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Fremme af ligestilling mellem
kønnene i den politiske
beslutningstagning

Lige deltagelse af kvinder og mænd i politik er
en vigtig forudsætning for et effektivt demokrati og en god forvaltning. Ud over at styrke
og forbedre det demokratiske system har flere
kvinders deltagelse i den politiske beslutningsproces mange positive samfundsmæssige virkninger, der kan medvirke til at forbedre kvinders
og mænds liv. Fordelene omfatter mere retfærdige samfund og inkluderer forvaltning, højere
levestandarder, en positiv udvikling inden for
uddannelse, sundhed og infrastruktur og mindre politisk korruption.

Kvinder er langsomt, men sikkert på
vej til toppen
I de seneste ti år har andelen af kvinder i ledende topstillinger i politiske institutioner og offentlige forvaltninger i hele EU været støt stigende. Nedenstående
figur viser udviklingen siden 2003 på lokalt, regionalt,
nationalt og europæisk plan.

Figur 1 — Forbedringer af kønsbalancen blandt politiske beslutningstagere i EU-28, 2003-2015
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Mænd står fortsat i spidsen for de
politiske partier
Kvinderne er ikke fuldt ud inddraget i de
uformelle netværk
De fleste politiske partier i EU ledes af mænd, jf. EIGE’s
rapport om ligestilling mellem kvinder og mænd
i magtstrukturer og beslutningstagning fra 2015 —
»Gender Equality in Power and Decision-Making«.
Det understreges i rapporten, at blot 13 % af formændene og 33 % af næstformændene i de store
politiske partier i EU var kvinder i 2014. Formelle og
uformelle netværk i politiske partier er af meget stor
betydning for at opnå topstillinger, fastholde partiets støtte og gennemføre politiske forandringer.
Det er som oftest mænd, der dyrker det uformelle
netværkssamarbejde efter arbejdstid. Disse mandsdominerede netværk kan således opretholde mændenes dominans og lederskab (EIGE’s rapport om ligestilling mellem kvinder og mænd i magtstrukturer
og beslutningstagning).

Kønsstereotyper afholder kvinder fra at
nå til tops
De fastlåste kønsstereotyper og kulturen i mange politiske partier, der er præget af en »maskulin« ledelsesstil,

er fortsat til hinder for en ligelig repræsentation. Lederstillinger har historisk set hovedsageligt været besat af
mænd. De egenskaber og færdigheder, der forventes
af ledere — såsom gennemslagskraft, dominans eller
en rationel tankegang — knyttes typisk til maskuline
egenskaber, og lederskab forbindes derfor ofte med
mænd. Kønsstereotyper afspejles ligeledes i fordelingen af ministerier og ledende administrative stillinger
i ministerier. Mænd er dominerende i ministerier relateret til grundlæggende statslige funktioner såsom forsvar, retsvæsen og udenrigspolitik, hvorimod kvinder
er koncentreret i ministerier med sociale og kulturelle
funktioner, hvilket styrker de stereotype forventninger
om, at kvinder er bedre til at tage sig af områder såsom
uddannelse, sundhed og kultur.

Politiske partier lukker kvinder ude
Politiske partier spiller en afgørende rolle for, i hvilket
omfang og på hvilket niveau kvinder har muligheder
for at deltage i partipolitik. Kvinders muligheder for
at opnå lederstillinger ligger ligeledes i hænderne
på partitoppen, som kontrollerer udvælgelses- og
optagelsesprocesserne. Politiske partier bestemmer
også rækkefølgen på valglister, valgkredslisterne og
partistrukturer. Politiske partier kaldes derfor ofte for
»ledvogtere«.

Figur 2 — Andel af kvinder i nationale parlamenter, hvor der anvendes kvoter, i 2003 og 2015
100

S = Sociale og kulturelle funktioner

E = Økonomi

I = Infrastruktur

B = Grundlæggende funktioner

Procentdel af kvinder

80

60
Kønsbalancezone
40

20

0
2003
Kilde:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Europa-Kommissionens database over kvinder og mænd inden for beslutningstagning.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Hvad bliver der gjort for at forbedre
kønsbalancen?
En række EU-medlemsstater har styrket deres tilsagn
om at fremme ligestillingen mellem kønnene i den
politiske beslutningstagning ved at indføre obligatoriske eller frivillige kønskvoter for at skabe kønsbalance
i politik og indføre mål for kønsbalance i udvælgelsen
af kandidater. EIGE’s forskningsresultater viser, at medlemsstater med bindende eller frivillige kvoter har haft
den største gennemsnitlige stigning i kvinders politiske repræsentation siden 2003. Tallene viser, at andelen af kvinder i nationale parlamenter steg 10 procentpoint og nåede op på 29 % i gennemsnit i 2014. I lande
uden kvoter lå kvinders repræsentation på 27 % med
en minimal gennemsnitlig stigning i de seneste ti år.
Kvoter er én metode til at forbedre kønsbalancen. De
kan dog ikke stå alene. Der er også behov for andre foranstaltninger såsom offentlige debatter, kampagner,
regelmæssig overvågning og holistiske programmer
til at fremme kvinders deltagelse i politik.

God praksis for at fremme kvinders rolle
i den politiske beslutningstagning
EIGE har identificeret en række eksempler på god
praksis, der skal give flere kvinder de relevante færdigheder og sættte dem i stand til at forfølge en politisk karriere på mere diversificerede og repræsentative vilkår.
Målrettede foranstaltninger og initiativer: Det
ser ud til, at bindende retlige eller frivillige foranstaltninger gennemført af politiske partier øger kvinders

deltagelse i beslutningstagningen. En bred vifte af
målrettede incitamenter såsom offentlige debatter,
oplysningsaktiviteter og en mere gennemsigtig ansættelses- og karriereudviklingspraksis er ligeledes
vigtig for udviklingen.
Regelmæssig overvågning: Det er vigtigt at følge
udviklingen og vurdere, hvilke initiativer der virker
eller ikke virker. EIGE’s database over kønsstatistikker
kan anvendes i overvågningen, da den giver adgang
til kønsopdelte data, som kan sammenlignes på
tværs af alle EU’s medlemsstater.

EIGE udarbejder jævnligt rapporter, der ser nærmere på forskellige områder af Beijinghandlingsprogrammet (BPfA), på anmodning af formandskaberne for Rådet for Den Europæiske Union. De
seneste rapporter omfatter bl.a.:

• Gender equality in power and decision-making

(ligestilling i forbindelse med magtbeføjelser
og deltagelse i beslutningsprocessen) (2016)
• Gender gap in pensions in the EU (kønsbestemte pensionsforskelle i EU) (2015)
• Gender equality and economic independence: part-time work and self-employment (ligestilling og økonomisk uafhængighed: deltidsarbejde og selvstændig beskæftigelse) (2014).
Du kan se alle EIGE’s tidligere BPfA-rapporter
og -publikationer på http://eige.europa.eu/
monitoring-the-bpfa

Figur 3 — Andel af kvinder i nationale parlamenter, hvor der anvendes kvoter, i 2003 og 2015

Procentdel af kvinder

100

2003

Gennemsnit 2003

Gennemsnit 2014

80
60
Kønsbalancezone
40
20
0

IE EL PL FR HR PT BE SI ES
Lovbestemte kandidatkvoter
og frivillige partikvoter

Kilde:

2014

HU MT CY RO CZ SK UK LT LU IT AT DE NL SE
Kun frivillige partikvoter

LV BG EE DK FI
Ingen kvoter

Europa-Kommissionens database over kvinder og mænd inden for beslutningstagning, QuotaProject, tilgængeligt på adressen: http://www.quotaproject.
org/, Krook, 2009, Thames and Williams, 2013.

Inddragelse af unge kvinder: Hvis ikke flere unge
kvinder får lyst til at gå ind i politik, vil kvinder
fortsat være underrepræsenteret på poster, der
besættes ved valg. Mentorordninger, uddannelseskurser, offentlige kampagner og professionelt
netværkssamarbejde kan spille en vigtig rolle med
hensyn til at tilskynde flere kvinder til at stille op til
valg og forberede dem på en politisk karriere.

Kønsbalance: Et 40/60-forhold betragtes generelt
som acceptabel.
Kønsparitet: Et numerisk begreb, ofte betegnet
som et 50/50-forhold.
Kritisk masse: Andelen af mænd eller kvinder
i beslutningstagende stillinger udgør mindst 30 %.
Der findes yderligere oplysninger om ligestillingstermer i EIGE’s Gender Equality Glossary and Thesaurus.
onlineredskab, der gør det nemmere at måle en politisk institutions fokus på ligestillingsaspektet. I redskabet er der fokus på en række nøglekriterier, lige fra
valgsystemer til parlamentariske arbejdsvilkår. Ved at
undersøge barriererne for kvindelige politikere i alle
karrierefaser vil dette redskab gøre det lettere for institutioner at identificere diskriminerende praksis og
udvikle foranstaltninger til at imødegå denne praksis.

EU’s politiske prioriteter

Kort om parlamenter med fokus på
ligestillingsaspektet
Parlamenter, som skaber gunstige vilkår for kvinder
uden chikane på arbejdspladsen og diskriminerende praksis, kan fremme flere kvinders aktive deltagelse i politik. EIGE er ved at udvikle et interaktivt

EU’s tilsagn om at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i beslutningstagningen styrkes i Europa-Kommissionens strategiske indsats for ligestilling
mellem kønnene 2016-2019. Fremme af ligestilling
mellem kvinder og mænd i beslutningstagning opstilles som et af de prioriterede områder. I dokumentet redegøres ligeledes for foranstaltninger vedrørende indsamling og formidling af data om kvinder og
mænd i topstillinger i tæt samarbejde med EIGE.
I den europæiske ligestillingspagt (2011-2020) bekræfter Rådet på ny sit tilsagn om at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, og det angives
udtrykkeligt at »kvinders indflydelse og status i det
politiske og økonomiske liv skal fremmes.«
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For yderligere oplysninger:

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er EU’s
videnscenter for ligestilling mellem kønnene. EIGE støtter beslutningstagerne
og alle relevante institutioner i deres bestræbelser på at gøre ligestilling mellem
mænd og kvinder til virkelighed for alle europæere ved at stille specifik ekspertise
og sammenlignelige og pålidelige data om ligestilling mellem kønnene i Europa
til rådighed for dem.
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