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 1.   Rwanda 56.3%

 2.   Sverige 46.4%

 3.   Syd Afrika 44.5%

 4.   Cuba 43.2%

 5    Island 42.9% 

 7.   Finland 40.0%

 8.   Norge 39.6%

 12. Danmark 38.0% 



 1.  Sverige 42%

 2.  Island 40%

 3 - 4. Finland 37%

 3 - 4. Norge 37%

 5.  Danmark 32% 



 Det går fint på parlamentsniveau – men vi må 
passe på, tilbagegang er mulig.

 Situationen er ikke lige så god på det lokale 
niveau. 

 I 2009 voksede kvinders antal fra 33% til 43% 
i Altinget i Island dvs. 10%. Hvorfor?

 I 2010  voksede kvinders antal om knapt 4% i 
det lokale valg i Island til 40%. 

 Vi må analysere hvorfor det går langsommere 
i kommunerne.  



 Hvilken forskel er der på at være medlem af 
kommunebestyrelse og parlament

 Stor del av kvindelige representanter sidder 
kun en periode i kommunebestyrelserne, dvs. 
4 år. 

 Det er vigtigt at undersøge arbejdsvilkår for 
kommunebestyrelser. 



 En islandsk undersøgelse fra omkring 1990 
gaf følgende resultat som hindringer for 
kvinder: 

 1. Møder ved arbejdsdagens slut. 

 2. Ansvar for familien. 

 3. Den politiske kultur (skabt af mænd for 
mænd). 

 4. Det er dårligt betalt at være medlem af 
kommunebestyrelsen. 



 5. Svært arbejde, stort ansvar og meget pres 
fra beboerne. 

 6. Herskerteknikken (Berit Ås) – gælder den 
endnu? 

 Gælder det samme i andre Vest Nordiske 
lande? 



 1. At gøre kvinder usynlige.

 2. Tilbageholdelse af information.

 3. At gøre kvinder latterlige. 

 4. Det dobbelte straf. ”Damn if you do, damn
if you don’t. 

 5. At lade kvinder føle skyld og skam.

 6. Trusler om vold (kommer  ikke fra Berit Ås) 
men fra en norsk kvindebevægelse.  



 Kvoter har givet bedst resultat

 Flettelister

 Det spiller den største rolle hvem sidder på 
første plads.

 Et valgområde.   

 Ligestilling er partiernes ansvar. 

 Brug CEDAW. Artikel 7 om politisk ligestilling 
og regeringernes ansvar.  



 Ligestilling indenfor familien spiller stor rolle. 
Mens kvinder har større ansvar for børn og 
hjem bliver deres deltagelse i politik mindre 
end mænds. 

 Det er også vigtigt hvem der er som 
kontakter kvinder for at opfordre dem til at 
stille op. 

 Magtkampen må forandres. Læs Hanne 
Vibeke Holst bøger.    



 Den politiske kultur må forandres. Vi behøver 
respekt, demokrati og ærlighed i stedet for 
magtkamp, intriger og forræderi! (se: Hanne 
Vibeke Holst). 

 Begge køn er nødvendige ved al ”policy-
making”, beslutninger og i samfundets 
ledelse.   

 Kvinders netværk er vigtige (undertiden 
hemmelige) for at planere aktioner. 

 Kvindeorganisationer som støtter kvinder er 
også vigtige.   



 Forskning og statistik må altid være til stede. 

 Et af de store problemer er media.

 Vores media er meget mandsdomineret og 
den skjuler sig bag pressens frihed og 
udtryksfrihed når den kritiseres. 

 Islandsk forskning viser at kvinder er omkring 
30% af dem som fremtræder i media. 

 Kvinder i politik har været omkring 25% af 
dem som deltager i politiske programmer 
inden valg på TV og radio. 



 Media svarer at den kun genspejler 
samfundet. Gør den det? 

 Media har stort ansvar og vi kan og skal 
bruge Beijing deklarationen fra 1995 til at 
sætte pres på media.

 Media har ansvar og skal deltage i at gøre 
samfundet mere demokratisk og ligestillet!

 Stereotyper som media reproducerer hele 
tiden må bekæmpes. 



 Konklusion: De politiske partier, lovgivning, 
media og vælgerne har den pligt at fortsætte 
arbejdet for det ligestillede samfund og 
kvinder må presse på, bruge kritik, kraft og 
kundskab!




