
I bevægelse
Tema: 
Ligestilling i Vestnorden

Familien – tryghed eller 
undertrykkelse?

Bryta upp från våld svårt  
för kvinnor i glesbygd 

magasin 2.2010 N o r d i s k  i N s t i t u t t  f o r  k u N N s k a p  o m  k j ø N N

Kvotering i kölvattnet av den 
isländska finanskraschen

Klimatförändringar drabbar 
kvinnor och män olika

Hvad skjules under overfladen i island, Grønland og færøerne?



2  NIKK magasin 2.10   NIKK magasin 2.10  3

8 Familisme. I Vestnorden har kvinder stolet på 

storfamilien når det gælder forskellige velfærdsløsninger. 

12 Unge på Færøerne. På de isolerede øer sidder 

ensomme mænd og tænker på fortidens glorværdige fædre. 

22 Island gör upp mot mansmakt. En manlig norm 

som inneburit överdrivet risktagande ledde till kollapsen.

Innehåll nr 2.10Intro 
bosse parbrIng redaktör För nIkk magasIn nIkk magasIn

Den globala finanskrisen 
har påverkat alla nordiska 
länder. Likadant är det med 
klimatförändringarna. Vi 
måste alla anpassa oss till 
ett varmare klimat och be
slutsfattare i alla länder 
måste vidta åtgärder som 

minskar användnin gen av fossila energikällor. 
Men örikena i västra Norden är särskilt 

drabbade. Grönland, Färöarna och Island bildar 
till sammans Västnorden. De är glesbygdssam
hällen som länge har dragits med problem 
kring centrum och periferi. De har inte bara 
upp fattats som perifera av andra, utan det 
finns också ett mönster av förflyttningar inom 
de olika länderna. De små samhällena som ofta 
levt på jakt och fiske överges för de större 
samhällena. 

Det finns ett könsmönster i denna förflytt
ning från periferi till centrum. Kvinnor har 
haft lättare att överge de små samhällena, 
skaffa sig en högre utbildning och få ett jobb i 
de större samhällena eller till och med i ett 
annat land. Männen – som ofta byggt sin iden
titet på att vara en god jägare eller fiskare – 
blir kvar i glesbygden.

Både finanskrisen och klimatförändrin
garna skyndar på den utvecklingen. Finans
krisen har framförallt drabbat de traditionella 
mansjobben inom bygg och tillverkningsindu
stri. Utmaningen ligger i att få män att söka 
jobb inom vård, omsorg och offentlig service, 
som i vissa delar av Västnorden har behov av 
att byggas ut. Klimatförändringarna gör att det 
blir allt svårare att leva av jakt och fiske för 
dem som är beroende av att isen lägger sig 
långa tider.

När en redan hårt pressad tillvaro förvärras 
leder det obönhörligen till sociala problem.  
I det sammanhanget är det viktigt att inte 
blunda för det våld som kvinnor utsätts för av 
män. Det har tidigare varit tabu att tala om 
våldet, men tack vare ett starkt engagemang 
från frivilligorganisationer finns det nu mer 
kunskap. 

De västnordiska länderna har varit starkt 
mansdominerade i politiken, men på senare tid 
kan man se en inbrytning av kvinnliga politi
ker. Det är helt klart något som händer under 
ytan i Västnorden. Något är i rörelse.

– Bosse Parbring

Västnorden i rörelse
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8 Familien – tryghed eller undertrykkelse?
Kvinder i Vestnorden er meget afhængige af slægtsbånd og parforhold.  
I velfærdssystemet vil de hellere regnes for familiemedlemmer end for individer.

12 Fortidens helte i modvind
Færøerne er et vestnordisk familiebaseret samfund i stor social og kulturel  
forandring. Unge mænds traditionelle idealer om maskulinitet mister i høj grad  
værdi og erstattes af nye konkurrerende mandeidealer i dagens samfund.

16 Svårt att bryta upp i glesbygd
Nästan varannan isländsk kvinna har blivit slagen och nära en fjärdedel av  
kvinnorna har upplevt våld i en nära relation. Det visar en ny stor isländsk  
undersökning av mäns våld mot kvinnor. 

19 Krønike: Ligestilling i den nordiske periferi
Vi skal blive bedre til at udnytte velfærdssamfundets rammer for deltagelse, diversitet  
og sammenhængskraft, så vi kan styrke forudsætningerne for at finansiere velfærden  
i fremtiden – og mere ligestilling er en af vejene til at nå målet. Det skriver Maliina 
Abelsen, ligestillingsminister i Grønland, i en krønike.

20 Drabbas av klimatförändringar
Det varmare klimatet gör att vi kan ha sett den sista generationen heltidsjägare  
på Grönland. Innuitjägarna som förr var i samhällstoppen, är nu i botten.  
Det skapar fattigdom och sociala problem.

22 Ingen lag utan kris
I kölvattnet av den isländska finanskraschen reviderades aktiebolagslagen.  
Då såg Alltingets feminister sin chans. De tog tillfället i akt och skrev in en  
paragraf om könskvotering i bolagsstyrelser.

24 Mandighedsideal førte til sammenbrud
”Skål for generne, for pengene og for fremtiden!“ Citatet stammer fra en islandsk 
finansfyrste i 2006 og er samtidigt overskriften for en præsentation af en kønsvid
enskabelig gennemgang af årsagerne til den islandske finanssektors storhed og fald.

26 Danmark – kolonimagt eller partner?
På trods af, at Danmark, Grønland og Færøerne deler kongerige, så gælder  
der forskellige love og regler for ligestilling i de tre riger.

31 Ledare: ”Ropen skalla – daghem för alla”
Trots att Finland och Norge har infört liknande stödformer för hemvård av barn under 
tre år skiljer sig attityderna till denna form av omsorg markant från varandra.

28 – När polarjägarna inte 
kan jaga går de från  
toppen av Grönlands  

sociala hierarki till botten.  
Det är sannolikt att det 

inom kort kommer att leda 
till våld i nära relationer, 

alkoholism, självmord och 
andra sociala problem.

 – malin jennings, arc tic icce 

16 – Det finns ingen  
rörelsefrihet för kvinnor 

som blivit slagna.  
Bostadsbristen bidrar  

till att hålla fast kvinnor  
i en offerroll.

– inge olsvig brandt,  
8e marsgruppen i grönl and
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sverIge

departement läggs ner
Jämställdhets- och integrationsdeparte-
mentet läggs ner i Sverige. Den tidigare 
ministern, Nyamko Sabuni, fortsätter 
som jämställdhetsminister, men flyttar 
istället in i utbildningsdepartementet. 
Det stod klart när statsminister Fredrik 
reinfeldt presenterade Sveriges nya 
regering 5 oktober.
Integrationsfrågorna flyttas samtidigt 
till arbetsmarknadsdepartementet där 
erik UIlenhag blir integrationsminister.
I regeringsförklaringen lyfte reinfeldt 
fram jämställdhetsarbetet i skolor, 
insatserna för våldsutsatta kvinnor och 
stärkt skydd för kvinnor som lever med 
skyddad identitet samt kampen mot 
prostitution, som viktiga inslag i 
regeringens jämställdhetspolitik.

Fler kvinnor  
i tv-nyheter
24 procent kvinnor i det globala 
nyhetsflödet. Det är vad undersök-
ningen av 108 länders nyheter under  
en dag i press, radio och tv visar.
Den globala nyhetsstudien Global 
Media Monitoring Project har nu 
kommit med sin fjärde rapport. Den 
första gjordes inför kvinnokonferensen  
i Beijing 1995 och då var det bara  
17 procent kvinnor som lyckades 
komma med i nyheterna.
Undersökningen har redan nu lett till  
att den internationella journalistfed-
erationen IFJ uppmanar redaktionerna 
att diskutera de stereotypa mönster 
som går igen i nyhetsrapporteringen.
Läs mer på www.whomakesthenews.
org eller följ rapporteringen via  
www.alltarmojligt.se.

Island

ny minister
Guðbjartur Hannesson är Islands 
socialminister sedan september.  
Han tar därmed över ansvaret för 
jämställdhetspolitiken från tidigare 
socialminister Árni Páll Árnason  
som nu är handelsminister.

aktUellt

Når Norge i 2012 vedtager en ny national diskri
minationslov vil en gruppe borgere få langt bedre 
beskyttelse: Transpersoner skal kunne leve et liv, 
hvor de ikke udsættes for forskelsbehandling, 
fordi de falder uden for samfundets traditionelle 
opfattelser af køn. Europaparlamentet har netop 
besluttet, at EUs fremtidige ligestillingsindsats 
skal inkludere transpersoner. Og i både Sverige, 
Danmark og Finland er transpersoner også ved at 
komme på den politiske dagsorden. 

I stort set alle lande i Europa, er transpersoner 
udsat for alvorlig diskrimination. Det viser de få 
undersøgelser, der indtil videre er blevet lavet på 
området.

– Transkønnede er en meget udsat gruppe i 
samfundet, som lider af helt særlige problematik
ker, der frem til nu desværre har været skjult, 
siger Mandana Zarrehparvar, ligebehandlings
ekspert i Institut for Menneskerettigheder i Dan
mark og formand for Equinet, Det Europæiske 
Netværk af Ligestillingsorganer.

Transpersoner har svært ved at få arbejde.  
I nogle europæiske lande er arbejdsløshedspro
centen for transkønnede 50 %, viser data fra EU’s 
Fundamental Rights Agency. De har problemer 
med at modtage basale sundhedsydelser, fx fordi 
sundhedspersonalet er uvidende om transkøn
nethed eller ligefrem fjendtligt indstillet overfor 
transkønnede. De har store juridiske udfordrin
ger, fordi de ikke uden videre kan få ændret deres 
kønsstatus på officielle IDpapirer – og det har 
konsekvenser lige fra at kunne hente en pakke 
på posthuset til at få udbetalt sin opsparede pen
sion. De udsættes i højere grad end fx homosek
suelle for hate crimes. Og så er transkønnethed 
stadig i dag officielt defineret som en psykiatrisk 
lidelse hos nationale sundhedsmyndigheder og i 
verdenssundhedsorganisationen WHO.

Hvis transkønnede skal sikres bedre beskyt
telse mod diskrimination, er første skridt at få styr 
på begreberne, mener Mandana Zarrehparvar. 
Problemet er, at transkønnede altid er blevet 

rubriceret som en del af LBGTgruppen – altså de 
homo og biseksuelle. Og det er lodret forkert.

– Samfundet har en helt misforstået opfat
telse af, hvad transkønnethed er. Det har intet 
med seksuel orientering at gøre – de to ting må 
ikke sammenblandes. Transkønnethed handler 
om og skal anerkendes som et spørgsmål om køns
identitet, der giver nogle helt særlige problema
tikker, siger hun. 

Med den begrebsafklaring på plads er næste 
skridt at få de nationale lovgivninger opdateret. 
For et af problemerne med landenes nuværende 
lovgivninger er, at de ikke er specifikke nok. Alle 
nordiske lande forbyder fx diskrimination på 
baggrund af køn, men de tager ikke højde for, at 
kategorien ”køn” har sine egne minoriteter.

Derfor har Finlands social og velfærdsminis
terium nu igangsat et arbejde, der skal ændre 
den finske lov om beskyttelse af kønsminoriteter. 
Også i Danmark diskuterer politikerne transper
soners rettigheder. I Sverige trådte en ny diskri
mi neringslov i kraft i 2009. Den forbyder diskri
mination på baggrund af kønsoverskridende 
identitet eller udtryk. Læs mere: www.nikk.no.

UlrIkke moUstgaard

Aktuellt
Transpersoner skal have ligestilling

”Vi har sagt att vi vill att bolagen själva ska lösa 
den frågan, men blir det ingen förändring fram till 
2014 så har vi inte stängt dörren helt för det.”

– sveriges arbetsmarknadsminister hillevi 
engström om kvotering av bol agsst yrelser

Andelen kvinnor i Sveriges riks
dag har minskat något efter  
valet 19 september 2010. Innan 
valet var 47 procent av riks
dagens ledamöter kvinnor. Nu 
är 45 procent kvinnor. Det är 
första gången som andelen kvin
nor sjunker sedan 1991. 

Den viktigaste förklaringen  
är det f lyktingfientliga partiets 
Sverigedemokraternas intåg i 
riksdagen. De representeras av 
17 män och 3 kvinnor.

Men även partier som annars 
brukar representeras av många 
kvinnor har nu sämre köns
balans. Folkpartiet fick i förra  
valet in 16 kvinnor och 12 män, 

men representeras nu av 10  
kvin  nor och 14 män. 

De två partier som gick fram
åt i valet representeras nu av 
f ler kvinnor än tidigare. Det 
gäller moderaterna och miljö
partiet som nu har 46 respektive 
56 procent kvinnor i riksdagen. 

Folkpartiet och centern som 
båda backar i valet tappar f ler 
kvinnor än män. Socialdemokra
terna, vänsterpartiet och krist
demokraterna behåller i stort 
sett samma könsrepresentation 
som tidigare.

”Kvinnor måste se mer strate
giskt på sina placeringar på lis
torna”, säger Birgitta Wistrand, 
ordförande i Fredrika Bremer
förbundet i en debatt artikel i 
Dagens Nyheter. 

Läs mer om kvinnor och 
män i politiken på www.nikk.no 
där rapporterna från projektet 
Kön och makt i Norden finns.

sverIge

Trendbrott 
i riksdagen

bakslag För kvInnor

–2%
andelen kvinnor i sveriges 
riksdag minskar från 47 till 45 
procent efter valet i september.

Island bäst i världen
Island behåller första platsen i årets 
rankning av länder ur ett jämställdhets-
perspektiv i rapporten Global Gender Gap, 
som ges ut av World economic Forum. 
Norge kommer tvåa, Finland trea, Sverige 
fyra och Danmark sjua. Global Gender Gap 
mäter jämställdheten inom ekononomi, 
utbildning, yrkesliv, hälsa och politik.  
De nordiska länderna har länge haft en 
särställning, men andra länder har på 
senare år klättrat snabbt i rankningen. 
Lesotho har gått från plats 43 till 8 på  
fyra år. en anledning är att Lesotho  
lyckats utjämna könsskillnaderna inom 
utbildning och hälsa.

kvinnostrejk på Island
Om kvinnors löner bara är drygt 65  
procent av mäns löner, då är det också 
rimligt att de arbetar bara 65 procent av 
en vanlig arbetsdag. Det är tanken bakom 
demonstrationen som kvinnoorganisatio-
nerna på Island arrangerade 25 oktober.
Den första kvinnostrejken arrangerades 
1975 i reykjavik. Då samlades 25 000 
kvinnor för att protestera mot orättvisorna 
i arbetslivet. Demonstrationen upprepades 
samma dag 30 år senare och dubbelt fler 
samlades denna gång i reykjavik centrum.
Förutom löneorättvisorna var i år mäns 
våld mot kvinnor i fokus. en internatio -
nell konferens ordnades dagen innan 
demonstrationen med inbjudna talare  
så som bl.a. FN:s särskilda rapportör om 
våld mot kvinnor, rashida Manjoo, och 
Norges justitieminister Knut Storberget.

Mer information: www.kvennafri.is

europeisk konferens  
om jämställdhet
25-26 november samlas forskare, prak-
tiker och politiker i Linköping i Sverige 
 för att diskutera jämställdhet, tillväxt  
och hållbar utveckling. eU-kommissionär 
viviane reding är en av huvudtalarna  
på konferensen equality, Growth and 
Sustainability – Do they mix?  
NIKK är en av arrangörerna.

Läs mer: www.liu.se/genusforum 

nordisk og europæisk ligestillingspolitik har i årevis haft stærkt fokus 
på kvinders og homoseksuelles rettigheder. nu er transpersoner tidens 
nye minoritet, der i stigende grad får politikernes opmærksomhed.

Vilken betydelse har kvinno och könsaktivismen 
haft på samhälls och politikutvecklingen i Norden? 
Den frågan diskuteras när nordiska forskningsre
sultat från EUprojektet FEMCIT presenteras i Oslo 
5 november.

Hur har kvinno och könsaktivismen påverkat 
attityder och handlingar? Vilka politiska krav har 
förts fram, och vilka grupper har varit centrala? 

I samband med att NIKK fyller 15 år arrangeras 
seminariet Bland gräsrötter, rödstrumpor och statsfemi-
nister. Kvinno- och könsaktivismens betydelse i Norden i 
Oslo den 5 november. Seminariet ger korta presen
tationer av nordiska resultat från det europeiska 
forskningsprojektet FEMCIT, med kommentarer 
från politiker, praktiker och aktivister.

Läs mer: www.nikk.no.

bland gräsrötter, rödstrumpor och statsfeminister

Georgina Beyer, member of the Parliament of New Zealand and 

the world’s first transsexual MP, addressing the Asia/Pacific 

plenary session of the International Conference on LGBT Human 

Rights in Montreal, 2006
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Tema: Ligestilling i Vestnorden 

eftersom det tar bort fokus från 
prostitutionen. 

De ryska kvinnorna möter 
olika lagstiftning i de olika nord
iska länderna. I Norge och Sveri
ge är sexköp förbjudet, medan 
Finland endast förbjuder kopp
leri och människohandel.

Prostitutionen ingår ofta i ett 
sammanhang med olika hushålls
tjänster. Kvinnorna gör hembe
sök – ofta hos stamkunder – och 
utför olika sysslor som städning 
och matlagning utöver att sälja 
sex. Enligt Pia Skaffari tycker 
kvinnorna själva att det är bra 

VeSTNoRDeN

8  Familien – tryghed eller   
 undertrykkelse?

12  Fortidens helte i modvind

16  Svårt att bryta upp i glesbygd

20  Klimatförändringar drabbar  
 män och kvinnor olika

22  Ingen lag utan kris

24  Mandighedsideal førte til   
 sammenbrud

26  Danmark – kolonimagt  
 eller partner?

Finanskrise, klimaforandringer og f lytninger fra udkants

områder til byer påvirker alt sammen ligestillingen mellem 

kvinder og mænd på Island, Grønland og Færøerne.  

Dette temanummer af NIKK magasin dykker ned i de tre 

øriger som tilsammen udgør Vestnorden.

 

Tema:

Städning, matlagning och 
sex. Det säljer ryska kvinnor 
i norra Norge, Sverige och 
Finland, som forskaren Pia 
Skaffari har studerat. Hon 
presenterar sin forskning i 
en avhandling vid Lapplands 
universitet i Rovaniemi i 
Finland.

Gemensamt för kvinnor
na från Murmanskområdet 
är att de är fattiga, ofta  
arbetslösa och har ensamt 
ansvar för barnen. Genom 
pro stitutionsresorna till 
Norge, Sverige och Finland 
kan de på en natt tjäna ihop 
till en månadslön. Kvinnorna 
reser ensamma, i par eller i 
mindre grupper. Hemma 
känner alla till kvinnor som 
har rest och det är accepte
rat, men det benämns som 
shoppingresor.

aktUellt

”Jag blev medveten om att många färingar som jag träffade under den här resan  
blev chockade över den här mannens kommentarer.”

– isl ands statsminister jóhanna sigurðardót tir om at t en färisk politiker in te 
ville sit ta vid samma middagsbord som statsministern och hennes fru.

gemensamt besöks- 
förbud i alla eU-länder
Ska ett besöksförbud utfärdat i ett 
eU-land gälla också i ett annat 
medlemsland? Det vill utskottet för 
kvinnors rättigheter och utskottet  
för medborgerliga fri- och rättigheter. 
Förslaget innebär att ett besöksförbud  
inte bara ska skydda kvinnor utan vem 
som helst som befinner sig under hot. 
Förutom offer ska även potentiella  
offer, till exempel personer som  
riskerar tvångsgifte, hedersmord eller 
kvinnlig omskärelse, kunna ansöka  
om besöksförbud. Utskotten ska i  
höst förhandla med ministerrådet.

Jämställdhetsinstitut 
invigt i eU
20 juni invigdes eUs jämställdhetsinstitut 
(eIGe) i vilnius, Litauen. ”Det europeiska 
jämställdhetsinstitutet har upprättats för 
att koncentrera expertis och hjälpa europa 
att främja verklig jämställdhet mellan 
kvinnor och män”, säger direktören 
virginija Langbakk.

generasjon sex
enligt den norska sociologen Hannah 
Helseth är det viktigare än någonsin 
tidigare för unga flickor att vara sexiga. 
Det bestämda kroppsidealet och den 
pornografiska estetiken som dominerer  
får konsekvenser. Blant annat fråntas 
flickorna makt, skriver Hannah Helseth  
i den nya boken Generasjon sex. 
Hannah Helseth skrev i NIKK magasin 
1.10 om hur flickor i både minoritets-  
och majoritetsmiljöer styrs av att de 
riskerer att bli stämplade som horor.

sagt:

Städning och sex till salu i Lappland

27. juni 2010 blev den island
ske ægteskabslov kønsneu
tral. Samme dag indgik stats
 ministeren ægteskab med 
sin registrerede partner igen
nem mange år. Dagen blev 
fejret med en Regnbuemesse 
i Frikirken, i samarbejde 

Island indfører samlet ægteskabslov
med organisationen af bøsser  
og lesbiske i Island. Dermed har  
Island tilsluttet sig otte andre 
lande i verden, der har indført en 
kønsneutral ægteskabslov. 

Da lovforslaget blev sendt til 
høring i foråret blev det overve
jende positivt modtaget. Enkelte 

trosamfund gav dog udtryk for 
betænkelighed. 

Biskop Karl Sigurbjörnsson 
har sendt den reviderede vielses
ritual ud til landets præster. Den 
er tænkt som en forsøgsordning, 
der endelig skal godkendes af 
Kirketinget (stifssrådsmødet) sen
ere på året. Samme dag und
skyldte biskoppen sine udtalelser 
i 2006, hvor han udtrykte, at 
homoseksuelles ægteskaber ville 
eliminere det klassiske ægtes
kabsbegreb.

Ni lande har nu indført en 
kønsneutral ægteskabslov: Bel
gien, Canada, Holland, Island, 
Norge, Portugal, Spanien, Sverige 
og Sydafrika.
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Tema: Ligestilling i Vestnorden Tema: Ligestilling i Vestnorden 

•	 Gifte/samboende	kvinder	med	børn	
under 12 år

•	 Kvinder	uden	børn	–	med	forskellig	
ægteskabelig status

•	 Enlige	kvinder	med	børn
•	 Kvinder	uddannet	i	udlandet
•	 Kvinder	uden	erhvervsuddannelse

Ved interviewene anvendtes interview
skema med spørgsmål om følgende:
•	 Hvorfor	kvinder	f lytter	væk	–	eller	ikke	

f lytter hjem igen.
•	 Hvordan	ser	et	godt	liv	ud	for	unge	

kvinder på Færøerne, Grønland og i 
Island i dag? Hvad mener de inter
viewede kvinder at der behøves for at 
kvinder får et godt liv i disse lande? 
Hvordan definerer de begrebet 
livskvalitet?

Vi stillede spørgsmål omkring det offentlige 
– velfærdssystemet. Hvordan kan det offent
lige understøtte at yngre kvinder og familier 
får et godt liv i de respektive lande? Hvilke 
offentlige rettigheder/service understøtter 

bedst samspillet mellem arbejdsliv og fami
lieliv? Hvilke offentlige rettigheder er de 
vigtigste for ligestilling mellem kvinder og 
mænd? Hvad mener de interviewede kvinder 
der behøves for at fremme ligestilling og lige
løn mellem kvinder og mænd på Færøerne, 
Grønland og i Island. Og de interviewede 
kvinder definerede ligestilling.

 
stoler på storfamilien
Interviewene blandt de 75 vestnordiske kvin
der viser både forskelle og ligheder. De kende 
tegnes af, at man i alle de vestnordiske lande, 
hidtil i stor grad har stolet på storfamilien 
når det gælder forskellige velfærdsløsninger 
og familiepolitiske spørgsmål. Nære relatio
ner til familie og venner viser sig derfor at 
være en rød tråd i interviewene, og det er 
vigtigt at påpege at det er noget kvinderne 
mener kan skabe en fin og ønsket tryghed. 

Men interviewene viser også et paradoks, 
idet kvinderne føler at denne såkaldte fami
lisme også undertrykker mange kvinder, 
fordi den gør at de sidder fast i gamle køns

s
elvom de vestnordiske lande  
beklageligvis sjældent bliver 
medtaget i komparative studier 
om nordisk velfærd, og at det er 
svært at få forskningsstipendier 

kun for vestnordisk forskning, så er det vel
kendt, at velfærdssystemet i Vestnorden  
adskiller sig på mange måder fra det øvrige 
Norden. Der er f.eks. forskel på den måde 
som man politisk har grebet fat i spørgsmålet 
om ligestilling og velfærdssikring i Vestnor
den i forhold til det øvrige Norden. I visse 
sammenhænge hører de vestnordiske lande 
stærkt sammen når det gælder velfærd og 
livsvilkår. I andre sammenhænge har landene 
fået mange forskellige opfordringer og de har 
brugt forskellige løsninger for velfærdspoli
tikken. 

I de nordlige udkantsområder er kvinder 
rejst væk fra disse samfund i større grad end 
mænd. Det gælder ikke kun for Vestnorden 
men også for periferien i Norge, Sverige og 
Finland. Forskellige kilder har påpeget, at 
specielt unge kvinder fra udkantsområderne, 

der rejser bort, oplever det som svært at 
f lytte hjem igen. Arbejdsmarkedet betegnes 
som mandligt, uddannelsesmulighederne for 
begrænsede, ligestillingsdebatten for outvec
kled og kvinde og familievenlige velfærdstil
bud er for få. Som en konsekvens heraf, er 
andelen af kvinder i de vestnordiske lande 
lavere end andelen af mænd, i modsætning 
til de øvrige nordiske lande. Det gælder spe
cielt for Grønland og Færøerne, og for visse 
dele af Island. 

ansvar for hushold og storfamilie
Kvinders erhvervsaktivitet i Vestnorden er 
højere end andre steder i Norden, samtidig 
som lønforskellen mellem mænd og kvinder 
ser ud til at være større. Kvinder i Vestnorden 
føder f lere børn, men udbud af offentlige 
velfærdspolitiske løsninger til forældre har 
generelt set været mindre end i Østnorden. 
Udover at arbejde mest, og føde f lest børn, så 
tager vestnordiske kvinder i større grad end 
kvinder i Østnorden alene det daglige ansvar 
for hushold og storfamilie. Det gælder også 

for kvinder på Island, trods det at Island har 
indført 9 måneders barselsorlov, deraf er 3 
måneder kun for fædre, trods det at Island 
står øverst på ”Gender Gap Index” 2009.

Dette fremkom bl.a. i bogen Velfærd, ar-
bejde og helse i Vestnorden som udkom 2007, 
hvor vestnordiske forskere skrev om velfærd 
fra forskellige synsvinkler. 

Men der behøves mere konkret fakta om 
Vestnorden, som fx tal om andelen kvinder og 
mænd, men vi behøver også mere dybtgående 
analyser fx om magtfordelingen og om hvor
dan kvinder og mænd i Vestnorden definerer 
deres livskvalitet, deres livssammanhang. 

Med udgangspunkt i det ovennævnte 
igangsatte Nordisk Embedsmandskomité for 
ligestilling projektet Kvinder og velfærd i Vest-
norden. I projektet har vi analyseret officiel 
information og gennemført fokusgruppe
interviews med fem forskelligt sammensatte 
grupper kvinder i hvert land. I hver gruppe 
er der i gennemsnit fem kvinder. I alt har vi 
interviewet 75 kvinder. De fem fokusgrupper 
er sammensat ud fra følgende: 

Familien
Pladsen for tryghed 
eller undertrykkelse?

Kvinder i Vestnorden er meget afhængige af slægtsbånd 
og parforhold. I velfærdssystemet vil de hellere regnes 
for familiemedlemmer end for individer. 

aF gUðbJörg lInda raFnsdóttIr

roller. De skal have hovedansvaret for fami
lien – hushold, barn, storfamilien, sviger
forældre etc. 

Interviewene viser et interessant paradoks 
mellem kvindernes krav om selvstændighed 
og tryghed, mellem kvindekamp og det at 
ville støtte storfamilien, mellem på den ene 
side at ville bo i det land, hvor de har deres 
rødder, et land de elsker – men på den anden 
side ønske at bo i et land, hvor de kan være 
mere anonyme, at kunne være ”sig selv” på 
en anden måde, end når de er hjemme. Vi ser 
visse paradokser som peger mod at det som 
er bedst ved at bo i Vestnorden, er også det 
som kvinderne finder mest undertrykkende.  

Kvinder og velfærd i Vestnorden

Familieparadoks. Nære relationer til familie og 

venner er en rød tråd i interviewene. Men kvinderne føler 

at denne såkaldte familisme også undertrykker mange 

kvinder, fordi den gør at de sidder fast i gamle kønsroller.  

Foto: Scanpix
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Konsekvensen er at en stor del af ligestil
lingskampen desværre ikke foregår så meget 
i det offentlige, men først og fremmest 
inden for storfamilien, indenfor hjemmets 
fire vægge og måske ikke mindst kun inde i 
kvinderne selv. 

Mange formelle systemer er svage i Vest
norden, og offentlige institutioner formår 
ikke altid at imødekomme kvindernes krav 
og interesser vedrørende familiepolitiske 
spørgsmål.

Det medfører at kvinder som individer er 
meget afhængige af slægtsbånd og parfor
hold og at de i velfærdssystemet bliver regnet 
for familiemedlemmer, snarere end som  
individer. Denne problematik kommer tyde
ligst frem hos enlige kvinder med børn i 
Færøerne og Grønland. De er, kort sagt, nødt 
til at stole på økonomisk og social støtte fra 
familien. 

magt over egen tid
Kvinder i alle de Vestnordiske lande giver 
udtryk for, at kvinder f lytter for at forbedre 
deres muligheder for uddannelse, praktik
pladser og job – også for at forbedre mulig
heden for at stå på egne ben. De Vestnordiske 
kvinder giver udtryk for at forældrenes ret 
til fravær fra arbejde på grund af børns syg
dom burde forlænges. De var også enige om 
at længere barselsorlov for mænd og kvinder 
har størst betydning for den kønsmæssige 
ligestilling. 

Brist på magt over egen tid var en meget 
dominerende diskurs blandt alle de vest
nordiske kvindegrupper. Forklaringerne var 
såvel strukturelle som subjektive. Blandt 
strukturelle årsager nævnte de lange arbejds
dage, lav løn og høj fødselsrate. Blandt sub
jektive årsager nævnte de ulighed mellem 
kønnene både i arbejdslivet og i hjemmet og 
ærefrygt for lønarbejde. 

De Vestnordisk kvinders bud på et effek
tivt og stærkt velfærdssystem viste sig at 
være ganske enslydende. De understregede, 
at velfærdssystemet burde udligne kvinders 
og mænds muligheder på arbejdsmarkedet, 
såvel som menneskers muligheder generelt. 
Kvinderne påpegede, at uligelønnen mellem 

kvinder og mænd skabte en generel ulighed 
mellem dem, afgjorde arbejdsfordelingen i 
hjemmet og bibeholdt traditionelle køns
stereotyper.

Diskussionen om social kontrol på grund 
af lave befolkningstal og brist på anonymitet 
var også en dominerende diskurs. Social kon
trol som gør at det bliver svært for eksempel 
at bryde fri af traditionelle kønsroller. Men 
det er et interessant paradoks i denne dis
kurs, fordi kvinderne også mener at der fin
des en tryghed i at bo i Vestnorden, præcis 
på grund af det lave befolkningstal – at i 
Vestnorden ser mennesker efter hinanden på 
en måde som man ikke gør der befolkningen 
over en milion. 

næste skridt interviewe mænd
Jag håber at bogen Kvinder og velfærd i Vestnor-
den, som publiceres på alle de vestnordiske 
sprog og dansk, bliver et vigtigt bidrag til at 
forstå velfærd og ligestilling i Vestnorden, 
samt hvilke løsninger der kunne være fordel
agtige. Projektet skal ses som en kortlægning 
af velfærd og ligestilling i de vestnordiske 
lande i dag og de udfordringer regionen står 
overfor. Men det skal også og ikke mindst ses 

som et vigtigt debatindlæg for udviklingen 
af velfærd og ligestilling i fremtiden og et 
grundlag for en fortsat forskning og hand
ling på området. Vi havde ikke mulighed for 
at interviewe mænd indenfor rammen for 
dette lille projekt. Næste skridt er derfor 
måske at interviewe mænd om velfærd og 
ligestilling på samme måde som vi har gjort 
med kvinder.

Guðbjörg Linda rafnsdóttir er professor i sociologi ved 
Islands Universitet og redaktør for rapporten Kvinder og 
velfærd i vestnorden.

læs mere
rapporten Kvinder og velfærd i Vestnorden er publiceret 
på fire sprog: dansk, færøsk, grønlandsk og islandsk. 
rapporten kan downloades på NMrs hjemmeside  
www.norden.org. 

Projektdeltagere er Karin Jóhanna L. Knudsen, forsker 
ved Forskningscenter for social udvikling, Færøernes 
Universitet, MarieKathrine Poppel, adjunkt i Afd.  
For Sociale Forhold/Socialrådgiveruddannelsen ved 
Ilisimatusarfik/Grønlands universitet i Nuuk, Ingibjörg 
Lilja Ómarsdóttir, projekt-leder hos Socialforskningsinsti-
tuttet, Islands Universitet og Guðbjörg Linda rafnsdóttir, 
professor i sociologi ved Islands Universitet.

en stor del af ligestillingskampen foregår 
ikke så meget i det offentlige, men først 
og fremst inden for storfamilien, indenfor 
hjemmets fire vægge og måske ikke 
mindst kun inde i kvinderne selv. 
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Fakta om västnorden
grönland
folkmängd: 57 000
Huvudstad: Nuuk

inatsisartut/Landsting 
(parlament): Det 
grön ländska parla
mentet Inatsisartut 
har länge varit starkt 

mansdominerat med cirka 80 procent män. 
Det stora genombrottet skedde 2002 när 
andelen kvinnor ökade till 35 procent.  
I det valet ställde ett kvinnoparti upp till val, 
men kom inte in i Inatsisartut. 2005 ökade 
andelen ytterligare till 42 procent. 2009 
backade andelen kvinnor något till 39 
procent. För närvarande sitter 12 kvinnor 
och 19 män i Inatsisartut. Det största  
partiet, Inuit Ataqatigiit, är det enda parti 
som tillämpar kvotering och representeras  
av åtta kvinnor och sex män i Inatsisartut. 
Naalakersuisut/Landsstyre (regering): 
Naalakersuisut  består av fem män (inkl.  
en manlig ”statsminister”) och fyra kvinnor.
kommuner: I kommunala församlingar  
i Grönland är 25 procent kvinnor och  
75 procent män.

Färöarna
folkmängd: 48 000
Huvudstad: tórshavn

Lagtinget (parlament): 
Politiken är starkt 
mansdominerad i 
Färöarna. Sedan  
senaste valet 2008 är  

77 procent av Lagtingets representanter män 
och 23 procent kvinnor. Det är trots det en 
kraftig ökning sedan valet 2004 då endast  
9 procent kvinnor kom in Lagtinget. Den 
ökade andelen kvinnor kan förklaras dels  
av kommittén Demokratia, som fick till 
uppgift att lyfta fram kvinnors deltagande  
i politiken, dels av att sammansättningen  
av valkretsar förändrades 2007 så att 
Färöarna nu bara har en valkrets.
Landsstyret (regering): Efter valet 2004  
satt inte en enda kvinna i Färöarnas regering 
Landsstyret. Den ökade andelen kvinnor  
i Lagtinget i valet 2008 fick till konsekvens  
att tre kvinnor fick plats i Landsstyret 
tillsammans med åtta män, vilket motsvarar 
37 procent kvinnor och 63 procent män.
kommuner: I kommunala församlingar  
i Färöarna är 30 procent kvinnor och  
70 procent män.

Island
folkmängd: 308 000
Huvudstad: reykjavik

alþingi  (parlament): Efter valet 2009 ökade andelen kvinnor i det 
isländska parlamentet kraftigt från 32 till 43 procent. Ökningen  
berodde framförallt på maktskiftet efter finanskrisen då en vänster
koalition tog över efter de högerliberala partierna. Vänsterpartierna 
representeras av lika många kvinnor som män.

regering: Islands regering består av sex män och fyra kvinnor, ledd av Islands första 
kvinnliga statsminister, Jóhanna Sigurðardóttir.
kommuner: I kommunala församlingar i Island är 40 procent kvinnor och 70 procent män.

källor: Norden.org och rapporten  
Kön och makt i Norden. Del 1 Landsrapporter,  
kirsti Niskanen & anita Nyberg (red),  
som finns att läsa på www.nikk.no.
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De er – med henvisning til Claude LéviStrauss’ 
(1962) begrebsapparat – ”det konkretes vid
enskabs” mestre. 

I modsætning til specialister med en ab
strakt analytisk logik, kan de unge mænd 
belyses som brikolører (afledet af det franske 
ord ”bricolage”), der kreativt sætter de nye 
idéer og genstande sammen, de har for hån
den. Brikolører er kunstneriske af natur og 
skaber sammenhæng og helhed, der andre 
opdeler i specialvidenskabernes tjenesten  
(Eriksen og Hemer 1999). Unge brikolører, 
der ofte forbindes med præmoderne sam
fund, risikerer en personlig ydmygelse og 
efterfølgende social marginalisering i kon
frontationen med den moderne rationelle 
tænkemåde baseret på skrift og tal. Unge 
færøske mænds identitet kan, med reference 
til denne særlige model, forventes at svækkes 
i værdi og social status i takt med samfundets 
generelle modernisering. 

Drengene fra bygderne, ofte med bag
grund i kristne værdikonservative familier af 
fiskere og arbejdere, indtræder relativt tidligt 

trives, konstaterer et andet ordsprog. Gene
relt oplevede sønner større frihed og højere 
samfundsanseelse end døtre (Winther 1875: 
421422). 

En agtværdig mand var afbalanceret og i 
stand til at modstå fristelser. Han var ikke 
aggressiv og ustrålede stærk selvbeherskelse. 
Disse generelle egenskaber var i grunden  
en del af kampen for overlevelse i en barsk 
ugæstfri natur.

altmuligmænd
Unge færinger er ofte fleksible altmuligmænd 
med avanceret sans for det praktiske. De er 
pragmatiske generalister i stand til at takle 
de f leste opgaver og problemer i hverdagen 
uden nævneværdig professionel assistance. 
De reparerer biler og maler huse, slagter får 
og fanger fugle; de kender havets skjulte mal
strøm og den smalle sti i bjergskråningen. 

Disse jordnære unge mænd, med stærk 
forankring i lokalsamfundet, har følgelig til
egnet sig en omfattende praktisk viden om 
samfundet og naturen de har omkring sig. 

I 
århundreder symboliserede manden  
– hædret i populære sagn og viser – 
færøsk heltemod og styrke, der væk
kede beundring blandt de unge. Drenge 
var betagede af ”jægerens” modige og 

dristige livsstil. Fædre og onkler, kæmpede 
sammen med bygdefæller imod naturens 
voldsomme kræfter på land og til havs. 

Kvinderne, der aktivt deltog i arbejdet  
i bygden, blev sjældent skildret selvstændigt 
i tidlige mundtlige og skriftlige fortællinger. 
Tilbage i førkristen tid blev kvinder dog ofte 
æret for deres klogskab og listighed. Ordspro
get siger, at ”oftere vender f lodens strøm end 
kvinden mangler råd”. 

Livet i bygderne var ofte en tung kamp 
med fysisk krævende arbejde for kvinder og 
mænd, piger og drenge, gennem alle årstider. 
Der var dog tale om et samfund med masku
lin dominans reproduceret og legitimeret 
gennem traditionelle slægtskabsbånd og  
lokale høvdinge (Gaini 2008). Kropsstyrke, 
sindsro og udholdenhed var de højt skattede 
egenskaber blandt mænd. Tålmodigheden 

Fortidens 
helte i 
modvind
Færøerne er et vestnordisk familiebaseret samfund i stor social 
og kulturel forandring. Unge mænds traditionelle idealer om 
maskulinitet mister i høj grad værdi og erstattes af nye  
konkurrerende mandeidealer i dagens samfund.

aF FIroUz gaInI  IllUstratIon anne aagaard
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vudóttir (2003), er bløde og modne – ”som 
moderne inkarnationer af Buddha”. De er 
enighedssøgende og undgår åben konfronta
tion med bygdefæller. 

Drenge der ikke duede i skolen fik i det 
traditionelle samfund altid en ny mulighed 
på en gård eller fiskerkutter. Nu må de selv 
finde en udvej. 

Drenge, siger f lere forskere, får ikke lov 
til at være drenge længere. Angående køns
forskelle blandt danske børn i dag, siger 
Zlotnik (1984) f.eks., at ”drenge fanges let
tere og hurtigere i en ond cirkel af forhold og 
omstændigheder, som på selvforstærkende 
vis øger deres skrøbelighed”. Dette har skabt 
en ny form for marginalisering blandt unge 
mænd, der ellers havde en tryg fremtid i 
deres hænder. 

Disse drenge har ofte en familiekapital 
der er gået fra at være sund og forbilledlig til 
at få diagnosen socialt ”problematisk”. Mar
ginaliserede drenge nyder ikke anerkendelse 
som mænd, familiemedlemmer eller arbejds
kraft i samfundet. Deres maskuline identitet 
mister værdi og giver dem stempel som 
”outsidere”. 

De moderne unge kvinder, der i modsæt
ning til mange jævnaldrende mænd udstrå
ler selvsikkerhed og beslutsomhed, er dyg
tige til at snakke med venner om problemer 
og til at opsøge hjælp i nød. Desuden er 
pig erne ofte langt bedre til at sætte ord på 
følelser og tanker. De har derfor stærkere 
kommunikationskompetencer end mange 
jævnaldrende drenge. 

Drengene i udkantsområderne har, prin
cipielt set, de samme muligheder og rettig
heder som alle andre mennesker på Fær
øerne, men de er ofte mindre mobile og mere 
fastlåste i traditionelle roller end pigerne fra 
samme lokalsamfund.

kastet ud i et mørke
Maskulinitet og kønsidentitet er forhold, der 
ændrer sig gennem tid. Definitionen af en 
mand er også altid en refleksion af definitio
nen af en kvinde. Dialogen mellem kønnene 
er en kontinuerlig proces, der påvirkes af 
samfundets generelle normer og idealer. 

bygdedrenge at ende som stigmatiserede 
samfundstabere.

De nye mandsidealer i samfundet er hoved
sagligt knyttet til urbane miljø med globale 
ungdomskulturelle strømninger. De unge 
mænd føler sig mere individualistiske og 
moderne – men ikke mindre færøske – end 
gårdagens bygdeungdom. Dagens modebe
vidste knægte, der vokser op i et avanceret 
informationssamfund, har også et andet syn 
på kvinder i samfundet. I mange tilfælde, som 
hos de såkaldte metroseksuelle mænd, er kvin

i de voksnes rækker med egen lønindkomst 
og selvstændighed. Blandt Torshavns tjek
kede unge bliver de ofte nedsættende karak
teriseret som primitive og provinsielle drenge 
med stil og normer der er passé. 

Disse drenge, som jeg iblandt har kaldt 
Atlantens cowboys, opfatter sig selv som 
rig tige mænd med autentisk færøsk masku
linitet. Byens ”kultiverede” mænd derimod, 
hævder de sarkastisk, er kraftesløse og fem
inine ud gaver af bygdens stolte utæmmede 
knægte. 

Metaforen cowboy viser især til de unge 
fiskeres livsstil med store penge, vilde fester 
og smarte biler (Gaini 2006). De arbejder  
intensivt i uger og måneder før de udmattede 
går i land og holder fri sammen med venner 
og familie. Derefter genstarter cyklussen. Livs
stilen virker måske begivenhedsrig med en 
masse skæg og skæmt, men de fleste bygde
drenge begrænser playboystilen til udvalgte 
weekendaftener og er ellers jordnære vane
mennesker uden rebelske tendenser. 

De f leste er jævne familieorienterede 
mænd uden noget ønske om at f lytte væk fra 
fædrenes traditionelle identitet og væremåde. 
Drengene, der værdsætter stabilitet, er sjæl
dent stædige idealister. Atlantens cowboys 
nærer, tværtimod, ofte dyb skepsis og foragt 
overfor den urbane ungdoms intellektuelles 
idéer og visioner.  

mænd med eller uden uddannelse
Unge færøske mænd passer dårligt ind i én 
fælles kategori i dag. Samfundet, der har 
f lyttet sig markant siden firserne, er karak
teriseret af en række sidestillede ungdoms
grupper med forskellige stile og værdier. 

Atlantens cowboys, der møder stor mod
stand fra f lere sider, repræsenterer kun ét af 
flere mandeidealer på øerne i dag. Deres brede 
vifte af viden og praktiske erfaringer lovpri
ses ikke uforbeholdent længere. Deres krops
styrke og virilitet vækker ikke længere bred 
beundring i ungdomsgenerationen. Og deres 
larm ende biler tiltrækker alt færre misunde
lige blikke. Med andre ord, så har drengene 
i stor grad mistet anerkendelse. Deres mands
identitet er, groft sagt, degraderet. 

Det moderne samfund forventer andre 
typer af viden og kompetencer blandt unge. 
Uddannelse er en central forklaringsfaktor. 
Nye krav til formel videregående uddan
nelse f lytter grænser. Drenge fra periferien 
kan dårligt opretholde social anseelse uden 
at seriøst investere i uddannelseskapital. 
Deres tidligere maskulinitet og stolthed er 
i dag, ironisk, den måske største hindring 
for gene rel heltestatus blandt jævnaldrende. 
Uden skriftlig og boglig viden – baseret på 
rationel analytisk logik – risikerer mange 
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derne endog et forbillede som mænd bevidst 
efterligner (Simpson 1994). Kvinderne bliver 
ikke betragtet som en mindreværdig modpart 
som mænd skal forsøge at kontrollere. 

De fleste unge mænd er også ambitiøse og 
målrettede i forhold til fremtidig uddannel
ses og arbejdskarriere. De ved, at de ikke kan 
vinde prestige og rang uden hårdt forarbejde. 
Resultaterne kommer ikke af sig selv. 

De moderne mænd, der ofte har svag for
ankring i lokalsamfundet, forsøger bevidst at 
bryde sociale og kulturelle konventioner i 
personlige identitetsprojekter. De ønsker selv 
at definere maskulinitet, men bliver i virke
ligheden stærkt påvirket af lokale og interna
tionale medier. De håner gårdagens bygde
ungdom for deres snævre opfattelse af mænd 
og maskulinitet. Den nye ambitiøse mand 
forsøger at tilegne sig viden og værdier der 
har relevans i det moderne demokratiske 
samfund.

marginaliserede mænd
De færøske udkantskommuner, især små 
isolerede øer, mister sine unge. Først f lytter 
pigerne, derefter drengene. Unge mænd der 
nægter at f lytte, f.eks. dem der venter på at 
overtage velfungerende gårdbrug, har svært 
ved at finde sig en mage. 

De unge f lytter til større og mere cen
trale bygder eller til hovedstaden Torshavn. 
Mange unge, især dem der planlægger at tage 
en højere uddannelse, f lytter endog uden
lands. Danmark er, ikke uventet, den mest 
populære destination på det europæiske kon
tinent. Og pigerne er i dag de mest ambitiøse 
og dristige i forhold til at realisere drømmen 
om høj uddannelse, udfordrende arbejde og 
spændende livsstil. De gør en dobbelt indsats 
for at nå deres mål i livet. 

Tilbage på de isolerede øer sidder fortabte 
ensomme mænd og tænker på fortidens 
stærke glorværdige fædre. Det moderne sam
fund har opløst drengenes særstilling i fami
lien og bygdesamfundet. 

Drenge er, kan vi nu tydeligt observere, 
meget sårbare og følsomme under den sto
iske selvsikre overf lade. Færøske drenge,  
siger den islandske forfatter Guðrún Miner

Kropsstyrke, sinds-
ro og udholdenhed 
var de højt skattede 
egenskaber blandt 
mænd. 

Deres tidligere maskulinitet og stolthed er i 
dag, ironisk, den måske største hindring for 

generel heltestatus blandt jævnaldrende.

Hvad fortæller lærere og forældre om 
køns identiteter? Hvad fortæller bøger og 
medier om de kulturelle forskelle på mand 
og kvinde? Hvilke mandsidealer er domine
rende i samtiden? 

Vi snakker i grunden om en emotionel 
værdikamp mellem forskellige subkulturer 
og generationer i et samfund i stor forand
ring. Vi må ikke glemme, i den aktuelle 
nordiske diskurs om ligestilling og kønsiden
titeter, de mange unge mænd – fortidens 
helte – der på mange måder er fremmede i 
eget samfund. For at forstå kompleksiteten i 
vor senmoderne samtid, er det vigtigt at 
sætte fokus på denne gruppe unge menne
sker, der er kastet ud i et mørke som det er 
svært at komme ud af.

Firoz Gaini er antropolog ved Færøernes Universitet. Han 
forsker i ungdomskulturer, medier, uddannelse og køn.

Disse drenge, som jeg 
iblandt har kaldt Atlantens 
cowboys, opfatter sig selv 

som rigtige mænd.
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Frivilligorganisationen 8e marsgruppen 
har hållit f lera uppmärksammade dem
onstrationer mot mäns våld mot kvinnor.  
Genom olika kampanjer har de lyckats få 
uppmärksamhet kring en fråga som det tidi
gare inte har talats alls om.

brutit tabu om våld
– Våldet har varit tabubelagt, säger Kathrine 
Bødker i 8e marsgruppen. Men nu är det f ler 
och fler kvinnor som träder fram och talar 
om det våld de utsatts för.

Vid en stor demonstration som hölls i vint
ras efter att en kvinna blivit ihjälslagen deltog 
flera äldre kvinnor som visade fysiska tecken 
på att det också hade blivit slagna av män.

– De går med oss i demonstrationer och 
vi får också hänvändelser från män som ut
övat våld, säger Inge Olsvig Brandt som också 
är anställd av Grönlands jämställdhetsråd 
Ligestillingsrådet.

Antalet anmälningar har ökat kraftigt de 
senaste åren, men fortfarande är bostads
bristen i Grönland ett stort problem. Kvinnor 
som blivit slagna av män de lever med sitter 
fast i relationen eftersom det kan ta upp till 
20 år att få en ny bostad.

Ingen rörelsefrihet för kvinnor
– I Nuuk bor många i personalbostäder som 
är knutna till mannens arbetsplats, säger 
Kathrine Bødker. Då har kvinnorna ingen

Kampanjbild från 8e marsgruppen i Grönland. Grafisk form: Kistaraq E. Jensen

d
en isländska undersökningen 
presenterades av Kristín Ást
geirs dóttir, direktör för Islands 
jämställdhetscenter Jafnréttis
stofa, i samband med en kon

ferens om jämställdhet i Västnorden den 2 
september i Ilulissat i Grönland. 

2500 isländska kvinnor har intervjuats  
i en kvantitativ del, medan socialarbetare,  
läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, skol
ledningar, familjerätt, polis och frivilligorga
nisationer har intervjutas om hur de möter 
kvinnor som har utsatts för våld. Undersök
ningen är gjord av Centrum för barn och 
familjeforskning vid Islands universitet.

Enligt undersökningen har 42 procent av 
alla kvinnor i Island upplevt något slags våld 
efter att de blev 16 år gamla. Fyra procent av 
dem har upplevt våld det senaste året.

22 procent har upplevt våld i nära relatio
ner någon gång i sitt liv, 1,6 procent av dem 
under det senaste året. Det motsvarar 1800 
kvinnor i Island, vilket är betydligt f ler än de 
1100 kvinnor som uppgav samma sak i en 
undersökning 1996.

26 procent av de kvinnor som hade upp
levt våld i nära relationer sa att de var i livs
fara och 41 procent av dem skadades fysiskt. 
Bara 13 procent kontaktade polisen.

Fem procent var gravida och i 24 procent 
av tillfällena var barn närvarande.

19 procent av kvinnorna sa att gärnings
mannen var deras expartner. 

Kvinnorna svarade att i 60 procent av till
fällena hade gärningsmannen använt alkohol 
eller andra droger.   

Största risken för att utsättas för våld i 
nära relationer är i åldersgruppen 1824 år.

Bland de yrkesgrupper som möter kvin 
nor som har utsatts för våld finns det stora 
kunskapsbrister, enligt Kristín Ástgeirsdóttir.

– Riskgrupper får inte den uppmärksam
het de behöver, säger hon.

Det gäller gravida kvinnor, gamla kvinnor, 
funktionshindrade kvinnor och kvinnor med 
annan etnisk bakgrund än nordisk.

– Barn är också utsatta för stor risk, både 
som offer och som vittne till våld i sitt hem, 
säger Kristín Ástgeirsdóttir.

Undersökningen efterfrågar därför utbild
ning för alla berörda yrkesgrupper och hand

lingsplaner mot mäns våld mot kvinnor på 
alla nivåer i samhället. Det är bara frivillig
organisationernas arbete som får helt god
känt. Det är också organisationerna som tar 
det största ansvaret för de våldsdrabbade 
kvinnorna och barnen.

glesbygden en utmaning
Den isländska organisationen Stígamót är ett 
stödcenter för kvinnor som utsatts för våld 
och kvinnor och män som har utsatts för 
incest. Stígamót tar emot 500 personer varje 
år, varav f ler och f ler med utländsk bak
grund. Prostitution och trafficking har blivit 
viktigare att arbeta med under senare år, vid 
sidan av den stöd och terapiverksamhet som 
normalt bedrivs.

Den stora utmaningen är att hjälpa kvin
nor ute i bygderna, berättar ordförande för 
Stígamót, Thorunn Thorarinsdottír. Det är 
svårt att etablera stödcenter i små samhäl
len. Det har istället visat sig vara bäst att 
f lyga ut de utsatta kvinnorna till stödcentret 
i Reykjavik.

I Grönland är mäns våld mot kvinnor 
också ett stort problem. 2009 gjorde 144 
kvinnor polisanmälningar om våld per 10 
000 invånare, att jämföra med 19 i Danmark. 
Enligt en undersökning från 2008 har 59 
procent av de grönländska kvinnorna upp
levt våld någon gång i deras liv, 14 procent 
det senaste året.

Mäns våld mot kvinnor i Västnorden

Svårt att bryta 
upp i glesbygd
Nästan varannan isländsk kvinna har blivit slagen och nära en fjärdedel av 
kvinnorna har upplevt våld i en nära relation. Det visar en ny stor isländsk 
undersökning av mäns våld mot kvinnor. 

av bosse parbrIng

arbetar mot mäns våld mot kvinnor. Inge Olsvig Brandt och Kathrine Bødker i 8e marsgruppen i Grönland 

(vänster bild) och Jonna Ketwa, psykolog (höger bild). Foto: Bosse Parbring



18  NIKK magasin 2.10   NIKK magasin 2.10  19

Tema: Ligestilling i Vestnorden Tema: Ligestilling i Vestnorden 

stans att ta vägen. Kvinnorna tänker i första 
hand på sina barn. Kan de inte hitta en ny 
bostad blir det problem för barnen.

– Det finns ingen rörelsefrihet för kvin
nor, säger Inge Olsvig Brandt. Bostadsbristen 
bidrar till att hålla fast kvinnor i en offerroll.

De små isolerade samhällena som Grön
land består av är också ett problem. Det är 
svårt att söka stöd och hjälp när alla känner 
alla. Att f lytta till en annan by för att komma 
undan våldet är inte heller enkelt.

– En kvinna kan inte bara f lytta till en 
annan by. Det krävs mycket resurser, säger 
Inge Olsvig Brandt.

8e marsgruppen vill se ett ökat stöd på 
många olika plan till kvinnor som har utsatts 
för våld. Psykologen Jonna Ketwa som också 
medverkade i konferensen har i sitt arbete 
mött många kvinnor och barn som har ut
satts för våld och sexuella övergrepp. Hon 
behandlar också dömda gärningsmän. Hon 
kan se ett gemensamt drag hos männen.

bearbetar trauman
– Många har varit utsatta för våld och har 
sett våld, säger Jonna Ketwa. Det har blivit 
normalt för dem. De tar avstånd från sitt eget 
våld, men det som de har utsatts för över
skuggar deras handlingar.

Männen menar att de har svårt att styra 
sin kvinna. De använder våld när de upplever 
avundsjuka och maktlöshet. Alkohol är       
ibland, men inte alltid inblandat.

– Det är en myt att alkohol alltid skulle 
vara inblandat, säger Jonna Ketwa.

I terapin som männen går igenom får de 
dels bearbeta sitt eget trauma och dels gå 
genom en attitydförändring där de lär sig att 
lösa konflikter på andra sätt än genom våld.

– Många grönlänningar säger att det 
krävs två för att slåss. Kvinnor sägs utöva 
psykisk terror och männen svarar med våld. 
Kvinnorna görs därmed medansvariga.

– Men samhället måste markera att våld 
inte är acceptabelt och att våld får konse
kvenser, säger Jonna Ketwa.

Utländska kvinnor isoleras
På Färöarna har kriscentret för kvinnor som 
utsätts för våld uppmärksammat att allt f ler 
kvinnor med utländsk bakgrund söker sig till 

krønIke

rede på arbejdsmarkedet, hvad angår ind
flydelse, løn og arbejdstimer. Årsagerne er 
komplekse, men konklusionen er klar: Vi 
skal blive bedre til at udnytte velfærdssam
fundets rammer for deltagelse, diversitet 
og sammenhængskraft, så vi kan styrke 
forudsætningerne for at finansiere velfær
den i fremtiden – og mere ligestilling er en 
af vejene til at nå målet.

I Naalakkersuisut prioriterer vi et mar
kant socialpolitisk ansigt på ligestillingsom
rådet, da det er nødvendigt at tage effektivt 
hånd om de sociale problemer i vores sam
fund. Mange mænd arbejder i konjunktur
følsomme erhverv som fx fiskeri, der løb
ende bliver truet af klimaforandringer, 
finanskrise mm. Samtidig får mange mænd 
ikke en uddannelse og havner derfor i en 
social risikogruppe. 

Vold mod kvinder er et omfattende pro
blem i Grønland, og det har store men ne
skelige og økonomiske omkostninger. I 
andre lande har vi set, hvordan ligestilling 
kan bidrage til at forebygge volden, fordi 
ligestilling udfordrer det menneskesyn, der 
ligger bag volden mod kvinder. 

Med det nordiske seminar i Ilulissat 
den 2. september fik vi taget hul på en 
række vigtige debatter om veje og værdier 
i vores samfund. Ikke mindst var det posi
tivt at opleve engagementet fra de del
tagende vestnordiske NGO’er, for ligestil
ling med effekt kræver samspil på f lere 
strenge, og vi kommer ingen vegne, hvis 
vi ikke har civilsamfundet med – både 
kvinder og mænd.

Ligestilling i den  
nordiske periferi

malIIna abelsen ligestillingsminister
Maliina Abelsen er medlem af det venstreorienterede parti Inuit Ataqatigiit og  
Landsstyremedlem for Sociale Anliggender i den grønlandske regering (Naalakkersuisut). 

d
en 2. september var Grønland 
vært for et fagpolitisk ligestil
lingsseminar i nordisk regi, 
der satte fokus på ligestilling 
mellem kvinder og mænd i de 

vestnordiske lande. I Grønlands regering 
(Naalakkersuisut) ønsker vi at være en aktiv 
medspiller i det nordiske samarbejde, og 
derfor er det positivt, at vores naboer i Nor
den oplever vores kultur og mentalitet på 
tæt hold og får indsigt i de særlige udford
ringer, vi står med i Grønland.

Selvom kolonitiden og moderniserings
processen i Grønland ikke længere hører til 
den allernyeste historie, udvikler Grønland 
sig i en brydning mellem forskelligartede 
kulturer, normer og værdisæt. Grønlands 
kulturelle og historiske bånd til Norden er 
i dag tætte og levende, men vi er også et 
inuitfolk bosat i Nordamerika med et sprog 
og en kultur, der adskiller sig væsentligt fra 
Norden. Vi har i Grønland nogle omfat
tende sociale udfordringer og uddannelses
niveauet at væsentligt lavere end i det  
øvrige Norden. Samtidig er vi en lille be
folkning på ca. 56.000 borgere, som bor 
meget spredt i et land med enorme af
stande og barsk klima. Det er forhold, der 
er centrale i forståelsen af menneskenes 
land, Kalaallit Nunaat.

Den 21. juni 2009 sagde et stort f lertal  
i Grønland ”ja” til selvstyre, og i Naalak
kersuisut håber vi, at det også var et stort 
”ja” til at tage mere ansvar på egne skuldre 
og skabe et bæredygtigt grønlandsk sam
fund, for det er i bund og grund det, den 

nye selvstyreaftale fra 2008 mellem Dan
mark og Grønland drejer sig om.

De f leste samfundsanliggender har 
længe været varetaget i Grønland i henhold 
til hjemmestyreaftalen, hvilket blandt  
andet gælder for ligestillingsområdet. Des
værre må vi erkende, at Grønland ikke er 
på nordisk niveau, når det gælder indsat
serne for at fremme ligestilling mellem 
kvinder og mænd. I det nye Naalakkersu
isut ønsker vi at ændre den status, fordi  
vi – set i lyset af det nye selvstyre – må be
stræbe os på at skabe de bedst mulige 
forudsætninger for at udfolde de menne
skelige ressourcer i vores samfund.

Internationale analyser peger ofte på 
graden af ligestilling i et samfund som en 
central vækstindikator, og i Grønland har 
vi brug for at skabe udvikling og vækst, 
hvis vi på sigt skal skabe en selvbærende 
økonomi. Velfærdmodellen er en integreret 
del af politikken i Grønland, og vi vil ar
bejde hårdt for at bevare den samfunds
model, som i vores optik sikrer de bedste 
muligheder for den enkelte borger og for 
en positiv samfundsudvikling. 

Imidlertid kan vi ikke opretholde kvali
teten i velfærden, hvis vi ikke bruger de 
muligheder, velfærdssamfundet skaber. 
Velfærd og ligestilling er på f lere måder 
hinandens forudsætninger. F.eks. kan soci
ale ordninger som barsel og børnepasning 
medvirke til, at kvinder og mænd får mu
lighed for at bidrage på lige fod på arbejds
markedet. Imidlertid er det desværre sådan, 
at kvinder i Grønland er underrepræsente

Kvinnor som blivit slagna av män de lever 
med sitter fast i relationen eftersom det 
kan ta upp till 20 år att få en ny bostad.

dem, de f lesta från afrikanska och asiatiska 
länder. De har gift sig med färiska män som 
de fått kontakt med via internet. De har sett 
äktenskapet som en möjlighet till ett bättre 
liv, men ganska snabbt har de blivit  isole
rade i hemmet och slagna av männen.

Elin Reinert Planck som arbetar på kris
centret i Tórshavn berättar om en kvinna 
som bodde med sin man i källaren till svär
föräldrarnas hus. En gång i veckan fick hon 
komma ut och handla. Hon blev helt isole
rad, fick inte lära sig språket och sina rät
tigheter. Det var när hon fick ett arbete som 
hon fick kontakt med människor som kunde 
hjälpa henne, men det var först efter f lera 
polisingripanden som hon kunde lämna 
hemmet för att istället f lytta till kriscentret.

De utländska kvinnorna som utsätts för 
våld hotas med att bli utslängda från sitt 
hem om de anmäler våldet. Ett hot som går 
att använda sig av i lång tid eftersom Dan
mark blivit restriktivare med permanent 
uppehållstillstånd.

– Rätten till permanent uppehållstillstånd 
har i Danmark ökat från tre till sju år, säger  
Elin Reinert Planck. Med lagändringen kan 
man frukta att kvinnors bristande perma
nenta uppehållstillstånd kommar att hålla 
fast dem i en ojämlik förhandlingssituation 
i förhållandet, där mannen genom hot om att 
kasta kvinnan ut ur landet kan göra situatio
nen oacceptabel för kvinnan. 

brist på information
– Det skulle därför underlätta för kvinnan 
om det skapas bättre möjlighet för  kvinnor 
som utsätts för våld att lämna mannen utan 
att omedelbart behöva lämna landet.

Elin Reinert Planck anser att det har gjorts 
alldeles för lite från myndigheternas sida för 
att informera kvinnorna om deras pliktelser 
och rättigheter. 

– Det borde finnas information på olika 
språk. En språkkurs borde vara obligatorisk.  
Alla är inte ens medvetna om att de kan få 
en tremånaders språkkurs. Det skulle vara 
ett steg mot jämställdhet för kvinnorna.

– Det är fortfarande så att det är mannen 
som i alltför hög grad avgör vilken informa
tion kvinnor får de när bosätter sig på Fär
öarna, säger Elin Reinert Planck.

vanlIgt våld

42%
av kvinnor i Island har upplevt 
våld efter 16 års ålder.

22%
har upplevt våld i nära relationer.

26%
av de kvinnor som hade upplevt 
våld i nära relationer sa att de 
var i livsfara.

24%
av fallen var barn närvarande.
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den mest nordliga byn i världen, Siorapaluk, 
där de f lesta lever av jakt. Hon har inter
vjuat 24 jägare och deras familjer vid ett 
f lertal besök.

På vintern färdas jägarna med hundsläde 
för att jaga säl, val och valross. På våren jagar 
de isbjörnar. På sommaren inriktas jakten på 
fåglar och säl i det öppna vattnet från båt och 
ibland fortfarande kajak.

I övriga Grönland blandar många jakt 
med yrkesarbete. Att ta en anställning blir 
allt vanligare i Grönland. Det leder till att 
människor flyttar från de mindre samhällena 
till större byar, där bostadsköerna är långa.

– En man kan inte längre livnära en fam
ilj på jakt, säger Malin Jennings. Den dåliga 
lönsamheten i jakten har gjort att bara två 
unga män i en av de byar jag besökt ser någon 
framtid som jägare. Och de lever utan familj.

Malin Jennings besökte samhällena i Thule 
senast i början av 2010.

– Det har varit ett väldigt svårt år i Qaa
naaq och Siorapaluk, förmodligen det värsta 
året för jakt sedan jag började följa Thule
jägarna och deras familjer. 

Det blir allt tydligare att de manliga jäg
arna blir beroende av kvinnors jobb för att 
familjen ska klara sig. När kvinnorna löne
arbetar har de mindre tid att upprätthålla 
sina kunskaper i sömnad och hantverk.  
Något som är viktigt för att det traditionella 
fångst och jägarsamhället ska kunna bestå. 

sämre kläder
När kvinnorna inte längre kan sy kläder kö
per de dyra kläder från väst som inte är lika 
bra i kyla. De klarar inte f lera dagar på isen. 
Eftersom de måste köpa saker istället för att 
tillverka dem själva blir de fattigare. 

– Det innebär att klimatförändringarna 
drabbar båda könen, men på olika sätt, säger 
Malin Jennings.  

– De manliga jägarna hämtar så mycket 
av sin identitet i att vara en skicklig jägare. 
Om de inte kan jaga måste de be om ekono
miskt bistånd från regeringen och det gör att 
de skäms och känner sig otillräckliga. 

– När polarjägarna inte kan jaga går de  
från toppen av Grönlands sociala hierarki till 
botten på väldigt kort tid. Det är sannolikt 
att det inom kort kommer att leda till våld i 
nära relationer, alkoholism, självmord och 
andra sociala problem.

Fotnot: Citaten är hämtade från Malin Jennings intervjuer 
och kan läsas i sin helhet på www.aujaqsuittuq.com.

v
i är vana att höra hur klimatför
ändringar drabbar fattiga män
niskor i syd. Men även i nord, i 
samhällen där människor länge 
levt i samklang med naturen, 

finns det allt varmare klimatets förlorare.  
I Thuleområdet i nordvästra Grönland är det 
svårt att längre leva på jakten när isarna 
smälter. 

Malin Jennings har under f lera år följt 
livet i små innuitsamhällen på Grönland.  
I dessa samhällen har alla män varit jägare 
och kvinnorna har tagit hand om djuren. 
Kvinnorna har gjort mat av köttet och sytt 
kläder av huden. Men det varmare klimatet 
har gjort jakten svårare.

Isen smälter snabbare
Som en nutida Knud Rasmussen har Malin 
Jennings f lera gånger besökt innuitsamhäl
lena och vill berätta för omvärlden hur det 
liv som har levts där blir allt svårare att leva. 

Hon kallar sig inte forskare, men använ
der sig av etnografiska metoder och samlar 
kunskapen och berättelserna på en webb

plats under namnet Arctic ICCE (Indigenous 
Climate Change Ethnographies). Hennes  
besök i de  grönländska samhällena har hon 
finansierat med egna medel.

Malin Jennings har under många år bott 
i Alaska, men det var i samband med en resa 
till Grönland 2002 som hon slogs av vilka 
effekter klimatförändringarna redan haft för 
Grönland. Hon stod på ett berg i utkanten av 
byn Ilulissat och såg ut över den världsarvs
skyddade isfjorden. Där kan man tydligt se 
att glaciären som släpper ut isberg i fjorden 
har dragit sig tillbaka. Enligt FNs klimatpanel 
IPCC smälter glaciären tio gånger snabbare 
nu än bara några årtionde tillbaka i tiden.

För människor på Grönland som lever av 
jakt och fiske är klimatförändringarna för
ödande. De är beroende av långa perioder av 
is för att kunna bedriva jakt.

– Isen fryser senare och är tunnare än 
tid igare, säger Malin Jennings. Männen kan 
inte jaga på en is som är tunnare än sex cen
timeter. De har förlorat sin  plattform för att 
jaga valross som är ett viktigt byte för dem.

kortare jaktsäsong
– Isen smälter dessutom tidigare än förr. Sam
manlagt har de förlorat en månads jakttid.

Malin Jennings bestämde sig för att be
söka två samhällen i Thule – Qaannaaq och 

Det varmare klimatet gör att vi kan ha sett den sista generationen  
heltidsjägare på Grönland. Innuitjägarna som förr var i samhällstoppen,  
är nu i botten. Det skapar fattigdom och sociala problem.

av bosse parbrIng

Klimatförändringar  
drabbar män och 
kvinnor olika 

”
Jag gifte mig ung och blev jägarfru. Men jag kan inte jämföra mitt liv med min mammas. 
Tidigare skulle frun tvätta och behandla skinnen på olika sätt beroende om de var till för 
kläder eller en kajak. Men mina döttrar kan inte göra sådana saker. De måste ha jobb för 
att kunna betala för hyra och elektricitet. Dagens tonåringar vill ha andra saker än vad de 
ville ha när jag var ung. De ser saker från andra kulturer och vill ha dem. Det är svårt att 
förstå hur du ska kunna klara dig som jägare och jägarfru idag. Vi har svårt att tänka oss 
att flytta eftersom vi har familjen här.”

 – puto uudloriaq, jägarfru i siorapaluk

”
Förändringarna är enorma sedan 
jag var pojke. Isen var solid och 
tjock då. Min pappa brukade jaga 
åt flera familjer eftersom isen var 
mer solid då. Idag smälter isen 
väldigt snabbt och flyter ut i havet.”

– putdlaq uudloriaq,  
pensionerad jägare i siorapaluk

svårt att leva på jakt. – Isen fryser senare och är 

tunnare än tidigare, säger Malin Jennings. Männen kan 

inte jaga på en is som är tunnare än sex centimeter. De 

har förlorat sin  plattform för att jaga valross som är ett 

viktigt byte för dem. Foto: Bosse Parbring
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– Nej, det hade det nog inte, tror Hildur 
Jónsdóttir. Men kollapsen ledde också till ett 
politiskt skifte, påpekar hon. 

Kris och turbulens leder inte per automa
tik till möjligheter för nya aktörer och kvin
nor att stiga in och ta över. Enligt Hildur 
Jónsdóttir ledde kollapsen i Island till en 
hård maktkamp bakom kulisserna där de 
inblandade försvarade sina postitioner och 
på olika sätt försökte rädda sitt eget skinn. 
Enligt statistik för 2009 gick andelen kvinnor 
i bolagstyrelser istället ner. Antalet kvinnor 
i styrelser i nygrundade företag föll nämligen 
efter bankkollapsen, trots förhoppningar om 
en motsatt utveckling. Det politiska skiftet 
var alltså nog så viktigt som krisen i sig.

För Lilja Mósesdóttir är lagen ett exempel 
på vad man kan få till om man kommer till 
makten. 

 I mars 2010 godkände Alltinget den nya 
aktiebolagslagen med en paragraf om köns
kvotering i bolagsstyrelser som är mer omfat
tande än den norska förebilden. Den inbe
griper inte bara börsregistrerade aktiebolag, 
men alla publika aktiebolag och mindre 
privata bolag, så kallade anpartsbolag (Ein
kahlutafelag – EHF) med fler än 50 anställda. 
Omkring 350 isländska företag berörs av  
lagen varav nästan två tredjedelar är mindre 
privata bolag.

– I ljuset av erfarenheterna i Norge ansågs 
det nödvändigt att lagen också omfattar de 
privata bolagen. Det gör inte den norska lagen 
och man menar att denna bolagsform har 
blivit mera utbredd på grund av könskvote
ringen, säger Lilja Mósesdóttir.

Ingen lag utan kris
Lagen kom till bara två år efter att Alltinget 
lagstiftade om könskvoter i statliga bolag. 
Utvecklingen har gått snabbt. Men frågan 
är om det hade blivit någon kvoteringslag 
utan krisen.

H
omogenitet, vänskapsband 
och täta kopplingar närings
livets ledare emellan ut
gjorde en  betydande faktor 
i det isländska finanssam
manbrottet. Det konstateras 

i f lera rapporter som tagits fram i syfte att 
reda ut vad som gick fel och förhindra att 
något liknade sker igen (se artikel på nästa 
uppslag). Ett av kraven som hörts från flera 
håll har varit större öppenhet och variation 
i näringslivets toppskikt. Att få gehör för 
kravet på ökad andel kvinnor i ledningen för 
privata bolag blev lättare. 

Hildur Jónsdóttir är jämställdhetsexpert 
på statsministerns kansli. Hon menar att det 
har varit ett tydligt könsperspektiv i den  
offentliga debatten sen kollapsen. 

– För att uttrycka det enkelt; det har varit 
ett brett stöd för synen att en manlig norm, 
som inneburit överdrivet risktagande, nepo
tism och också chauvinism om man så vill, 
har fostrat ett sådant beteende som ledde till 
kollapsen, säger hon. 

Island kvoterar bolagsstyrelser

Ingen lag
utan kris
I kölvattnet av den isländska finanskraschen reviderades 
aktiebolagslagen. Då såg Alltingets feminister sin chans. 
De tog tillfället i akt och skrev in en paragraf om  
könskvotering i bolagsstyrelser.

av JennIe westlUnd

Kvinnornas posi-
tion i det privata 
näringslivet har 
varit väldigt svag.

– hildur jónsdót tir, 
jämställdhetsexpert

Ministern hade inte könskvotering på sin 
agenda. Men det var det däremot andra som 
hade. När den aktuella lagen ändå skulle 
revideras var det tillfälle att smida medan 
järnet var varmt. 

Utnyttja möjligheten
– Första gången förslaget kom till behandling 
i Alltinget diskuterade vi att vi skulle använda 
möjligheten att försöka få in könskvoter, 
men tiden var så knapp, säger Lilja Mósesdót
tir, alltingsledamot för regeringspartiet Vän
sterpartiet – De Gröna.

Förslaget kom upp till en andra behand
ling i oktober 2009 och då hade Lilja Móses
dóttir valts till ordförande för Alltingets 
handelsutskott som fick lagförslaget till be
handling. 

– Jag kände diskussionen och den norska 
lagstiftningen väl och bestämde mig för att 
hitta en lösning på hur vi gör det här och  
sen genomföra det. Jag fick mycket stöd av  
andra, både i utskottet och bland övriga 
alltingsledamöter, också män, säger hon.

Att öka andelen kvinnor i det privata  
näringslivet har varit ett sätt att reparera och 
återställa förtroendet efter kraschen.

– Kvinnornas position i det privata när ings
 livet har varit väldigt svag. Det är det område 
där isländsk jämställdhet har rönt minst fram
gångar, om man jämför med politik och offent
lig sektor, säger Jónsdóttir. Redan för 7–8 år 
sedan deklarerade ansvarig minister att det 
måste ske en förbättring, annars måste man 
införa en kvoteringslag, minns hon. 

tillfälle att smida
Men trots diskussion och påtryckningar blev 
det ingen kvoteringslag. 

Så kom krisen. 
I kölvattnet av kollapsen lade den obundna 

ekonomi och handelsministern Gylfi Mag
nússon sommaren 2009 fram ett lagförslag 
om att revidera aktiebolagslagen. Syftet var 
att öka transparensen i bolagen genom att 
bland annat kräva redovisning av ägar och 
rösträttsförhållanden och inskärpa styrelse
ordförandens roll. 

Fick avgå efter finanskollapsen. Islands tidigare 

statsminister Geir H. Haarde ställs nu inför riksrätt. 

Foto: Johannes Jansson/norden.org
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mænd, der belønnede hinanden på basis af 
subjektive vurderinger.

Da bankerne blev privatiseret 19982002 
delte den daværende regerings partiledere 
byttet mellem deres yndlinge. Ugennemsig
tige kvalifikationskrav var skræddersyet til 
ønskekandidaterne. Forskerne redegør for 
hvordan privatiseringens laissezfaire ideo
logi og samfundssyn var præget af kulturelle 
ideer om en mandighed, der kom til at spille 
hovedrollen i den fortsatte udvikling. 

– Nationalcentriske mandighedsidealer 
om islandske mænds overlegenhed var med 
til at retfærdiggøre den udvikling, der tog 
stadig mere fart, forklarer Þorgerður Einars
dóttir. Hun påpeger, at ikke blot bankmænde
ne, men også magthaverne, var med til at 
understøtte denne ideologi. Ministre, og 
endda landets præsident, talte om finansfyr
sternes intuition og genialitet i tråd med 
hegemonisk maskulinitet.

plejede hinandens interesser 
Aktørernes indbyrdes konkurrence samtidigt 
med at de varetog hinandens interesser, spil

gang af rapporten bestilt af et parlamentari
kerudvalg, hvis opgave var at udarbejde 
forslag på baggrund af undersøgelsesrappor
tens konklusioner.

– Den kønsvidenskabelige udredning 
markerer et nyt kapitel i den islandske li
gestillingsdebat, siger udvalgets formand, 
Atli Gíslason (Venstre grønne), og tilføjer, at 
det var vigtigt at få en kønsvidenskabelig 
gennemgang af rapporten for at få en bedre 
forståelse af, hvorfor det gik så galt. 

nationalcentrisk mandighed
– Den økonomiske politik, der førte til sam
menbruddet, havde indirekte et kønsper
spektiv, forklarer udredningens forfattere. 
Sværindustri, skattepolitik og boligpolitik 
begunstigede mænd frem for den kvindelige 
del af befolkningen. Derudover var finans
sektoren styret af en lille homogen gruppe 

2009. Därför bestämde vi oss för att vi ville 
lagstifta om saken, säger Lilja Mósesdóttir. 

– Men i utskottet försökte vi kompromissa 
med argumenten från FKA. Det är orsaken till 
att lagen träder i kraft först 2013. Då löper 
också avtalet ut, och det är längre tid än vad 
till exempel de norska bolagen hade på sig att 
få till stånd jämställda styrelser. 

Lagens nuvarande formulering föreskri
ver inga sanktioner mot de företag som inte 
lever upp till kvotkravet. Enligt Lilja Móses
dóttir beror det mest på att det inte fanns 
tillräckligt med tid för att arbeta in det i 
lagtexten i den här rundan. 

– Men jag läste att en av rekommendatio
nerna i forskarrapporten som nyligen presen
terades (se artikel intill) är att införa sanktio
ner. Så vi börjar nog jobba på det nu, säger 
Lilja Mósesdóttir. 

Jennie Westlund är rådgivare på NIKK.

– Vi fick in bestämmelsen om könskvoter 
i lagen på grund av att det är många feminis
ter i Alltinget, inte bara det att det var femi
nister i handelsutskottet.

kritiska entreprenörer
Några som däremot ställt sig kritiska till 
kvoteringen är Islands organisation för kvin
nliga entrepenörer, FKA. De motsatte sig en 
könskvotering. Ungefär ett år innan lagen 
klubbades igenom hade FKA, isländska  
arbetsgivarorganisationen SA och Handels
kammaren, samt representanter för alla  
politiska partier i Alltinget, undertecknat en 
överenskommelse om att det senast 2013 ska 
finnas minst 40 procent av vartdera kön i alla 
bolagsstyrelser. 

– FKA hänvisade till avtalet vi underteck
nat och menade att vi går emot det om vi inför 
kvoter. Men statistiken visade ju något annat. 
Andelen kvinnor i bolagsstyrelser gick ner 

också i Grönland diskuterar politi
kerna könskvotering i bolagssty
relser. Jämställdhetsminister Ma
liina Abelsen har aktivt deltagit i 

debatten och önskat sig åtgärder som ser till 
att också kvinnors kompetens tas i bruk i 
grönländsk företagsledning. 

En ledamot för vänsterpartiet Inuit Ataqa
tigiit, som sedan 2009 har regeringsmakten, 
har lagt fram ett beslutsförslag i Landstinget, 
där det föreslås könskvotering i företagssty
relser. Förslaget omfattar styrelserna i de 

stora självstyreägda företagen, inte de pri
vata bolagen. 

– I en grönländsk kontext är det naturligt 
att fokusera på de helt eller delvis offentligt 
ägda företagen eftersom de är de klart 
största och viktigaste i Grönland, säger Tor
ben Weyhe, ämbetsman på socialdeparte
mentet.  

Debatten är fortfarande väldigt ny och det 
arbetas tills vidare inte på någon konkret 
lagtext.

Grönländsk debatt 
om kvotering

”Skål for generne, for  
pengene og for fremtiden!” 
Citatet stammer fra en islandsk 
finansfyrste i 2006 og er 
samtidigt overskriften for en 
præsentation af en kønsvid
enskabelig gennemgang af 
årsagerne til den islandske 
finanssektors storhed og fald. 

Af ErlA SigurdArdóttir 

Kønsforskerne dr. Þorgerður Einarsdóttir og 
dr. Gyða Margrét Pétursdóttir gør rede for, 
hvordan hegemonisk maskulinitet og natio
nalcentriske mandighedsidealer prægede 

lede en stor rolle for, hvordan banksektoren 
voksede ud af alle proportioner.

– Vigtige samråd og beslutninger blev 
truffet i uformelle netværk mellem ministre 
og bankmænd, der ofte var hinandens na
boer eller gamle klassekammerater, fortsæt
ter Þorgerður Einarsdóttir. Demokratiske 
spilleregler, såsom formelle møder og møde
referater, var enten mangelfulde eller ikke
eksisterende.

risikovillighed eller dumdristighed
Den selvskabte myte om de islandske bank
folks dygtighed og overlegenhed, med klare 
rødder i en forn og ufordærvet vikingeånd, 
var med til at retfærdiggøre deres lønninger 
af astronomiske dimensioner. I andre lande 
undrede man sig over islændingenes dum
dristighed, der måtte skyldes manglende  
viden og erfaring. Derfor undlod man at 
konkurrere med de højstbydende islandske 
forretningsmænd, da de udvidede deres egen 
boldbane i udlandet.

Samtidigt varetog bankfyrsterne hinan
dens interesser ved at yde sig selv og hinan

den ubegribelige lånesummer for at få pyra
midespillet til at fortsætte. Mænd spillede 
hovedrollerne i dette spil, mens relativt få 
kvinder bestred biroller, og det oftest som 
trofæhustruer.

aktiv brug af lov 
Den kønsvidenskabelige gennemgang af 
undersøgelsesrapporten munder ud i 11 
konkrete forslag til, hvordan man ved hjælp 
af lovgivning og mainstreaming kan komme 
videre og undgå fortidens fejl, hvor mænd 
plejer hinandens interesser via uformelle og 
ugennemsigtige netværk. 

Forskerne foreslår bl.a., at myndighederne 
holder øje med, at virksomheder overholder 
loven om køns(re)præsentation i bestyrelserne 
i aktieselskaber, og overvejer sanktioner ved 
overtrædelse af loven. 

Ved aktiv brug af kønsmainstreaming i 
den offentlige administration vil man kunne 
sikre, at begge køn får lige adgang til oplys
ninger og beslutningsprocesserne.

erla Sigurdardóttir er freelance journalist

Inspirerad av norge. – Jag bestämde mig för att hitta en 

lösning på hur vi gör det här och sen genomföra det, säger 

Lilja Mósesdóttir. Foto: Bosse Parbring
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nationalcentriske mandighedsideal 
førte til bankers sammenbrud

ideologien bag den udvikling, der førte til den 
islandske finanssektors sammenbrud i 2008. 

Det har ikke været en hemmelighed, at 
den ideologi, der skabte den finansielle 
boble, var præget af maskuline værdier. Da 
den islandske banksektor kollapsede i efter
året 2008, efterlyste mange de ”kvindelige 
værdier”, der skulle redde landet fra den to
tale ruin. Kvinderne var stort set fraværende 
i den finansielle fremmarch, men midt i 
forvirringen var det endnu uklart, hvad de 
eftertragtede ”kvindelige værdier” gik ud på.

nyt kapitel i ligestillingsdebatten
Den 12. april 2010 fremlagde Altingets sær
lige undersøgelseskommission, under ledelse 
af højesteretsdommer Páll Hreinsson, en 
gedigen rapport om baggrunden og årsagerne 
til finanssammenbruddet i Island. Efterføl
gende blev en kønsvidenskabelige gennem
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Danmark kan ikke gå ind og lovgive på om
rådet, fordi det kolliderer med selvbestem
melsesværdierne og hjemmestyrereglerne, 
forklarer Hanne Petersen.

stærk religiøs moral
Udfordringerne på Ligestillingsområdet vari
erer fra rige til rige og årsagerne skal udover 
forskellig lovgivning findes i vidt forskellig 
historisk, geografisk og kulturel baggrund. 
Færøerne, der har rødder i et fisker og 
bondesamfund, er præget af en stærk reli
giøs moral. Det betyder bl.a., at kvinder kun 
sjældent gør sig bemærket i politik, ligesom 
man skal kigge meget langt efter kvindelige 
ledere i erhvervslivet. Til gengæld er der lav 
forekomst af mord, selvmord og tyverier. 

Selvom der er sket en stigning i repræsen
tation af kvinder i færøsk politik er der lang 
vej til lighed på dette felt. Hvor der fra 2004
08 ikke var en eneste kvinde i det færøske 
parlament, Lagtinget, sidder nu 5 ud af 33, 
mens andelen af opstillede kvinder i lokal

politik er gået fra 32 % til 39 %. Det skyldes 
ikke mindst det tværpolitiske forum Demo
kratia, der er nedsat for foranledning af Det 
Vestnordiske Råd og har til formål at fremme 
kvinders politiske deltagelse. Demokratia 
eksisterer endnu, selvom f lere mandlige 
politikere ønskede det nedlagt efter, at de 5 
kvinder blev valgt. Kvoteordningen for råd 
og nævn indebærer ingen sanktionsmulig
heder og er derfor uden reel betydning.

kvinderne mest mobile 
Grønlænderne derimod er et nomadefolk, 
hvor kvinderne gennem generationer altid 
har været de mest mobile og som i modsæt
ning til mændene har været gode til at om
stille sig til industrialismen. De grønlandske 
mænd har oplevet konkurrence på ægte
skabsmarkedet af tilrejsende danske mænd 
og dette overskud af mænd har været med
virkende årsag til, at Grønland oplever pro
blemer med alkohol, vold i hjemmet, mord 
og selvmord. Til gengæld har Grønland gen

F
N’s kvindekonvention CEDAW 
(Committee on the Elimination of 
Discrimination Against Women) 
har igen udtrykt bekymring og 
kritik af hvorvidt og hvordan 

konventionens punkter efterleves i staten 
Danmarks rigsfællesskab med de selvstyrende 
riger Færøerne og Grønland. 

Den danske stat bør sikre, at alle danske 
statsborgere er beskyttet af CEDAWkonven
tionens ligestillingsrettigheder, ligesom den 
danske stat bærer det primære ansvar for at 
implementere CEDAW i hele rigsfællesskabet, 
konkluderer FN’s CEDAW komité bl.a. efter 
den fireårlige eksamination af rigsfællesska
bets delegation i 2009. Her blev det undersøgt 
om CEDAW efterleves, og ligesom det var 
tilfældet ved eksaminationen i 2006, mener 
CEDAW ikke, at Danmark i tilstrækkelig grad 
lever op til sine forpligtelser på ligestillings
området i forhold til rigsfællesskabet.

Danske statsborgere nyder ikke de samme 
ligestillingsrettigheder og det er der en juri

disk grund til. På trods af, at Danmark, Grøn
land og Færøerne deler kongerige og alle har 
ratificeret CEDAW, så gælder der forskellige 
love og regler for ligestilling i de tre riger. Det 
betyder fx, at kvinder på Færøerne, som de 
eneste i Rigsfællesskabet, ikke har ret til fri 
abort, ligesom homoseksuelle på Færøerne 
ikke er omfattet af loven om antidiskrimina
tion. Omvendt har Grønland og Færøerne, 
men ikke Danmark indført en 50 % kvote
ordning for offentlige råd og nævn, for at 
fremme kvinders politiske deltagelse. 

en balanceakt
Da Færøerne fik hjemmestyre efter 2. ver
denskrig i 1948 og Grønland i 1979, afgav 
Danmark samtidig nationale kompetencer på 
en lang række områder. Faktisk gælder Dan
marks love og regler for hele riget kun på 
områderne familieret, valutapolitik, statsbor
gerskab og retsvæsen. Resten, herunder lige
stilling, forvalter rigerne selv i hjemme 
styrelovgivningen, hvor det er f lertallet i 

Lagtinget på Færøerne og Landsstyret på 
Grønland, der alene bestemmer. 

Delegationen med repræsentanter fra 
både Danmark, Grønland og Færøerne hen
viste ved eksaminationen hos CEDAW til 
hjemmestyreloven, der gælder i rigsfælles
skabet, sådan som de tidligere har forklaret 
sig overfor komiteen. Men CEDAWs konklu
derende rapport bærer præg af, at rigsfæl
lesskabet er vanskeligt, at forholde sig til, når 
det gælder ligestilling. 

Rigsfællesskabet er da også en kompleks 
størrelse. Det fortæller professor dr. jur. fra 
Københavns Universitet Hanne Petersen, der 
bl.a. forsker i retspluralisme og retskultur, 
ligesom hun i mange år bl.a. har beskæftiget 
sig med grønlandske forhold.

– Man må ikke blande sig, og alligevel 
hæn ger vi sammen. Det er en balanceakt mel
lem enheder, der ønsker større bevægelses
frihed. Og hvis ikke dette behov imødekom
mes, så risikerer man sprængning. Selvstyre 
er en decentralisering af kompetence og 

Danmark
Kolonimagt eller partner?

På trods af, at Danmark, Grønland og Færøerne deler 
kongerige, så gælder der forskellige love og regler for 
ligestilling i de tre riger.

aF anne-mette klaUsen

nem tiden haft adskillige stærke rollemodel
ler i bl.a. kvindelige borgmestre.  

I de senere år har Grønland arbejdet på, 
at få f lere kvinder i politik. Det er lykkedes. 
Fx deler 4 kvinder og 5 mænd posterne i den 
grønlandske regering Landsstyret, mens 24 
kvinder ud af 72 medlemmer i kommunal
politik er kvinder og 1 borgmester ud af 4 er 
kvinde. Desuden har ligestillingsrådet, der 
før 2008 kun bestod af mænd, nu fået selskab 
af 4 kvinder ud af i alt 7 poster.  

Danmark markerer sig i rapporten med 
en bemærkelsesværdig lav repræsentation af 
kvinder i lokalpolitik med kun 27 %, hvor 
andelen har stagneret siden 2001. Anderledes 
synlige er kvinderne i dansk landspolitik med 
38 %, ligesom man fx tæller hele 5 kvinder 

Kompleks ligestilling i rigsfællesskabet

5. thule ekspedition. Knud Rasmussen og kaptajn 

Henriksen på Bailey Island, nord for Canada. 

Foto: Arktisk Institut
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Tema: Ligestilling i Vestnorden Tema: Ligestilling i Vestnorden 

 Professor Hanne Petersen fortæller, at 
Færøerne og Grønland altid gerne vil have 
Island med, for her oplever man en ligevær
dighed, som man ikke har med Danmark, 
som den tidligere koloniherre. Desuden er 
hun heller ikke så sikker på, at Færøerne og 
Grønland nødvendigvis ville have så meget ud 
af et samarbejdsforum med Danmark alene.

– I mange år har den danske regerings  
ligestillingsfokus været minoritetskvinder og 
dem er der ingen af på Grønland og Færøerne. 
Samtidig har Danmark stået stille mht. repræ
sentation af kvinder i kommunalpolitik, hvor 
Grønland faktisk har oplevet en stigende re
præsentation og fører reformpolitik, så Dan
mark har også noget at hente i dette fælles
skab, lyder det fra Hanne Petersen. 

Anne-Mette Klausen er freelance journalist med fokus på 
køn og ligestilling.

der gør sig gældende for ligestillingsindsatsen 
i Vestnorden, mens Sverige, Norge, Finland 
og Danmark bidrog med erfaringer og oplæg 
om metoder i ligestillingsarbejdet.

Lykke Friis nævner desuden, at Færøerne 
og Grønland generelt deltager i Nordisk Minis
terråds embedsmandskomité for ligestilling 
og i ministerkomitéen for ligestilling.

– På disse møder stilles der skarpt på erfa
ringsudveksling og politikudvikling, og det har 
fx resulteret i, at den danske børnebog om 
kønsroller vil blive oversat til grønlandsk og 
færøsk, fortæller ligestillingsministeren og 
tilføjer, ”vi samarbejder derfor gerne med både 
Grønland og Færøerne – men vi dikterer ikke”.

ligeværdighed med Island 
Det virker som en model, der passer de tre 
riger. Formanden for Grønlands ligestillings
råd Poul Hansen, synes at samarbejdet med 
Danmark fungerer godt, men han mener, at 
det skal foregå i sammenhæng med de øvrige 
nordiske lande, som det er tilfældet i Nordisk 
Ministerråd. 

– Det fungerer bedst, når alle de nordiske 
lande er sammen. Vi er fx meget inspireret 
af, hvordan Island arbejder med ligestilling. 
Vi er foran Færøerne, men bagefter Island, så 
det virker mere ligeværdigt, samtidig med, 
at vi kan lære noget, siger Poul Hansen og 
fortæller begejstret om Nordiske minister
råds seminar, som Danmark havde indbudt 
til på Grønland.

– Det har været fantastisk godt med work
shops, status og planer. Vi får helt klart 
styrket vores arbejde med ligestilling ved den 
slags samarbejder til gensidig inspiration og 
erfaringsudveksling. Det fungerer godt.

I føler ikke, at der ligger noget koloniherre-
dømme og ulmer fra Danmarks side?

– Nej, ork nej, slet ikke. Det er ikke et pro
blem. Alting foregår i respekt for hinanden. 

Hvad mener du om, at CEDAW pålægger Dan-
mark det overordnede ansvar for, at implementere 
konventionen i hele rigsfællesskabet?

– CEDAW har ikke forstået, at hjemme
styrelovgivningen betyder, at Danmark ikke 
kan gå ind og blande sig i vores arbejde med 
ligestilling, og det er jo slet ikke et problem 
indenfor rigsfællesskabet, siger Poul Hansen. 

– Danmark hverken kan eller vil diktere 
lovgivning eller aktiviteter på ligestillings
området, da dette er en del af Færøernes og 
Grønlands selvstyre, men når det er sagt, er 
det klart, at vi fra dansk side er meget op
mærksomme på de store ligestillingsudfor
dringer som både Færøerne og Grønland står 
overfor. Derfor har vi også fra dansk side 
under formandskabet af Nordisk Ministerråd 
2010 haft særlig fokus på ligestilling i et 
vestnordisk perspektiv, siger Lykke Friis og 
fortæller om Nordisk Ministerråds seminar  
i september i Grønland, hvor grønlandske,  
islandske og færøske politikere, NGO’er  
embedsmænd og eksperter fik lejlighed til at 
udveksle erfaringer om de særlige forhold, 

CEDAWs kritik af rigsfællesskabet ved den 
forrige eksamination, udtaler professor 
Hanne Petersen, at Grønland og Færøerne er 
trætte af pegefingre og Danmarks fokus på 
de sortsynede historier fra rigerne. I samme 
artikel lød en meddelelse fra Danmarks 
daværende ligestillingsminister, Eva Kjer 
Hansen, da hun blev spurgt om mulighederne 
for et samarbejde om ligestilling med Grøn
land og Færøerne, der tager højde for rigsfæl
lesskabets hjemmestyreregler: ”Det foregår 
ikke og der er heller ingen planer om det” 
med den begrundelse, at ligestilling hører 
under hjemmestyrelovgivningen.

ligestillingsudfordringer
Men hjemmestyrelovgivningen forhindrer 
ikke samarbejder om dialog og erfaringsud
veksling på tværs af rigerne og faktum er, at 
Danmark, Grønland og Færøerne nu sam
arbejder – dog primært i sammenhæng med 
de øvrige nordiske lande. Hvor den davær
ende danske ligestillingsminister valgte at 
blande sig helt uden om emnet ligestilling i 
forbindelse med Grønland og Færøerne, høres 
andre toner fra Danmarks nuværende lige
stillingsminister Lykke Friis. 

– Vi har det vestnordiske samarbejde med 
Island og Grønland og det er godt. CEDAW 
burde måske i højere grad sætte sig ind i, hvad 
det betyder at være i et rigsfællesskab i forhold 
til lovgivningen, lyder det fra Kristianna 
Winther Poulsen, som måske alligevel godt 
ind imellem kunne drømme om lidt støtte. 

– Jeg var så heldig at møde Helle Thorning
Schmidt (formand for Socialdemokraterne  
i Danmark, red.) da hun var heroppe og spur
gte hende for sjov og kun som en provoka
tion, om Danmark ikke kunne bruge CEDAW 
til at pointere overfor Færøerne, at tingene 
kunne blive meget bedre, ligesom man gør 
igennem Danida overfor andre lande? 

 Og hvad svarede Helle Thorning-Schmidt?
– At det ville Danmark ikke, for så ville 

det straks blive misforstået som kolonialisme 
og overherredømme, fortæller ligestillings
formanden. 

Bortset fra at hjemmestyreloven også ville 
forbyde en sådan indblanding fra dansk side 
er ThorningSchmidt inde på noget, der er en 
del af den delikate problematik, når det gæl
der Danmarks rolle i forhold til de to riger. I 
en artikel fra 2007 i KVINFOs webtidsskrift, 
Forum for Køn og Kultur, der handler om 

blandt i alt 8 partiformænd. CEDAW kritise
rer, at der stadig er få kvinder på ledende 
poster i det akademiske miljø og i erhvervs
livets bestyrelser, ligesom man stadig ikke har 
opnået ligeløn. Desuden er trafficking blevet 
et velkendt problem i Danmark, mens det er 
ukendt i resten af riget. 

misforstået som kolonialisme
Selvom CEDAW i sine konklusioner synes at 
anerkende, at ligestilling er lagt ud under 
selvstyrelovgivningen, mener komiteen sam
tidig, at den danske stat bærer det primære 
ansvar for at sikre fuld implementering af 
konventionen i hele rigsfællesskabet. Det sy
nes alle tre riger imidlertid at være uenige i.

– Ligestilling er en sørgelig historie på 
Færøerne. Det er et ignoreret område og vi er 
30 år bagefter de andre nordiske lande, men 
jeg vil aldrig kræve, at Danmark skulle gå ind 
og klare problemerne for os. Det skal og må 
vi selv ordne, siger formanden for Færøernes 
ligestillingsråd, Kristianna Winther Poulsen.

Men Danmark, der har flere ressourcer på om-
rådet, kunne vel godt bidrage positivt til inspiration 
i et samarbejde med Færøerne og Grønland om  
ligestilling? 

Danmark har også 
noget at hente i 
dette fællesskab.

– hanne petersen, forsker 

Jeg vil aldrig kræve, 
at Danmark skulle 
gå ind og klare 
problemerne for os. 
Det skal og må vi 
selv ordne.

– kristianna win ther poulsen, 
færøernes ligestillingsråd

Vi samarbejder 
gerne med både 
Grønland og 
Færøerne – men 
vi dikterer ikke.
– lykke friis, 
dansk ligestillingsminister
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ledare

vård (kontantstøtte) i första hand av jäm
ställdhetsaktivister och feminister samt 
den politiska mitten och vänstern, och 
fam iljer prefererar i allt högre grad dag
hem också för sina 1–2 åringar. I Finland är 
samma typ av kritik mycket svagare och 
hemvård av småbarn under tre år är mer 
utbredd än i Norge. I själva verket har Fin
land på senare år blivit ett av de ledande 
länderna i Europa för ”hemmamammor” 
och mödrars yrkesarbete har minskat märk
bart. Omkring en tredjedel av mödrarna 
stannar hemma mer än 3 år efter barnets 
födelse. Detta till trots för att alla finländ
ska barn under skolåldern har lagstadgad 
rätt till en dagisplats. Nu höjs forskarrös ter 
som varnar för att en del av mammorna 
hotas av permanent marginalisering i  
arbetslivet. Men ingen politiker vågar ifråga
sätta det oerhört populära hemvårdsstödet 
– också kvinnorörelsen tiger.

   
 
.  

”Ropen skalla  
– daghem för alla”

solveIg bergman 

pol.dr. och direktör för nIkk

samhället. Denna politik har vuxit fram 
framför allt genom politisk kamp sedan 
1960talet. Samtidigt är skillnaderna mel
lan länderna påtagliga och intressanta, både 
i ett historiskt perspektiv och idag. Valet av 
omsorgsform, speciellt för de yngsta bar
nen, har alltid varit en omtvistad fråga, inte 
minst för att det relaterar till olika diskur
siva, kulturella och politiska tolkningar av 
vad som är till ”barnets bästa” och vad som 
kännetecknar ”gott moderskap” eller för
äldraskap. Inte heller är det nödvändigtvis 
så, att alla feminister eller kvinnopolitiska 
aktivister – ens inom ett och samma land 
– skulle ha samma önskemål eller visioner 
för barnomsorgspolitiken.

Trots att Finland och Norge t.ex. har 
infört liknande stödformer för hemvård av 
barn under tre år skiljer sig attityderna till 
denna form av omsorg markant från var
andra. I Norge kritiseras stödet för hem

I 
nordisk forskning om framväxten av 
en kvinno eller jämställdhetsvänlig 
familjepolitik får man lätt bilden av 
att alla reformer har kommit ”uppi
från”. Eller, med den amerikanska 

forskaren Joyce Gelbs ord, att vi har haft en 
”feminism utan feminister”.  I den delstudie 
som NIKK ansvarar för i det EUfinansierade 
forskningsprojektet FEMCIT fokuserar vi på 
finländska och norska kvinno rörelsers och 
andra gräsrotsaktörers betydelse för ut
formningen av barnomsorg och delat för
äldraskap sedan 1970talet. Vårt syfte är  
att se på vilken betydelse kvinnorörelser 
och könspolitiska organisationer har haft 
på den samhälleliga, kulturella och poli
tiska utvecklingen beträffande barnom
sorg. Hur har attityder och handlingar på
verkats? Vilka politiska krav har framförts 
och vilka grupperingar har stått i centrum? 
Vem tillkämpar sig rätten till att definera 
vad som är ”god barnomsorg”? 

Vi betraktar barnomsorgen som en av 
de viktigaste frågorna då man önskar stu
dera socialt medborgarskap ur ett könsper
spektiv. För många kvinnor är barntillsyn 
inte bara en social rättighet, utan också en 
central förutsättning för ekonomisk själv
ständighet och livskvalitet. Kollektiv barn
omsorg och föräldraledigheter har varit ett 
av de huvudkrav som den nya kvinnorörel
sen överallt i Norden – och i Europa – ställt 
på samhället och politikerna.

Det är uppenbart att både i Finland och 
Norge har barnomsorgs och föräldraledig
hetspolitiken stött kvinnors deltagande i 

Forskningsnyheter
sverIge

kunskapsbank om våld
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala 
universitet har lanserat en internetbaserad 
kunskapsbank. Där kan personal inom exempelvis 
hälso- och sjukvården, rättsväsendet och social- 
tjänsten på ett lättillgängligt och överskådligt  
sätt ta del av bland annat aktuell forskning och  
rapporter från 16 nationella myndigheter.
NCK:s kunskapsbank samlar en stor mängd 
information om mäns våld mot kvinnor, våld  
i samkönade relationer samt hedersrelaterat  
våld och förtryck. Förutom myndighetspublikationer  
i fulltext innehåller kunskapsbanken ett 60-tal 
nyskrivna guider till olika ämnesområden, 
presentationer av ett stort antal forskare och 
forskningsprojekt samt en söktjänst som är  
kopplad till databaserna Libris och Swepub. 
– vi hoppas att NCK:s kunskapsbank ska bli en 
naturlig ingång för alla som söker information om 
mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer 
och hedersrelaterat våld och förtryck. vi ska vara en 
länk mellan forskare och praktiker, säger Ann-Marie 
Tung Hermelin, chef för NCK:s enhet för kunskaps-
sammanställning och analys av forskningsbehov.
Läs mer: www.nck.uu.se.

nytt nummer  
av nora 
I nr 3.2010 av  
den nordiska vetenskapliga 
tidskriften Nora kan man 
bland att läsa om att 
det finns starka förväntningar 
om att gravida kvinnor ska vara 
hälsosamma och friska och ha 
förmåga att upprätthålla sin vanliga 
arbetskapacitet genom hela graviditeten.  
De som måste trappa ner upplever det ofta  
som ett personligt nederlag. 

sverIge

genusforskning saknas
Svensk genusforskning är svag eller saknas helt inom 
stora samhällsfrågor som mänskliga rättigheter, krig 
och terrorism, utvecklingsekonomi och epidemiologi. 
Det visar en kartläggning som presenterades på en 
hearing om svensk genusforskning i Stockholm i juni, 
skriver nyhetsbrevet Genusperspektiv. 
– Det finns hur mycket som helst att göra, säger 
forskaren Inger Lövkrona som gjort kartläggningen.
vid hearingen deltog förutom genusforskare också 
representanter från de stora forskningsråden.

FInland 

Makten granskad

Forskarna har undersökt skillnader mellan 
mäns och kvinnors maktutövning i både det 
offentliga och privata; i politiken, arbetslivet, 
näringslivet och i familjen. Den globaliserade 
politiken och ekonomin samt förändringarna 
i välfärden har varit centrala teman i studier 
av statlig och institutionaliserad makt. Men 
forskarna har också gjort studier ur ett his
toriskt perspektiv och forskat i mer vardag
liga och informella relationer av makt.  

Inte sedan sjuttiotalet har det gjorts någon 
motsvarande satsning på att studera makten 
i Finland. De skandinaviska länderna genom
förde  alla på 1990talet vetenskapliga makt
utredningar som i stor utsträckning gjort det 
möjligt att jämföra maktfördelningen mellan 
kvinnor och män respektive land.  Men denna 
finska maktstudie är av lite annan karaktär. 

– Hela konceptet har varit annorlunda.  
I de andra nordiska länderna har maktutred
ningarna haft direkt anknytning till den 
politiska processen och ofta börjat med en 
önskan från politiskt håll om en undersök
ning. Men detta har varit ett typiskt  Finlands 
Akademiforskningsprogram, säger ledaren 
av ett av del projekten, Kevät Nousiainen och 
hänvisar till bredden av studier med många 
bidrag också från de humanistiska discipli
nerna. 

Kevät Nousiainen har lett delprojektet 
”Det finska könsmaktsystemet” och tillsam
mans med andra jurister och politologer kon
centrerat sig på mer traditionella sätt att stu
dera makt; vem använder politisk makt?, på 
vilket sätt?, vilka förändringar äger rum?, osv. 

Också på det fältet ser Kevät Nousiainen 
skillnader i det finska angreppsättet.

– Vi har sysslat mycket med EUfrågor.      
I till exempel den norska maktutredningen 
uppfattade jag att tyngden låg på det nat io
nella beslutsfattandet och att det var lite  
fokus på globaliseringsproblematiken. Hela 
invandringspolitiken hade inte heller riktigt 
hunnit med. 

– Sådana saker gör det svårt att nu för 
tiden förhålla sig enbart till ett nationellt 
perspektiv. Vi lever nu i en mycket mer frag
menterad värld, säger Kevät Nousiainen.

Att det i Finland är Finlands Akademi som 
sätter studier av makt på agendan förvånar 
inte Kevät Nousiainen som menar att man inte 
haft den traditionen i Finland att man från 
politiskt håll skulle beställa eller önska sig 
utredningar som ger svar på frågor om makt.

JennIe westlUnd 

tIps sendes tIl bosse.parbrIng@nIkk.UIo.no
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det omfattande forskningsprogrammet makten i Finland  
avslutades i september.  av drygt 20 projekt finansierade  
med sammanlagt 6,5 miljoner euro av Finlands akademi,  
har fem handlat om kön och makt.  
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Kalender
2010
24-25.10
women strike back 
Internationell konferens om våld mot kvinnor  
och demonstration mot löneskillnader.
reykjavik, Island
www.kvennafri.is

5.11
bland gräsrötter, rödstrumpor och  
statsfeminister. kvinno- och  
könsaktivismens betydelse i norden.
oslo, norge
www.nikk.no 

16.11
kønsmainstreaming – udfordringer og 
 muligheder på social- og sundhedsområdet.
nordisk konference om køn i behandling og 
socialt arbejde.
københavn, danmark
www.kabs.dk

25-26.11
equality, growth and sustainibility –  
do they mix?
europeisk konferens.
linköping, sverige
www.liu.se/genusforum/konferens

19-21.05 2011 
Community, work and Family Conference
tampere, Finland
www.uta.fi

Fler arrangemang FInns på 

www.nIkk.no


