orðræðugreiningu þarf rannsakandinn sjálfur 

að túlka orðræðuna og einnig það sem ósagt er. Það er í verkahring rannsakandans að komast 

að því hvaða orðræða býr að baki. Í allri túlkun á orðræðunni er stuðist við fræðilegan 

bakgrunn og fyrri rannsóknum. Telur rannsakandinn að ef aðrir hefðu unnið úr sömu gögnum 

hefðu niðurstöðurnar orðið svipaðar. Í niðurstöðunum mótar rannsakandi sér afstöðu út frá 

þeim gögnum og aðferðum sem fyrir lágu. 
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5 Niðurstöður 
Eftirfarandi niðurstöður orðræðugreiningar er að komast að því hvort að kynjasamþætting 

innan NATO hafi breytt eitthverju í raun og hvort og þá hvernig það hefur þróast í gegnum árin 

með Ársskýrslur framkvæmdastjóra NATO til hliðsjónar. Nokkur munur er á ársskýrslunum frá 

2011-2014 og þeim sem eftir á koma líkt og áður var drepið á. Við lestur gagnanna komu 

nokkur þemu í ljós. Í þessum kafla verður farið yfir þrjú stærstu þemun en þau eru: 

,,Samþætting eða viðbót?,“ ,,Kynjajafnrétti sem útflutningsvara“ og ,,Hervætt öryggi.“ 

5.1 Samþætting eða viðbót? 

Í fyrstu tveim ársskýrslunum sem eru skoðaðar er ekkert rætt um kyngervi né 

kynjasamþættingu. Ekki er minnst á ályktun Sameinuðu þjóðanna nr. 1325 eða aðrar slíkar 

ályktanir. Á þessum fyrstu skýrslum er ekki að sjá að mikið hafi verið gert í sambandi við 

kynjasamþættingu. Annar möguleiki er að kynjasamþætting hafi ekki verið forgangsmál innan 

NATO þar sem skýrslan á að draga upp aðal verkefni NATO og áfanga yfir árið. Það vekur athygli 

þar sem fyrstu drögin af kynjasamþættingu í NATO voru gerð fimm árum fyrr eða 2007. Það 

vekur einnig athygli í ljósi þess að sérstakur fulltrúi fyrir konur, frið og öryggi var skipaður af 

framkvæmdastjóra NATO árið 2012 og Bi-SC tilskipun 40-1 var einnig endurskoðað það árið. 

Ársskýrsla framkvæmdastjóra NATO árið 2013 er tileinkuð karlmönnum og konum sem starfað 

hafa í herafla bandalagsins. Þetta er í fyrsta skipti sem minnst er sérstaklega á konur í 

skýrslunum. Þær hafi sýnt hugrekki, ákveðni og fagmennsku í sínum störfum (Rasmussen 2014, 

3). Í skýrslunni er tímalína þar sem farið er yfir helstu áfanga í starfi NATO frá nóvember 2010 

til desember 2013. Ekki er þar tekið fram neitt um kynjasamþættingu eða áfanga tengdu því 

(Rasmussen, 2014, 9-11). Það gefur til kynna að kynjasamþætting sé ekki svo framarlega í 

áherslum NATO að vert sé að taka það sérstaklega fram sem eitt af helstu áföngum 

bandalagsins. 

Ársskýrslan árið 2014 er undirrituðuð af nýjum framkvæmdastjóra NATO, Jens 

Stoltenberg. Enn og aftur er ekki fjallað um kynjasamþættingu eða annað tengt kyngervi í 

formála skýrslunnar. Á síðustu blaðsíðu skýrslunnar er í fyrsta skiptið minnst sérstaklega á 

konur. Þar er fjallað um að fá fleiri konur til starfa innan bandalagsins og taka burt allar 

hindranir sem koma í veg fyrir það (Stoltenberg 2015, 20). Það rímar mjög vel við áherslur 

frjálslynds femínisma að með því að fjarlægja hindranir muni jafnrétti verði að veruleika. 



27 

Ályktun nr. 1325 er einnig nefnd í fyrsta skiptið og að verkefni tengd þeim séu fjármögnuð af 

NATO SPSS og styrktarsjóð (Stoltenberg 2015, 20). Má þá draga þá ályktun að fjármögnun á 

þessum verkefnum sé ekki inni í fjárhagsáætlun bandalagsins meðal annarra mála heldur 

standi þessi málefni í öðrum flokki en önnur málefni innan bandalagsins og því ekki hægt að 

tala um fjárhagslega kynjasamþættingu. Staðsetningin á umfjölluninni um að gera stöðu 

sérstaks fulltrúa NATO fyrir Konur, frið og öryggi sem varanlega stöðu meðal alþjóðaliðs í 

höfuðstöðvum NATO vekur athygli. Það er gert í síðustu efnisgrein skýrslurnar (Stoltenberg 

2015, 20). Á öðrum stað í skýrslunni var sérstaklega rætt um höfuðstöðvar NATO en ekki hefur 

verið séð ástæða til þess að samþætta það. Þessar fyrstu skýrslur benda til þess að ekki sé 

kynjasamþætting í gangi og þá allavega ekki í forgangi. Aðeins verið að bæta konum inn og að 

málefni kyngervis og kvenna séu viðbót en ekki samþætting í NATO. Minnst er á konur í 

samhengi við að þróa rétta færni. Þá er mikilvægt að konur og karlar sem starfa innan NATO 

fái viðeigandi þjálfun (Stoltenberg 2015, 12). 

Ársskýrslur framkvæmdastjóra NATO frá 2015-2017 eru um 100 blaðsíðum lengri en þær 

fyrri. Það sem er frábrugðið þeim frá eldri skýrslunum er að þar er ávallt sér kafli um konur. Í 

skýrslunni frá 2015 heitir kaflinn ,,Cooperative Security: Women, Peace and security og 2016 

heitir kaflinn ,,Promoting the role of women.“ Í skýrslunum 2017 og 2018 ber kaflinn saman 

nafni eða ,,Promoting Equality: Women peace and security.“ Allir kaflarnir um konur eru mun 

styttri en aðrir kaflar, eða á bilinu 2-4 síður. Minnst er á sérstakan fulltrúa NATO fyrir konur, 

frið og öryggi og í ársskýrslunni frá 2016 vekur það aftur athygli líkt og í skýrslunni frá 2015 að 

það er haft í sérkafla um konur undir stofnunum en ekki undir stofnunum NATO (e. NATO 

structures) sem er á öðrum stað í skýrslunni (Stoltenberg 2016, 86). Talað er um hvað kvenkyns 

leiðtogar séu mikilvægir fyrir bandalagið til að efla heildar árangur aðgerða. Í júní 2015 hafi 

tveir kvenkyns yfirmenn (e. commanders) verið kynntir til starfa (Stoltenberg 2016, 59). 

Í undirkafla í kaflanum um konur frá árinu 2016 er tölfræði um kyngervi (e. gender). Sú 

tölfræði sem kemur fram í undirkaflanum setur fram lýsandi tölfræði um hlutfall kvenna og 

karla, kyngervi er notað um kyn (Stoltenberg 2017, 91). Bendir það til þess að verið sé að leggja 

konur að jöfnu við kyngervi líkt og greining Önnu Ruohonen (2014) kemst að NATO geri. 

Framsetning á slíkri tölfræði er einnig í ársskýrslunni frá 2018 (Stoltenberg 2019, 88). Almennt 

er áhersla lögð á að telja upp og setja fram tölfræði um aukningu kvenkyns starfsmanna og 

kynjasérfræðinga. Í skýrslunni frá árinu 2017 sker tölfræðin um kyngervi sig úr frá öðrum 

skýrslum. Þar er rætt um að fjarlægja hindranir svo að konur komist í störf og hveru mikið 
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hlutfall af NATO aðildarríkjum hafa allar stöður innan herja sinna opnar fyrir konum. Þar er þó 

einnig nefndur stuðningur fyrir einstæða foreldra og samræmi milli vinnu og einkalífs 

(Stoltenberg 2018, 87). Í skýrslunni frá 2018 er talið upp hversu margir þjálfaðir 

kynjasérfræðingar séu í aðildarríkjum NATO og að 28 kynjasérfræðingar séu í verkefnum og 

aðgerðum NATO (Stoltenberg 2019, 59). Hvergi er skilgreint í skýrslunni nákvæmlega hvað þau 

gera eða hvað starf þeirra hefur leitt af sér. 

Þessi samantekt sýnir að nálgun NATO á kyngervi hinsvegar og konum annarsvegar er 

nokkuð óljós. Sú orðræða sem NATO hefur tileinkað sér í tengslum við kyngervi er nokkuð 

takmörkuð og miðast við kynjasjónarmið og konur. Virðist vera nokkur misskilningur um 

notkun orðsins kyngervi og hvað það þýðir í raun. Kaflarnir eru titlaðir með kyngervi í 

fyrirsögnum en svo er aðeins talað um konur. Kynjatvíhyggja er einnig mjög greinileg í skýrslum 

NATO þar sem gengið er út frá því að hægt sé að skipta konum og körlum nokkuð auðveldlega 

í þá tvo flokka. Nálgun frjálslynds femínisma til að ná kynjajafnrétti er mikil í skýrslunum sem 

sést með áherslu á hækkandi prósentuhlutfall kvenna í stöðum innan NATO. Ekki er þó hægt 

að segja að þær verði ekki fyrir mismunun þegar þangað er komið líkt og frjálslyndur femínismi 

kveður einnig á um. Ekki verður sérstaklega greint hér hvort um sé að ræða táknrænar stöður 

kynjasérfræðinga í þessari ritgerð. Aðaláherslan í skýrslunum virðist vera á að bæta konum inn 

án þess að gera frekari breytingar en kynjasamþætting byggir einmitt á því að breytingar innan 

kerfisins muni leiða til breyttra niðurstaða. Ákveðin framför virðist vera árið 2017 þegar 

kyngervi virðist vera víkkað út frá því að vera aðeins um konur yfir í að vera um félagslega 

skapaðan heim og hlutverk. Það breytist aftur til fyrra horfs í skýrslunni sem kemur út 2018 og 

virðist vera ákveðið bakslag. Framsetning ársskýrslanna um tölfræðilega aukningu kvenna 

innan starfs og herliðs NATO og allt tengt kynjasamþættingu og kynjasjónarmiðum er aðgreint 

frá öðru efni í skýrslunum, sem bendir til þess að má segja að kynjasamþætting NATO sé frekar 

viðbót en samþætting á öllum sviðum. 

5.2 Kynjajafnrétti sem útflutningsvara 

Líkt og áður var kveðið á um er í fyrstu ársskýrslum NATO ekki minnst á kyngervi eða neinu því 

tengdu.  Aðeins er minnst á konur og stúlkur en þó ekki í tengslum við kyngervi eða 

kynjasjónarmið. Skýr mörk birtast svo þegar komið er í skýrslurnar frá 2014. Kynjasamþætting 

snýst um að samþætta kyngervi inn í alla starfsemi viðkomandi stofnunar. Í ársskýrslum NATO 

er fjallað um kynjasamþættingu, kynjasjónarmið eða konur nánast aðeins í sérköflum um 
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konur annars vegar og hins vegar þegar komið er inn á starf NATO á erlendri grundu. Þau ríki 

og svæði sem nefnd eru í því samhengi eru Afganistan, Írak, Jórdanía, Moldóva, Balkan-

skaginn, Georgía, Suðaustur Evrópa og Norður-Afríka. 

Á eina staðnum í skýrslunni frá 2011 sem talað er um kyn er þegar sagt er frá því að 

börnum sem eru skráð í skóla í Afganistan hafi fjölgað um sjö milljónir og tekið er sérstaklega 

fram að það sé að meðtöldum stelpum (Rasmussen 2012, 5). Má þá ætla að öll önnur umræða 

í skýrslunni hafi verið um karlmenn og stráka. Slík orðræða kemur einnig fram í skýrslunni frá 

2013 þar sem er sagt að í Afganistan séu sérstök herliða þjálfun til þess að eiga í samskiptum 

við íbúa Afganistan og þar á meðal séu kvenkyns hermenn sem eru sérstaklega heppilegar til 

að eiga í samskiptum við afganskar konur og börn (Rasmussen 2014, 5). Mikil vinna sé lögð í 

að valdefla konur í Afganistan og skipaður hafi verið hátt settur kynjaráðgjafi, fylkisforingi (e. 

brigadier general) sem muni fylgja eftir þessum verkefnum og styðja við framtíðar áætlanir. Í 

Afganistan sé þegar þjálfun í málefnum tengdum kyngervi fyrir herliðið þar í landi og haldið sé 

utan um konur í öryggisgeiranum. Það séu nú 10% aukning kvenna í herliði Afganistan síðan 

2012. Þegar kosningar voru haldnar í Afganistan hafi verið nokkrir kvenkyns starfsmenn til að 

styðja við að allt gengi vel í kosningunum (Rasmussen 2014, 6). Þetta er eini staðurinn í 

skýrslunni sem minnst er á kyngervi og kyn í allri skýrslunni. Ekki er rætt um hvernig kyngervi 

eða kynjasamþætting er innan NATO heldur er verið að tala um hina sem þurfa að læra af 

NATO. Í skýrslunni frá 2014 er það nefnt að vinna sé hafin við að draga úr hættunni á átaka 

tengdum kynferðis- og kynbundu ofbeldi í viðmiðunarreglum hersins. Það hafi verið gert í 

tilefni endurskoðunar á aðgerðaráætlun fyrir Konur, frið og öryggi og var þróað með Norður-

Atlantshafsráðinu, Afganistan, Ástralíu, Japan, Jórdaníu, Nýja Sjálandi og Sameinuðu arabísku 

furstadæmunum. Það sé gert með þeim háttsettu markmiðum að samþætta ályktun nr. 1325 

í allar starfstöðvar NATO (Stoltenberg 2015, 20). 

Þetta þema birtist einnig í skýrslunum frá 2015-2018 með þeim hætti að fyrir utan 

kaflana um konur var ályktun nr. 1325 og kynjasjónarmið varla nefnt nema í sambandi við 

Afganistan, Jórdaníu, Írak og Kósóvó. Í ársskýrslu 2015 kemur fram að vara-framkvæmdastjóri 

NATO hefði sagt í tilefni 15 ára afmæli ályktunar nr. 1325 að NATO hefði sett það á oddinn í 

aðal áherslum sínum að koma ályktuninni í framkvæmd og þá sérstaklega í verkefnum sínum 

í Afganistan og á Balkan skaganum (Stoltenberg 2016, 87). Nefnt er að í höfuðstöðvum NATO 

í Kabúl séu átta starfandi kynjasvið (Stoltenberg 2016, 59). Fyrsti styrktarsjóðurinn sem tekur 

sérstaklega til greina ályktun nr. 1325 er stofnaður til þess að styðja við þróun kvenna í 
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Jórdanska hernum. Markmiðið sé að halda í 3% kvenkyns starfsliða innan hersins og mun taka 

til starfa árið 2016 (Stoltenberg 2016, 76). Suðaustur Evrópa og Norður-Afríka eru svæði sem 

nefnd eru í skýrslunni frá 2017 sem NATO hefur aðstoðað við að innleiða ályktun nr. 1325 inn 

í handvopna-, léttvopna-, jarðsprengju- og almenna vopnalöggjöf (Stoltenberg 2018, 29). 

Herlið Georgíu hafi fengið hjálp frá NATO til að gera víðtækt mat á kynjajafnrétti innan sinna 

raða. Moldóva er einnig nefnd sérstaklega sem ríki þar sem NATO hefur í samstarfi við 

stjórnvöld og borgaraleg samtök til þess að búa til stefnu fyrir öll ríki bandalagsins til 

framkvæmdar ályktunar nr. 1325 (Stoltenberg 2018, 74:84). Í ársskýrslunni frá 2018 er í 

kaflanum um Írak rætt um að aðgerðir NATO þar í landi hafi verið þær fyrstu þar sem 

kynjasjónarmið hafi verið innleitt í öll stig áætlunargerðar, leiðbeininga, endurskoðanir og 

mat. Ný kynslóð leiðtoga sé að ná áhrifum í Afganistan og þar á meðal séu konur (Stoltenberg 

2019, 68-69). 

Þetta þema endurspeglar umfjöllun Swati Parashar og Bina D‘Costa um hvernig 

Vesturlöndin nota kynjajafnrétti sem útflutningsvöru. Jafnréttið er mótað af Vesturlöndunum 

og svo flutt út til ríkja þar sem geisað hafa átök eða óstöðugleiki. Vesturlöndin hafi svo það 

hlutverk að kenna öðrum ríkjum hvernig eigi að ná kynjajafnrétti án þess að skoða sérstaklega 

hvernig málunum er háttað í þeim ríkjum (Parashar og D’Costa 2017, 27-28). Í ársskýrslunum 

er hvergi minnst á stöðu kvenna í öðru samhengi en að NATO hafi innleitt stefnur sem stuðla 

á að því og svo hversu mörg prósent af konum hafi aukist í herþjónustu þar í landi. Afgönskum 

konum er einnig ætlaður sá eiginleiki að vera góðar í að eiga samskipti við aðrar afganskar 

konur og börn. Röksemdin virðist aðeins beinast að því að þær séu konur og hafi þennan 

eiginleika. Það rímar við niðurstöður Ruohonen (2014, 70) að ágóðinn af því að hafa konur 

með í starfsemi NATO séu þeir eiginleikar sem þeim er ætlað að hafa en ekki það sem þær 

hafa í raun. Þannig er komið fram við afganskar konur eins og einsleitan hóp og ekki hafi verið 

sérstaklega rætt við þær eða stefnan mótuð með aðkomu kvenna líkt og þátttökunálgunin 

telur að best sé að nálgast kynjasamþættingu (True 2010, 193-194).  

5.3 Hervætt öryggi 

Þegar þjóðaröryggi er hervætt verða allar hættur ýktar og vettvangurinn sem 

þjóðaröryggisstefna er mótuð á verður kallæg (Enloe 2016, 12). Í ársskýrslum NATO er 

orðræðan um öryggi mjög mótuð af karlmennsku. Talað er um styrk og snerpu og að ekki megi 

láta deigan síga. Á nokkrum stöðum er minnst á konur og öryggi þeirra í skýrslunum en er 
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framsetningin á því óháð þeirri ógn sem hervætt öryggi hefur á konur og útilokun þeirra til 

þátttöku á öryggis- og hernaðarlega sviðinu. 

Í fyrstu ársskýrslu NATO frá 2011 eru eiginleikar NATO nefndir sem styrkur, sveigjanleiki, 

tryggð og hæfni. Talað er um að eitt forgangsmál NATO árið 2011 hefði verið að efla 

sambandið við Rússland (Rasmussen 2012, 16). Mikil upptalning er um það hversu mörg 

verkefni NATO hélt úti, stærð og hversu langt eldflaugarvarnir ná og fleira. Aðalverkefni NATO 

eru sögð vera sameiginleg varnarmál, krísustjórnun og samvinna um öryggi (Rasmussen 2012, 

12). Þær áskoranir sem taldar eru upp eru hryðjuverkastarfsemi, efla eldflaugavarnir, netárásir 

og svo almennar öryggis áskoranir. Í ljósi efnahagshrunsins hafi aðildarríki NATO ákveðið að 

beina sjónum sínum að mikilvægustu þáttunum sem eru eldflaugavarnir, sprengjur við vegi og 

heilbrigðisþjónustu (Rasmussen 2012, 14). Það öryggi sem er talað er um er að vernda öryggi 

almennings og stuðning almennings við NATO. Einnig er sagt frá stuðningi NATO við 

mannúðarverkefni (Rasmussen 2012, 8). 

 Greina má harðari stefnu í ársskýrslunni frá 2012 miðað við þá sem kom árið á undan 

með orðalagi eins og harðara öryggi og styrkur. NATO sé mikilvægasta hernaðarbandalag í 

heimi og greint frá því hvað það fer mikill peningur í bandalagið og því lýst að ef dregið sé úr 

fjármagni til bandalagsins veikist það. Mikilvægt sé að beita hörðu valdi ef á að halda íbúum 

aðildarríkja NATO öruggum og NATO varðveiti alþjóðleg áhrif sín (Rasmussen 2013, 3). 

Áherslur NATO árið 2012 voru netvarnir (e. cyber security), orkuöryggi, aðgerðir gegn 

hryðjuverkastarfsemi, sjóræningjastarfsemi (e. piracy) og eldflaugavarnir (Rasmussen 2013, 3 

og 19).  Það eina nýja sem kemur fram um aðgerðir NATO í Afganistan er efling lestrarkunnáttu 

og starfsþjálfun, borið saman við skýrsluna árið áður (Rasmussen 2013, 6). Ekki hafa verið 

miklar áherslubreytingar og enn talað um sömu hættur og varnir. 

Svipuð orðræða um styrk er í ársskýrslunni frá 2013.  Það þurfi að styrkja varnir NATO 

gegn ógnum 21. aldarinnar og með sýnilegum pólitískum vilja til að halda vörnum sterkum í 

Evrópu muni leiða til aukins styrks NATO (Rasmussen 2014, 2) og að þrátt fyrir efnahagshrunið 

muni aðgerðir NATO haldast sterkar (Rasmussen 2014, 21). Svipaðar varnir og ógnir eru taldar 

upp en þó er merki um að öryggi hafi verið víkkað í skýrslunni. Þar er meðal annars nefnt að 

vernda þurfi mannréttindi, öryggi almennra borgara, eyða þurfi jarðsprengjum, leggja áherslu 

á slökkvistarf og önnur mannúðarverkefni (Rasmussen 2014, 7). Það er þó spurning hvort að 

það sé verið að víkka öryggis hugtakið eða hernaðarvæða þessi verkefni og þessi verkefni eru 

tengd hernum í Afganistan en ekki NATO beint. Þær ógnir sem taldar eru upp eru þær sömu 
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og fyrri skýrslur en það eru hryðjuverk, sjórán, eldflauga- og netárásir auk óstöðugleika í 

nágrenni NATO. Mikilvægt sé fyrir aðila NATO og samstarfsaðila að standa saman og deila 

upplýsingum, eftirliti og könnunum, þungaflutningar og eldflaugavarnir (Rasmussen 2014, 2).  

Jens Stoltenberg tók við sem framkvæmdastjóri NATO og er skrifaður fyrir ársskýrslunni 

2014. Hann er mun harðorðari í formála sínum en forveri hans og er titill formálans „Að halda 

NATO sterku“ (e. Keeping NATO strong). Stoltenberg talar um svart ár fyrir öryggi Evrópu og 

áhersla hans síðan hann tók við embætti sé að halda NATO sterku, áframhaldandi samvinnu 

til að viðhalda stöðugleika. Auka þurfi viðbrögð og áhrif herliða og taka þurfi að festu af öllum 

ógnum sama hvaðan þær koma.  (Stoltenberg 2015, 3). Á Leiðtogafundi í Wales hafi verið búin 

til aðgerðaráætlun til að styrkja sameiginlegar varnir og sameiginlega fjárfestingar og þar með 

til þess að styrkja hæfni bandalagsins til varna. Áherslur voru á þjálfun, útbúnað og tækni til 

þess að tryggja að herlið NATO séu ávallt tilbúin og útbúin fyrir hvaða áskorun sem er 

(Stoltenberg 2015, 11). Álíka hættur og varnir eru teknar fram og í fyrri ársskýrslu. 

Í formála ársskýrslunnar frá árinu 2015 er áhersla lögð á upptalningu aukins vígbúnaðs 

og útrás NATO á öðrum sviðum. Bygging 8 nýrra höfuðstöðva sé hafin, aukið fjármagn og aukið 

loftrýmiseftirlit og að stærsta æfing NATO og aðildarríkja þess hafi verið haldin. Áherslan á að 

sýna styrk er einnig í formálanum. Það þurfi að byggja upp samband við Rússa á grundvelli 

gagnkvæmrar virðingar. Aðeins með því að sýna styrk og að efla NATO verði hægt að stuðla 

að áframhaldandi sambandi við Rússa. NATO muni áfram styðja við stöðugleika í Evrópu með 

því að halda styrk sínum (Stoltenberg 2016, 6-7). Það öryggi sem bætist við í ársskýrslunni frá 

2015 er landamæraeftirlit (Stoltenberg 2016, 65).  

Sama þrástef um styrk og aukin umsvif eru í skýrslunni frá 2016. Í formála skýrslunnar 

segir Jens Stoltenberg frá því að stærsta styrking sameiginlegra varna NATO frá kalda stríðinu 

hafi átt sér stað það árið. Talið er upp að fjöldi hermanna í viðbragðsher NATO hafi þrefaldast 

og 107 hernaðaræfingar hafi verið haldnar af NATO árið 2016 (Stoltenberg 2017, 7). Sömu 

áherslur á öryggi og varnir eru enn í skýrslunni samanborið við þær eldri. Skýrslan kemur þó 

inn á að aukin áhersla sé á vörnum sem beinast að almennum borgurum, börnum í vopnuðum 

átökum og innleiðing ályktunar nr. 1325 sem er sagt að undirstriki skuldbindingu aðildarríkja 

NATO til að halda uppi alþjóða mannréttindarlögum (Stoltenberg 2017, 58). Eitt af því sem 

talið er upp sem kostur þess að NATO starfi með öðrum félögum sé að víkka skilning á öryggi. 

Það innihaldi að innleiða kynjasjónarmið í öryggi og varnir, berjast gegn spillingu, eyða 
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spilliefnum og ósprungnum sprengjum og vinna sameiginlega að vísindaverkefnum 

(Stoltenberg 2017, 62). 

Vísbendingar um unnið sé að útvíkkun á öryggishugtakinu eru nokkrar í ársskýrslu 

framkvæmdastjóra NATO frá 2017. Þar er meðal annars nefnt kynbundið og kynferðislegt 

ofbeldi (Stoltenberg 2018, 64). Einnig er bent á þróun á miðstöðvum sem aðildarríki og 

samstarfsaðilar NATO hafa möguleika á að setja upp sem bjóða upp á tungumálakennslu, 

krísustjórnun, kennsla um vopnuð átök, og félagslega sýn á öryggi fyrir bæði herlið NATO og 

almenna borgara (Stoltenberg 2018, 72). Meira samstarf sé með Sameinuðu þjóðunum um 

varnir almennra borgara og vinna þau saman að verkefnum um börn og vopnuð átök og 

innleiðingu ályktunar nr. 1325 (Stoltenberg 2018, 79). 

Ný áhersla sem birtist í ársskýrslu framkvæmdastjóra NATO frá 2018 er að þróa stefnu 

NATO í geimferðaáætlunum (e. space policy) og að efla getu sína á hafi. Orðræðan um styrk 

heldur áfram og felst nú m.a. í því að styrkja NATO og auka viðbragðstíma bandalagsins til að 

leysa tiltekin verkefni (Stoltenberg 2019, 12-13). 

 Útvíkkun á öryggishugtakinu virðist aukast með árunum innan NATO ef miðað er við 

árssskýrslur framkvæmdastjóra. Það er þó hvergi sagt hvað áorkist (eða hvernig) með því að 

víkka út öryggis hugtakið. Aðeins er talað um að boðið sé upp á og að stefna sé í þá átt að 

öryggi nái yfir fleiri atriði en áður. Samkvæmt niðurstöðum greiningar um áhrif ályktunar nr. 

1325 á NATO leiddum verkefnum var stefna NATO sögð góð en miklir misbrestir séu í 

framkvæmd hennar (Lackenbauer og Langlais 2013, 67). Skortur er á yfirliti um ábata þessara 

áherslubreytinga í ársskýrslunum og vekur það upp spurningu hvort að verið sé að framfylgja 

þeim í raun. Í ársskýrslum framkvæmdastjóra NATO frá árinu 2011 (upphafi útgáfu þeirra)  til 

ársins 2018 er ekkert heildaryfirlit eða yfirlit yfirhöfuð að finna sem lýsir framförum á þessu 

sviði, hvað varðar öryggis hugtakið. 
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6 Samantekt niðurstaða 
Í þessari ritgerð var markmiðið að skoða hvort að kynjasamþætting innan hernaðar- og 

varnarsambandsins NATO hefði breytt einhverju í raun. Til þess að svara þessari spurningu var 

farið yfir sjö ársskýrslur framkvæmdastjóra NATO 2011-2018. Aðferðarfræðin sem notuð var í 

rannsókninni var orðræðugreining með verklag Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar til að styðjast 

við. Þrjú þemu birtust við orðræðugreininguna og voru þau eftirfarandi: ,,Samþætting eða 

viðbót?,“ ,,Kynjajafnrétti sem útflutningsvara,“ og ,,Hervætt öryggi.“ 

Ársskýrslur NATO eru í samræmi við það sem var að gerast í alþjóðastjórnmálum á 10. 

áratug síðustu aldar. Þá er öryggis hugtakið víkkað frá þjóðaröryggi til mannöryggis og 

kynjasamþætting fær byr undir báða vængi.  NATO tekur frekar seint á því að víkka ríkisöryggi 

í auknum mæli yfir í mannöryggi. Það er ekki fyrr en 2007, sjö árum eftir að ályktun Sameinuðu 

þjóðanna nr. 1325 um Konur, frið og öryggi að NATO fer að grípa til ráðstafana um þessi 

málefni innan sinna dyra.  

Femínistar segja að kyngervi sé ekki eitthvað sem er bætt við í alþjóðastjórnmálum heldur 

sé samofið öllu í alþjóðastjórnmálum. Hvernig konur og kyngervi eru sett upp í ársskýrslum 

NATO frá 2015-2018 sem sér kafli gefur vísbendingu um að kyngervi sé ekki séð sem áhersla 

sem kemur inn í öll rými starfsemi stofnunarinnar. Eins og kemur fram í skýrslunni frá árinu 

2014 þá eru síðustu efnisgreinarnar tileinkaðar kynjasamþættingu. Kyngervi og 

kynjasamþætting er einnig aðgreind frá öðrum hlutum í skýrslunum með því að minnast 

einungis á það í samhengi við aðgerðir og verkefni NATO í ríkjum þar sem fátækt eða spilling 

er við lýði. Í fyrstu ársskýrslunum er lítið sem ekkert minnst á kyngervi né kynjasjónarmið. 

Orðræðan um kyngervi og kynjasjónarmið eykst í skýrslunni frá árinu 2014. Í 2015 

ársskýrslunni og þeim sem eftir koma má finna sér kafla um konur og jafnrétti. Oft er þó erfitt 

að greina hvenær sé verið að tala um kyngervi og hvenær sé aðeins verið að tala um konur. 

Vegna þessa er dregin sú ályktun að niðurstöður úr greiningu um áhrif ályktunar nr. 1325 í 

verkefnum leiddum af NATO frá 2013 eigi enn við að því leyti að ákveðins misskilnings sé að 

gæta innan veggja NATO um merkingu kyngervis.  

Nálgun NATO á kynjasamþættingu er í anda tækniveldisnálgunarinnar sem er skyld 

frjálslyndum femínisma. Þar er aðaláherslan á að konur eigi sama rétt og karlar að vinna sömu 

störf. Konur eigi að vera jafn berskjaldaðar fyrir ríkisvaldinu og karlmenn. Aðaláherslan er að 

fjölga konum innan bandalagsins og að sérfræðingar og embættismenn komi kynjastefnum og 
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áætlunum í gegn. Þar má nefna kynjasérfræðinga og sérstakan fulltrúa NATO fyrir Konur, frið 

og öryggi. Frjálslyndur femínismi hefur verið gagnrýndur fyrir að taka inn í það að taka ekki 

fyrir hvað veldur því að konur hafi ekki aðgang að núverandi kerfi heldur vilja fella þær inn í 

kerfið. Það sést í ársskýrslunum að ekki er minnst einu orði á karlmennsku eða ástæðum þess 

að konur hafa ekki náð langt innan hernaðar- og öryggismála. Einnig tekur frjálslyndur 

femínismi ekki tillit til hvernig hlutverk kvenna og hlutverk karla eru með mismunandi 

virðingastig. Í niðurstöðum rannsókna Silju Báru Ómarsdóttur (2014) og Önnu Ruohnen (2014) 

kemur í ljós að konum er ætlað að vera kynjasérfræðingar aðeins vegna kyns síns og þeir 

kynjasérfræðingar sem hafa verið til starfa innan NATO hafi upplifað vanvirðingu og 

skilningsleysi gagnvart starfi þeirra. 

Víkkun á öryggishugtakinu innan NATO sést aukast eftir því sem á líður í ársskýrslunum. 

Þó er ávallt við lýði sú orðræða að mikilvægt sé að sýna styrk og snerpu í aðgerðum og 

áætlunum. Í feðraveldissamfélögum byggir allt á tvenndarpörunum karlmennsku og kvenleika. 

Ef ekki er ráðist í að afbyggja karlmennskuna þá þarf að grípa til kvenvæðingar. Kvenvæðingin 

er þó ekki aðlaðandi fyrir hernaðarvæðingu því hún þýðir að fyrri hlutverk missi sína virðingu 

og áhrif. Í ársskýrslum NATO er hvergi minnst á karlmennsku eða það sem viðheldur því að 

konum er haldið fyrir utan öryggis- og hernaðargeirans. Svo lengi sem það er ekki gert mun 

ástandið haldast óbreytt óháð því hvort að hausatala kvenna fjölgi innan NATO.  Taka má undir 

áhyggjur þátttökunálgunarinnar á kynjasamþættingu sem er að konum sé skipt út fyrir 

kyngervi og að túlkun á kynjajafnrétti sé séð sem umsemjanleg. Það  birtist í niðurstöðunum í 

ofur áherslu NATO á hausatalningu og upptalningu. Má álykta að NATO túlki kynjajafnrétti á 

sinn eigin hátt og það sé að auka fjölda kvenna. 

Svarið við rannsóknarspurningunni er að vissulega hafi upptaka kynjasamþættingu breytt 

einhverju í raun innan NATO, en þó að mjög takmörkuðu leyti. Kyngervi virðist hafa verið tekið 

upp í staðinn fyrir konur og NATO virðist hafa eignað sér hugtakið og ákveðið sjálft hvað það 

ætti að þýða og hvernig eigi að túlka það. 
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7 Lokaorð 
 Markmið ritgerðarinnar var að skoða orðræðu ársskýrslna framkvæmdastjóra NATO frá 

árunum 2011-2018 og svara rannsóknarspurningunni sem lögð var fram í upphafi ritgerðar: 

,,Hefur kynjasamþætting innan NATO haft áhrif í raun?“ Ég tel mig hafa svarað þeirri spurningu 

hér að framan að bestu getu. Með frekari rannsóknum með öðrum rannsóknaraðferðum væri 

hægt að varpa skýrara ljósi á kynjasamþættingu innan NATO. 

 Í kjölfar þess að karlmenn sem tekið hafa þátt í alþjóðlegum herferðum innan stærstu 

alþljóðastofnana heims hafa gerst sekir um niðrandi tal um konur ásamt því að styðja ekki rétt 

þeirra yfir eigin líkama þá vekur það upp spurningu hvað liggi að baki þessara herferða. Körlum 

er gefið pallur til að styðja opinberlega við kynjajafnrétti sem þeir nýta misvel. Á meðan heyja 

konur áratuga, og jafnvel aldar, baráttur við kerfið án þess að ná slíkum palli. Það vekur óhug 

að hugtök á borð við kynjasamþætting og kynjajafnrétti séu endurskilgreind af þeim sem 

afbyggingunni var beint að til að byrja með. Það er þó mikilvægt að láta ekki deigan síga og 

halda baráttunni ótrauð áfram. 

Frjálslyndur femínismi hefur vissulega gert mikið til þess að auka lagalegt jafnrétti 

kynjanna en hefur þó sín takmörk þegar kemur að flóknum félagslegum tengslum kynjanna. 

Líkt og kom fram í fræðikafla þessarar ritgerðar fjallar kyngervi um félagslega mótaðar 

hugmyndir um kynin og hvernig karlmennskan lifir á kvenleikanum. Án þess að draga úr 

karlmennskunni verður kvenleikinn ávallt til staðar. Þrátt fyrir aukna umræðu um 

kynjasamþættingu og kyngervi í nýlegustu ársskýrslum NATO þá er hvergi minnst á 

karlmennsku eða hvað það er sem kemur í veg fyrir að konur séu að sækja um störf innan 

NATO eða afhverju þær verða fyrir mismunun og ofbeldi. Nálgunin er gagnrýnislaus á þessa 

hætti. Fjarvera og þögnin um karlmennsku er mjög eftirtektarverð.  

Líkt og kom fram í niðurstöðum orðræðugreiningarinnar á ársskýrslum framkvæmdastjóra 

NATO þá er vissulega rætt um kynjasamþættingu og kynjasjónarmið í skýrslunum. Konur eru 

settar á sérstakann stall með því að búa til sér kafla um framlag þeirra og aukningu þeirra innan 

NATO. Hvergi er þó talað um það sem viðheldur því að konur séu ekki að sækja í herinn eða 

hvað það sé í formgerð NATO sem kemur í veg fyrir að þær séu í miklum minnihluta í yfirmanns 

hlutverkum innan bandalagsins. Öryggi hefur vissulega verið víkkað að nokkru leiti en ekki svo 

að það sé tekið inn í myndina hvernig hervædd karlmennska og hervætt öryggi sé að hafa áhrif 
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á starfsemi bandalagsins. Áhugavert væri að skoða þetta frekar í framhaldinu og gera 

eigindlega rannsókn á upplifun fólks sem vinnur innan veggja NATO.  

Á meðan að litið er á kynjajafnrétti og kyngervi sem umsemjanlegt munu jafnvel 

metnaðarfullar stefnur líkt og kynjasamþætting gagnast lítið í baráttunni við kynjamismunun. 
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