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Ordstyrer, ministre, parlamentsmedlemmer og andre gode gæster. 

Jeg vil begynde med, at byde jer alle velkomne til den tredje Vestnordiske 

kvindekonference. For næsten elleve år siden, i august 1999, mødtes Vestnordisk Råd i Island 

og vedtog at der skulle etableres konference hvor kvindelige parlamentsmedlemmer kunne 

mødes for at diskutere ligestilling og dele erfaringer. 

De Vestnordiske parlamenter vedtog Vestnordisk Råds forslag ved en tingbeslutning 

og den første konference blev afholdt på Færøerne i 2004 og i Grønland to år senere. 

Konferencens overordnede tema i år er Kvinders position og magt i politik og 

erhvervslivet i Vestnorden. Vi kvinder har længe kæmpet for ligestilling. Vi har nok nået 

langt, men vi har stadigvæk en del arbejde tilbage, inden situationen bliver tilfredsstillende. 

19. juni 2015 fejrer vi at det er gået 100 år siden kvinder fik stemmeret i Island. Indtil 

1983, når Kvindelisten først stillede op, var der relativt få kvindelige medlemmer i Altinget. 

Kvindelisten ændrede situationen markant for kvinder og havde stor indflydelse for kvinders 

magt i øvrige politiske parties. 

Ved sidste Altingsvalg, den 25. april 2009, blev 27 kvinder valgt ud af 63 

Altingsmedlemmer. Med knap 43% kvindelige medlemmer på Altinget ligger vi på 5. plads af 

verdens parlamenter med højest andel kvindelige parlamentsmedlemmer. 

For første gang i Altingets historie blev både Altingets formand og alle 

næstformændene, som den nye altingsforsamling valgte, kvinder. Vi nåede for kort periode at 

gøre godt for årtiers ulighed, men da en af næstformændene blev minister fik vi godt mandligt 

medlem i præsidiet. I en optimal verden ville begge køn være lige repræsenteret på Altinget, i 

dets præsidium og udvalgene. 

Islands statsoverhoved er republikkens præsident, men vi har ikke vicepræsident som 

alle andre lande har. Når præsidenten ikke kan udføre sine embedspligter, på grund af 

udenlandsrejser eller andre årsager, er de tre øverste ledere af statens tre magtgrene; den 

lovgivende, den udøvende, og det juridiske, indehavere af præsidentembedet. På nuværende 

tidspunkt er alle tre indehavere kvinder; statsministeren, højesteretspræsident og undertegnet, 

formand for Altinget. 
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For at give overblik over kvinders position og magt i Islands politik vil jeg nævne at 

den islandske regering, ledet af Islands første kvindelige statsminister, Jóhanna Sigurðardóttir, 

består af 6 mænd og 6 kvinder. Vi har derfor nået langt i disse knap 100 år. Nu gælder det at 

bevare kvinders magt i politikken og sikre fuldkommen ligestilling. 

Erhvervslivet i Island har længe været domineret af mænd, med undtagelse af de 

”bløde områder”; såsom sygeplejersker, pædagoger, lærere og andre faggrupper. 

Vi har i de sidste år fået flere dygtige kvindelige direktører og bestyrelsesmedlemmer 

og formænd for større og mindre selskaber i Island, men vi er langt fra ligestilling i 

erhvervslivet. 

I vinters vedtog Altinget lov som blandt andet har til formål at garantere øget 

ligestilling i bestyrelser både i private og offentlige virksomheder. Virksomhederne har 

tilpasningstid, idet bestemmelser om kønskvota først tager effekt i 2013. 

Desværre var det nødvendighed at lovgive for at forøge ligestilling i erhvervslivet. Jeg 

ville have ønsket at virksomhederne selve havde set fordelene ved en større repræsentation af 

kvinder i ledelsesstillinger. Kvinder har en anden indfaldsvinkel til problemstillinger som 

sammen med mænds metoder burde give bedre løsninger. 

Kvinder som opnår magt og position i politik og erhvervsliv er rollemodeller for yngre 

kvinder. For eksempel kan det nævnes at valget af Vigdís Finnbogadóttir som Islands første 

kvindelige præsident og verdens første demokratisk valgte kvindelige statsoverhoved var stor 

opmuntring for kvinder.  

Jeg håber, at konferencen i dag kan give os alle idéer om hvordan vi kan forøge 

kvinders magt og position i politik og erhvervsliv. Forhåbentlig bliver dagens diskussion og 

dialog inspirerende. Jeg erklærer konferencen åbnet. 


