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1. Introduktion
An essential tenet of any democratic framework is the principle of human rights, including the
granting and exercise of the political rights of both men and women (Ballington og Karam 2002:24)

Før var kravet til et velfungerende demokrati, at alle havde ens rettigheder de jure, dvs. at kvinder
og mænd havde ens lovmæssige rettigheder til at stille op til valg og stemme. I dag har kravene
ændret sig. Nu er der også et krav til at der skal være de facto lighed, dvs. at kvinder og mænd i
realiteten også på lige fod er med i de politiske beslutningsprocesser (Diaz 2005:37).
Ud fra et demokratisk synspunkt kan det således problematiseres, at de færøske kvinder frem til i
dag har været relativt dårligt repræsenterede i det færøske parlament, Lagtinget.

Kvinders politiske repræsentation er et emne, som der har været et stadig større fokus på, de sidste
tredive år. Der er vedtaget en række konventioner i både FN og EU regi, samt afholdt et væld af
internatonale konferencer om den skæve kønsfordeling i parlamenter. Herunder CEDAW, ”the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” vedtaget af FN i
1979. Manglende kvindelig repræsentation kan ses som et demokratisk underskud.

Tanken om politisk lighed, i form af en lige repræsentationen af kvinder og mænd i parlamenter, har
også forplantet sig som del af et større ideologisk tankekompleks. Et tankekompleks som mere og
mere synes at vinde frem i Europa. Foruden kvinders ligestilling med mænd er også andre idealer
tilknyttet dette “humanistiske” tankekompleks, om man vil. Herunder sekularisering,
menneskerettigheder, liberal holdning til homoseksuelle og abort. Tanken om politisk ligestilling
synes at vinde frem, dels i tilknytning til et velfungerende demokrati, og dels som en nødvendig del
af det moderne samfund.

Det er indenfor rammerne af dette moderne tankekompleks at jeg har undret mig over, at
repræsentationen af kvinder i Færøernes Lagting er så relativt lav. Især i lyset af Færøernes
geografiske placering i Norden.
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På det politiske ligestillingsområde lå de nordiske lande i 2007 forrest, med en gennemsnitlig
repræsentation af kvinder i parlamenter på 41 %1. Til sammenligning lå repræsentationen af kvinder
i Færøernes Lagting på 9,4 %. Forskellen er iøjefaldende.
Jeg har sat mig for at finde ud af, hvilke forklaringer der kan være på, at Færøerne, geografisk
placeret i ligestillingens højborg Norden, i 2007 havde en kvindelig repræsentation i Lagtinget på
linje med de Arabiske lande? 2.
I forhold til resten af verdenen placerede Færøerne sig også lavt på den politiske ligestillings
parameter. I de europæiske parlamenter lå den gennemsnitlige kvindelige repræsentation i 2007 på
18.1 %, mens det samlede verdensgennemsnit lå på 17, 3 %, mens Færøerne som sagt lå på 9,4 %.
(IPU 2007) 3.

Det er dog især i relation til den nordiske region at Færøerne som case er en spændende anomali at
se nærmere på. Eksempelvis blev de første kvinder valgt ind i Færøernes Lagting mellem 56 – 71 år
efter, at de første kvinder blev valgt ind i de øvrige nordiske landes parlamenter! Spørgsmålet er så,
hvad det er der gør, at Færøerne ikke har fulgt med de øvrige Nordiske lande på det politiske
ligestillingsområde? Det leder frem til problemformuleringen.

1.1 Problemformulering:
Hvilke politiske, socioøkonomiske og kulturelle forklaringer kan der være på Færøernes relativt
lave repræsentation af kvinder i Lagtinget frem til 2008?

I det næste afsnit redegør jeg for hvordan jeg mere præcist jeg kommer til at undersøge hvilke
årsager eller forklaringer der ligger bag den lave kvindelige repræsentation i Færøernes Lagting.

1

Tal pr. 1.12.2007 fra Inter-Parliamentary Union (IPU 2007) www.ipu.org
De Arabiske lande havde i gennemsnit en kvindelig repræsentation i parlamenter på 9,5 % i 2007 (IPU 2007)
3
Her er de nordiske lande ikke talt med (IPU 2007).
2
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2. Teori: To hovedtilgange til repræsentationsstudier
Der er overordnet to måder at se problemet med underrepræsentation af kvinder i parlamenter eller
andre individer tilhørende underrepræsenterede grupper i samfundet, i parlamentet. De to tilgange
kan sammenfattes i følgende punkter.

1) Underrepræsentationen kan anskues for værende et eksplicit politisk problem. Her fokuseres
der på de politiske strukturer og graden af inklusion, som hovedforklaring på den kvindelige
underrepræsentation4.
2) Underrepræsentationen kan anskues som et mere generelt problem. Her fokuseres der ikke
kun på de politiske strukturer, men også på de socioøkonomiske og kulturelle strukturer som
forklaring på den kvindelige underrepræsentation 5 (Diaz 2005:50).

Jeg har valgt den sidst nævnte tilgang som platform for studiet af underrepræsentationen af kvinder
i det færøske Lagting. Valget af tilgang bygger på min hypotese om, at den kvindelige
underrepræsentation skyldes et mere generelt problem, end blot eksplicit det færøske politiske
system. Min hypotese er, at årsagerne til underrepræsentationen af kvinder er bredere forankret end
som så, i de færøske samfundsstrukturer. Min opgave er så at finde frem til, om min hypotese
holder eller ej og i så fald, hvilke faktorer der synes at have størst forklaringskraft i forhold til.
Færøerne som case.
Blandt forskerne, der ser underrepræsentation af kvindelige parlamentarikere som et generelt
samfunds problem findes der enighed om, at der overordnet er tale om tre overordnede
hovedforklaringer. En politisk, en socioøkonomisk og en kulturel forklaring (ibid.).

2.1 Tre hoved forklaringer på underrepræsentation af kvinder i parlamenter.
Nedenfor gennemgås de tre hovedforklaringer, deres indhold og de forskning resultatet der på
verdensplan er opnået ved internationalt komparative analyser, der har testet forklaringskraften på
de enkelte forklaringer.
4

Giele and Smock 1977; Kohn 1980; Lovenduski and Hills 1981; Norris 1985; Gallagher and Marsh 1988; Maille
1990; Bullock and MacManus 1991; Chapman 2993; Matland and Studlar 1996; Reynolds and Reyilly et al. 1997;
Matland 1998; Dahlerup 1998; Kenworthy and Malami 1999; Caul 1999, 2001. (Diaz 2005: 83)
5
Rule and Krauss 1981, 1987; Norris 1985; Wech and Studlar 1986; Rule and Zimmerman 1994; Moore and Chackman
1996; Paxton 1997; Kenworthy and Malami 1999; Reynolds 1999; Norris and Inglehart 2001; Paxton og Kunowich
2003; Diaz 2005 (ibid).
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2.2 Politiske forklaringer.
Politiske forklaringer knytter sig til hvordan det politiske system er struktureret med bl.a.
valgsystemer og partiernes rekruttering af kandidater. De politiske strukturer er med til at sætte
rammerne for efterspørgslen efter kvindelige kandidater og kan, i kraft heraf ,have betydning for
antallet af kvinder i parlamenter. De politiske strukturer kan være med til henholdsvis at hindre eller
fremme kvinders muligheder for at komme ind i politik. Jeg har sat ordet i kursiv for at understrege,
at det med de politiske strukturer er muligt at holde kvinder ude fra de politiske fora og derfor er det
relevant at se på hvor åbne eller inklusive de politiske fora er for alle samfundsgrupper, og individer
tilhørende forskellige dele af samfundet.

2.3 Hvad siger den internationale forskningen om de politiske forklaringer?
Blandt forskere er det bredt accepteret, at forholdstals valgsystemer giver kvinder bedre muligheder
end flertalsvalgsystemer til at få sæde i parlamenter. Flere studier har vist en positiv sammenhæng
herimellem (Norris 1987 og 2000b, Rule 1987, Lovenduski og Hills 1981, Matland 1998; Vengroff
1999; Lijphart 1994; Rule og Zimmerman 1992). Der findes dog også undtagelser.
Udfra en analyse af halvfjerds lande har Oakes og Almquist (1993) ikke kunnet påvise en positiv
sammenhæng mellem valgsystemet og andelen af kvinder i parlamenter (Paxton 1997:445).

2.4 Socioøkonomiske forklaringer.
Denne type forklaringer omhandler andelen af kvinder på arbejdsmarkedet, samt kvinders position
på arbejdsmarkedet. Tanken er, at kvinders muligheder for økonomisk og viden orienteret
magtliggørelse, er en forudsætning for, at kvinder kan komme i betragtning som politiske
kandidater. Det antages at for at komme i betragtning som kvalificeret kandidat til politiske poster,
skal kvinder have opnået en vis kompetence via arbejde, uddannelse eller andre områder af deres
liv. Det antages, at de socioøkonomiske samfundsstrukturer herigennem er med til at påvirke
udbuddet af kvalificerede, kvindelige kandidater til politiske poster.

2.5 Hvad siger forskningen om de socioøkonomiske forklaringer?
Der er mangel på international forskning af de socioøkonomiske forklaringer. De
forskningsresultaterne der foreligger, har ikke givet entydige resultater. Oakes og Almquist (1993)
har fundet en positiv sammenhæng mellem andelen af kvinder i arbejde og andelen af kvinder i
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parlamenter. Når de sammenligner kvindelige ledere med mænd, har de dog ikke kunnet finde en
sammenhæng.
Norris (1985) har, i modsætning til Oakes og Almquist, ikke kunnet finde at andelen af kvinder i
arbejde, andelen af kvinder i universiteter eller som “professionals” har en signifikant betydning for
andelen af kvinder i parlamentet. Hendes resultater bygger på en analyse af liberale demokratier
(Paxton 1997:444).
Til trods for, at der er behov for en vis kompetence, så viser nyere forskning at kvinders manglende
uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet ikke udgør forklaring nok på hvorfor andelen af
kvinder i parlamenter er så varieret lande imellem (Paxton og Kunovich 2003; Diaz 2005: 28)

2.6 Kulturelle forklaringer.
Kulturelle forklaringer knytter sig til samfundets syn på kvinder, herunder kvinders formåen og
kompetencer. Religion er også en del af de kulturelle forklaringer, forstået på den måde, at religion
bærer og/eller afspejler særlige normer, og syn på kønsroller. Paxton definerer denne gruppe
forklaringer som et sæt af “ideological beliefs about women’s role and position in society” (Paxton
1997: 28).
Argumentationen er, at hvis samfundet ser kvinder som værende mænd underlegne og mindre
kompetente end mænd, så vil kvinderne have svært ved nå til tops i det politiske liv. Dels påvirkes
efterspørgslen efter kvindelige kandidater til politiske poster af kulturens i boede normer og
værdier. Ikke blot via de politiske partiers syn på kvinder, som kan påvirke partiernes rekruttering
af nye kandidater, men også vælgernes syn på de opstillede kvindelige kandidater.

Udbuddet af kvindelige kandidater til politiske poster er desuden en meget betydningsfuld faktor,
der påvirkes af kultur og ideologi. Det antages, at samfundets syn på kønsroller og religiøse normer,
via socialiseringen af kvindelige individer i en sådan grad kan internaliseres i kvinderne,
at det skaber indre barrierer for at kvinder ikke tør/vil profilere sig som politiske kandidater, til
trods for, at de måtte være både kvalificerede og have lysten til jobbet.
Foruden at påvirke efterspørgslen efter kvindelige kandidater, kan kultur og ideologi således også
være med til at mindske udbuddet af kvalificerede kvindelige kandidater, via kvindernes på forhånd
frasortering af dem selv.
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2.7 Hvad siger forskningen om de kulturelle forklaringer?
I lighed med forskning resultaterne af de politiske og socioøkonomiske forklaringer, så er
resultaterne af forskningen af de kulturelle forklaringer heller ikke entydige.
Giele og Smock (1977), Newland (1979) og Kohn (1980) har alle påvist, at samfundets syn på
kvinders deltagelse i de offentlige fora, kan påvirke kvinders muligheder for at gå ind i politik
(Paxton 1997).
I 2003 fandt Paxton og Kunovich i en analyse af 46 lande, at de ideologiske forklaringer i højere
grad end både de socioøkonomiske og politiske forklaringer, påvirker andelen af kvinder i
parlamenter (Paxton og Kunovich 2003:102).
I 2003 kom Inglehart og Norris frem til samme resultat i deres analyse af 62 lande, hvor de
analyserede betydningen af kulturelle normer og holdninger til kvinder og hvordan det påvirker
andelen af kvinder i parlamenter (Inglehart og Norris 2003: 141).
Det skal dog nævnes, at hverken Paxton og Kunovich eller Inglehart og Norris i deres analyser har
medregnet politisk institutionelle reformer direkte rettet mod at fremme andelen af kvinder i politik.
Var dette taget med, kan man forvente, at den politiske faktor kunne få øget forklaringskraft.

Et noget ældre studie af Norris (1985) af de kulturelle faktorers betydning for andelen af kvinder i
parlamenter i 24 lande viste mere tvetydige resultater (Paxton 1997).
Størstedelen af forskningen af kulturelle faktorer understøtter dog hypotesen om at der er en
sammenhæng mellem et samfunds holdninger til kvinders evner og andelen af kvindelige
parlamentarikere. I stil med de socioøkonomiske faktorer, så mangler der også forskning af de
kulturelle faktorer. Dels er det svært at indsamle denne type data, da begrebet er svært at
operationalisere og sammenligne over landegrænser. Dels har der også været problemer med
kvaliteten af den indsamlede data og manglende data over tid (Diaz 2005:29).

2.8 Valg af teori.
For at finde et passende teoretisk udgangspunkt og analyseramme for specialet har jeg set på, hvilke
forskere der har gennemført lignende analyser som den jeg skal til at lave.
Jeg har fundet at arbejdet af henholdsvis Pamela Paxton (1997) og Mercedes Mateo Diaz (2005) og
deres teorier er både interessante og relevante. Hver især laver de komparative analyser af
repræsentationen af kvinder i parlamenter. Analyserne baseres på en teoretisk ramme bygget op
omkring de politiske, de socioøkonomiske og de kulturelle forklaringer.
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Paxton og Diaz er relevante, dels fordi deres arbejde indholdsmæssigt ligger tæt opad det, jeg skal
til at arbejde med i specialet, samtidig som de inkorporerer alle tre forklaringstyper med i analysen.
At få alle parametre med i analysen, er for mig at se en nødvendighed, for at sikre en så bred og
gennemført analyse af forholdene på Færøerne som muligt.
Der er dog også forskelle på min analyse ift. Paxton, og Diaz’s. De laver komparative analyser med
et stort antal cases. Det gør jeg ikke. Til trods for denne forskel mener jeg stadig at deres teorier er
relevante at bruge, da det ikke er nødvendigt med et stort antal komparative cases for at kunne
bruge analyserammen.
Det, som Paxton og Diaz begge gør, er at opstille de tre ovennævnte forklaringer som udgangspunkt
for analysen, hvorefter de så tester forklaringskraften ved de enkelte forklaringer, via en række
undervariable. Det er denne analyseramme og opstilling af variable, der er nyttige redskaber for mig
at bruge i analysen af underrepræsentationen af kvinder i den lovgivende forsamling på Færøerne.

Om end teorierne på mange måder ligner hinanden, så er der er tale om to forskellige teorier.
Paxton og Diaz er nemlig langt fra enige om, hvordan man skal definere henholdsvis de politiske,
de socioøkonomiske og kulturelle strukturer. De er heller ikke enige om hvilke undervariable der
skal knyttes til hver forklaring og hvordan man skal forstå strukturernes indbyrdes relationer (Diaz
2005:52). I nedenstående boks vises hvordan henholdsvis Paxton og Diaz benævner de tre
overordnede variable.
Tabel 1. Paxton og Diaz forklaringsvariable6
Paxton (1997)
Sociale strukturer

Diaz (2005)
Socio-økonomiske strukturer

Det politiske system Politiske strukturer
Ideologi

Kulturelle strukturer

Diaz kritiserer Paxton’s opstilling af de tre forklaringstyper og undervariable for manglende
kausalitet og manglende logisk sammenhæng. Diaz laver en ny teori, i stil med, men forskellig fra
Paxtons tredelte forklaringsmodel, for på de måde at rette op på de mangler hun finder i Paxtons
analyseramme. Det er Diaz nyere og ændrede udgave af den tredelte forklaringsmodel, som jeg
6

Kilde: Diaz (2005:52)
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kommer til at benytte mig af i specialet. Jeg kommer derfor ikke til fulde at belyse Paxtons model,
til trods for at jeg i store træk gennemgår forskellene teorierne imellem for herigennem at kunne
argumentere for valget af Diaz til specialet.
Valget af Diaz er også forklaringen på, at jeg hidtil i teksten har brugt Diaz’s terminologi ved
reference til de tre overordnede forklaringer på kvinders underrepræsentation, hellere end dem af
Paxton.

2.9 Paxton vs. Diaz teori.
I relation til Paxtons Sociale strukturer, som Diaz benævner: Socioøkonomiske strukturer, har
Paxton opstillet undervariable, som noget uhensigtsmæssigt er sat sammen. Nedenstående boks
illustrerer forskellene teoretikerne imellem.
Tabel 2. Paxton og Diaz kategorisering af variable7
Paxton: Sociale strukturer
Andel kvinder i arbejde
Andel højtuddannede kvinder
Landets økonomiske udvikling
Kvinders lighed indenfor ægteskabet
Kvinders ret til skilsmisse Kvinders ret til skilsmisse
Kvinders ret til ejendom

Diaz: Socioøkonomiske strukturer.
Andel kvinder i arbejde
Andel højtuddannede kvinder

Køns baserede lønforskelle

Normer der giver mere magt til mænd end kvinder

Diaz pointerer, at det ville være mere passende at rubricere Paxtons sidste fire punkter under det,
som Diaz i sin teori kalder kulturelle strukturer. Kultur relaterer sig til samfundet syn på kønsroller
og herunder på kvinder generelt (Diaz 2005: 52). Jeg er enig med Diaz i, at love der omhandler
kvinders muligheder for skilsmisse ikke kan forenes som del af samme forklaring, der relaterer sig
til kvinders økonomiske magtliggørelse eks. andel kvinder i arbejde.

Jeg vil dog samtidig kritisere Diaz for ikke at komme med en mere konstruktiv kritik til Paxton. Jeg
mener hun skulle være kommet med et bud på, hvordan Paxton indenfor rammerne af Paxtons egen
teori og definitioner af de tre forklaringer, bedre kunne kategorisere de forskellige
forklaringsfaktorer. Diaz’s kommer noget hurtigt ud af sin kritik, ved at henvise til sin egen teori

7

Kilde: Diaz (2002:52)
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som løsning. Mere hensigtsmæssigt ville det være at henvise til Paxtons egen forklaring; Ideologi,
som den rette kategori for ovenstående variable.
Under forklaringen Ideologi har Paxton nemlig en forklaringsvariabel der omhandler ligestilling:
“the United Naitons Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against women”
(Paxton 1997:445). En forklaringsvariabel som kvinders magtliggørelse indenfor ægteskabet i
højere grad ville passe ind i.
Diaz kritiserer endvidere Paxton for under overskriften Ideologi, at kategorisere “women’s social
and economic equality”, hvor bl.a. variable som køns baserede lønforskelle, traditioner der
favoriserer mænd og omskæring alle knyttes til samme forklaring (Diaz 2005:52).
Jeg er enig med Diaz i, at Paxton igen sætter faktorer sammen hvis heterogenitet er for stor til at
kunne understøtte en og samme forklaring. Især de køns baserede lønforskelle, ville efter min
mening mere naturligt kunne rubriceres under Paxtons sociale strukturer, der omhandler kvinders
økonomiske magtliggørelse, hellere end Ideologi. Diaz løsning på denne fejlplacering er at henvise
til hendes egen socioøkonomiske strukturer, som det rigtige sted at placere de køns baserede
lønforskelle i.

2.10 Begrundelse for valg af Diaz.
Der er især tre årsager til at jeg har valgt benytte Diaz’s teori i specialet. Den første er den teoretiske
stringens og logiske sammenhæng mellem forklaringsgrupper og undervariable, som Diaz i højere
grad end Paxton præsenterer.
Den anden årsag er, at Diaz introducerer to nye faktorer som hun mener, kan være med til at
forklare andelen af kvinder i parlamenter. Den ene faktor er fordelingen af regeringsmagten på
højre-venstre skalaen og den anden er tidspunktet for kvinders valgret og ret til at stille op til valg.
Via Diaz forskning har hun sandsynlig gjort, at disse faktorer har en vis forklaringskraft og derfor
også er relevante at tage med (Diaz 2005).
Den tredje årsag er Diaz teoretiske placering i kontroversen om, hvordan de tre forklaringer,
socioøkonomiske, politiske og kulturelle forklaringers indbyrdes påvirker hinanden og i sidste ende
kønsfordelingen i parlamenter.

Kontroversen mellem teorierne går på, hvorvidt det er nødvendigt med magtliggørelse af kvinder
bottom-up som en forudsætning for, at kvinder kan få politisk magt? Kan kvinder få del i den
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politiske magt, uden en forudgående magtliggørelse i andre områder af deres liv først? Med andre
ord, kan kvinder top-down opnå politisk magt, for derigennem at bruge magten som redskab til at
sikre ændringer i kvinders vilkår top-down?
Diaz påviser at der her opstår et endogenity -problem, dvs. en situation, hvor det er problematisk
empirisk at se hvad der kommer først og hvad der påvirker hvad. Et problem, som Paxton og Diaz
præsenterer hver sin løsning på.

Paxton påviser, at det er nødvendigt med en magtliggørelse i andre områder af kvinders liv, som
forudsætning for at kvinder kan få politisk magt. Hun skriver: “Women can translate part of their
power, gained in other areas of life, into political power and privilege but cannot gain political
power without having power in other areas first” (Paxton 1997:444).
Paxton påviser således en kausal sammenhæng, bottom up, mellem magtliggørelsen af kvinder og
deres mulighed for at få politisk magt. Ændringer i andelen af kvindelige parlamentarikere, beror
således på, at der sker ændringer eller øget magtliggørelse af kvinder via de sociale strukturer og
ideologiske strukturer jf. Paxtons terminologi.

Paxton understøtter sit argument med henvisning til Blumberg (1984).
Blumberg mener, at der findes et magthierarki, hvor politisk magt er i toppen af pyramiden, mens
magt typer som økonomisk magt findes længere nede i hierarkiet. Blumberg argumenterer for, at
kvinder må have magt i bunden i relation til familieliv, i midten i relation til arbejde og uddannelse,
for derefter at nå toppen af magthierarkiet, den politiske magt (Paxton 1997: 444).
For empirisk at understøtte denne kausale sammenhæng, henviser Paxton til kvindebevægelsens
første bølge (Chafetz og Dworkin1989), hvor de fremførte krav om uddannelse og økonomiske
reformer forud for øget politisk magt (Paxton 1997: 444).

Diaz anfægter Paxtons fremstilling af det kausale forhold mellem kvinders magtliggørelse bottom
up som en stålfast forudsætning for den politiske magt. Hun refererer til Frankrig og England, hvor
kvindebevægelserne krævede politisk magt, for derigennem via det politiske system top-down at
kunne ændre kvinders vilkår (Diaz 2005:53). Om end Diaz, i modsætning til Paxton, påviser at en
magtliggørelse af kvinder også kan ske top-down, så støtter hun Paxton i, at der i fleste tilfælde sker
en magtliggørelse af kvinder bottom-up, forud for kvinders politiske magtliggørelse.
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Relevansen af at belyse endogenity problemet så udførligt er, at nøglen til hvad der sætter skub i
forandringer i kønssammensætningen i parlamenter, ligger gemt i selve denne problematik. For
hvad påvirker egentlig hvad?

Hvis Paxton har ret, er det via de sociale strukturer og ideologiske strukturer, at der skal opnås
ændringer i det politiske systems evne til højere grad af inklusion.
Problemet med Paxtons fremstilling af kausale årsags-virkning forhold bottom-up, er at hun ikke
påviser, hvordan ændringer i de sociale og ideologiske strukturer frembringes.
Diaz kritiserer Paxton for ikke at komme ind på hvordan ændringer frembringes. Diaz søger at løse
endogenity problemet ved at præsentere en tostrenget model, som også giver et bud på hvad der
sætter skub i ændringsprocesser og skaber ændringer indenfor såvel de politiske, socioøkonomiske
og kulturelle strukturer.

It will be argued here, that there can be two models of change:
1) Top-down, in which, along the lines of the suffragettes’ strategy, political power will bring
about socio-economic improvement and cultural change; and
2) Bottom-up, in which socio-economic and cultural changes have slowly brought women into
political power (Diaz 2005:54).

Om forholdet mellem de enkelte strukturer skriver Diaz:
It looks as though a certain degree of female participation in the socio-economic sector is
necessary as a preparatory stage for more essential changes in the cultural structures, which
will, in turn, foster political empowerment.. From here, the interactive process between the
economic and the political starts (Diaz 2005:81).

Til trods for at Diaz foreslår denne løsningsmodel på hvordan ændringer forekommer, så lader hun
det på ingen måde være tvetydigt, at dette er et svært problem at håndtere, og helt umuligt at fastslå
nogen klare kausale forhold mellem variablene. Dels pga. at der mangler data på området. Dels pga.
dårlig kvalitet af de eksisterende data og så det faktum, at de politiske og socioøkonomiske
strukturer er så tæt forbundet, at det nærmest er umuligt at få klarlagt hvad der påvirker hvad (Diaz
2005: 81).
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I forlængelse heraf må jeg i relation til specialet med det samme nedsatte ambitionsniveauet, fra et
evt. ønske om at få afdækket hvilke klare forhold der er mellem de faktorer der påvirker andelen af
kvinder i parlamenter, til i stedet at have en ambition om at afdække, hvilke faktorer der kan være
med til at forklare, hvorfor repræsentationen af kvinder i det færøske Lagting er så relativt lille i
forhold til især de nordiske lande, men også i forhold til resten af Europa.
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3. Teorien af Mercedes Mateo Diaz
Som før påvist er Diaz teori struktureret efter de tre hovedforklaringer, henholdsvis
socioøkonomiske, politiske og kulturelle forklaringer. Til hver af forklaringerne er der tilknyttet
variable. Variable der alle på hver sin måde er bud på faktorer der kan forklare, eller være med til at
forklare, underrepræsentationen af kvindelige parlamentarikere.
Den afhængige variabel udgøres af procentdelen af kvinder i den lovgivende forsamling. I det
følgende gennemgås kort de uafhængige variable, med henblik på at kridte banen op til analysen af
min case.

3.1 Politiske forklaringer.
I relation til de politiske strukturer er der følgende fire variable, der ifølge Diaz kan være med til at
påvirke andelen af kvinder i parlamenter:
1) Det årstal hvor kvinder fik stemmeret og retten til at stille op til valg
2) Valgsystemet
3) Regeringsmagtens placering på den politiske højre-venstre skala.
4) Tiltag iværksat med henblik på at øge andelen af kvinder i parlamenter, herunder kvoter.

3.1.1 Det årstal kvinder fik stemmeret og retten til at stille op til valg.
Antagelsen bag denne variabel er, at jo længere et land har haft en demokratisk tradition, med frie
valg og åben parti konkurrence, jo mere vil landet integrere og værdsætte lighedsprincippet og det
repræsentative demokrati.
Med lighedsprincippet refereres til at alle borgere er lige for loven. Med det repræsentative
demokrati refereres til princippet om individets lige rettigheder til at deltage i det politiske liv.
Tanken er så, at jo mere integrerede disse to principper er i et lands politiske kultur, jo mere vil et
land, alt andet lige, også støtte op omkring politisk lighed mellem mænd og kvinder (Diaz 2005:
58).
For at kunne operationalisere denne variabel til et analytisk redskab, ses der dels på tidspunktet hvor
mænd fik stemmeret. Dette for at få starttidspunktet for et lands demokratiske tradition. Tidspunktet
for hvornår kvinder fik stemmeret medtages også, da den indikerer et lands køns baserede politiske
lighed.

17

3.1.2 Valgsystemet.
Via valgsystemet opstilles regler og krav til politiske kandidater, før de kan stille op til valg.
Internationale forskningsresultater viser, som før påvist, at man med en rimelig stor sikkerhed kan
sige, at forholdstalsvalg systemer er mere inklusive end flertalsvalg systemer. Det antages således,
at jo mere proportionalt valgsystemet er, jo bedre er mulighederne for kvinder at blive valgt og få en
plads i parlamentet (Diaz 2005: 59).

3.1.3 Magtbalancen på højre-venstre skalaen.
En anden velkendt hypotese er, at hvis regeringsmagten ligger hos partier, der har et menneskesyn
der værdsætter lighed, så vil der være en større tilbøjelighed til åbenhed overfor politisk lighed
kønnene imellem. Hypotesen er, at man kan forvente antallet af kvinder i parlamenter at stige, når
regeringsmagten ligger i hænderne på parlamenter der politisk ideologisk placerer sig til venstre for
midten.

3.1.4 Reformer med henblik på at øge andelen af kvinder i parlamenter, herunder kvoter.
Diaz har lavet en klassificering af de forskellige tiltag der kan iværksættes med henblik på at øge
andelen af kvinder i parlamenter. En klassificering der forud ikke har eksisteret i en så
operationaliser bar udgave som den af Diaz, og som gør det muligt at sammenligne forskellige
lande. Diaz har opbygget klassificeringen efter EU landenes love og regler på området, som også er
hendes empiriske fokus. Jeg kommer i analysen at placere mine cases i forhold til nedenstående
kasse.
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Tabel 3. Diaz’ gruppering af lande i forhold til type kvoter implementeret8.

Type kvoter

De politiske partiers interne kvoter for opstilling af
kandidater
Forfatningsmæssigt indskrevet parity princip

Land
Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Grækenland,
Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Portugal,
Spanien, UK, Sverige, Danmark9
Belgien, Frankrig, Italien og Portugal

Lov om kvoter:
Politiske partier har bemyndigelse til at anvende
kvoter
Påkrævede kvoter for opstillede kandidater
Bemyndigelse til anvendelse af kvoter i relation til
sammensætningen af parlamentet
Påkrævede kvoter for sammensætningen af
parlamentet

Land
UK
Belgien, Frankrig
Finland.

Tabellen skal læses sådan, at den starter med den vageste type kvote øverst, for siden at tage de
mere håndfaste kvoter nedad i tabellen.
I relation til anvendelse af Diaz’ tabel ser jeg på, i hvilken rubrik Færøerne hører hjemme og
hvilken betydning det kan have for repræsentationen af kvinder i Lagtinget.

3.2 Socioøkonomiske forklaringer.
Hypotesen bag de socioøkonomiske forklaringer relaterer sig til kvinders tilknytning til
arbejdsmarkedet. Hypotesen er, at kvinders økonomiske status påvirker deres frigørelse og
derigennem deres objektive muligheder for at blive en del af de politiske beslutnings processer
(Diaz 2005: 57)
Ses der historisk på kvinders arbejdssituation så har kvinder traditionelt haft et usynligt og ulønnet
arbejde i hjemmet, hvor opgaverne bl.a. har bestået af at passe børn og de ældre, foruden hjemmet i
sin helhed. At kvinderne trådte ind på arbejdsmarkedet har haft store strukturelle konsekvenser for
det moderne samfund. Dels har kvinderne fået mere synlige og lønnede jobs, hvilket ikke blot har
gjort dem økonomisk uafhængige og magtliggjort, men også styrket deres sociale profil i
samfundet.

8

Kilde: Diaz (2005:61)

9

Før benyttede danske partier denne kvota, men ikke i dag.
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Leaving the private sphere and entering the public domain means that the visibility of women
increases, thus improving their objective and subjective capacities as public actors and finally
increasing both human and economic resources (Diaz 2005: 58).

De socioøkonomiske forklaringer som analytisk værktøj operationaliseres via følgende tre variable:
1) kvinders andel af arbejdsstyrken
2) kvinders andel af de samlede lønindtægter
3) kvinders beslutningsmagt

3.3 Kulturelle forklaringer.
Med henvisning til kultur begreberne af Dahl 1996 og Singer 1968, definerer Diaz kultur som “a
body of norms that guide behaviour, values that influence judgements, and cognitive maps that are
widespread and persist between generations (Diaz 2005:56).
Til denne gruppe forklaringer er der tre variable tilknyttet, henholdsvis
1) Religion
2) Uddannelse
3) Køns relaterede værdier

3.3.1 Religion.
Det er i forbindelse med religionens rolle som bærer af holdninger, normer og typer socialisering af
mennesker, at religionen er med som variabel (Diaz 2006:56)
Med henvisning til Elgan (1998) og Kaiser (1999) påviser Diaz, at den protestantiske religion kan
ses som en af årsagerne til de nordiske kvinder relativt høje politiske ligestilling (Elgan 1998:45,
Keiser 1999)10. Desuden citerer hun Tocqueville (1996) for at skrive, at kvinders handle rum er
større i protestantiske lande end i katolske (Diaz 2005:56).
Hermed indikeres, at der er et kausalt forhold mellem religion og repræsentationen af kvinder i
politik, hvor kvinderne har bedre handlemuligheder indenfor den protestantiske religion til forskel
fra den katolske religion. Det er også i relation til henholdsvis de protestantiske og katolske tro, at
Diaz grupperer lande for at se, om der er en sammenhæng mellem de enkelte religioner og
repræsentationen af kvinder i politik.

10

I Diaz (2005:56)
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3.3.2 Kritik af Diaz.
Det fremstår noget uklart hvad Diaz vil med forklaringsvariablen, religion.
Til trods for at hun med henvisning til Elgan (1998), Kaiser (1999) og Tocqueville indikerer at der
er et kausalt forhold mellem religion og repræsentationen af kvinder i parlamenter, skriver Diaz
eksplicit, at hun ikke ønsker at afdække om der er sådanne kausale forhold. I stedet ønsker hun at
undersøge om der er en korrelation mellem religion og repræsentationen af kvinder i parlamenter.
En korrelation er ikke det samme som en kausalitet, hvorfor det kan undre at Diaz tager religion
med som forklaringsvariabel. Formålet med en forklaringsvariabel skulle gerne være, at den kan
bidrage med at forklare et fænomen, men det er ikke sådan, at Diaz bruger variablen religion.
Hvad kan variablen så bidrage med? I Diaz forklaring om, hvordan hun benytter variablen, skriver
hun:
”In this analysis religion is considered to be an indicator of a broader, more or less traditionalist,
cultural context. It is a reflection of certain values that translate into a particular conception of how
society is to be structured, and how women and men fit into this structure” (Diaz 2005:56).
I citatet påviser Diaz, at religionen er en ”refleksion” af en kulturel kontekst og værdier, der
omformes til en forståelse af hvordan samfundet skal struktureres og hvordan kønnene passer ind i
disse strukturer. Citatet giver anledning til stor underen, da det står i direkte modsætning til det,
som Diaz skriver om at ”Religion is to be considered, not per se, but as a bearer of certain attitudes
and a certain type of socialisation” (Diaz 2005:56).
Det er uklart hvordan Diaz mener at religion skal forstås som forklaringsvariabel. Er religionen blot
en ”refleksion” af værdier i samfundet, eller er religionen selv ”bærer” af særlige værdier?
Hvilken en af disse fortolkninger der benyttes, er ikke uvæsentligt for diskussionen af religion som
en forklaringsvariabel i forbindelse med repræsentationen af kvinder i politik, hvis den altså
overhoved kan bruges som forklaringsvariabel, jf. forskellen mellem korrelation og kausalitet.

I så fald at religion skal ses som en refleksion af nogen kulturbestemte værdier, så mener jeg ikke at
religion er særlig relevant at tage med som en forklaringsvariabel, i kraft af at den kun afspejler
noget andet, der ligger udenfor religionen. Ud fra dette perspektiv ser jeg eneste argument for at
tage religionen med som variabel være, at religionen benyttes som målestok for at måle et lands
værdier, opstået via kulturelle og historiske processer. Værdier som evt. kan påvirke kvinders
handle rum.
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Hvis religion derimod kan ses som bærer af særlige værdier og en særlig socialisering af
mennesker, så spiller religion straks en anden og mere aktiv rolle som noget, der er med til at forme
mennesker og deres værdier.

Selv mener jeg at den korrekte forståelse af religion skal findes et sted imellem Diaz to
fortolkninger som hun her præsenterer. Mit bedste bud er at religionen, både er bærer af særlige
holdninger samt afspejler det samfund, den er en del af.

Tvetydigheden hos Diaz om religionen som forklaringsvariabel gør det svært at operationalisere
variablen. I analysen kommer jeg, det til trods, til at gennemgå religion som spejlbillede og bærer
af særlige værdier, holdninger og typer socialisering på Færøerne.

3.3.3 Uddannelse.
Ved at tage en uddannelse går kvinder i stigende grad fra de mere traditionelle roller som
hjemmegående husmødre til at være udarbejdende kvinder, hvilket også gør dem økonomisk
uafhængige. Uddannelse er med til at gøre kvinder bevidste om det samfund de lever i og fostre
mere kritiske og aktive individer (Elder og Johnson 1999:513, I Diaz 2005: 56).
At flere og flere kvinder tager en uddannelse er også med til at ændre på samfundets holdning til
kvinder og deres kompetencer, samtidig som det er med til at øge udbuddet af kvalificerede kvinder
til en række højtstående jobs. Dette er igen med til at ændre sammensætningen af dem, der sidder i
højtvurderede stillinger i samfundet (ibid.).
Hypotesen om uddannelse og dens påvirkning på kvinders muligheder i samfundet er som følger:
The expected impact of education should be twofold: first, on the actual socio-economic status of
women, and second on the cultural values and beliefs of a given society (Diaz 2005: 57).

Samfundets værdier ændres, ifølge Diaz, ikke alene på grund af kvinders ændrede roller i samfundet
og ændrede kvalifikationer, men også pga. at det må antages, at kvinder via deres øgede
kompetencer i højere grad tilegner sig en mere højrøstet stemme i samfundet. En stemme
hvorigennem de kan påpege de kønsmæssige uligheder og de ulige måder at anskue kvinder og
mænds kompetencer og egenskaber og derigennem være med til at ændre samfundet syn på kvinder
(ibid.).
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Diaz gør brug for et såkaldt uddannelses indeks til brug for statistisk analyse. Jeg kommer til at
måle denne variabel ved brug af den viden der i dag foreligger om færingers uddannelsesniveau,
samt en analyse af politisk medborgerskab på Færøerne, hvor Hallbera West laver en statistisk
analyse af sammenhængen mellem uddannelsesniveau og interessen for politik på Færøerne.

3.3.4 Køns relaterede værdier.
Hypotesen om de køns relaterede værdier er, at samfund, der har en stærk traditionel rollefordeling,
forventes at have mindre ligestilling.
Hypotesen bygger på en antagelse om, at i lande hvor samfundet er struktureret efter traditionelle
mænds og kvinderoller fordelt på henholdsvis den offentlige og private sfære, vil de traditionelle
kønsrollemønstre kunne hindre kvinder i at deltage i den offentlige sfære og herunder også de
politiske (Diaz 2005: 57).

For at måle forskelle i landes kønsrollefordeling gør Diaz brug af Eurobarometer (1996) hvor der
måles på: 1) Hvordan kvinder og mænd deler huslige pligter og 2) Hvad der anskues for værende
passende beskæftigelse og ansvar for henholdsvis mænd og kvinder.

Nu hvor jeg har gennemgået teoriens variable, skal der opstilles hypoteser om forklaringer på den
relativt lave politiske ligestilling på Færøerne.
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4. Hypoteser og overvejelser om repræsentation af kvinder i Lagtinget
Til trods for at det umiddelbart ingen formelle barrierer er for kvinders deltagelse i det politiske liv
på Færøerne, så har jeg en hypotese om, at det ikke blot er ”kvindernes egen skyld”, at de ikke i
højere grad er repræsenteret i det færøske parlament, Lagtinget. Et argument jeg ofte blev mødt med
på Færøerne i undersøgelsesfasen til dette speciale. De færøske kvinder er relativt usynlige i den
politiske debat, og det er offentlig kendt at kvinderne generelt frabeder sig at blive stillet op på
valglister for de færøske partier til Lagtings valg. Det er oplagt at stille spørgsmålet om det kan
skyldes kvindernes manglende interesse for politik, men det synes ikke at være tilfældet.
En analyse af medborgerskab på Færøerne viser, at 47 % af de færøske mænd og 38 % af kvinderne
er interesserede i politik. Til sammenligning er kønsforskellen i politisk interesse på Færøerne den
samme som i Danmark, der har en markant højere repræsentation af kvinder i parlamentet (West
2004:78). Når interessen er der, hvorfor er de så flere færøske kvinder aktive i politik?

Min indledende hypotese er, at der nok ikke findes en enkelt forklaring, men mange faktorer
tilknyttet de færøske samfundsstrukturer, der til sammen kan forklare den relativt lave
repræsentation af kvinder i Færøernes Lagting.

En forklaring kan være, at politik på Færøerne traditionelt har været forbeholdt mænd og ikke noget
som kvinder beskæftiger sig med og derfor har holdt sig væk fra. At det er kulturelt betinget i hvad
der anskues for værende passende beskæftigelse for mænd og kvinder.

En anden forklaring kan være, at de er det politiske system, der fordrer partierne til at stille med
mandlige kandidater hellere end kvindelige. Mulige faktorer, der også fordrer vælgerne til at
stemme på mænd hellere end kvinder.

En tredje forklaring kan være, at det har noget at gøre med kvindernes socioøkonomiske status.
De færøske kvinder har relativt længe været hjemmegående husmødre. Et stadigt udbredt fænomen
på Færøerne.

Mine hypoteser bygger således på det videnskabelige grundlag præsenteret af Diaz og til dels også
Paxton.
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4.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt.
Jeg har nu opstillet hypoteser om hvad årsagen kan være til den relativt lave kvindelige
repræsentation i Lagtinget. Ved brug af en hypotetisk deduktiv tilgang vil jeg søge at teste mine
hypoteser. Videnskabsteoretisk tager specialet således afsæt i Karl Poppers kritiske rationalisme.

Poppers kritiske rationalisme kendetegnes ved hans syn på, at man kun kan nærme sig sandheden
ved at eliminere forkerte teorier, også kaldt falsifikationsprincippet. Om end Popper mener at der
findes en objektiv sandhed, så hævder han samtidig at der ikke findes en fejlfri og sikker kilde til
erkendelse.
”Den kritiske rationalismens erkjennelse av at mennesket ofte tar feil, impliserer slik sett en tro på
at det finnes en objektiv sannhet som vi gradvis kan nærme oss ved at eliminere fejlaktige
oppfatninger og falske teorier. Dette forudsetter redelig og hard kritikk. Derimot kan vi aldri
strengt tatt vite om vi har nådd sannheten.” (Gilje og Grimen 1993:67).

Ud fra Poppers synspunkt skal en hypotese udsættes for hård kritik. Hvis hypotesen falsificeres, må
den forkastes. Hvis hypotesen derimod kan modstå kritikken, er der tale om en provisorisk sandhed.
Denne sandhed er “gyldig” til den med tiden kan falsificeres. Det er således ikke muligt ifølge
Popper at nå den endegyldige sandhed, men man kan arbejde sig nærmere ind på den. Det er lige
dette jeg har i sigte med specialet, at nå nærmere sandheden om årsagerne til den relativt lave
repræsentation af kvinder i Færøernes Lagting.

4.2 Specialets komparative forsknings design.
Specialet er bygget op omkring Færøerne som case og er som sådan et enkelt case studie. Det til
trods kan specialet placeres indenfor den komparative forskningstradition.
Om enkelt case komparative studier skriver Verba:
“Studying the single country can however be argued to be comparative analysis if it is guided by
implicit comparison with other systems, or if the research has a strong connection to theories based
on comparison” (Peters 1998:3).

Specialet kan således placeres indenfor den komparative forskningstradition, dels fordi det er
udarbejdet indenfor teoretiske rammer, der bygger på international komparativ forskning og som
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sådan sammenlignes med disse fund. Dels fordi jeg bruger en nordisk kontekst at sammenligne
Færøerne med, som en bagvedliggende komparativ referenceramme.

4.3 Metodiske problematikker.
Problematikken ved at benytte kun en enkelt case, er at en kausalanalyse kræver variation i den
afhængige variabel, dvs. i repræsentationen af kvinder. Denne grundlæggende forudsætning for en
kausalanalyse er ikke opfyldt i makro analysen af forklaringer på under repræsentationen af kvinder
i Færøernes Lagtinget. Det er problematisk fordi det gør, at jeg rent faktisk ikke kan påvises kausale
sammenhænge mellem de enkelte forklaringsvariable (de uafhængige variable) og repræsentationen
af kvinder i Lagtinget på Færøerne. For at få påvist sådanne kausale sammenhænge ville være
nødvendigt med at supplere med en statistisk analyse, men det er der ikke statistisk grundlag for på
Færøerne.
Hvorfor så gennemføre en sådan makro analyse på Færøerne og hvad kan den bidrage med?
Ved at se på de enkelte forklaringsvariable i færøsk kontekst og sammenholde dem med teori og
empiri fra internationalt komparative repræsentationsstudier er det muligt at sandsynliggøre
hvorvidt de enkelte variable har en betydning for repræsentationen af kvinder i Lagtinget eller ej.
Det kan så diskuteres om det er nok eller tilfredsstillende at afdække hvilke faktorer der på
Færøerne synes at påvirke repræsentationen af kvinder i Lagtinget, hellere end at få stedfæstet de
kausale sammenhænge? Det kommer lidt an på hvad formålet med specialet er.
Mit formål er at tilvejebragt en grundlæggende viden om hvilke politiske, socioøkonomiske og
kulturelle forklaringer der kan forklare underrepræsentationen af kvinder i Lagtinget, jf.
problemformuleringen. Set i lyset af at der forud for denne undersøgelse ikke fandtes nogen som
helst viden om emnet, så mener jeg at specialet bidrager med en hel del.
På mikro niveau er forudsætningerne for en kausal analyse til stede i og med at der er variationer i
den uafhængige variabel dvs. lokale forskelle i repræsentationen af kvinder i Lagtinget.
På grund af pladsmangel har det dog ikke været muligt med en udførlig analyse på mikro niveau.
I stedet vil jeg diskutere plausible forklaringer på variationerne i den lokale repræsentation af
kvinder i Lagtinget, bl.a. med afsæt i den forudgående analyse.

4.4 Politisk repræsentation.
De sidste tredive år har der i de vestlige lande været et øget fokus på og krav om politisk ligestilling
og deltagelse af både kvinder og mænd. Ifølge Diaz er deltagelse og lighed vigtige parametre for et
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demokratis funktionsmåde, fordi de indikerer graden af inklusion og pluralisme i et givet politisk
system. Inklusion og pluralisme defineres følgende:
“Inclusion means that the system has a significant degree of openness through which people from
very different backgrounds can enjoy equal opportunities to be represented within the decisionmaking bodies.
Pluralism entails that the political outcomes issue form a decision-making process in which a
plurality of opinions has been consulted” Mercedes Mateo Diaz (Diaz 2005:13).

Spørgsmålet er så hvordan den politiske repræsentation af forskellige interesser skal komme til
udtryk. Hannah Fenichel Pitkin (1967) har klassificeret politisk repræsentation i fire overordnede
grupper: delegation, symbolsk repræsentation, beskrivende repræsentation og substantiv
repræsentation (Pitkin 1967:61, Lovenduski 2005:3, Wammen-Jensen 2002:5). Heraf er de to
sidste især relevante i diskussionen om kvinders politiske repræsentation.

Ifølge James Warner Bjorkman (1979) betyder beskrivende repræsentation, at den politiske aktør
repræsenterer den gruppe som han/hun deler en eller flere signifikante karaktertræk med. I
forlængelse heraf argumenteres der for, at kun dem, der tilhører en bestemt social gruppe i
samfundet, til eksempel kvinder, kan repræsentere den pågældende gruppes interesser (Diaz
2005:14-15).
Et modargument imod beskrivende repræsentation er, at demokratisk repræsentation omhandler
substantiv repræsentation dvs. at politikerne skal repræsentere samfundets interesser i stedet for
nogen specifik gruppe. Andre modargumenter er ifølge Will Kymlicka og Anne Phillips (1995,
1999), at beskrivende repræsentation kan fastfryse skel i samfundet foruden at begrænse
politikernes autonomi til at tage beslutninger, der ligger udenfor interessefeltet af den gruppe
han/hun repræsenterer.

Tilhængere af proportionel repræsentation påviser i tråd med beskrivende repræsentation, at
parlamenter skal afspejle samfundet, fordi det er det mest retfærdige. I forlængelse heraf ses det
være uretfærdigt, at kvinder vedvarende er politiske minoriteter, til trods for, at de udgør halvdelen
af befolkningen. Samme argument gælder for andre underrepræsenterede grupper i samfundet, i
forhold til alder og etnicitet (Diaz 2005:17)
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Med substantive repræsentations forstås, jævnfør Bjorkman, at den politiske aktør, uafhængig af
fysiske eller andre karaktertræk, kan arbejde for interesserne hos den gruppe i samfundet
vedkommende repræsenterer. Denne tilgang pointerer betydningen af, at enhver kan repræsentere
enhver interesse. Til eksempel kan mænd lige så repræsentere kvinders interesser til trods for, at de
ikke er af samme køn.(Diaz 2005:14)

I kraft af at specialet ikke omhandler hvem der er bedst til at repræsentere hvilke interesser,
kommer jeg ikke til at diskutere emnet i større dybde. Pointen er at vise, at det er forskelligt
hvordan politisk repræsentativitet anskues, alt efter hvem og hvad man mener skal repræsenteres.
Her er der overordnet tre tilgange.
Tabel 4. Tre tilgange til politisk repræsentation jf. Diaz11
Tilgange til pol. repræsentation. Individuel
For hvem
Hvem
Hvad

Gruppe

Almen interesse

Hver borger
Gruppe (eks. kvinder) Samfundet som helhed
Enhver borger
Et medlem fra gruppen Enhver borger
Individuelle interesser Bestemte interesser
Almen interesse for
samfundets bedste

I den første individuelle tilgang til politisk repræsentationsstudier tages ikke hensyn til individets
tilhørsforhold til bestemte grupper i samfundet. Ethvert individ kan repræsentere enhver interesse.
I gruppe repræsentation, eller social group repræsentation, som Diaz benævner det, har Iris Marion
Young (2000) hævdet, at særlige rettigheder skal gives til sociale grupper i samfundet der
systematisk er politisk marginaliserede og underrepræsenterede. Eksempelvis kønskvotering til at
sikre kvinder en bedre politisk repræsentation. Anne Phillips (1999) er imod selve tanken om
gruppe repræsentation, da hun mener at det er de enkelte individer, der er bærer af særlige fælles
karakteristika, der skal være i fokus. “It is not the group itself that should be at stake, but those
bearing the characteristics of this group” (Diaz 2005:16)

I den sidste tilgang til repræsentationsstudier sættes fokus på samfundets almene interesser, at staten
bør sikre samfundets almene interesser til forskel fra personlige interesser eller sær interesser.

11

Kilde: Diaz 2005:15
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Problemet med denne tilgang er, at det er svært at definere og konkretisere samfundets almene
interesser12

Specialets emne er taget op på baggrund af en problematisering af, at de færøske kvinder i så høj
grad har været underrepræsenterede i Lagtinget. I kraft heraf ligger en implicit værdi om, at en vis
grad af beskrivende repræsentation er fordelagtig. Værdien bygger på selve grundlaget for ethvert
demokrati, dels at de skal afspejle “the popular will” i samfundet og dels at demokratier skal
reflektere sociale variationer i befolkningen med henblik på køn, religion, etnicitet, alder, sprog mm
(IPU 2006:13).
At specialet tager udgangspunkt heri udelukker dog ikke, at det også bygger på mere substantive
argumenter for en øget kvindelig repræsentation. Jævnfør det substantive argument for øget
kvindelig repræsentation i parlamenter, vil flere kvinder i parlamenter medføre en substantiv forskel
for politikken. (Norris og Lovenduski 1989:107)
“From this perspektive, more women should be elected because they represent a “woman’s point of
view”, with distinctive values, attitudes and concerns which may have an impact on legislative
behaviour and the content of public policy” (Norris og Lovenduski 1989:107).

Her argumenteres ikke for at kvinder skal vælges for at repræsentere særlige kvinde interesser men i
stedet, at kvinder i kraft af deres forskellighed fra mænd vil gøre en forskel for de politiske
beslutningsprocesser via deres særlige bidrag.
I forlængelse heraf henviser Norris og Lovenduski til forskning der viser, at kvinder har andre
ideologiske værdier end mænd: “women are more, liberal, conservative, pacific, moralistic, humane
or feminist in their ideological beliefs”(ibid.).
Implicitte værdier som specialet bygger på er dels det demokratiske lighedsprincip,
retfærdighedsargumentet for kvinders politiske repræsentation, samt argumentet om, at kvinders
repræsentation i parlamenter gør en forskel.

Efter at have gennemgået de grundlæggende ideer bag politisk repræsentation, skal der ses nærmere
på Færøerne som case.

12

For diskussion heraf henviser Diaz til: Miller og Walzer 1995; Rosseau 1943 (1762); Rawls 1972; Walzer 1985,1997
(Diaz 2005:17)
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5. Færøerne
Omkring år 900 etableredes Færøernes Lagting. I 1380 blev Færøerne sammen med Norge forenet
med Danmark i et fælles kongerige. Godt femhundrede år senere, efter bruddet mellem Norge og
Danmark, afstås Færøerne til Danmark. Lagtinget nedlægges i1816 men genoprettes i 1852 som et
rådgivende organ13 (Rigsombudsmanden 2007:11, Løgtingið (1) 2002:11-63, Madsen 1999).

Under 2. verdenskrig blev Danmark besat af Tyskland, mens Færøerne blev besat af England.
Kontakten mellem Færøerne og Danmark blev brudt og Lagtinget kom til at fungere som det
øverste politiske organ. Efter krigen ønskede færinger ikke vende tilbage til den forhenværende amt
status, og afholdt i 1946 en folkeafstemning om løsrivelse fra Danmark. Ved afstemningen var
flertal for løsrivelse, men afstemningen blev dømt grundlovsstridig fra dansk side. Efterfølgende
forhandlinger ledte frem til den nuværende hjemmestyreordning fra 1948. Rigs retlig blev Færøerne
herefter et selvstyrende område i det danske rige med bemyndigelse over interne anliggender14.
(Løgtingið1. 2002:275-281, Justinussen 1997:45-49). Til trods for at Færøerne er med i det danske
rigsfællesskab, så er Færøerne ikke med i EU. Danmark. Færøerne er sit eget skatteområde og har
forskellig lovgivning fra Danmark (Jákupsstovu 1996:36).

5.1 Færøernes politiske system.
Dette afsnit udgør en kort introduktion til Færøernes politiske system. Senere vil emnet i større
dybde blive behandlet i analysen af det politiske system på Færøerne.
Lagtinget er Færøernes lovgivende organ med 27-32 medlemmer. Valg til Lagtinget afholdes
traditionelt hvert fjerde år efter systemet med forholdstalsvalg. Spærregrænsen er 3,7 %, hvilket gør
at der ikke kommer så mange helt små partier ind i Lagtinget. Valgalderen har side 1987 været 18
år og siden 1992 har færøske studerende i Danmark kunnet stemme til Lagtings valg15.
Efter valget danner et flertal i Lagtinget den færøske regeringsmagt, Landsstyret med 5-9
medlemmer.
13

Justinussen påpeger, at det var færinger der fremsatte kravet om genåbning af Lagtinget Kravet blev fremsat på
baggrund af utilfredshed med Landstingets manglende evne til at tilpasse danske love til færøske forhold (Justinussen
1997:48).
14
I hjemmestyreloven er ansvarsområderne opdelt efter 1)Særområder: er sagsområder som færinger efter eget ønske til
enhver tid kan overtage 2) Fællesanliggender: er områder som færinger kan overtage efter forhandlinger med Danmark
3) Rigsanliggender er danske særområder, som Færøerne på ingen måde kan overtage, herunder sikkerhedspolitik og
valutaområdet (Lov nr. 137-23 marts 1948, Lov om Færøernes Hjemmestyre).
15
Valgalderen var 21 år mellem 1944-1970, herefter 20 år frem til 1987 hvor den blev 18 år (Løgtingið (3) 2002:138)
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Der er i dag seks partier repræsenterede i Lagtinget. Partierne positionerer sig efter to forskellige
akser. Den højre-venstre ideologiske akse og en akse der vedrører Færøernes forhold til Danmark16.
Herudover har der været en række mindre partier der generelt har placeret sig i midten af begge
dimensioner. I kraft af at der er tradition for flertalsstyre på Færøerne har partierne været nødsaget
til at kunne samarbejde på tværs af de politiske skillelinjer (West 2004:48). Republikanerne og
Folkeflokken, der er enige om at ville have en selvstændig stat, er derimod fuldkommen uenige i
hvilken økonomisk politik der skal føres. Det giver til tider svære samarbejdsvilkår.
Tabel 5. Det færøske partisystem17
Venstre
Selvstændig stat

Republikanerne

Højre
Selvstyrepartiet

Folkeflokken

Centerpartiet
Hjemmestyre

Socialdemokratiet

Sambands partiet

Til og med 2007 var Færøerne opdelt i syv valgkredse, hvor der skulle vælges i alt 27 faste
mandater, med mulighed for 5 tillægsmandater, til at sikre proportionaliteten i valgresultaterne18.
I udgangen af 2007 blev de syv valgkredse slået sammen i en, således at færinger til Lagtings valget
januar 2008 gik til valg i en stor valgkreds. Fordelingen af kredsmandater til partierne beregnes
efter d’Hondt beregningsmetoden, eller største gennemsnits metoden, som den også kaldes (Hylland
1990:4).

Efter denne indledende introduktion til Færøernes rigs retlige og politiske historie skal der ses på
kvindernes politiske repræsentation på Færøerne.

16

I 1906 etableres det første parti, Sambandspartiet som modsvar imod nationalbevægelsens krav om øget færøsk
selvbestemmelse. I 1909 etableres Selvstyrepartiet som modvægt imod Sambandspartiet. I 1925 etableres det færøske
Socialdemokratiske parti og i 1935 dens ideologiske modpart, det liberale Erhvervsparti der i 1939 skifter navn til
Folkeflokken. I 1938 dannes det Republikanske parti i protest med det formål, at få den løsrivelse af Færøerne fra
Danmark, som et flertal stemte for ved folkeafstemningen i 1946. De nævnte fem partier består endnu, hvoraf de fire,
Sambandspartiet, Socialdemokratiet, Folkeflokken og Republikanerne er de største. Selvstyrepartiet har i nyere tid
været relativt lille. (Løgtingið (1) 2002: 150-221)
17
Kilde: Jákupsstovu og Kjersem (2005:29)
18
Fra 1948 – 1978 var antallet af faste kredsmandater 20 med mulighed for 3 tillægsmandater. Fra 1978 til i dag har
det faste antal været 27 medlemmer, med mulighed for 5 tillægsmandater i stedet for 3. Samtidig laves en justering i
fordelingen af kredsmandaterne i de syv valgkredse. Spærregrænsen ændres i 1978 fra 1/23 til 1/27 = 3,7%.
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5.2 Kvinders politiske repræsentationen på Færøerne, set i nordisk kontekst.
Jeg har allerede pointeret, at de færøske kvinder halter bagud i relation til deres nordiske medsøstre
i politisk repræsentation. Med udgangspunkt i Rokkans fire institutionelle tærsklers model har Nina
C. Raum lavet en oversigt over de historiske linier for de nordiske kvinders vej ind i parlamenterne
(Bergqvist 1999). Ved at sætte Færøerne ind i tabellen ses hvor meget de færøske kvinders vej til
parlamentet adskiller sig fra deres nordiske medsøstres.
Ud fra en historisk og sociologisk analyse af de vest europæiske lande, herunder de nordiske,
konkluderer Stein Rokkan (1970), at for at komme op igennem det parlamentariske system skal
mobiliserede grupper overkomme fire institutionelle tærskler19. De fire tærskler er:
1) legitimering; 2) inkorporering; 3) repræsentation; 4) udøvende magt (Bergqvist 1999: 27)
Tabel 6. Oversigt over de nordiske kvinders vej til parlamenterne jf. Rokkans tærskelmodel20
Tresholds

Denmark Finland Iceland Norway Sweden Faroe Isl.

1.Legitimazation
Founding of feminist organizations
1871
Founding of suffrage societies
1889
2. Incorporation
Universal suffrage, enacted
1915
3. Representation (Parliamentary)
1st election, ordinary representatives
1918
1st election, over 10% of representatives
1966
1.st election over 20% of representatives
1979
1.st election over 30% of representatives
1988
1.st election over 40% of representatives
never
22
Proportion of women 2005 in %
36.9
Highest proportion of women in any election 37.9
4. Executive Power (Government)
1st ordinary minister
1924
1st Cabinet, at least 10% of ministers
1953
1st. Cabinet, at least 20% of ministers
1981
1st. Cabinet, at leats 30% of ministers
1994
1st. Cabinet, at least 40% of ministers
never
1.st Cabinet, at least 50% of ministers
never
Proportion of women 2005 in %
26.3
1st Prime Minister
never
1st President (Iceland, Finland)
n/a

1884
“

1894
1907

1884
1907

1884
1885

1896
0

1906

1920

1913

1919

1915

1907
1907
1970
1983
2007
37.5
38.5

1922
1983
1987
1999
never
30.2
24.9

1921
1973
1977
1985
never
37.9
39.4

1921
1953
1973
1985
1994
45.3
45.3

1978
1994
never21
never
never
9.4
16

1926
1953
1987
1991
1991
never
44.4
2003
2003

1970
1983
1999
never
never
never
20.0
never
1980

1945
1965
1973
1986
1986
never
42.1
1981
n/a

1945
1966
1976
1991
1994
1994
50.0
never
n/a

1985
1985
1988
1988
never
never
0
1993
n/a

20

Kilde: Bergqvist (1999), Freidenval et al (2006:58) (Min opdateret version af Freidenval et al (2006) tilsat tal fra
Færøerne. Freidenvall et al har i 2006 opdateret Nina Raums model fra 1999. Kilder til Færøerne: Dansk
Kvindebiografisk Leksikon 2000:38; www.logting.fo, www.tinganes.fo og www.ipu.org Åbnet 20.4.2008,
21
I 2008 blev 5 kvinder valgt til Lagtinget, hvilket er 15,6 %. Efterfølgende tog yderligere 3 kvinder sæde i Lagtinget
som suppleanter for partifæller der tog sæde i Landsstyret (den færøske regering). Det bragte den samlede andel kvinder
i Lagtinget op på 25 %, for første gang i Lagtingets historie.
22
Repræsentation ved sidste valg. Ministre pr.10.oct.2005
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Nordiske kvindeforskere har debatteret Stein Rokkans tærskelmodel som instrument til at forklare
kvinders mobilisering i Norden i efterkrigstiden. I denne sammenhæng er den blevet kritiseret for
ikke at kunne forklare kompleksitet i udviklingen og at den har en indbygget automatik som gør, at
den ikke kan forklare flertydighed jf. Bergqvist (1999:25). Jeg har alligevel benyttet mig af
modellen, da jeg ikke bruger den som forklaringsmodel, men blot som et fakta – ark der påviser,
hvor meget Færøerne har haltet bagud i at overkomme de enkelte institutionelle barrierer til
sammenligning med de øvrige nordiske lande.
Som tabellen viser, blev den første kvinde valgt ind i Færøernes Lagting i 1978, mellem 56 – 71 år
efter de første kvinder blev valgt ind i de øvrige nordiske landes parlamenter! Læg også mærke til at
det højeste antal kvinder nogensinde valgt ind i Færøernes Lagting er 16 %, mens tallene for det
øvrige norden varierer mellem knap 25 – 45 %.

5.3 Repræsentationen af kvinder i Lagting og Landsstyre
Repræsentationen af kvinder i Lagtinget har varieret mellem 6 % og 16 % de sidste 30 år.
Tabel 7. Repræsentationen af kvinder i Lagting og Landstyre 1978-200823.
Lagtinget
1978
1980
1984
1988
1990
1994
1998
2002
2004
2008

i%
6
3
3
9
9
16
13
13
9
15 /25) 24

Landsstyre
1978
1981
1985
1988
1989
1989
1991
1993
1994
1996
1998
2002
2004
2008

i%
0
0
17
33
0
17
14
17
0
0
13
11
0
37

Som det fremgår af tabellen var repræsentationen af kvinder frem til i dag været på sit højeste i
1994 med 16%, det samme år som Færøerne havde sin første og eneste kvindelige Lagmand, Marita

23

Kilde: Det færøske Socialministerium 2004, Jacobsen 1992, www.demokratia.fo 2008
15% blev direkte valgt til Lagtinget. Tilsammen med de kvindelige suppleanter blev det samlede antal kvinder i
Lagtinget 25 %.
24
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Petersen og samme år som Ligestillingsloven blev vedtaget. Foruden en kvindelig Lagmand var den
øverste post i centraladministrationen i 1990’erne besat af en kvinde, såvel som højeste
embedsmand i Lagtings kontoret var en kvinde (Debes Hentze 1996:9). 1990’erne markerer sig ved
større politisk synlighed hos de færøske kvinder.
Om de færøske kvinder i politik påviser historikeren, Òluva Klettsgarð, at de fleste kvinder har
været veluddannede eller har haft arbejde. Ifølge Klettsgarð påviser, de fleste af kvinderne, at
debatter om politik og samfundsforhold har fyldt meget under deres opvækst. Flere af kvinderne er i
familie med politikere, mens andre påviser at politik debatteres meget i hjemmet (Klettsgarð
2002:179).

Til trods for at kvinderne i årtusindskiftet var blevet mere synlige i samfundet, markerer 2004 sig
ved en stor tilbagegang i den kvindelige repræsentation. Kun 3 af 32 medlemmer af Lagtinget er
kvinder. Baggrunden herfor kendes ikke.
I 2008 skete der en forbedring. Foruden 5 valgte kvinder til Lagtinget eller 15,6 %, så tog tre andre
kvinder også sæde i Lagtinget som suppleanter. Tilsammen bragte det det samlede antal kvinder i
Lagtinget op på 25 %. Det er det højeste antal kvinder nogensinde der har siddet i Lagtinget.

Ses der på den udøvende magt på Færøerne, Landsstyret, har kvinderne til tider været forholdsvis
bedre repræsenterede end i Lagtinget. Der synes ikke at være nogen sammenhæng mellem antallet
af kvinder i Lagtinget og kvinder i Landsstyret. I perioden 1988-1989 topper den kvindelige
repræsentation i Landsstyret med 33 %, mens kvinderne i Lagtinget kun udgør 9%.
I perioden 1994-1998 er det omvendt. Af de i alt 14 Landsstyrekoalitioner har lige under halvdelen
udelukkende været bemandet med mænd.
Sammenfattende kan konstateres, at det er de færøske mænd der markant sidder på den politiske
beslutningsmagt, hvilket kan ses som udtryk for en vertikal segregering jf. Plantenga og Hansen
(1999:390). En vertikal segregering som også ses på kommunalt plan, til trods for at kvinderne her
er noget bedre repræsenterede i nyere tid.
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Tabel 8. Repræsentationen af kvinder i kommunalpolitik og Lagting 1996-200425.

År

Kvindeandel i by -og bygderåd

Kvindeandel i Lagtinget

1996

15 %

16 %

2000

23 %

13 %

2004

23 %

9%

At repræsentationen af kvinder i politik på lokalt niveau er højere end på landsplan kan tyde på, at
udviklingen i de færøske kvinders indtræden på den politiske scene sker bottom up, på lokalt plan
efterfulgt af landsplan, hellere end den anden vej top down. Det er også interessant at se, at der
heller ikke her synes at være en sammenfald mellem andelen af kvinder i lokalpolitik og
landspolitik, ligesom der ikke syntes at være et sammenfald mellem den kvindelige repræsentation i
Lagting og Landsstyre.

25

Kilde: Javnstøðunevndin (2004, 10.nov) og Det færøske Socialministerium (2004) Der findes ikke ældre statistik
over repræsentationen af kvinder på kommunalt niveau. Til efteråret 2008 er der igen kommunalvalg på Færøerne,
hvorfor tallene fra 2004 er de nyeste der foreligger .
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6. Den nordiske model
Formålet med dette kapitel er at lave en forståelsesramme for den nordiske kontekst, som Færøerne
geografisk er en del af, men på ligestillingsområdet så markant skiller sig fra. Med den nordiske
model in mente, er der belæg for at lave en sammenligning med den færøske case, for at se om der
er udviklingslinjer der skiller sig fra og som kan være med til at forklare Færøernes relativt lave
politiske ligestilling.

I internationale studier refereres der ofte til de nordiske lande samlet under navnet den Nordiske
model elle den Skandinaviske model. Betegnelsen dækker over landene Danmark, Norge, Sverige,
Finland og Island. Der findes ikke en enkelt definition af hvad ordet lige præcis indebærer. Der er
således ikke tale om en enkelt model, men hellere en sammenfatning af nogle overordnede
lighedstræk for de enkelte landes modeller. Som Bergqvist (1999) samt Berglund og Johansson
(2006) påviser, så har den politiske ligestilling i de nordiske lande udviklet sig meget forskellig på
baggrund af landets politiske, økonomiske og kulturelle heterogenitet.

6.1 De nordiske velfærdsstater.
Den nordiske model kendetegnes af den velfærdstatslige fællesnævner, eller det nordiske velfærdsregime jf. Esping-Andersen (1990). Den nordiske velfærdsstatsmodel er bygget på en grundtanke
om at alle har samme ret til velfærd. Det vil sige, at alle har ret til uddannelse, arbejde, bolig, og
helse, uanset hvilken social status man har eller hvor i landet man bor. Via skatten finansieres
offentlige velfærds ydelser, som staten eller kommunerne finansierer og har ansvaret for (Berglund
og Johansson 2006:13)26

Andre fællestræk ved den nordiske model er den religiøse fællesnævner, at landene alle er
protestantiske. På det politiske plan har landene proportionelle valgsystemer med flere-parti
konkurrence, samt relativt udbredte korporative træk27. Et andet aspekt af stor betydning for temaet
i specialet er lighedsidealet inkorporeret i de nordiske velfærdsstater. Om ligheds idealet skriver
26

Beglund og Johansson påviser, at udviklingen i dag går hen imod en stadig udbredt overførelse af velfærdsopgaver
fra stat til kommuner. Det vil ifølge Berglund medføre en mindre ensartet opgavevaretagelse, alt efter hvilken kommune
der vil være tale om (Berglund og Johansson 2006:13)
27
Dette er især gældende for Sverige og Norge.
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Karvonen og Sundberg (1991): “The ideal of equality has been borne by strong social democratic
parties, which have played a central political role throughout the past century and which have
characterised the development of the Nordic welfare states” (Bergqvist 1999:4).

Den politiske kultur i de nordiske lande bygger således på et egalitært grundlag, der historisk
refererede til klasseskel, men som siden har udviklet sig til også at omfatte det socioøkonomiske og
kulturelle område. En lighedsværdi der har udmøntet sig i det Helga Hernes har kaldt “kvinde
venlige” velfærdspolitikker (Hernes 1987). De såkaldte kvinde-venlige velfærdspolitikker har været
med til at sikre, at adskillelsen mellem det private og det offentlige har mistet noget af sin køns
segregerende karakter. Dette ses blandt årsagerne til at den såkaldte “male breadwinner-model”28
gradvist blev svækket og erstattet af en “dual earner-model” relativt tidligere i Norden end i resten
af Europa. Mósesdóttir påviser, at de nordiske stater var blandt verdens første der gennemgik
udviklingen fra male-breadwinner modellen til en dual-earner, eller dual-breadwinner model
(Mósesdóttir 2002:6-7).

Hernes (1987) og Siim (1998) refererer til en slags alliance mellem kvinderne og de respektive
kvinde venlige velfærdsstater i norden. En alliance mellem kvinderne “fra neden” og
velfærdstaterne “fra oven” (Bergqvist 1999: 4-5). Samspillet mellem kvinderne og staterne der har
været lydhørrige overfor kvindernes krav fra neden, fremhæves som en af de helt grundlæggende
forudsætninger for de nordiske kvinders høje repræsentation i politik (Christensen og Damkjær
1997:27).

6.2 Færøernes velfærdsmodel.
I afsnittet sætter jeg fokus på udviklingen af den færøske velfærdsstatsmodel for at se,
om der er faktorer forbundet med den færøske velfærdsstatsmodel, der kan bidrage med forståelsen
af hvorfor det færøske samfund har udviklet sig til at være blandt de mindst politisk ligestillede
demokratier i Norden.

28

Med male bread winner model refereres der til at manden i huset der forsørger familien.. Med dual earner modeller,
eller dual bread winner modellen menes, at der er to forsørgere i en husholdning, både kvinden og manden. Der findes
en række varianter af bread winner modellen imellem disse to yderpunkter, eks. hvor manden arbejder på fuld tid og
kvinden halv tid m.v. Se Mósesdóttir (2002), Korpi (2000) og Lewis (1992)
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På baggrund af Esping-Andersen påviser den færøske forsker, Beinta í Jákupsstovu, at
velfærdspolitikker grundlæggende handler om risikoreduktion imod uforudsigelige hændelser som
sygdom og arbejdsløshed, samt forudsigelige omstændigheder som omsorg for børn og gamle.
Hvad slags velfærdsmodel et land har, afhænger af hvem der tager sig af velfærdspolitikkerne
(Jákupsstovu 2007:27).

Ifølge Esping-Andersen (1999) kan der være tale om tre forskellige velfærdsmodeller alt efter om
det er staten, markedet eller familien der står bag de politiske tiltag til at reducere social usikkerhed.
I alle modeller er det husholdningen der er udgangspunktet for velfærdsstaten. Derudover er der
graden, for hvilke andre institutioner der er med til at reducere den sociale usikkerhed, der afgør
hvilken model der er tale om.

I den skandinaviske velfærdsmodel er det staten der har overtaget opgaven at reducere social
usikkerhed. USA er kendt for den markedsorienterede model, mens den familistiske velfærdsmodel
bl.a. ses i konservative samfund i det katolske syd -Europa. Ifølge Andersen bygger den familistiske
velfærdsmodel på familiens gensidige forpligtigelse overfor familiens medlemmer. I denne model
anses det for en pligt at hjælpe hinanden i familien, men hvor der også forventes en tilsvarende
modydelse, hvis det skulle blive nødvendigt på et senere tidspunkt (Esping-Andersen 1999)29.

I en analyse af kvinders medborgerskab i to kommuner skriver Bjørg Jacobsen og Beinta í
Jákupsstovu at den færøske velfærdsstatsmodel i Esping-Andersens terminologi kan karakteriseres
som værende familistisk helt frem til 1990’erne (Jacobsen og Jákupsstovu 2005:171).
Endvidere påviser Jákupsstovu, at den færøske samfundsmodel helt frem til 1990 var baseret på en
male-breadwinner model, dvs. en mandlig forsørgermodel. En forsørgermodel der fra politisk side
blev understøttet af den førte fordelingspolitik på Færøerne (Jákupsstovu 2007:35)..
Jákupsstovu påviser, at de færøske Landsstyrer fortrinsvis har prioriteret at styrke næringslivet og
dermed sikre mændenes forsørgerevne.
“Forsørgertænkningen i færøsk politik kan bidrage med at forklare hvorfor de fordelingspolitiske
diskussioner i Lagtinget fortsat drejer sig om nærings-og bygdeudvikling, hellere end om
problemstillinger knyttet til vanskeligt stillede grupper i befolkningen (Jákupsstovu 2007:33).

29

Refereret fra Jákupsstovu (2007: 28)
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Jákupsstovu understreger, at den familistiske ordning stadig står stærkt på Færøerne.
“Dagens tabere i det færøske velfærdsystem er enlige mødre med lav eller middel indtægt som
risikerer at havne i økonomisk fattigdom, særlig pga. høje boligudgifter” (Jákupsstovu 2007:35)30.
Jákupsstovu påviser i forlængelse heraf, at der på Færøerne ikke bliver ført nogen social
boligpolitik der kan lette levevilkårene for de dårligst stillede. I stedet er det de færøske familier,
der må hjælpe sine nærmeste.
Jákupsstovu’s pointering af at der stadig fra politisk side føres en familistisk velfærdsstatspolitik på
Færøerne understøttes af en nylig undersøgelse lavet af Olga Biskopstrø og Marta Mýri (2007) om
færøske førtidspensionisters levevilkår.

Biskopstrø og Mýri konkluderer i deres undersøgelse, at det offentlige system på Færøerne ikke
lever op til deres velfærdsstatslige forpligtigelser, men i stedet i stor udstrækning tørrer
samfundsopgaverne af på de færøske familier (Biskopstrø og Myri 2007:115).
Den familistiske model synes således at leve i bedste velgående på Færøerne. Spørgsmålet er så
hvorvidt der er en sammenhæng mellem den familistiske velfærdsstatsmodel på Færøerne og
den lave repræsentation af kvinder i politik?

6.2.1 Færøernes familistiske velfærdsmodel - en forklaring?
Bjørg Jacobsen og Beinta í Jákupsstovu påviser, at der er meget der tyder på, at den familistiske
velfærdsmodel har udgjort en barriere for kvinders indtræden på den politiske scene på Færøerne.
De skriver:
“Det er nok ofte en overforenkling af virkeligheden at påvise en direkte sammenhæng mellem
politikudformning og politisk repræsentation; men i det færøske system synes der imidlertid at være
en nær sammenhæng mellem lav kvinderepræsentation i det politiske organ og en familistisk
velfærdsmodel” (Jakobsen og Jákupsstovu 2005:172).

Jakobsen og Jákupsstovus stærke formodning om, at der er en sammenhæng mellem den familiske
velfærdsmodel og repræsentationen af kvinder i politik på Færøerne synes at kunne understøttes ved
brug af Sainsbury (1996).

30

Her henviser Jákupsstovu til Joensen (2004)
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I Diane Sainsbury’s ideal typisering af henholdsvis en male breadwinner modellen og en individuel
model 31påviser hun, at hver model at sine fordelingsøkonomiske konsekvenser for samfundet.
”According to the male breadwinner model, social and taxation policies are constructed in such a
way as to favour a family model based upon a primary breadwinner-husband and his primarily
homemaker-spouse. Thus wives and children are assumed to be economically dependent upon their
respective husbands/fathers. By contrast the individual model is based on the notion of the adult
citizen as an autonomous individual” (Sainsbury 1996:40)32.

Det Sainsbury skriver er i fuld tråd med den forsørger fokuserede omfordelingspolitik som
Jákupsstovu påviser, er blevet ført fra politisk hold på Færøerne. En omfordelingspolitik der har
understøttet male-breadwinner modellen på Færøerne frem til 1990’erne. Spørgsmålet er så om der
er nogen sammenhæng mellem male-breadwinner modellen og repræsentationen af kvinder i
Lagtinget?

At male-breadwinner modellen skulle have en negativ effekt på repræsentationen af kvinder i
parlamenter understreges af Bergqvist et al (1999). Her fremhæves den sejlivede male-beadwinner
model blandt hovedårsagerne til at Island har haltet så langt bagud de øvrige nordiske lande på
ligestillingsområdet. Set i lyset af at male-breadwinner modellen på Færøerne har været endnu
mere sejlivet end på Island, er der meget der tyder på, at man vil forvente en lignende sammenhæng
på Færøerne. Ikke kun fordi dette er set på Island, men i højere grad fordi male-breadwinner
modellen på mange måder er indbegrebet af et traditionelt kønsrollemønster.
Et traditionelt kønsrollemønster som jf. Diaz har en sammenhæng til ligestilling.
“Our societies have, more or less, been structured around strict male and female roles, related to the
public and private spheres respectively. In practice, traditional gender roles systematically hinder
women from entering public domains, including that of politics. Thus societies which have at strong
traditional distribution of roles are expected also to have lower levels of gender equality” (Diaz
2005:57).

Der er således klare tegn på, at Færøerne lever op til denne forudsigelse. Med afsæt i den herskende
male-breadwinner model har man fra færøsk politisk side ført en forsørger fokuseret fordelings – og

31
32

Pendant til dual-earner modellen
Refereret i Bergqvist 1999:122.
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velfærdspolitik, der har stået i skarp modsætning til de mere “kvinde venlige” velfærdspolitikker i
den nordiske model jf Hernes (1987).
At den færøske velfærdsstat ikke i samme omfang som de nordiske velfærdsstater ”fra oven” har en
lyd hørighed overfor de færøske kvinder ”fra neden” understøttes af fund af Hallbera West (2004). I
undersøgelse af demokratisk medborgerskab på Færøerne fandt West, at der var markant flere
færøske mænd end kvinder der opfattede Lagtinget som værende lyd hørig overfor dem (West
2004:82)
I modsætning til de nordiske velfærdspolitikker, der har virket til at nedbryde køns segregeringen i
de pågældende lande, har man fra politisk hold på Færøerne direkte understøttet og opretholdt et
stadig kønssegregeret samfund via de familistiske og knapt så kvinde venlige velfærdspolitikker.

Nu kan det måske undre, at de færøske politikere til stadighed har kunnet føre en så forsørger
fokuseret fordelingspolitik og at modstanden ikke har været større, bl.a. fra kvinderne. Men det er
der måske en forklaring på.
Om det køns segregerede færøske samfund skriver Jacobsen og Jákupsstovu:
“Dette er en segregering, som ikke er juridisk baseret eller styret af et religiøst fundamentalistisk
regime, men som er funderet i det som har været færingers fælles forståelse af kønnenes “naturlige”
plads i samfundet. Kvinderne har hovedansvaret for den ulønnede omsorg i familien, og mændene
dominerer det offentlige rum”33 (Jacobsen og Jákupsstovu 2005:170)

At den traditionelle kønsrollefordeling så bredt er blevet accepteret af færinger som værende den
“naturlige” kønsfordeling, kan ses som forklaringen på at male-breadwinner modellen har “fået lov”
til at været så sejlivet på Færøerne. Jeg mener således at man kan se færingers fælles forståelse af
kønnenes “naturlige” plads i samfundet som en nøglefaktor i forklaringen på den relativt lave
repræsentation af kvinder i Lagtinget.

Opsummerende kan påvises, at det køns segregerede færøske samfunds har sit rodfæstet i den
familistiske velfærdsstatsmodel, en sejlivet male-breadwinner model samt færingers fælles
forståelse af kønnenes “naturlige” plads i samfundet. Faktorer der hver især og i interaktion med
hinanden har været med til at opretholde et kønssegregeret samfund, og har påvirket kvindernes
indtog på den offentlige sfære, herunder den politiske scene.
33

Min oversættelse fra norsk til dansk.
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Efter at have analyseret lidt på baggrunden for det køns segregerede færøske samfund skal der nu
ses nærmere på hvilken ligestillingspolitik der føres på Færøerne. Hvad sker der på
ligestillingsområdet i et samfund så kønssegregeret som det færøske?
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7. Ligestilling på Færøerne
I 1983 blev Færøerne bundet af bestemmelserne i CEDAW, FN’s “Convention on Diskrimination
Against Women” fra 1979, i kraft af Danmarks ratificering af konventionen.
I 1987 ratificerede Lagtinget konventionen til at gælde for Færøerne til trods for at de allerede var
bundet af dens bestemmelser. Ifølge Jungerstam-Mulders (1999) blev konventionen ratificeret af
færinger uden en forudgående debat om emnet, da de færøske politikere ikke mente at der fandtes
nogen diskrimination af kvinder på Færøerne sted og dermed ikke noget at debattere om.
Jungerstam-Mulder påviser to eksempler på diskrimination af kvinder på Færøerne, et i relation til
arbejdsgiveres daværende muligheder for at fyre gravide kvinder hvis ikke de inden for de første
seks måneder havde fortalt om graviditeten, samt færøske kvinders ulige arverettigheder i forhold til
mænd der (Bergqvist 1999:259). I forlængelse heraf undrer Jungerstam-Mulders sig over de
færøske politikeres håndtering af CEDAW konventionen. De færøske politikeres holdning i
1980’erne til at der på Færøerne ikke foregik nogen diskrimination imod kvinder kan ses som en
forklaring på at det gik så trægt med at få vedtaget en ligestillingslov på Færøerne (ibid).

7.1 Den færøske ligestillings lov.
Som den seneste af de nordiske nationer fik Færøerne i 1994 en Ligestillingslov, fjorten år efter, at
tre kvindelige medlemmer af Lagtinget fremlagde forslaget i Lagtinget (Jacobsen 2007:214).
I loven blev det bl.a. stedfæstet at arbejdsgivere ikke må diskriminere pga. køn og at der skal være
lige løn for begge køn. Den mest skelsættende paragraf omhandler offentlige råd og nævn, der
ifølge loven skal være lige repræsenterede af begge køn.
Modstanden imod ligestillingsloven på Færøerne var stor og vejen lang til dens vedtagelse.
Allerede i 1976 vedtog Landsstyret at nedsætte et nævn for ligestilling. Udnævnelsen af
medlemmer blev imidlertid udsat til 1981, og nævnet kom aldrig i funktion. En nyt
ligestillingsnævn blev udnævnt i 1986 og lagde to år efter et forslag til en ligestillingslov frem i
Lagtinget.
Forslaget mødte stor modstand hos de mandlige parlamentariker og blev af det Kristelige Folkeparti
kåret som et “immoralsk forslag”. Partiet truede med at bryde Landsstyre koalitionen hvis loven om
ligestilling ikke blev afvist. Lovforslaget faldt i Lagtinget (Bergqvist 1999:259).
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I debatten om ligestillingsloven blev der i Lagtinget argumenteret for, at ligestillingsloven var en
trussel imod familielivet og imod kvinders moralske sundhed (Bergqvist 1999:236). Det blev
endvidere argumenteret for, at kvinders rettigheder allerede var dækket ind under andre love og at
der var fare for at ligestillingsloven, hvis den blev vedtaget, ville diskriminere andre individer i
samfundet. Lovforslaget faldt ved afstemningen i 1980’erne (ibid).
I bladet “Kvindetidende” i starten af 90’erne rejser den færøske historiker, Elin Súsanna Jacobsen
spørgsmålet, hvorvidt den færøske kvindebevægelse ikke bærer en del af skylden for, at
ligestillingsloven faldt i Lagtinget i 1980’erne og repræsentationen af kvinder i Lagtinget er så lav
(en kvinde på det tidspunkt). Hun påpeger, at den færøske kvindebevægelsens fokus havde været, at
arbejdet for verdensfred, hellere end at fokusere deres begrænsede ressourcer på færøske
mærkesager. Hun påviser, at prioriteringen af kvindebevægelsens tid og ressourcer helt klart havde
negative konsekvenser for ligestillingen på Færøerne (Jacobsen 1992:12).
Debatten om ligestillingsloven fortsatte frem til 1990’erne. I 1994 blev Ligestillingsloven på
Færøerne vedtaget i Lagtinget, med en enkelt stemme i overtal. Om debatten om ligestillingsloen
skriver Elin Súsanna Jacobsen: “En almindelig indvendig var, at den var overflødig, og i værste fald
en uheldig glidebane, som førte væk fra den “naturlige” køns orden ”(Jacobsen 2007:215).

Her verificerer E. S. Jacobsen det som Bjørg Jacobsen og Beinta í Jákupsstovu skriver om færingers
fælles forståelse af kønnenes “naturlige” plads i samfundet (Jacobsen og Jákupsstovu 2005:170).
En forståelse som direkte har fungeret som argument imod vedtagelsen af en ligestillingslov og
derigennem udgjort en barriere for ligestilling på Færøerne.

I 1997, tre år efter Ligestillingslovens vedtagelse, blev der i Lagtinget fremsat et forslag om at få
aftaget, før den gjorde endnu mere skade og fuldkommen nedbrød det færøske samfund, som
politikerne henviste til. Forslaget om at aftage loven faldt og loven har bestået frem til i dag.
Foruden selve loven blev der samtidig i 1994 nedsat et Ligestillingsnævn der har til opgave at sikre
at loven bliver overholdt, at arbejde for at hindre diskrimination på baggrund af køn og informere
om lovens bestemmelser34.
34

Nævnet består af fem medlemmer, hvoraf det ene vælges af Landsstyret, det ene medlem vælges som repræsentant
fra arbejdstagerne, en fra arbejdstagerne, en vælges fra de færøske kvindeforeninger og en repræsentant kommer fra
Erhvervsministeriet, der administrerer ligestillingsområdet. Rådet har tilknyttet en sekretær på halv tid og har i øvrigt en
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7.2 Paradokser i færøsk ligestillingspolitik.
Modstanden imod ligestillingsloven på Færøerne er paradoksal i lyset af, at
Færøerne allerede i 1983 blev bundet af CEDAW, og i 1987 selv at ratificere konventionen til også
at gælde på Færøerne (Bergqvist 1999:259).
I forbindelse med CEDAW skal nævnes, at Diaz empirisk har kunnet påvise via statistisk analyse,
at der ikke nogen sammenhæng mellem repræsentationen af kvinder i EU’s parlamenter og
tidspunktet for hvornår de enkelte lande har ratificeret CEDAW. Årsagen er ifølge Diaz, at der er
tale om nogle principper, som landene skal overholde men ikke kan sanktioneres for ikke at
overholde (Diaz 2005:66).

Et andet paradoks i færøsk ligestillings politik er at den færøske centraladministration selv går
forrest i at bryde ligestillingsloven. I Ligestillingslovens § 8 står, at alle offentlige nævn, råd,
repræsentationer mv. som nedsættes i centraladministrationen skal være sammensat med en lige
repræsentation af begge køn35. I 2007 var kønssammensætningen i tråd med ligestillingsloven i 63
af 102 offentlige råd og nævn, hvilket betyder at den færøske centraladministration
i relation til 38 % af de offentlige råd og nævn brød ligestillingsloven
(Javnstøðunevndin 2007 b:6).

Et tredje paradoks er at Ligestillingsnævnets rolle, fra politisk side synes at være tiltænkt mere til
skue end til gavn. I 2005 gik forkvinden for det færøske Ligestillingsnævn fra pga. manglende
politisk opbakning til Ligestillingsnævnet (Mikkelsen 2005)

Sagen belyser med al klarhed at man fra politisk side på Færøerne har gjort noget formelt, men ikke
reelt ved ligestillingen på Færøerne. Formelt har man ratificere CEDAW konventionen og vedtaget
en ligestillingslov. Reelt brydes ligestillingslovens §8 af selve centraladministrationen og reelt
bakkes Ligestillings nævnet ikke op af ressourcer der kan gøre deres arbejde muligt.

hjemmeside www.javnratt.fo hvor der oplyses om rådets arbejde (Javnstøðunevndin 2007(b)). Informationer fra
Ligestillingsnævnets hjemmeside www.javnratt.fo Lokliseret 15.11.2008.
35

I særlige tilfælde kan Ligestillingsnævnet give dispensation fra reglen. Med lige repræsentation menes en 50-50
fordeling, foruden i tilfælde af situationer hvor der eks. skal være 5 medlemmer i et råd. Her anskues fordelingen lige,
hvis den er 3-2, men ikke hvis den er 4-1 (Javnstøðunevndin 2007)
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Implementeringsforskerne Mazmanian og Sabatier har lavet en teoretisk ramme for analyse af
hvorfor vedtagne love i praksis ikke virker efter hensigten (Mazmanian og Sabatier 1983)36. I deres
top down tilgang til implementering påviser de en række faktorer, der enten kan hindre eller fremme
implementeringsprocessen således at slutresultatet fås at stemme overens med formålet med den
pågældende lov. I denne forbindelse påviser Mazmanian og Sabatier at en grundlæggende
forudsætning for at få implementeret en lovgivning efter hensigt er, at loven støttes fra politisk hold
ikke mindst af finansielle ressourcer til dens gennemførelse. Meget simpelt, men ikke desto mindre
et grundlæggende kriterium for succesfuld mål opnåelse. Et kriterium som ikke synes at være
opfyldt i relation til Færøernes ligestillingslov og som kan være med til at forklare, hvorfor
ligestillingen på Færøerne synes at have så trange kår.

7.3 Demokratia.
På baggrund af den haltende ligestilling på Færøerne, lavede Vestnordisk Råd i 1999 en
rekommandation til Færøernes om at nedsætte et udvalg til at arbejde for at øge de færøske kvinders
andel i den politiske beslutningsproces. Anbefalingen var at udvalget skulle arbejde i fem år med en
årlig finansiering på en halv million (Demokratia 2007 c)

Seks år efter Vestnordisk Råds rekommandation til Færøerne nedsættes et udvalg i 2005 til at løse
opgaven. Af forskellige årsager begynder udvalget først sit arbejde i sommeren 2006 med deadline
ved udgangen af 2007. Hverken udvalgets finansielle eller tidsmæssige ressourcer levede op til
Vestnordisk Råds anbefalinger.
At det så alligevel lykkedes Demokratia at sætte den kvindelige repræsentation i Lagtinget
på dagsordenen kan tilskrives to økonomiske støtte fra private færøske virksomheder, samt
udvalgets personlige engagement.

At Demokratia ikke kunne få en bevilling tilsvarende rekommandationen fra Vestnordisk råd kan
ses som udtryk for den politiske lav -prioritering af reelt at gøre noget for at ændre på kvindernes
repræsentation i Lagtinget.

Implementerinsforskningen tog rigtig fat efter at Pressman og Wildavsky udgav sin bog ”Implementation” i 1973,
Forskningen forgrener sig i henholdsvis top-down tilgangen repræsenteret af Pressman og Wildavsky (1973),
Mazmanian og Sabatier 1981,1983). Bottom up tilgangen af Hull og Hjern (1987), Elmore (1982), Elmore og Winter
(1990), Winter (1991) samt en integreret tilgang, se bla. Winter (2001) (Winter 2001: 58-60)
36
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Det skal i denne forbindelse nævnes, at Lagtinget i 2008 på finansloven har bevilget 500.000 kr. til
Demokratia’s fortsætte arbejde, hvilket er i tråd med henstillingen fra Vestnordisk Råd.
Hvorvidt den politiske op prioriteringen af Demokratia’s arbejde sker som følge af, at der nu
sidder 25 % kvinder i Lagtinget til forskel fra 9 % for valgperioden 2004-2008, kan der kun gisnes
om.
Efter at have set på de politiske tiltag i relation til ligestilling på Færøerne skal der ses på den
færøske kvindebevægelse og dens rolle i kampen for bedre ligestilling på Færøerne.

7.4 Den færøske kvindebevægelse.
I nordiske kvinde studier fremhæves er kvindebevægelsens rolle som lokomotiv for kvinders
mobilisering i de enkelte lande (Bergqvist 1999). Her skal der ses på den færøske kvindebevægelse.

De første to foreninger der markerede sig med det kvindelige køn som udgangspunkt og
fællesnævner var i årene 1896-1899. Færøsk Kvindefremskridsforening blev etableret i København
i protest imod at kvinder ikke kunne få medlemskab i Færingeforeningen, der kun var for mænd.
Året efter blev kvinder tilladt medlemskab i færingeforeningen og arbejdet derefter nedlagt. På
Færøerne blev Thorshavns Kvindeforening til Ædruelighedens fremme etableret omkring samme
tid, i 1899, som modvægt til et voksende problem med alkohol på Færøerne (Dansk
Kvindebiografisk Leksikon 2000:38).
I 1950’erne etableredes en række kvindeforeninger, bl.a. husmoderforeninger og
sømandskvindeforeninger, med særligt fokus på velgørende formål, ofte med udgangspunkt i
religiøse menigheder. Som ses i deres benævnelser, så var husmoderforeningerne på mange måder
den diametrale modsætning til kvindefrigørelse. På Færøerne har der således været etableret
kvindeforeninger der direkte har dyrket husmoderrollen og herigennem legitimeret kvinders
primære tilknytning til privat sfæren. I øvrigt eksisterer husmoder – og sømandskvindeforeningerne
stadigvæk i dag.

Det var først ved Thorshavns Kvindeforenings etablering i 1952, at startskuddet gik til en egentlig
kvindebevægelse på Færøerne. I begyndelsen havde foreningen fokus på kulturelle og sociale
aspekter, men fire år efter sin stiftelse tog Thorshavns Kvindeforening initiativ til at stille med en
tværpolitisk kvindeliste til kommunalvalget i Thorshavn i 1956. Fra kvindelisten blev der valgt en
kvinde ind i Thorshavns Byråd. Ved det næste kommunalvalg i1960 blev der ikke stillet med en
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kvindeliste igen. Det til trods blev en kvinde valgt ind i Thorshavns byråd i 1968 (Løgtingið
2002(2):175).
I 1970’erne nåede den nye kvindebevægelse til Færøerne, markeret af foreningen Kvinnufylkingin
oprettet i 1975 i Thorshavn. Forening havde en mere markant profil end Thorshavns
Kvindeforening og satte også mere markant fokus på at øge repræsentationen af kvinder i politik
ved bl.a. at afholde kurser i politisk arbejde og ved opstilling af kvindelister til kommunevalg.
Ifølge historikeren, Elin Súsanna Jakobsen havde Kvinnufylkingin dog en relativ kort levetid
(Jacobsen 2007:213).
Ideen med kvindelister blev relanceret i Thorshavn ved kommunalvalget i 1980 og 1984, men fik
kun en meget lille opbakning. Det til trods havde ideen med kvindelister spredt sig ud til hele
Færøerne og mere vigtigt, ideen om inklusion af kvinder i politik. Det resulterede i at de etablerede
partier i større grad begyndte at stille kvinder op til kommunevalg. I 1980’erne begyndte kvinderne
at træde ind på den kommunale politiske scene via de etablerede politiske partier (Jacobsen
2007:213) Som før påvist i specialet har de færøske kvinder haft et bedre fodfæste inden
lokalpolitik end landspolitik. Jacobsen påviser, at den færøske kvindebevægelse løb ud i sandet i
1980’erne.

Ifølge Elin Súsanna Jacobsen var den færøske kvindebevægelses største fortjeneste, at den fik skabt
en bevidsthed og debat om den uretfærdighed der især ramte de færøske kvinder, herunder
manglende ligeløn og mangler i velfærdsordninger der påvirkede kvindernes liv på
børnepasningsområdet og ældrepleje (ibid.). De manglende børnepasningsordninger vender jeg
tilbage til i analysen af de færøske kvinders entre på arbejdsmarkedet.

7.5 Ny kvindepolitisk bølge anno 2006-2008.
I kølevandet på Demokratia’s arbejde med at sætte fokus på kvinder i politik, er kvinders stilling i
det færøske samfund sat højt på dagsordenen. Det er svært at sætte en betegnelse for denne nye
bølge af opmærksomhed på ligestilling på Færøerne. Dens fokus har i udgangspunktet været på
repræsentationen af kvinder i politik, men bredt sig til også at omfatte kvindernes stilling i
samfundet generelt. Et debatemne igangsat fra politisk side via Demokratia, støttet af den færøske
kvindebevægelse, Færøernes Ligestillingsnævn og bredere af enkeltindivider og virksomheder, der
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på hver sin måde enten har givet økonomisk bidrag, eller bidraget til debatten. Herunder mig selv
med faglige analyser af repræsentationen af kvinder i Lagtinget, på baggrund af specialet.
Under overskriften “Kvinderne stormer frem” påviser journalist Kári Mikkelsen fra dagbladet
Sosialen d. 27 februar 2008, at der er sket en markant ændring i kønsfordelingen i samfundets top
det sidste halve år på Færøerne. Flere kvinder er kommet til.
Mikkelsen skriver: Hvorvidt det er tilfældigt eller hvorvidt det skyldes Demokratia og den lange
debat, før både Folketingsvalget og Lagtings valget(2008 red) om den skæve kønsfordeling mellem
mænd og kvinder på ledende poster i det færøske samfund – er svært at give noget svar på
(Mikkelsen 2008) 37.
At ligestillingsdebatten på Færøerne synes at give genklang i hele det færøske samfund skal måske
også forstås i lyset af, at de færøske kvinder i dag er så veluddannede og velkvalificerede, at den
køns baserede ulighed i samfundet er tiltagende svær for færinger at ignorere.

En kvinde har indtaget lederposten for “Vinnuhúsið”, Industriens interessevaretager. Otte kvinder sidder i Lagtinget,
til forskel fra forhenværende tre kvinder. I Landsstyret sidder tre kvinder til forskel fra ingen.
For første gang ses en kvindelig forkvinde i spidsen for Finansudvalget. En kvinde er for første gang valgt som
forkvinde for det 47 år gamle arbejderforbund, Starvsmannafelagið , hvor kvinder udgør 70% af medlemmerne. En
kvinde er blevet leder for Kringvarp Føroya, som er Færøernes største medieinstitution, med ansvaret for færøsk tv og
radion (Mikkelsen 2008, 17.feb.).
37
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8. Analyse af det politiske system på Færøerne.
Følgende kapitel har til formål at se nærmere på og analysere dele af det politiske system som ikke
er med i Diaz’ teoretiske ramme, men som er vigtige at have med.

8.1 Spærregrænsen.
Internationale forskningsresultater viser at hvis spærregrænsen er meget lav, vil det fungere som en
ulempe for kvinders repræsentation i parlamenter, for det vil give små partier, der som oftest er
bemandet med mænd (UNDP 2001: 8, IDEA 2005). Eftersom at spærregrænsen på Færøerne er på
3,7 % og dermed ikke er lav, kan den ikke ses som forklaringen på den lave repræsentation af
kvinder i Lagtinget. Til sammenligning er spærregrænsen i Norge og Sverige på 4 % og i Danmark
på 2 % (Wikipedia 2008).

8.2 Fra lukkede til åbne lister til Lagtings valg.
Frem til 1966 havde Færøerne lukkede lister, dvs. at vælgeren skulle sætte sit kryds ved det enkelte
parti, hellere end en kandidat. Det blev således op til det enkelte parti at bestemme hvilken kandidat
de sætte øverst på partilisten og dermed havde bedst chance for at blive valgt. Denne ordning
medførte en meget lille udskiftning af politikere i Lagtinget. Det blev som regel de rutinerede
politikere der blev sat øverst på listen og gang på gang blev genvalgt (Løgtingið (2) 2002:149).
I 1966 blev loven ændret således, at man fik åbne lister dvs. at det blev vælgeren der via sit kryds
ved den enkelte kandidat eller partiet, bestemte hvem der blev valgt ind i Lagtinget. Resultatet af
ændringen i valgloven medførte en større udskiftning i sammensætningen af politikere i Lagtinget,
men ikke en højere andel kvinder i Lagtinget (Bergqvist 1999:266).

På baggrund af internationale komparative studier påviser Matland, at der tilsyneladende ikke er en
sammenhæng mellem henholdsvis åbne eller lukkede lister og repræsentationen af kvinder i
parlamenter (Matland 2002:105). Ifølge Matland afhænger det nemlig af kvindernes støtte fra
henholdsvis deres respektive parti ved lukkede lister eller vælgerens stemmer ved åbne lister,
hvorvidt det enkelte system har en fordel for kvinder. Der er således ikke noget der tyder på, at det
færøske liste system har nogen forklaringskraft i forhold til repræsentationen af kvinder i Lagtinget.
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8.3 Patronage orientret vs. bureaukratisk legalistisk rekruttering.
I litteraturen om repræsentationsstudier skelnes mellem to slags rekrutterings modeller eller
udvælgelses modeller, om man vil. Den patronage orienterede model og den bureaukratiske model.
I den bureaukratiske model er der klare, eksplicitte og standardiserede regler for hvordan politiske
kandidater udvælges. Reglerne overholdes af alle der står for udvælgelsen og gælder lige for alle
kandidater, uanset hvem der har ellers har magten i partiet.
I den patronage orienterede model er der til gengæld få eller ingen eksplicitte regler for udvælgelsen
af politiske kandidater og hvis der er nogen regler, er der stor chance for at de ikke bliver efterlevet.
Loyaliteten til magthaverne i partiet står central, og autoriteten baseres på traditionel eller
karismatisk lederskab, hellere end en legal-rationel autoritet (Ballington og Karam 2002:95).

8.4 Patronage orienteret rekruttering på Færøerne?
På Færøerne er der ikke lavet nogen analyser af rekrutteringsprocessen i landspolitik og derudover
findes der meget lidt på skrift om emnet. På Færøerne er det de 42 lokale partiforeninger der står
for rekrutteringen af kandidater op til Folketingsvalg og Lagtings valg.
De 42 lokale partiforeninger har autonomi til selv at bestemme reglerne for deres virke og derfor
findes der variationer indenfor de enkelte partier, afhængig af hvilken lokale partiforening der er
tale om.
På Færøerne er det offentlig kendt, at der ikke findes nogen formelle regler for udvælgelse af de
politiske kandidater. Der findes således ingen regler for hvordan partiforeningerne vælger og vrager
mellem potentielle politiske kandidater, eller hvilke kompetencer en politisk kandidat skal have for
at kunne stille op for det enkelte parti.
Det er partiforeningerne, og her især medlemmerne af nævnet, der står centralt som partiernes
gate keepers jævnfør Matland (2002) og afgør hvilke kandidater, der er passende eller ej. Det er
også velkendt at rekrutteringen gøres ved at centrale medlemmer i partiforeningerne ringer rundt til
passende kandidater for at bede dem om at stille op til valg for partiet. Men hvem der anskues for
værende en passende kandidat, findes der ingen skrevne regler om.
Det er i øvrigt også sædvane, at partierne afholder tre opstillingsmøder, hvor kandidater kan byde
sig frem og i øvrigt godkendes af den lokale partiforening.
Hvorvidt partiernes gate keepers, de lokale partiforeninger, på nogen måde har holdt de færøske
kvinder fra den politiske scene ved at undlade at rekruttere dem i samme grad som mænd, det vides
ikke. Det er før set i andre lande (Matland 2002). En sådan undersøgelse ville kræve en analyse af
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de formelle regler for de enkelte af de 42 partiforeninger, suppleret med kvalitative interviews af
nøglepersoner fra hver enkelt af de 42 partiforeninger. Denne opgave blev for omfattende til at tage
med i specialet, men opfordringen går til andre studerende.
Indledende i specialet opstillede jeg en hypotese om, at der er faktorer ved det politiske system der
fordrer partierne til at stille med mandlige politiske kandidater til valg, hellere end kvindelige. På
grund af manglende viden om de færøske partiers rekrutteringsmønstre er der ikke belæg for at
kunne konkludere noget herom i relation til selve rekrutteringsprocessen.

Hvad jeg kan sige om rekrutteringen af politiske kandidater i landspolitik er, at den synes at læne
sig opad den patronage orienterede model på baggrund af de manglende regler for rekruttering.
En model som Norris og Lovenduski kritiserer for værende følsom overfor magtmisbrug, da
rekrutteringen ligger i hænderne på nogle få nøglepersoner, der reelt har stor magt og indflydelse på
hvem der gives muligheden for at stille op til valg (Norris og Lovenduski 1995:35).
På Færøerne ligger magten ensidigt i hænderne på nogle få personer der sidder i de enkelte lokale
partiforeninger, hvorfor der her også er mulighed for magtmisbrug. Hvordan de færøske gate
keepers har forvaltet denne magt, vides der ikke noget om på nuværende tidspunkt.

Mere generelt kan påvises, at manglende skrevne regler for udvælgelse af kandidater kan i sig selv
have haft en betydning for repræsentationen af kvinder i politik. IDEA (2002) påviser, at formelle
regler for rekrutterning gør det nemmere for kvinder at træde ind på den politiske scene. Det samme
påviser Richard Matland. Han skriver:
Clear and open rules provide women with the opportunity to develop strategies to take advantage of
those rules. When rules are unwritten it becomes much harder to devise a strategy to break into the
inner circle of power (Matland 2002:96)
Det er meget tænkeligt, at det ville være nemmere for de færøske kvinder at forholde sig til et evt.
politisk kandidatur, hvis der var en større klarhed over hvilke forventninger og krav der er til de
politiske kandidater. Ikke desto vil denne regel gælde for begge køn, og kan derfor ikke forklare den
relativt lave repræsentation af kvinder i forhold til mænd.
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8.5 Demokratisk deltagelse.
Før jeg ser nærmere på vælgeradfærd på Færøerne skal det kort nævnes, at valgdeltagelsen til
Lagtings valg på Færøerne har de senere år været meget høj og ligger over gennemsnit niveauet for
Danmark, Norge og Sverige.
Tabel 9. Gennemsnit for valgdeltagelse ved parlamentariske valg fra 1960’erne til 2000 38.
Valgdeltagelse
Danmark
Norge
Sverige
Samlet gennemsnit
Færøerne

1960’erne
87,3
82,8
86,4
85,5
77,9

1970’erne
87,7
81,6
90,4
86,6
82,0

1980’erne
86,0
83,1
89,1
86,1
86,6

1990’ere
84,5
77,1
85,0
82,2
86,1

2000
87,1 (2001)
80,1 (2002)
75,0 (2001)
80,7
92,3 (2004)

Som tabellen viser, var valgdeltagelsen på Færøerne på 92 % af de stemmeberettigede i 2004.
Hallbera West (2004) har i sit speciale om politisk medborgerskab på Færøerne fundet, at der
samlet set ikke er den store kønsforskel i demokratisk deltagelse på Færøerne. Derimod er der
forskel på hvilke typer af demokratisk deltagelse de to køn deltager i. Der er flere mænd end
kvinder der gør brug af de traditionelle deltagelsesformer. Mændene er også i flertal i deltagelse i
politiske møder, arbejde i et parti, hænger valgplakater op og i øvrigt kontakter en politiker eller
embedsmænd. Det er også mændene der i højere grad end kvinderne er med i eller kontakter
medierne (West 2004:81).
De færøske kvinder benytter sig i højere grad end mænd af nyere demokratiske deltagelsesformer
som politisk forbrug, via køb eller boykot af særlige varer, at være medlem i foreninger og
organisationer og indsamle penge hertil (West 2004:81).
Ud fra undersøgelse af West ses, at mændene er mere synlige end kvinderne på de politiske fora via
deres større deltagelse gennem de traditionelle demokratiske deltagelseskanaler, mens kvindernes
demokratiske deltagelse sker længere væk fra partierne og magtens centrum.
Det tyder på at de færøske kvinder ikke er så synlige som mændene i de politiske fora. Spørgsmålet
er hvorfor? Det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, men det er klart, at hvis kvinderne er
fraværende i de politiske fora hvorigennem rekrutteringen til Lagtings valg sker, så er det alt andet
lige ret logisk, at der vil blive rekrutteret flere mænd end kvinder til Lagtings valg på Færøerne.
38

Kilde: Hallbera West 2004:65

53

Kvindernes demokratiske deltagelsesformer kan således ses som en af forklaringen på kvindernes
mindre synlighed og større fravær fra den politiske scene.

8.6 Vælger færinger kvinder eller mænd?
Avisen Dimmalætting fik en måned før Lagtings valget 19.januar 2008 foretaget en Gallup
undersøgelse af færingers præferencer af henholdsvis mandlige og kvindelige politiske kandidater.
Af de 507 respondenter svarede 40 % at de havde besluttet sig for at vælge en mand, 23 % en
kvinde, mens 37 % var ubeslutsomme (Tróndarson 2007).
Fordelingen i svarene påviste, at det fortrinsvis er de færøske mænd der foretrækker at vælge en af
samme køn, mens kvindernes præferencer er ret ens for begge køn.

Tabel 10: Gallup undersøgelse af kvinder og mænds vælger præferencer forud for Lagtingsvalget
200839.
Mænd Kvinder
Har besluttet at stemme på en mand

48 %

30 %

Har besluttet at stemme på en kvinde

11 %

36 %

Ubeslutsomme

40 %

34 %

Undersøgelsen viste med al tydelighed, at de færøske vælgere præfererer mandlige politiske
kandidater hellere end kvindelige.
En undersøgelse af vælgeradfærd ved kommunevalget i Torshavn, som forskeren Beinta í
Jákupsstovu lavede i 2004 viser samme klare tendens.

39

Kilde: Tróndarson (2007,14 dec.) Undersøgelsen blev lavet i december 2007. Tallene er direkte gengivet fra artikel
af Tróndarson. Det gøres opmærksom på at lægges alle tallene sammen for mænds præferencer giver det i alt 99 %,
hvilket angiver at der må være en fejl på et procentpoint i et af tallene.
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Tabel 11. Kvinder og mænds vælgerpræferencer ved kommunevalget i Torshavn i 200040
Mænd

Kvinder

I alt

Stemte på en mand

80,3

56,3

67,9

Stemte på en kvinde

16,0

41,2

29.0

Stemte på partiet

3,7

2,5

3,1

I alt

100,0

100,0

100,0

N

2402

2560

4962

I tabellen ses at der hos begge køn er en præference for at vælge en mandlig politiker hellere end en
kvindelig. Hos kvinderne er præferencen dog ikke så udpræget, hvor kun lidt over halvdelen der
vælger mænd. Mændene derimod vælger i overvejende grad mænd til de politiske poster i
Torshavn.
De ovenstående undersøgelser er de eneste der findes af de færøske vælgeres præferencer af
politikere. Sammenfattende viser de at mænd vælger mænd, mens kvinder vælger omtrent ens
mange af begge køn. Denne observation er ikke uvigtig i specialets sammenhæng, fordi det kan ses
som udtryk for, at de færøske mænd mener at de politiske poster bedst er forbeholdt mænd.
Set i lyset af at det er mænd der sidder på den politiske beslutningsmagt på Færøerne er det oplagt
at tænke, at især de mandlige vælgeres prioritering af mænd frem for kvinder også vil manifestere
sig som i de politiske strukturer på Færøerne. Men spørgsmålet er om det er eneste forklaring på
denne vælgeradfærd. Det kommer jeg til at debattere yderligere på et senere tidspunkt i analysen.

40

Kilde: Jákupsstovu (2004, 7 maj.). Note: N = 52,8 % af vælgerne. Til kommunevalget i Torshavn 2002 havde 12.571
mennesker valgret, heraf stemte 9398 til valget. Stemmeprocenten var således 74,8% (Jákupsstovu 2004, 7 maj.)
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9. Politiske forklaringer på andelen af kvinder i Lagtinget jf. Diaz
Der er fire variable i Diaz’ gruppering af politiske faktorer, der kan være med til at påvirke andelen
af kvinder i parlamenter:
1) Det årstal hvor kvinder fik stemmeret og retten til at stille op til valg.
2) Valgsystemet.
3) Tiltag iværksat med henblik på at øge andelen af kvinder i parlamenter med henblik på
kvoter.
4) Regeringsmagtens placering på den politiske højre venstre skala.

9.1 Årstallet for kvinders stemmeret på Færøerne.
Diaz’s hypotese er, at jo længere et lands traditioner for demokrati er, jo bedre grundlag vil der
være for at et land støtter op omkring det politiske lighedsprincip, herunder politisk lighed mellem
mænd og kvinder.
For at kunne teste denne hypotese, rubricerer Diaz de enkelte lande i relation til hvornår
henholdsvis mænd og kvinder fik stemmeret og retten til at stille op til valg.
Diaz rubricerer landene i følgende kategorier:
Tabel 11. parametre for rubricering af længden på demokratisk repræsentation41
Længden på demokratisk tradition målt efter følgende punkter
a) Om mænd fik stemmeret før 1.verdenskrig og kvinder før 1925
b) Om mænd fik stemmeret efter 1.verdenskrig og kvinder før 1925
c) Om mænd fik stemmeret før 1.verdenskrig og kvinder mellem 1925 og 1950
d) Om mænd fik stemmeret efter 1.verdenskrig og kvinder mellem 1925 og 1950
e) Om mænd fik stemmeret efter 1.verdenskrig og kvinder mellem 1950 og 1980

Grundet Færøernes tilhørsforhold til Danmark fik de færøske mænd på de samme vilkår som de
danske stemmeret i 1852, ligesom også de færøske kvinder fik stemmeret i 1915 samtidig med de
danske kvinder42.
41

Kilde: Diaz (2005:58)
For at få et mere nuanceret billede af hvordan de færøske mænds stemmeret har udviklet sig fra at være forbeholdt få
(udvalgte mænd efter status, ejendom, alder og hverv) til at være for alle, se bogen Lagtinget 100 år (Sølvará 2002:112).
42
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Det kan således hurtigt konstateres at Færøerne skal placeres i den første kategori af lande hvor
mænd fik stemmeret før 1. verdenskrig og kvinderne før 1925. I kategorien sammen med lande som
Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland (Bergqvist 1999:297).

Færøerne kan således placeres i kategorien af lande, der jf. Diazes teori har de længste
demokratiske traditioner og længst traditioner for politisk lighed dvs. juridiske rettigheder til at
stemme og stille op til valg. I tråd med Diaz’ teori skulle Færøerne have god grobund for at kunne
have udviklet politisk køns baseret lighed de facto anno 2007, dvs. i realiteten have politisk
ligestilling. I Diaz analyse af EU medlemslandene fandt hun en direkte sammenhæng mellem
længden på demokratisk tradition og ligestilling i de enkelte lande (Diaz 2005:67). Jeg kan blot
konstatere at dette ikke er tilfældet på Færøerne, og at det derfor er nødvendigt at søge andetsteds
efter svar på hvorfor den politiske repræsentation af kvinder er så lav på Færøerne.
Længden på Færøernes demokratiske tradition, samt tidspunktet for hvornår de færøske kvinder fik
stemmeret, kan derfor ikke kan ses som forklaring på, hvorfor de færøske kvinders de facto, eller i
realiteten ikke også har opnået en mere lige repræsentation i Lagtinget. En plausibel spekulation
kunne her være, at årstallet for stemmeretten er korreleret med en holdningsændring i befolkningen
i de enkelte lande, som selv har besluttet at give kvinderne valgret. Til forskel blev stemmeretten på
Færøerne indført som følge af en dansk beslutning og ikke en reel færøsk beslutning, korreleret med
en holdningsændring på Færøerne.

9.2 Proportionaliteten i Valgsystemet.
Valgsystemet er blandt de variable, som forskere i repræsentationsstudier er enige om, har stor
betydning for inklusionen af kvinder i politik. Forskningsresultaterne peger enstemmigt i retning af,
at jo mere proportionalt valgsystemet er, jo større muligheder har kvinder for at blive valgt ind i
lovgivende forsamlinger43.

Når der tales om proportionalitet i relation til valg systemer, er der tale om i hvor høj grad antallet
af stemmer proportionalt bliver omsat til antal sæder i parlamentet. Får et parti 30 % af stemmerne
og herefter 30 % af sæderne i parlamentet, er der tale om fuld proportionalitet. Om end forholdstals
valgsystemer anskues at have et større proportionalitet end henholdsvis pluralitets og
43

Norris 1987 og 2000b, Rule 1987, Lovenduski og Hills 1981, Matland 1998, Vengroff 1999; Lijphart 1994; Rule og
Zimmerman 1992.
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majoritetsvalgsystemer, så er det også i forholdstals valg systemer svært at nå fuldkommen
proportionalitet.

På Færøerne har der været stor offentlig og politisk debat om netop dette emne, at opnå
proportionalitet mellem stemmerne ved Lagtings valget og det antal mandater partierne har fået i
Lagtinget. Omdrejningspunktet for debatten har været beregningsmetoden, hvorefter stemmerne
ved Lagtings valget omdannes til mandater til Lagtinget. Denne problematik skal der ses nærmere
på her.

9.2.1 Problemer ved beregningsmetoden på Færøerne.
Det er i faglitteraturen kendt, at beregningsmetoden kan påvirke graden af proportionaliteten i et
valgsystem (IDEA 2005:60).
De fire kendte beregningsmetoder der benyttes til omregning af stemmer til mandater til
parlamenter er henholdsvis: d’Hont, Største brøk, S-Lague og Tilpasset S-Lague. Jeg kommer ikke
til at gå i dybden med de enkelte beregningsmetoder her. I stedet vil jeg henvise interesserede
læsere til teknisk rapport af Zachariassen og Zachariassen: A comparison of electoral formulae for
the Faroese Parliament (Zahariassen og Zahariassen 2005).
På Færøerne gør man brug af d’Hondt beregnings metoden44. En metode der er kendt for at
tilgodese de store partier, og som i færøsk kontekst også på andre led har vist sig at have store
svagheder.
På Færøerne har der især været problemer forbundet med fordelingen af mandater i forhold til det
antal stemmer partierne har modtaget. Partier med næst flest stemmer har eksempelvis fået flest
mandater. Der har især været sådanne problemer med valgene 1978, 1990, 1998 og 2004
(Rasmussen 2006, Kletti 2007, Kletti 2008)45.
Som det kan ses, så har d’Hondt medført proportionalitets problemer i det færøske valgsystem.

44

Beregningen af tillægsmandater gøres desuden efter metoden “største brøk”, hvor partierne skal have 1/27 eller 3,
7% af stemmerne for at komme i betragtning til at få et ekstra mandat (Zachariassen 2004).
45
Den 31 januar 2004 bestemte Lagtinget i regeringsaftalen; samgonguskjalið at der på baggrund af de disproportionale
valgresultater skulle ske en revidering af valgloven for Færøerne. Der blev nedstat en arbejdsgruppe, der i 2005 kom
med et forslag til en ny valglov. På grund af politisk uenighed, blev forslaget ikke vedtaget. Spørgsmålet om indførelse
af en ny valglov står endnu uafklaret.
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I kraft af at kvinder har bedre muligheder for at blive valgt til parlamenter des bedre
proportionaliteten i valgsystemet er, kan det konkluderes at den lave proportionalitet i det færøske
valgsystem ikke er til kvindernes fordel. En proportionalitet der eksempelvis resulterede i at de
færøske kvinder blot fik 9 % af sæderne i Lagtinget til trods for at de fik 16 % af det samlede antal
stemmer (Kringvarp Føroya 2008a)
Nu kan der argumenteres for, at sådanne køns baserede forskelle imellem stemmer og
repræsentation i parlamenter er ret almindelig. Ikke desto mindre mener jeg det værende et ret
alvorlig problem for Færøerne, hvor køns balance i den folkevalgte forsamling er så skæv.
“In a really equal democracy, every or any section would be represented, not disproportionally, but
proportionally. A majority of the electors would always have a majority of the representatives; but
a minority of the electors would always have a minority of the representatives.(..)..Unless they are
(fully represented), there is not equal government, but a government of inequality and privilege:
one part of the people rule over the rest; there is a part whose fair and equal share of influence in
the representation is withheld from them; contrary to all just government, but above all, contrary to
the principle of democracy, which rot fesses equality as its very root and foundation.
John Stuart Mill, Considerations on Representative Government (1861), Kap.VII46

I forlængelse af J. S. Mills lever Færøerne ikke op til de grundlæggende demokratiske principper.

En anden faktor der har påvirket proportionaliteten i det færøske valgsystem i negativ retning er, at
Lagtinget i 1978, ved ændring i valgloven sikrede, at de små valgdistrikter fik sikret en forholdsvis
større repræsentation i Lagtinget, end de store valgdistrikter (Lagtinget (3) 2002:80). Af geografiske
hensyn blev der således indbygget en svaghed ved proportionalitet ind i det færøske valgsystem,
som gjorde, at der skulle færre stemmer til et mandat fra Sandø valgkreds, end eks. et mandat fra
det større Syderø valgkreds. Dette står i direkte modstrid med det kendte demokratiske princip om
at alle stemmer skal have samme vægt dvs. “en mand en stemme” jf. Robert Dahl (Dahl 1989).
I det følgende skal der ses på endnu en strukturelt aspekt af det færøske valgsystem, som har stor
betydning for proportionaliteten, nemlig valgkredsenes størrelse.

46

I Diaz (2005:11).
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9.2.2 Valgkreds størrelsen og proportionalitet.
Den største determinant for graden af proportionalitet i et valgsystem er valgkredsenes størrelse.
Ved valgkredsenes størrelse menes antallet af politikere, der i hver valgkreds skal vælges til
parlamentet. Der er således hverken tale om valgkredsenes geografiske størrelse eller tale om
befolkningens antal i valgkredsen.
Eksperter i valgforskning påviser som en tommelfingerregel, at jo større valgkredsene er, jo større
proportionalitet i valgresultaterne. Det skyldes at mindst mulige stemmer her går til spilde. Jo større
valgdistrikterne er, jo større mulighed har også små partier og mindretal at blive valgt ind og få sin
stemme hørt i parlamentet, herunder også kvinderne (IDEA 2005, Sartori 1994, Gallagher 1992,
Rule1987, Engstrøm 1987).
Om den nedre grænse for valgkreds størrelsen skriver IDEA (2005)47, at valgkredsene ikke må være
mindre end tilsvarende tre mandater. I deres begrundelse pointerer de, at kredse med kun to
mandater vil resultaterne være så u proportionale, at det vil underminere hele tanken bag det
proportionelle valgsystem. Mere specifikt skriver de:
“This delivers results which are quite disproportional, because only two parties can win
representation in each district. This has tended to undermine the benefits of PR in terms of
representation and legitimacy” (IDEA 2005:82).

På nedenstående oversigt over Færøernes valgkredse ses, at knap halvdelen af valgkredsene kun har
to mandater og er dermed er alt for små til at kunne leve op til mindstekravene om valgkredsenes
størrelse i proportionelle valgsystemer.

47

IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, har siden 1945 assisteret lande med at
udforme valgsystemer således at de demokratiske principper og folks politiske rettigheder bliver sikret (IDEA 2005:1).
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Tabel 12. Oversigt over mandatfordelingen på Færøernes syv valgkredse til og med 200748
De forhenværende syv færøske valgkredse.
1.

Vágø valgkreds:

2 mandater

2.

Sandø valgkreds:

2 mandater

3.

Nordststrømø valgkreds:

2 mandater (+1) 49

4.

Nordøernes valgkreds:

4 mandater

5.

Syderø valgkreds:

4 mandater

6.

Østerø valgkreds:

5 mandater (+2 )

7. Sydstrømø valgkreds:

8 mandater (+2 )

At flere af valgkredsene er for små til at kunne fungere efter hensigten i proportionelle valgsystemer
er dybt problematisk. Ikke blot fordi det giver dårlige resultater ved de færøske Lagtingsvalg, men
især i forhold til det politiske systems legitimitet. En grov fejl ved det færøske valgsystem som til
mit kendskab ikke er blevet påpeget før nu, i dette speciale.

9.2.3 Valgkredsenes størrelse og repræsentationen af kvinder.
Om forholdet mellem valgkredsenes størrelse og repræsentationen af kvinder i politik skriver Rule
(1994), at valgkredsene ikke må være mindre end tilsvarende fem mandater, for at kunne sikre en
meningsfuld repræsentation af kvinder.
“It is usually essential that the number of representatives per district be five or more for the
election of women in meaningful numbers. Ten or fifteen members would enhance greatly the
number of women candidates elected, as the percentage of the votes needed for election decreases
as the number of representatives in a constituency increases” (Rule 1994:18)

På tallene for Færøerne ses, at fem af syv valgkredse er så små, at de ikke giver kvinderne mulighed
for en meningsfuld repræsentation, jf. Rules terminologi. Hvis Rule’s fund holder stik, så vil der
være belæg for at sige, at størrelsen på de færøske valgkredse har udgjort en barriere for kvindernes
repræsentation i Lagtinget.
Det skal dog understreges, at Rule ikke specificerer hvad hun mener med meningsfuld
repræsentation, hvilket er ret problematisk. For hvad betyder meningsfuld repræsentation og
48
49

Kilde: Løgtingið (3) (2002:81)
Tillægsmandaterne er til for at modvirke ulemperne ved d’Hondt beregningsmetoden.
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meningsfuld i forhold til hvad? Uden at gå videre ind i dette kan det blot konstateres, at det er svært
at operationalisere Rules kategori af “meningsfuld kvindelig repræsentation”, da det bygger på en
subjektiv opfattelse af hvad der lægges i ordet “meningsfuld”. Hvad jeg kan bruge Rule til, er at
bruge hendes kategorisering som en indikator på at grænsen ved fem mandater per valgkreds synes
at være en nedre grænse der påvirker kvinders mulighed for adgang til parlamenter, en grænse som
kun to af Færøernes syv valgdistrikter opfylder.

9.2.4 Små valgkredse påvirker vælgeradfærd.
I valgforskningen er det et kendt fænomen, at små valgkredse fordrer partierne til at stille “sikre”
kandidater op for at sikre at de får et mandat til parlamentet. Jo færre mandater der skal vælges, des
større opbakning skal hver enkelt kandidat have for at blive valgt ind.
Ligeledes fordrer de små valgdistrikter vælgeren at stemme “taktisk”, dvs. stemme på den kandidat
som man mener, har størst sandsynlighed for at blive valgt.
Som IDEA påviser, så vil denne “sikre” kandidat som oftest ikke være en kvinde (IDEA 2005:61).
Herudfra kan det sandsynliggøres at størrelsen på de små færøske valgkredse har haft en betydning
for kvindernes inklusion i politikken og repræsentation i Lagtinget.

9.2.5 Vælges færøske kvinder i store valgkredse?
For at teste hypotesen om at det muligvis er valgkredsenes størrelse, eller mangel på samme der kan
være skyld i den lave kvindelige repræsentation i det færøske Lagting, skal der ses nærmere på
forholdet mellem valgkredsenes størrelse og de respektive kvindelige repræsentanter i Lagtinget.

Følges der op på faglitteraturen af henholdsvis Rule (1987) og IDEA(2005), så vil man herudfra
kunne forudsige, at der på Færøerne skulle være lille eller ingen repræsentation af kvinder i
valgkredse med under fem mandater til Lagtinget, mens den kvindelige repræsentation i højere grad
skulle være slået igennem i de større valgkredse med fem mandater eller flere.
Koncentrationen af kvindelige parlamentarikere vil man herudfra kunne forvente at finde omring
Østerø valgkreds med fem til syv mandater og Sydstrømø valgkreds med otte til ti mandater50.
Nedenfor har jeg grupperet valgkredsene efter antallet af kvinder der fra den pågældende valgkreds
er valgt ind i Lagtinget. Opgørelsen dækker årene 1978-2007 hvor Færøerne var opdelt i syv
valgkredse.
50

At jeg skriver fem til syv mandater og otte til ti for Sydstrømø skyldes, at her er mulighed for tillægsmandater for at
rette op på evt. proportionelle fejl ved d’Hondt beregingsmetoden.
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Tabel 13. Valgkredsenes fordeling af mandater samt antal kvinder valgt til Lagtinget 1978-200751.
Valgkreds Antal mandater Kvinder valgt i alt
Sydstrømø

8 (+2)

9

Nordstrømø

2 (+1)

2

Syderø

4

1

Østerø

5 (+2)

0

Nordøerne

4

0

Vågø

2

0

Sandø

2

0

Som oversigten viser, er der aldrig blevet valgt en kvinde til parlamentet i 4 ud af Færøernes 7
valgkredse. For de øvrige tre valgkredse ses ikke en entydig sammenhæng mellem repræsentationen
af kvinder og valgkredsenes størrelse. I Nordstrømø valgkreds med kun to mandater ville man
kunne forvente at vilkårene for kvinder at blive valgt ind i Lagtinget skulle være markant
begrænsede. Dette til trods er der hele to gange blevet valgt en kvinde ind i Lagtinget fra Sydstrømø
valgkreds52.

Modsætningsvis er der aldrig blevet valgt en kvinde ind fra hverken Østerø eller Nordøernes
valgkreds, til trods for at der er 4 og 5 (+2 ekstra) kredsmandater i disse valgkredse. Begge
valgkredse ligger over grænsen på tre mandater, som IDEA (2005) påviser skal til for at sikre
proportionalitet i valgresultater. Derudover opfylder Østerø kravet anbefalingen fra Rule (1987) om
at valgkredsen skal have fem kredsmandater for at sikre en meningsfuld repræsentation af kvinder53.

Alt tyder således på at det ikke er valgkredsenes størrelse der alene har påvirket repræsentationen af
kvinder i Lagtinget, for ellers ville man kunne forvente at se en større repræsentation af kvinder i de
store valgkredse, hellere end i de små. Her er der ingen direkte sammenhæng, med undtagelse af
51

Kilde: Løgtingið (2) (2003: 279-375), Løgtingið (3) (2002:81)
Jeg har spekuleret på, hvorvidt dette kunne skyldes, at der i Nordstrøms valgkreds er mulighed for et ekstra mandat. Et
mandat som gjorde at der blev valgt 3 ind ved valget i 2004, hvor Heidi Petersen blev valgt ind. Men det kan ikke være
hele forklaringen, set i lyset af at dette ikke var gældende ved valget i 1994, hvor den første kvinde blev valgt ind i
Lagtinget fra Nordstrømø valgkreds (Zachariassen og Zachariassen 2005). Dette giver anledning til undren og søgen
efter at finde alternative forklaringer på dette fænomen.
53
Rule specificerer dog ikke hvad der menes med en god repræsentation, hvilket er noget problematisk her (1994:18)
52
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Thorshavn eller Sydstrømø valgkreds, der markerer sig som værende den største valgkreds, med
flest valgte kvinder. At langt de fleste kvinder er blevet valgt i Sydstrømø er næppe tilfældigt. Jeg
tror at forklaringen er, at kulturelle strømninger udefra først manifesterer sig i hovedstaden for
derefter at forplante sig ud på bygderne. At kulturelle strømninger først kommer til Torshavns
området kan forklares ved at færinger, der flytter hjem efter uddannelse fra Danmark fortrinsvis
bosætter sig i Torshavn og omegn bl.a. fordi langt de fleste job, der kræver højere uddannelse, er at
finde i Torshavn.

9.2.6 Færøernes syv valgkredse lægges sammen til en.
Før Lagtings valget 19. januar 2009 blev de syv færøske valgkredse lagt sammen til en. Det fik
store konsekvenser for repræsentationen af kvinder i Lagtinget. Repræsentationen gik fra 9,4% til
25 % i januar 2008. En markant og historisk stigning. Stigningen i repræsentationen af kvinder i
Lagtinget er i tråd med hvad man ville forvente ville ske efter devisen, des større valgkreds størrelse
des bedre muligheder for kvinder at blive valgt til parlamentet jf. Siaroff (2000).
Det skal dog bemærkes, at ud af de 25 % kvinder var 15,2 % direkte valgte til Lagtinget, mens
resten kom ind som suppleanter for partifæller, der tog sæde i Landsstyret.

Stigningen i antallet af kvinder i Lagtinget kan dog ikke alene tilskrives ændringen i
valgkredsstørrelsen.
Foruden den store valgkredsstørrelse kan udviklingen også tilskrives en ny bølge af opmærksomhed
rettet mod de færøske kvinders lave repræsentation i Lagtinget. Fra 2006-2008 har der været en øget
politisk og folkelig italesættelse af underrepræsentationen af kvinder i Lagtinget som et
demokratisk problem på Færøerne. Fra politisk side har man oprettet Demokratia, en tvær politisk
gruppe der skulle belyse emnet og iværksætte tiltag der kunne vende udviklingen. Dernæst har der
været en upolitisk og mere folkelig opbakning til de budskaber som Demokatia er kommet med.
Specialet indskriver sig som en del af det sidste. Undertegnede har på baggrund af specialet deltaget
i den offentlige debat på Færøerne med faglige analyser for ad den vej at give input til debatten om
repræsentationen af kvinder i Lagtinget på Færøerne.

Den øgede vælgertilslutning til kvinderne kan også tilskrives et folkeligt ønske om en ændring i de
politiske prioriteringer. Op til valget blev “de bløde værdier” dvs. mere socialpolitik, skole og
sygehusvæsen italesat som et nedprioriteret område i færøsk politik til forskel fra mere “hårde
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værdier” i form af infrastruktur, tunneller og fiskekvoter der har stået mere centralt. I både den
folkelige og politiske debat blev der lavet et lighedstegn mellem de bløde værdier som værende
mere kvinde venlige og de hårde værdier som materialiserende den mandsdominerede politik som
hidtil har været i fokus på Færøerne.
Formanden for det færøske ligestillingsnævn, Kári á Rógvu har bl.a. bidraget til denne diskurs54, i
en skriftlig begrundelse for nødvendigheden af at få flere kvinder i politik på Færøerne. Han påviser
at de fleste af Lagtingets medlemmer er mænd mellem 40 og 60 år, og at det har sine konsekvenser
for de politiske prioriteringer.
”Har det politiske system først fået interesse for tunneller, bygninger, bane (sportsbaner red.) eller
havn, så går man straks i gang under kampråbet ”vi har ikke råd til at lade være”. Bevillinger til
skole, forsorg, forskning, sikkerhed, såvel som omprioriteringer og nytænkning kan dårligt lade sig
gøre, mens investeringer i beton og asfalt godt lader sig gøre. At få flere kvinder ind i tinget kan
være med til at ændre en sådan vanetænkning” 55(á Rógvu 2007:1-2)
På Færøerne har der således rejst sig et folkeligt krav om at få opprioriteret de mere “kvindelige”
bløde værdier.
Hvad der har givet størst udslag i repræsentationen af kvinder i Lagtinget i 2008, ændringen i
valgkredsstørrelsen eller det øgede fokus på en den kvindelig repræsentation samt koblingen
mellem kvinder og “bløde værdier” contra de mere mandlige “hårde værdier” vides ikke. Det
korrekte svar er nok et samspil her imellem. Oveni disse to faktorer kommer at der til Lagtings
valget 2008 for første gang blev der anvendt kvoter for rekruttering på Færøerne, som også kan
have spillet en rolle. Denne faktor ser jeg nærmere på i næste afsnit.
9.3 Tiltag iværksat for at sikre en øget kvindelig repræsentation.
En af makro faktorerne der kan påvirke repræsentationen af kvinder i parlamenter er hvis de enkelte
partier eller enkelte lande gennemfører tiltag eller iværksætter kvoter der kan sikre en mere
54

Terminologien har jeg lånt fra den diskursteoretiske tilgang til samfundsvidenskaberne. Diskursanalysens
hovedpostulat er, at den samfundsmæssige virkelighed er – og kan ikke være andet end – sprogligt konstitueret
(Andersen og Kaspersen 1996:174). Diskurs kan defineres som ”En betydningshorisont, dvs. et bestemt udsnit af den
samfundsmæssige virkelighed der er forbundet med bestemte fortolkninger og heraf afledte handlingsnormer”
(Ibid:187) Diskurs i praksis kan defineres følgende ”Den udgør de mekanismer , der definerer, afgrænser og
meningsbestemmer bestemte udsnit af den samfundsmæssige virkelighed ”(ibid). Laclau og Mouffe er blandt de mest
kendte diskursanalytikere (1985). I nordisk kontekst har bl.a.Thomsen (1989,1991) ,Torfing (1992) og Dyrberg (1988)
arbejdet med diskursanalyse. For mere om diskursanalyse se Andersen og Kaspersen (1996:171-180).
55
Min oversættelse fra færøsk til dansk. På færøsk lyder teksten: ”Hevur politiska skipanin fyrst fingið áhuga fyri
tunnli, bygningi, vølli ella havn, so verður farið í gongd undir herrópinum ”vit hava ikki ráð at lata vera.” Játtanir til
skúla, forsorg, gransking, trygd, eins væl og umraðfesting og nýhugsan ber illa til, men íløgur í betong og asfalt ber væl
til. At fáa fleiri kvinnur á ting kann vera við til at fáa broytt slíka vanahugsan” (Rógvi 2007:1-2)
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kønsmæssig afbalanceret sammensætning i parlamentet. I teorikapitlet beskrev jeg de forskellige
varianter af tiltag og kvoter som forskellige europæiske lande har gennemført. Dem kommer jeg
ikke til at gentage her. I stedet vil jeg henvise til den ene type kvote som er af relevans i forhold til
Færøerne, nemlig interne kvoter for opstilling af kandidater hos partier.

Diaz påviser at denne form for kvote er den mindst vidtrækkende af alle tiltag til at sikre en mere
jævn kønsmæssig repræsentation i parlamenter. Dels fordi den er frivillig og dels fordi den kun er
møntet på det enkelte partis rekruttering. Ikke desto mindre kan den have positive konsekvenser for
repræsentationen af kvinder i parlamenter.
Frem til 2007 har der ikke været anvendt nogen form for interne partikvoter for opstilling på
Færøerne.
Til Folketingsvalget 2007 lavede både Socialdemokratiet og det Republikanske parti interne kvoter.
Begge partier vedtog forud for Folketingsvalget, at de ville have ligestilling i opstilling af politiske
kandidater både til Folketingsvalget 2007 og Lagtings valget 2008, ligesom de også vedtog at
virke for at ligestilling i sammensætningen af Landsstyret (Ejdesgaard 2007, Hoydal 2007).

Det er meget der tyder på, at de interne kvoter hos de to store partier, Socialdemokraterne og
Republikanerne har haft en positiv effekt på repræsentationen af kvinder i Lagtinget på Færøerne.
Antallet af kvinder der stillede op til Folketingsvalget slog færøsk rekord med hele 36 %, hvilket er
3 % mere end antallet af danske kvindelige kandidater til Folketingsvalget (Demokratia 2007 a og
b).
Grunden til at jeg nævner Folketingsvalget i nov. 2007 er, at det bedre end Lagtings valget 2008
kan belyse effekten af de partipolitiske interne kvoter hos Socialdemokratiet og Republikanerne.
Årsagen er, at der ved Folketingsvalget i 2007 var Færøerne stadig opdelt i 7 valgdistrikter, mens
Færøerne var lagt sammen til en samlet valgkreds ved Lagtings valget januar 2008.
Den positive effekt som sammenlægningen af Færøernes syv valgdistrikter til ét formodes at have
på repræsentationen af kvinder i Lagtinget var således ikke indtruffet ved Folketingsvalget 2007.
Til folketingsvalget var det politiske landslag mærket af status quo, lige bortset fra de interne
partikvoter hos to af Færøernes fire største partier, hvilket jeg mener resulterede i den store
fremgang i stemmer til kvinderne ved Folketingsvalget.
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Dels fordi vælgerne fik flere kvinder at vælge imellem, dels at partierne via de interne kvoter for
opstilling sendte et kraftigt signal om, at det ikke længere er acceptabelt at kvinder vedvarende er
underrepræsenterede i politik.
Effekten af de interne kvoter til Lagtinget har givetvis været den samme som til Folketingsvalget.
Det tidsmæssige sammenfald med sammenlægningen af Færøernes valgdistrikter samt folkelige
opmærksomhed på den kvindelige repræsentation i politik på Færøerne, gør det dog noget sværere
at vurdere effekten af interne parti kvoter her. Det står i det uvisse i hvor høj grad kan den øgede
repræsentation af kvinder skal tilskrives de interne partikvoter, ændringen i størrelsen af
valgdistriktet, eller den nye “vækkelse” af opmærksomhed på repræsentationen af kvinder i
Lagtinget.

Tiden har ikke tilladt en tilbundsgående analyse af disse sammenhænge, og selve baggrunden for, at
repræsentationen af kvinder i det færøske parlament lige nu er kommet så højt på dagsordenen på
Færøerne. Det ville være oplagt at lave en analysere disse sammenhænge med afsæt i John W.
Kingdons multible streams teori og hans window of opportunity tese (Kingdon 1995)56. I Kingdons
tilgang til policy studier ses tid og timing som centrale forklaringselementer. En sådan analyse
ligger dog udenfor specialets rammer.

9.4 Regeringsmagtens placering på højre-venstre skalaen.
En velkendt hypotese, er at partier til venstre for midten på den ideologiske højre-venstre skala
praktiserer en højere grad af inklusion af kvinder end partier til højre for midten. Det skyldes at
partier til venstre i højere grad bygger sin politik på en egalitær ideologisk grund.
For at teste hypotesen ser Diaz på, hvorvidt der har siddet venstre orienterede regeringer eller mere
liberalt funderede regeringer i de enkelte stater (Diaz 2005:60).

I forsøget på at anvende variablen på Færøske forhold, udgør løsrivelses-samhørighedsaksen noget
af et forstyrrende element. Der er flere eksempler på, at partier som på den højre-venstre
ideologiske akse er hinandens modsætninger, går sammen i en Landsstyre koalition på baggrund af
løsrivelse–samhørigheds spørgsmål57. Variablen er således ikke operationaliser bar i den form som
præsenteret af Diaz.
56

John W. Kingdon (1995): Agendas, Alternatives and Public Policies. Michigan. Harper Collins College Publishers.
(2nd ed)
57
For en oversigt over de siddende Landstyre koalitioner se Hans Jacob Debes (2001:291).
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For bedre at kunne operationalisere variablen har jeg i stedet valgt at se på, de kvindelige
parlamentarikere og de politiske partier de repræsenterer. Herigennem kan jeg få et billede af om
det er de venstreorienterede partier på Færøerne der har en større inklusion af kvinder hellere end
partierne til højre for midten.
Siden den første kvinde tog sæde i Lagtinget i 197458 er 15 kvinder i alt blevet valgt til Lagtinget.
Nedenfor ses andelen af kvindelige parlamentarikere fordelt på partierne til højre og venstre for
midten. Midterpartierne er ikke med i opgørelsen.
Tabel 14. Andel kvinder i Lagtinget fordelt efter den poliske højre-venstre skala 1975-200859
Partier til venstre for midten
Republikanske parti
(7 kvinder)
Socialdemokratiet
(4 kvinder)
Verkamannafylkingin (1 kvinde)

Partier til højre for midten
Sambandspartiet (2 kvinder)
Folkeflokken
(1 kvinde)

I boksen ses, at 12 af de 15 kvinder der er blevet valgt til Lagtinget for perioden 1974-2008,
repræsenterer partier der ideologisk ligger til venstre for midten. Partierne til højre for midten er
kun repræsenteret af tre kvinder. Færøernes ældste og største partier Folkeflokken fik sin første
kvinde, Annika Olsen, valgt ind i Lagtinget i 2008, hvilket er tredive år efter at henholdsvis
Socialdemokratiet og det Republikanske parti fik en kvindelig repræsentant i Lagtinget.
Hypotesen om at der finder større inklusion af kvinder sted hos de mere venstreorienterede partier
ser således ud til at holde stik på Færøerne.

Hvorvidt den lavere inklusion hos de mere liberale partier har fungeret som en barriere for
repræsentationen af kvinder i Lagtinget afhænger af partiernes relative størrelse i Lagtinget. I så
fald at de liberale partier har domineret færøsk politik siden 1975 ville meget tyde på, at dette kunne
være en af hovedforklaringerne på den relativt lave repræsentation af kvinder i Lagtinget. Men lad
mig først se om det overhoved er tilfældet. Som en indikator på partiernes position i færøsk politik
58

Jona Hendriksen, Socialdemokratiet, fik sæde i Lagtinget i 1975 som suppleant for Jacob Lindenskov, men blev
senere selv valgt ind i Lagtinget i 1978, sammen med Karin Kjølbro som de første kvinder valgt til Lagtinget (Løgtingið
(2) (2002).
59
Kilde: Løgtingið (2) (2002: 255-363), www.logting.fo 2008. I denne opgørelse er suppleanter ikke medtaget, da de
ikke er direkte valgt til Lagtinget. Hvis suppleant medregnes, skal der lægges to kvinder fra det Republikanske parti
oveni, samt en fra Folkeflokken. I alt har der således siddet 14 kvinder fra partier til venstre fra midten i Lagtinget samt
fire kvinder fra partier til højre for midten
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har jeg set på hvor ofte de enkelte partier siden 1975 har siddet i Landsstyret. Jeg har valgt at tage
udgangspunkt i 1975 da det markerer året for kvinders indtræden i Lagtinget. Der har i alt været 14
Landsstyre koalitioner siden 1975 (Debes 2001:291, Løgtingið (3) 2002:204, Løgmansskrivstovan
2008)
Nedenfor ses en opgørelse over antallet af Landsstyre koalitioner, dog ikke medregnet
midterpartierne Selvstyrepartiet og Midterpartiet. Midterpartierne er ikke taget med som
konsekvens af, at de ikke kan rubriceres til højre eller venstre for midten og dermed ikke har en
forklaringskraft i forhold til at teste hypotesen af Diaz. For en god orden skyld skal det nævnes, at
Selvstyrepartiet siden 1975 har været del af 7 Landsstyrekoalitioner, mens Midterpartiet, stiftet i
1991 to gange har været med til at danne Landsstyre. Selvstyrepartiet har en enkelt gang være
repræsenteret i Lagtinget af en kvinde for perioden 1990-2002, mens der ikke har siddet nogen
kvinder i Lagtinget for Midterpartiet, Miðflokkurin
Tabel 15. Oversigt over partiernes regeringsperioder i årene 1975-200860
Partier til venstre for midten og antal
Landsstyreperioder siden 1975
Republikanske parti ( 8 gange)
Socialdemokratiet
(8 gange)
Verkamannafylkingin (1 gang)

Partier til højre for midten og antal
Landsstyreperioder siden 1975
Samandspartiet
(5 gange)
Folkeflokken
(9 gange)
Kristeligt Folkeparti,
Fremskridts og Fiskeriparti ( 2 gange)

Ved en simpel optælling ses, at partier til venstre for midten i alt 17 gange har været med til at
danne Landsstyre, mens partierne til højre har været med i at danne regering 14 gange.
Jeg mener således ikke at der er belæg for at sige, at de liberale partiers lavere grad af inklusion af
kvinder kan ses som hovedforklaringen på den relativt lave repræsentation af kvinder i Lagtinget.
Men den udgør bestemt en delforklaring på den relativt lave kvindelige repræsentation i Lagtinget.
Hvis inklusions graden af kvinder hos de liberale partier var på højde med de venstreorienterede
partier, ville antallet af kvinder i Færøernes Lagting være markant højere, ja nærmest fordoblet.
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Kilde: Debes (2001:291), Løgtingið (3) (2002:204), www.tinganes.fo 2008
Jeg har opdateret Debes’s oversigt der går frem til 1998 med de nyere landsstyrekoalitioner som præsenteret bl.a. på
Landsstyrets hjemmeside.(Løgmansskrivstovan 2008=.
Både Verkamannafylkingin og Kristeligt Folkeparti, Fremskridts og Fiskeriparti har været nogle “midlertidige” partier,
som har deltaget i Landsstyrer men kun har eksisteret relativt kort i forhold til de øvrige fem faste repræsentanter og
“gamle” partier i Lagtinget, Republikanske parti (1948), Socialdemokratiet (1925) Sambandspartiet (1906)
Folkeflokken (1936)og Selvstyrepartiet (1909)
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9.5 Opsummering af de politiske forklaringer.
Jeg har fundet store svagheder ved proportionaliteten i det færøske valgsystem. Eftersom at høj
proportionalitet i teorien er lig med bedre muligheder for kvinder at blive repræsenterede i
parlamenter, så må man herudfra deducere at den lave proportionalitet i det færøske valgsystem
ikke har givet kvinderne de bedste forudsætninger for at blive valgt.
I denne forbindelse har jeg fundet, at de små valgdistrikter på Færøerne må forventes at have
påvirket kvindernes entre i Lagtinget, eftersom små valgdistrikter i teorien skulle fordre en
vælgeradfærd, der begrænser kvindernes muligheder for at blive valgt. Det synes at understøtte min
indledende hypotese om, at der er aspekter ved det politiske system der fordrer en vælgeradfærd,
der er til ulempe for kvinderne.
Bortset fra den største valgkreds, synes der dog ikke at være en entydig sammenhæng mellem
valgdistrikternes størrelse og den kvindelige repræsentation i Lagtinget. En sammenlægning af de
forhenværende syv valgkredse synes at have medført en markant forskel i antallet af kvinder valg til
Lagtinget 2008. Valgkreds størrelsen synes således at have en god forklaringskraft i relation til de
store valgkredse, men ikke de små.

I tråd med de teoretiske forudsigelser og empiriske fund af Diaz, har partierne til venstre for midten
en højere grad af inklusion end dem til højre for midten, også på Færøerne.
Havde partierne til højre for midten haft samme grad af inklusion af kvinder som partierne til
venstre for midten, ville repræsentationen af kvinder i Lagtinget været det dobbelte.
Jeg har også fundet, at kvinderne i periferien er langt dårligere repræsenterede end kvinderne i
Sydstrømø valgkreds, Thorshavn. Årsagen hertil ser jeg nærmere på senere.
Sammenfattende har jeg i analysen af de politiske forklaringer fundet, at der i det politiske system
på Færøerne er en række faktorer, der kan være med til at forklare kvinders relativt lave politiske
repræsentation. Tilsammen er disse forklaringer dog ikke dækkende nok.
I det følgende ser jeg på de socioøkonomiske forklaringer for at se om de kan være med til at fyldes
gøre billedet.
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10. Socioøkonomiske forklaringer jf. Diaz

De socioøkonomiske strukturer i et samfund antages også at have en betydning for repræsentationen
af kvinder i politik. Diaz påviser at der sker store strukturelle ændringer i et samfund når kvinder
kommer ud på arbejdsmarkedet og tjener deres egne penge.
“An improvement in the economic status of women should contribute to greater emancipation and,
thus, to increasing objective possibilities for women to enter the political spheres of decisionmaking” (Diaz 2005: 57).
Antagelsen er, at når kvinderne frigør sig fra den hjemlige sfærer og træder ind på arbejdsmarkedet
bliver de mere synlige i samfundet. Ved at træde ind på arbejdsmarkedet øges kvindernes objektive
og subjektive kapabiliteter som offentlige aktører, hvilket igen øger deres menneskelige og
økonomiske ressourcer. Ressourcer og kapabiliteter som er en forudsætning for at blive politisk
aktive (ibid).

Diaz tester hypotesen ved at se på følgende socioøkonomiske karakteristika:
1) Kvinders del af arbejdsstyrken
2) Kvinders andel af de samlede indkomster i landet
3) Kvinders beslutningsmagt.

Jeg kommer nu til at gennemgå de enkelte områder for at se hvordan det står til med de færøske
kvinders socioøkonomiske magtliggørelse.

10.1 De færøske kvinders andel af arbejdsstyrken.
De færøske kvinder kom noget senere end de fleste nordiske kvinder ud på arbejdsmarkedet. Mens
kvinderne i Sverige, Norge og Finland fik sit gennembrud i 1960’erne kom de færøske kvinder først
ti år senere, i 1970’erne ud på arbejdsmarkedet, i stil med de islandske (Berglund, Johanson
2006:14).
At de færøske kvinder kom ud på arbejdsmarkedet ca. ti år efter kvinderne i de fleste andre
Nordiske lande kan have medvirket til, at kvindernes andel i det færøske parlament har været
relativt lav frem til i dag. På den anden side kom de islandske kvinder samtidig med de færøske ud
på arbejdsmarkedet, og opnåede det til trods hurtigere end Færøerne en større repræsentation af
kvinder i det islandske parlament, Althingið.
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I 1970 blev det antaget at kvinderne udgjorde omtrent en 1/4 af den færøske arbejdsstyrke, mens
mændenes andel var 3/4. Andelen af kvinder i arbejdsstyrken varierede betydeligt mellem
Thorshavn og så det øvrige bygder på Færøerne. I 1977 var andelen af kvinder i erhverv på 36,5 %
i Thorshavn, mens andelen af kvinder i de øvrige Færøerne lå under 20 %61. Af den samlede
arbejdsstyrke boede 36 % i Thorshavn (Rigsombudsmanden 1981:62).
I Rigsombudsmandens Årbog for Færøerne 1980 står der: ”Andelen af befolkningen i erhverv
falder med bopælskommunens størrelse hovedsagelig som følge af en faldende andel kvinder i
erhverv” (Rigsombudsmanden 1980:62).

At det det fortrinsvis er kvinderne i Thorshavn der kommer ud på arbejdsmarkedet kan forklares
ved, at Thorshavn gik forrest på børnepasningsområdet. Det vender jeg tilbage til.

I 1980 steg kvindernes andel af arbejdsstyrken til 1/4 del af arbejdsstyrken og ti år senere, i 1990
var der opnået en mere jævn kønsmæssig sammensætning af den færøske arbejdsstyrke (Jacobsen
1998:58).
Kønsfordelingen i den færøske arbejdsstyrke har i nyere tid i årene 2005-2007 ligget fast på 45 %
kvinder og 55 % mænd. Der har således været ti procent færre kvinder end mænd i arbejde på
Færøerne de seneste år (Hagstova Føroya 2007a)

10.1.1 Kvinders andel i arbejdsstyrken og repræsentationen i Lagtinget.
Kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet i 1970’erne synes at have været en medvirkende faktor
til, at de første kvinder i 1978 vælges ind i Lagtinget påviser historikeren Òluva Klettsgarð.
“Da kvinderne på Færøerne for alvor kom ud på arbejdsmarkedet, blev uddannede og mindre
tilknyttet den private sfære, fik vi kvinder i politik”62(Klettsgarð 2002:173).
Sammenhængen mellem andelen af kvinder på arbejdsmarkedet og kvinder i Lagtinget er dog ikke
entydig. For perioden 2004-2008 lå repræsentationen på 9,4 % til trods for, at de færøske kvinder
udgjorde knap 50 % af arbejdsstyrken.

61

Med undtagelse af en bygd, Klaksvik hvor andelen af kvinder i erhverv lå på 21,7 %. (Rigsombudsmanden 1980:62)
Min oversættelse af denne færøske tekst: Òluva Klettsgarð: ”Tá konufólk í Føroyum av álvara komu út á
arbeiðsmarknaðin, gjørdust útbúnar og minni hefter at privata økinum, fingu vit konufólk upp í politik”(Klettsgarð
2002:173)
62
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I det kommende afsnit skal der ses nærmere på årsagen til at de færøske kvinder først i 1990’erne
når en andel af arbejdsstyrken på omkring 50 %.

10.1.2 Manglende børnepasningsmuligheder en barriere for kvinders indtræden på
arbejdsmarkedet?
En forudsætning for kvinders indtræden på arbejdsmarkedet er, at der findes alternative
pasningsmuligheder for børnene og i øvrigt også tilbud til ældrepleje. Dette er et område, der længe
var politisk nedprioriteret på Færøerne.
Årsagen til de manglende børnepasningsordninger var ifølge historikeren Elin Súsanna Jacobsen, de
mandlige politikeres klare nedprioritering af området. Hun skriver:
“Medens krav om udbygning af børneinstitutioner tidligere blev affejet med, at hjemmet med en
altid tilstedeværende moder var det ideelle sted for børns trivsel og udvikling, er der i de senere år
sket en betydelig holdningsændring. Kommunalpolitikerne har anerkendt borgernes behov på dette
område” (Jacobsen 2007:214)

Politikernes forhenværende holdning til udbygning af børneinstitutioner kan knyttes til det som
Beinta í Jákupsstovu kalder for “forsørger tankegangen” i den økonomiske allokeringspolitik på
Færøerne. En politik med fokus på mænds ret til arbejde hellere end kvinderne, der antages at skulle
være hjemmegående husmødre i tråd med en male-breadwinner model, som før diskuteret i
specialet. I tabellen nedenfor ses udviklingen i antallet af kommunale dagtilbud til børn under
skolealder.
Tabel 15. Oversigt over kommunale børnepasningstilbud på Færøerne 1971-200463
Antal børn 1-6 år Antal børnepasningspladser Børn i kommunal pasningsordninger
1971

5245

273

5%

1985

4469

855

19 %

1989

4449

2233

50 %

2004

4242

3712

87 %
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Kilder: For 1971 Rigsombudsmanden (1970:73; 1980:54, 218). For 1989 Føroya Landsstyrið( 1990:341)
Hagstova Føroya 2008) For årene 1985 og 2004 Jacobsen ( 2007:214.) Antallet af børn under skolealder i 1971 er
fundet ved at tælle sammen antallet af levendefødte børn for perioden 1966-1971, Rigsombudsmanden (1971:43;
1981:54).
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Med dagtilbud dækkende kun 5 % af de færøske børn, havde de færøske kvinder meget begrænsede
muligheder for at træde ind på arbejdsmarkedet. Til sammenligning var antallet af dagtilbud til børn
under skolealder i Danmark på 28,2 % i 1973 (Danmarks Statistik 1975:43, 341)64.
I 1980’erne går det stadig trægt med at få etableret børnepasningstilbud og omkring 80 % af de
færøske børn bliver passet hjemme medio 1980’erne. Det er først ved indgangen til 1990’erne, at
kvinderne får en større mulighed for at blive udearbejdende.
De færøske kvinders lave andel af arbejdsstyrken i 1970’erne og 1980’erne kan ses i lyset af de
manglende dagtilbud

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de manglende børnepasningsordninger kan ses som
Begrænsende de færøske kvinders muligheder for at gå ud på arbejdsmarkedet. En frigørelse fra
hjemmet, der ifølge Diaz er en afgørende forudsætning for kvinders økonomiske magtliggørelse og
indtræden på den offentlige sfære og herunder den politiske scene.
“An improvement in the economic status of women should contribute to greater emancipation and,
thus, to increasing objective possibilities for women to enter the political spheres of decisionmaking” (Diaz 2005: 57).

10.1.3 Geografisk placering af pasningstilbud og repræsentationen af kvinder i Lagtinget.

De første tyve år var børnepasningstilbuddene centreret omkring hovedstaden, Thorshavn.
Tal fra årsskiftet 1988-89 viser, at halvdelen af de samlede dagtilbud til børn på det tidspunkt
geografisk var placeret i Thorshavn (Føroya Landsstyrið 1990:341).

At det har været kvinderne fra Thorshavn der har haft de relativt bedste muligheder for at frigøre sig
fra hjemmet, kan ses som en af forklaringerne på, at det netop var fra Thorshavn, at de første
kvinder i 1978 blev valgt ind i Lagtinget.
Ligeledes kan det ses som forklaringen på at det skulle gå hele 24 år fra den første kvinde fra
Sydstrøms valgkreds tog plads i Lagtinget, til en kvinde blev valgt til Lagtinget fra en valgkreds 65
(Løgtingið(2) 2002:256-363).
64

De danske tal er fundet ved at tælle sammen antallet af levendefødte børn i årene 1968-1973, for siden at
sammenholde antallet af danske børn i alderen 0-6, med antal pladser i vuggestue, børnehave og ”legestue for børn
under skolealderen” (Danmarks Statistik 1975: 43,341).
65
De første 24 år blev otte kvinder valgt til Lagtinget fra Thorshavn: Jona Hendriksen (1978), Karin Kjølbro (1978),
Marita Petersen (1988), Jóngerð Purkhús (1988), Helena Dam á Neystabø (1990), Lisbeth Petersen (1990). Herefter
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10.2 Færøske kvinders andel af de samlede indkomster.
Foruden kvindernes andel af arbejdsstyrken ses der også på kvindernes andel af de samlede
indkomster, for at få et billede af hvor økonomisk magtliggjort de færøske kvinder er.
Frem til midten af 1980’erne blev der ikke lavet nogen statistik over udbetalte arbejdslønninger på
Færøerne. Men tal fra 1985-2008 viser, at de færøske kvinder tjener meget mindre end de færøske
mænd hvilket indikerer en horisontal segregation (Plantenga og Hansen 1999:391)66.

Tabel 16. Lønudbetalinger i 1000 kr. kønsopdelt for Færøerne i perioden 1985-200767

Lønudbetalinger
Mænd
Kvinder
Tilsammen
Kvinders % -del

1985

1990

1995

2000

2005

2007

2.122.926,3 2.702.613,0 1.948.219,4 3.116.545,7 3.796.927,0 4.435.492,8
821.572,0 1.370.632,9 1.097.237,2 1.573.100,5 2.207.891,7 2.507.748,2
2.944.498,5 4.073.245,8 3.045.456,4 4.689.646,2 6.004.818,5 6.943.241,1
27,9

33,6

36,0

33,5

36,7

36,1

Det er meget overraskende at se at de færøske kvinder er lige så meget..eller skulle jeg skrive lige så
lidt økonomisk magtliggjort i 2007 som i 1990’erne, hvor male-breadwinner modellen først for
alvor blev erstattet af en dual-earner model jf. Mósesdóttir (2002), se også Jákupsstovu (2007).

I 1990 var den gennemsnitlige indtægt for en kvinde 130.000 kr. og mændenes gennemsnitsløn på
200.000. I 2004 var de samme tal for kvinderne 185.000 kr. mens den mandlige gennemsnitlige
indtægt lå på 280.000 kr. (Láadal 2007). Kløften i lønudviklingen hos henholdsvis de færøske
kvinder og mænd synes at blive stadig bredere på Færøerne.

Herman Oskarson, leder af Færøernes statistik påviser, at blot 1 % af dem der i 2007 tjente over en
million kroner udgjorde kvinder, mændene udgjorde 99 %. Af dem der i 2007 tjente mellem
800.000 og en million, udgjorde kvindeandelen 3 % og mændenes 97 %.
Han oplyser, at størstedelen af de store indtægter kommer fra fiskeri og resten stammer fra faglige
eksperter og ledere, hvor de færøske kvinder synes at have svært ved at komme til.
blev Maria Hansen i 1994 valgt ind i Lagtinget fra Nordstrømø valgkreds som repræsentant for Sambandspartiet
(Løgtingið (2) 2002:256-363).
66
Refereret i Diaz (2005:58)
67
Kilde: Hagstova Føroya (2008a). Tallene findes på Førernes Statistik’s hjemmeside www.hagstova.fo under
rubrikken “Lønargjaldingar í 1.000 kr.skift á vinnugrein, kyn og ár”.
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Ifølge Oskarson er det især bekymrende at se, at af dem der i 2007 tjente over 400.000 kroner lå
kvindernes andel på små 14 %, mens kvindernes andel af indtægterne over 300.000 udgjorde
mindre end en fjerdedel (Gaard 2008).

Tal fra Færøernes Arbejdsgiverforening fra 2008 viser, at lønforskellen hos de mandlige og
kvindelige medlemmer af arbejdsgiverforeningen er vokset med 20 % de sidste fem år, hvilket vise
ren stadig større forskel mellem de færøske kvinder og mænds økonomiske magtliggørelse
(Kringvarp Føroya 2007).

I forbindelse med tallene fra Færøernes Arbejdsgiverforening udtaler Sonja Jógvansdóttir,
koordinator hos Samtak68, at lønforskellen skyldes, at flere fiskefabrikker giver mænd en højere løn
end kvinderne. En anden årsag kan ifølge Jógvansdóttir være, er at de færøske kvinder i højere grad
end mænd arbejder på deltid (Kringvarp Føroya 2007b).
Tal fra Færøernes statistik over andelen af henholdsvis kvinder og mænd der arbejder 35 timer eller
derunder om ugen, viser at der er mange flere kvinder på deltid end mænd. De seneste tre år har
kvindernes andel af den samlede arbejdsstyrke på deltid været omkring 70 % (Hagstova Føroya
2008)69.
Ses der på det samlede billede for den færøske arbejdsstyrkes sammensætning for 2007 ses at der er
færre kvinder end mænd i den samlede arbejdsstyrke og at halvdelen heraf kun arbejder på deltid.
Tilsvarende arbejder kun ti procent af mændene på nedsat tid. Tilsammen er der kun halvt så
mange kvinder som mænd der arbejder på fuld tid, hvilket kan være med til at forklare kvindernes
lave andel af de samlede indkomster.

Tabel 17. Færøernes arbejdsstyrke, fordelt på køn og deltid/fuldtids arbejdende i 2007.70

68

Samtak er et overordnet bindeled for fagforbundene: Føroya Arbeiðarafelag, Havnar Arbeiðsmannafelag og Føroya
Fiskimannafelag. Formålet med Samtak er at sætte fokus på arbejdsmarkedsspørgsmål og repræsentere deres i alt 9000
medlemmer. www.samtak.fo. Åbnet 26.4.2008.
69
Der findes ikke ældre tal der angiver deltid/heltid fordelt på køn. Tallene er fra Færøernes Statistik’s hjemmeside,
www.hagstova.fo under rubrikken ”Arbejdsvirkin, skift á vikutímar, kyn, aldursbólkar og ár”
70
Kilde: Hagstova Føroya (2008b). Note: Skellet går mellem 35 timer og derover og 35 timer og derunder.
Tallene er fra Færøernes Statistik www.hagstova.fo under rubrikken ”Arbeiðsvirkin skift á kyn, vikutímar, aldursbólkar
og ár”.
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Færøernes arbejdsstyrke 2007

Mænd

Kvinder

Tilsammen

15.930

13.030

28.960

55 %

45 %

100 %

13.050

6.590

19.640

Arbejder mere end 35 t. i %

45 %

22 %

67 %

Arbejder mindre end 35 t

2.880

6.590

6.440

Arbejder mindre end 35 t. i %

10 %

23 %

23 %

Arbejdsstyrken
Arbejdsstyrken i %
Arbejder mere end 35 t.

Der synes således at være en sammenhæng mellem fordelingen af de samlede lønindkomster og
arbejdsstyrkens sammensætning. Hvorfor kvinderne arbejder så meget på deltid på Færøerne, vides
desværre ikke. Er det noget de selv har valgt og i så fald hvorfor? Eller er det fordi de ikke kan få
flere arbejdstimer eller af andre årsager ikke har mulighed for at arbejde mere, selv om de måtte
ønske det? Uden denne viden er det umuligt at sige noget om hvorvidt kvindernes nedsatte
arbejdstid kan være udtryk for at det er de hjemlige forpligtigelser der holder dem fra at arbejde på
fuld tid, eller ej.

Med arbejdsmarkedet som indikator på økonomisk magt og magliggørelse, må det konkluderes, at
de færøske kvinder er markant mindre magtliggjort end de færøske mænd.
I det sidste afsnit af den socioøkonomiske analyse ses der nærmere på kvindernes beslutningsmagt,
målt efter deres andel af ledende stillinger i samfundet.

10.3 Kvinders beslutningsmagt.
Mercedes Mateo Diaz måler kvinders beslutningsmagt ved at se på “women’s administrative and
manegerial positions, professional and technical jobs.” (Diaz 2005:58). Hun påviser at kvindernes
beslutningsmagt giver udtryk for den vertikale segregering i samfundet (Plantenga og Hansen
1999:390)71.
I relation til Færøerne vil jeg fremhæve de undersøgelser der er lavet af kvindernes position
indenfor det færøske erhvervsliv og centraladministrationen i Tinganes, som indikatorer på de
færøske kvinders beslutningsmagt.

71

Refereret i Diaz (2005:58).
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10.3.1 Kvinder i det færøske erhvervsliv.
I en undersøgelse fra 2007 lavet af det færøske erhvervsmagasin, Vinnuvitan ses, at 1 ud af 9 ledere
på Færøerne er kvinder. I de sidste to år er udviklingen gået den forkerte vej for kvindernes
vedkommende. I opgørelsen over ledere i de færøske anpartsselskaber (smáparta- og partafeløg)
ses, at mændene er i et markant flertal. Et flertal der er vokset fra 2005-2007.
Tabel 18. Kønsfordelingen af ledere i private anpartsselskaber på Færøerne 2005 og 2007. 72
Ledere i private anpart selskaber

2005

2007

Mænd

1.800

2.250

300

300

Kvinder

Det samme billede tegner sig i relation til andelen af kvinder og mænd i anpartsselskabernes
bestyrelser. I 2007 blev bestyrelsesposterne holdt af henholdsvis 2.600 mænd og 600 kvinder.
Antallet af bestyrelsesposter kunne være højere hvis ikke det var fordi det ofte er de samme
personer der sidder i flere bestyrelser på samme tid.
Mange af bestyrelserne har også den samme formand og her er kønsfordelingen 750 mænd og lige
under 200 kvinder. Vinnuvitan’s opgørelse viser at kønsfordelingen i 2005 var på henholdsvis 650
mænd og 200 kvinder. I følge Vinnuvitan kan man sige, at de seneste to år er der etableret omkring
100 nye anpartsselskaber, hvoraf alle har fået en mandlig bestyrelsesformand (Javnstøðunevndin
2007a)
Tallene over køns sammensætningen i de færøske anpart selskaber viser med al tydelighed at det er
de færøske mænd, der sidder tungt på beslutningsmagten i det færøske erhvervsliv. Der er således
en klar vertikal segregering i det færøske samfund jævnfør Plantenga og Hansen (1999) (Diaz
2005:58).

10.3.2 Kvinder i centraladministrationen
Jeg har allerede været noget inde på kønsfordelingen i de offentlige nævn på Færøerne i min
diskussion af Ligestillingsloven.

72

Kilde: Vinnuvitan 1.maj 2007, Refereret i Javnstøðunevndin (2007a).
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Tabel 19. Kønsfordelingen i offentlige råd og nævn på Færøerne for 2000 og 2007.73
Offentlige råd og nævn tilknyttet ministerierne

2000
% Mænd

2000

2007

2007

% Kvinder % Mænd %Kvinder

Løgmansskrivstovan (Lagmandssekretariatet)
Almanna-og Heilsumálaráðið
(Social – og Helseministeriet)

61
53

39
47

62
53

38
47

Fiskimálaráðið (Fiskeriministeriet)

93

7

92

8

Fíggjarmálaráðið (Finansministeriet)
Mentamálaráðið (Kulturministeriet)
Vinnumálaráðið (Erhvervsministeriet)
Innlendismálaráðið (Indenrigsministeriet)

75
63
72
-

25
37
28
-

57
54
71
64

43
46
28
36

Samlede kønsfordeling i %

70

30

65

35

Opgørelsen viser med al klarhed, at til trods for at der er sket en forbedring i kønssammensætningen
i enkelte råd, her især Finansministeriet og Kulturministeriet, så har det samlede billede i
sammensætningen af de offentlige råd og nævn ikke ændret sig synderligt de seneste syv år.
I 2000 var 70 % af alle posterne i de offentlige råd og nævn besat af mænd, og 30 % af kvinder,
mens samme tal for 2007 viser en fordeling på 65 % mænd og 35 % kvinder. En ændring på 5 % de
seneste syv år, til trods for at Ligestillingsloven klart forskriver at der skal være en jævn
kønsmæssig sammensætning.

Den vertikale segregering i det færøske samfund bliver således understøttet og reproduceret af det
politiske system på Færøerne, via de offentlige råd og nævn, der vedvarende har en markant skæv
køns balance i mændenes favør. Denne til stadighed udpegning af mandsdominerede offentlige råd
og nævn er i markant grad med til at begrænse de færøske kvinders beslutningsmagt.

10.4 Opsummering af de socioøkonomiske forklaringsvariable.
Såfremt at socioøkonomisk magtliggørelse har en betydning for repræsentationen af kvinder i
parlamenter, så synes analysen at understøtte min hypotese om, at færøske kvinders
socioøkonomiske status kan ses som en del af forklaringen på den kvindelige repræsentation af
kvinder i politik.
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Kilde: Ligestillinsnævnets Årsberetning 2007, Javnstøðunevndin (2007(b): 6)
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De færøske kvinder kom senere ud på arbejdsmarkedet end i de øvrige nordiske lande. På baggrund
af manglende alternative børnepasningsordninger, var det først i 1990’erne at kvinderne for alvor
indtog arbejdsmarkedet med en andel af arbejdsstyrken på 50 %.
Nyere tal viser, at halvdelen af de færøske kvinder arbejder på deltid, hvilket kan være med til at
forklare, hvorfor de færøske kvinder kun står for 1/3 af de samlede løn indtægter på Færøerne. Der
findes dog ingen viden om, hvorfor kvinderne arbejder på nedsat tid og ej hellere, hvorvidt det kan
forklare hele lønforskellen. Det er meget der tyder på, at lønforskellen også skyldes at det
fortrinsvis er mænd der sidder på samfundets ledende poster.
De færøske kvinders beslutningsmagt i relation til det offentlige såvel som erhvervsliv er markant
dårligere til sammenligning med de færøske mænd.
Meget tyder på, at forskellen i kønnenes beslutningsmagt vedvarende understøttes af det politiske
system på Færøerne
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11. Kulturelle forklaringer jf. Diaz.
Med afsæt i kultur begreberne af Dahl 1996 og Singer 1968, definerer Diaz kultur som:
“a body of norms that guide behaviour, values that influence judgements, and cognitive maps that
are widespread and persist between generations (Diaz 2005: 56). I dette kapitel skal der ses
nærmere på den færøske kultur og identitetsfællesskab.
Til denne gruppe forklaringer er der tre variable tilknyttet, henholdsvis
1) Religion
2) Uddannelse
3) Køns relaterede værdier

11.1 Religion
I teori kapitlet kritiserede jeg Diaz for at være tvetydig både med henblik på fortolkningen af
religion som variabel og også i forhold til, hvorvidt der kan forventes at være et kausalt forhold
mellem religion og repræsentationen af kvinder i parlamenter. Den skal derfor ikke gentages her,
men haves in mente.
Jævnfør Elgan (1998) og Kaiser (1999) skulle der være en sammenhæng mellem den høje
kvindelige repræsentation af kvinder i parlamenter i Norden og den protestantiske religion. I
forlængelse heraf kategoriserer Diaz lande i forhold til deres religion, for derudfra at se om der er en
sammenhæng eller korrelation til landenes repræsentation af kvinder i parlamenter.
Diaz sidestiller de protestantiske lande og lande uden en dominerende religion, for siden at
sammenligne antallet af kvinder i parlamenter i disse lande i forhold til de katolske og andre mere
ortodoks troende lande. Rubriceringen kan opsummeres i følgende boks.

Tabel 20. Diaz’ opdeling af lande efter religion
Religion:

Land:

Protestantiske lande
Lande uden dominerende religion
Katolske lande
Lande med ortodoks flertal
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11.1.2 Kritik af Diaz
Det jeg synes er en mangelvare i forhold til denne kategorisering er en mere nuanceret udgave.
Kategoriseringen kan eksempelvis ikke indfange variationer af hvor stærk religionen kan være i de
enkelte lande. I relation til Færøerne, så er øerne protestantiske, på lige fod med det øvrige Norden,
men med det indgående kendskab jeg har til forskellene imellem eks. Danmark og Færøerne, så er
det ikke nødvendigt at gennemføre akademiske analyser for at kunne udtale, at der er en meget stor
forskel på disse to protestantiske nationers praktisering af deres religion.. Færøerne kan nok i højere
grad placeres blandt de mere ortodokse lande.
I Diaz kategorisering er det en mangel, at hun ikke tager stilling til hvornår et land kan betegnes for
at være ortodoks, eller ej. Dvs. at det forudsættes, at protestantiske lande over en kam antages at
give øgede muligheder i forhold til politisk deltagelse end eks. katolske lande. Dette skal nok også
for de fleste protestantiske lande være sandt, men at der her påvises en nærmest kausal
sammenhæng mellem protestantiske lande og så kvinders handle rum mener jeg trænger til en
opblødning. Min hypotese er, at protestantisme som religion også kan praktiseres så ortodoks, eller
fundamentalistisk, at religionen som bærer af normer og særlige holdninger kan afspejle lignende
forhold som i de katolske lande. I det følgende skal hypotesen testes.

11.1.3 Religion på Færøerne.
Der findes ingen undersøgelser der har ”målt” færingers religiøsitet, men der er meget der tyder på
at færinger er blevet mere religiøse de senere år.

I et interview med Færøernes Biskop, Jógvan Fríðriksson (daværende præst) påviser Fríðriksson, at
man på Færøerne de sidste 20 år i stadig højere grad sammenblander politik og tro samt stat og
kirke. Han påviser, at udviklingen i det færøske samfund er gået fra en Luthersk lære til en
Calvinistisk lære, dvs. til en mere bibeltro holdning til kristendommen (Lamhauge 2007).
Solveig Debess skriver grundlæggende det samme: “Religionen spiller en lige så stor, ja måske
endda større rolle i samfundet i dag end for 25 år siden. I disse år oplever vi stærke religiøse
kræfter og vækkelser indenfor forskellige sekter og menigheder, der har stor indflydelse på de
unges opfattelse af livet og tilværelsen74 (Debess 2006:40).
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Ordet menighed bruges her om en gruppe mennesker, der har sluttet sig sammen i en form for organisation inden for
en hvilken som helst religiøs retning (Debess 2006:40).
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For at finde indikatorer på færingers værdier, vil jeg lægge ud med at se på de omfattende
undersøgelser der foreligger på hjemmesiden hos World Value Survey75. Her har forskere undersøgt
værdierne hos en række af verdens lande, og bl.a. grupperet dem efter de store verdensreligioner.
Færøerne er af gode grunde ikke med i undersøgelsen, hvorfor undersøgelsen ikke direkte siger
noget om færingers værdier eller religion.

At jeg så alligevel bruger denne undersøgelse er for at se landenes placering på det kulturelle
verdenskort, det såkaldte “Ingleheart-Wenzel Cultural Map of the World”der er lavet på baggrund
af den indsamlede empiri (World Value Survey 2007). Et kulturelt verdenskort lavet af de kendte
forskere Robert Ingleheart og Chris Welzel, hvoraf den første har skrevet flere bøger om kulturens
betydning for repræsentationen af kvinder i parlamenter. Til eksempel sammen med Pippa Norris
(Ingleheart og Norris 2003).
11.1.4 Ingleheart – Welzels Kulturelle verdenskort
Om Ingleheart-Welzels Cultural map of the world, skriver Ingleheart:
“This map reflects the fact that a large number of basic values are closely correlated, they can be
depicted in just two major dimensions of cross-cultural variation:1) Traditional/secular-rational og
2) Survival/Self-expression values (WorldValueSuvey 2008)

På Ingleheart-Welsel kulturelle kort ses, at Island placeret som et protestantisk land, der ligger på
grænsen til det katolske. Jeg vil i kapitlet argumentere for at Færøerne bør placeres på den anden
side af grænsen i det katolske område.

75

www.worldvaluessurvey.org
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Kort 1. Ingleheart-Welzel Cultural Map of the World76.

På kortet ses, at foruden Island ligger Finland også værdimæssigt relativt tæt på det katolske
område, mens Norge, Danmark og især Sverige ligger længere væk som mere sekulariserede stater.
Eftersom at der ikke er gennemført en sådan World Value Survey på Færøerne, er det ikke muligt
med en direkte sammenligning. For at finde indikatorer på Færingers værdier kommer jeg til at se
nærmere på de værdiparametre der ligger bag Ingleheart-Welzels kultural map of the world, .

76

Kilde: World Value Survey (2008)
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Kort 2. Værdiparametre bag Ingleheart-Welsels kulturelle verdenskort77.

Jeg vil fremhæve seks punkter i relation til Færøerne, der hver især indikerer hvor Færøerne bør
placeres efter aksen traditionel vs. sekulær autoritet jf. Ingleheart (1997).
De seks parametre er fra neden (min oversættelse): 1) Gud er vigtig; 2) National stolthed; 3) Ønsker
mange børn. Samt fra oven i diagrammet: 4) Abort er ok; 5) Skilsmisse er ok og 6) Homoseksualitet
er ok.
Formålet med de seks indikatorer er, at jeg vil se nærmere på hvordan det forholder sig med disse
værdiområder på Færøerne, for herigennem at kunne teste min hypotese om, at Færøerne
værdimæssigt i højere grad kan placeres indenfor det katolske felt hellere end det protestantiske,
dvs. længere for neden i diagrammet, hellere end de sekulære stater for oven.

11.1.5 Inglehearts indikator: National stolthed.
At national stolthed er en grundlæggende værdi på Færøerne er allerede i specialet påvist. Dens
betydning ses tydeligt ved at den nationale stolthed er inkorporeret i færøsk politik, som en af de to
akser som både partier og vælgere positionerer sig efter. Henholdsvis løsrivelse -samhørighed og
77

Kilde: Ingleheart (1997) refereret i World Value Survey (2008)
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den højre-venstre ideologiske akse. Der kan således sættes et stort flueben ved national stolthed som
værende et kendetegn for den færøske nation.

11.1.6 Inglehearts indikator: Ønsker mange børn.
Ønsker færinger mange børn? Der findes ingen direkte undersøgelse af færingers ønsker på dette
område. Indirekte mener jeg så alligevel at fertilitetsraten på Færøerne taler sit klare sprog. Med en
fertilitetsrate på 2,4 børn pr. kvinde holder Færøerne ikke kun den nordiske, men også den
europæiske rekord i antal fødsler pr. kvinde anno 2006 (Hagstova Føroya 2007b). Det ser jeg som
udtryk for at færinger ønsker mange børn, da jeg tør påstå at gængs præventions midler på Færøerne
er lige så vel kendte og anvendte som i andre nordiske lande. Det er således ikke pga. manglende
muligheder for prævention at der fødes så mange børn på Færøerne.
Til sammenligning er fertitilets raten i Norden: Island 2.1. For Norge, Sverige og Danmark er den
1,9 barn pr. kvinde og for Finland 1,8 barn pr. kvinde (Nordisk Ministerråd 2007:66)

11.1.7 Inglehearts indikator: Holdninger til skilsmisse.
Der findes ingen direkte undersøgelser af færingers holdninger til skilsmisse, men igen taler
statistikken sit klare sprog. Færøerne holder nordisk rekord i at have få skilsmisser til trods
for, at færinger har samme formelle muligheder for at blive skilt som til eksempel danskere.
Skilsmisseraten på Færøerne er på 3.2 pr. 1000 ægteskaber, mens raten for Island er 4.8, Norge 6.1,
Sverige 6.5 og Danmark 6.6 (Nordisk Ministerråd 2007:77).
Det er nok en forenkling at sige, at det lave antal skilsmisser på Færøerne udelukkende skyldes at
skilsmisse ikke anskues for værende ok på Færøerne, om end det er en nærliggende tanke set i lyset
af at Færøerne er et relativt konservativt og religiøst samfund.
En anden forklaring kan være, at det f.eks. er meget svært at klare sig økonomisk som enlig mor på
Færøerne, hvorfor det kan tænkes at visse kvinder vælger at blive i et dårligt ægteskab frem for
skilsmisse af økonomiske årsager. En tredje forklaring kan være, at færinger bare er gode til at få
ægteskaber til at fungere og dermed ikke skilles i stil med de øvrige nordiske lande. Det vides ikke
med sikkerhed, men mit bud er at det skyldes det relativt konservative færøske samfund, hvor
skilsmisse, især i de mere religiøse kredse, ikke er særlig accepteret.
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11.1.8 Inglehearts indikator: Gud er vigtig.
Der findes ingen undersøgelse af færingers religiøsitet eller af færingers holdninger til hvorvidt Gud
er vigtig eller ej. Hvad der i stedet findes er en undersøgelse af færøske børns læsevaner der
indirekte siger en hel del om færingers vægtning af Gud og kristendommen.

Solveig Debets, Master i børnelitteratur, har fundet, at de færøske skolebørn til forskel fra børn i de
Nordiske lande, Danmark, Norge, Sverige og Finland, læser Bibelen og anden kristelig faglitteratur
som en naturlig del af deres at læse sortiment.

I undersøgelsen blev ti procent af alle skolebørn i folkeskolen bedt om at angive hvilke tre bøger
var deres top tre favoritter. For klassetrin 4-7 svarede 16 % af de færøske børn, og 0 % af de
nordiske børn at Bibelen eller anden religiøs faglitteratur var blandt deres favoritter. For klassetrin
8-10 angav 21 % af de færøske børn, men stadig 0 % af de øvrige nordiske børn at religiøs litteratur
var blandt deres top tre favorit bøger. Ifølge forfatteren kunne tallene fra Færøerne have været
endnu højere hvis opgørelsen over svarene fra informanterne blev gjort anderledes. Hun skriver.
Med andre ord kan man ud fra undersøgelsen konstatere, at en ganske stor del af alle elever i 4-10
klasse jævnligt læser i Bibelen og hvis man tæller alle svar med, der nævner den, ville tallene
ovenfor være endnu højere. (En del elever skriver, at de læser lidt/et kapitel/et afsnit eller lignende i
Bibelen hver dag, og de svar er noteret, men ikke talt med som læst bog) (Debess 2006:40).
Udfra undersøgelsen konkluderer forfatteren, Sólvá Debess: “At så mange nævner Bibelen siger
mig, at mange børn bliver opdraget af deres forældre til at synes, at Bibelen er den bedste bog”
(min oversættelse) (Gaard 2007,21.aug.)
Med andre ord kan man sige, at de færøske børn socialiseres indenfor klare religiøse rammer og
lærer her at Gud er vigtig jf. Inglehearts punkt.
At børnene i en så markant højere grad på Færøerne socialiseres i religionens tegn til forskel fra
Danmark, Norge, Sverige og Finland, mener jeg klart indikerer en mere ortodoks udgave af
protestantismen på Færøerne end de øvrige nordiske lande.

11.1.9 Inglehearts indikator: Holdninger til homoseksualitet
I Lagtinget blev der i 2007 fremsat et forslag om vedtagelse af en antidiskriminations paragraf, der
ville sikre homoseksuelle imod diskrimination på Færøerne. Forslaget skabte stor furore, politisk og
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folkelig debat på Færøerne. Om den holdningsmæssige splittelse i det færøske samfund i
kølevandet på antidiskriminationsparagraffen skrev den færøske sociolog, Samal Matras Kristensen
i dagbladet Information: “De homoseksuelle har størst sympati i hovedstaden og blandt de få
kvinder i Lagtinget. I provinsen bliver det i det store og hele betragtet som politisk selvmord at
stemme for et lovforslag som dette (...). (Simonsen 2007:22).

Færingers holdning til homoseksualitet viser med al tydelighed religionens betydning på Færøerne
og ikke mindst, at homoseksualitet bare ikke er ok på Færøerne. På Inglehearts (1997)
værdiparametre skal Færøerne således placeres blandt gruppen af lande der ikke har en liberal
holdning til homoseksualitet.

11.1.10 Inglehearts indiaktor: Holdninger til Abort.
Til forskel fra Island, Danmark, Finland, Norge og Sverige der alle indførte helt fri eller meget
liberal abortlovgivning i 1970’erne, er abort anno 2008 stadig ulovlig på Færøerne.
Færøerne har den danske abortlovgivning fra 1956. En lov der foreskriver, at kvinder kun under helt
særlige omstændigheder kan søge om at få foretaget en legal abort.

Ifølge loven kan færøske kvinder få en abort hvis der er 1) Fare for moderens liv, 2) Graviditet
opstået ved voldtægt, 3) Ved risiko for barnets helbred og 4) “Når ganske særlige tilfælde af
alvorlige fysiske og psykiske defekter, eller andre lægelige begrundede forhold medfører, at
kvinden skønnes uegnet til at tage vare på sit barn (Lov 177 af 23. juni 1956).
Til forskel fra Danmark der i 1970’erne liberaliserede abortlovgivningen, blev Færøerne ved at
beholde den restriktive lov fra 1956 og lavede tilmed i 2003 en yderligere opstramning i loven.
“ På 30 års dagen for den fri abort i Danmark, blev der indført næsten totalforbud mod abort på
Færøerne. Landsstyret strammede i oktober 2003 kravene til abortsøgende kvinder, så de nu kun
kan få bevilget abort, hvis de er blevet voldtaget eller hvis de har livsfarlige sygdomme. “Det
skylder vi Gud”, siger den færøske sundhedsminister til ugeavisen FREGNIR (Thomsen 2003).

Færøerne adskiller sig således markant fra de øvrige Nordiske lande ved deres abortlovgivning.
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En lovgivning som der så sent som 2003 syntes at være en bred opbakning til. En Gallup
undersøgelse fra 2003 viste, at kun 15 % af færingerne ønskede en mere liberal abortlovgivning end
den fra 1956 (Prasz 2004,11.jan.). Det mener jeg siger en hel del om færingers religiøse
overbevisning. I relation til Inglehearts punkt, så er abort på Færøerne således absolut ikke ok!

11.1.11 Opsummering af Inglehearts værdi parametre og Diaz religiøse forklaringsvariabel.
Om Inglehearts seks værdipunkter som jeg har relateret til Færøerne, kan jeg sammenfatte, at
færinger har en stærk nationalfølelse, færøske børn får en religiøs socialisering, færinger får mange
børn, de gennemgår sjældent skilsmisse, homoseksualitet er ikke særlig accepteret og abort er
ulovlig. Tilsammen danner disse punkter et billede af et samfund med relativt traditionelle, og
religiøst påvirkede værdier, til forskel fra mere sekulariserede -rationelle værdier karakteriseret af
de nordiske stater jf. Ingleheart-Welzel Cultural Map of the World.
Set i lyset af at Island på “Ingleheart-Welzel cultural map” ligger på grænsen til det katolske, så
mener jeg at min gennemgang af Inglehearts værdiparametre i færøsk kontekst underbygger min
hypotese om, at Færøerne skal placeres indenfor grænsen for de katolske værdier.
I modsætning til Island har Færøerne, som påvist, næsten fuldt forbud imod abort og lægger sig
hermed på linie med abortpolitikken i Europas katolske lande. Lande som Færøerne også har den
familistiske velfærdsmodel til fælles med jf. Jákupsstovu (2007).

Jeg har kritiseret Diaz for at være meget tvetydig om formålet med religion. Om den overhoved skal
ses som en forklaringsvariabel, der påvirker repræsentationen af kvinder i politik? Her findes intet
svar. Såfremt der er et forhold mellem religion og repræsentationen af kvinder i politik jf. Elgan
(1998) og Kaiser (1999), så mener jeg, at man på Færøerne vil kunne forvente at se en
sammenhæng mellem religion og repræsentationen af kvinder i politik som set i de katolske lande.
Men det er ikke noget jeg kan bevise, kun sandsynliggøre ud fra den præmis, at der er et kausalt
forhold mellem religion og kvindelig repræsentation i parlamenter. Hos Diaz synes der at herske
stor usikkerhed om der eksisterer en sådan præmis.
Såfremt at religion ikke kan ses som en variabel der kan påvirke repræsentationen af kvinder i
politik, kan religionen på Færøerne i stedet ses som en indikator på et samfund, med et rimeligt,
traditionsbundet og konservativt sæt af værdier.
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Min konklusion er, at der ikke kan siges noget om hvorvidt religionen på Færøerne har en
betydning for repræsentationen af kvinder i Lagtinget. I stedet har analysen af religion på Færøerne
påvist, at Færøerne ikke er kommet helt så langt i samfundets moderniserings – og sekulariserings
proces, som set i det øvrige norden. Det, der synes at være tidsånden i de øvrige nordiske lande,
hvor bl.a. kvinders ret til abort er en selvfølge, hvor liberale holdninger til homoseksuelles er
udbredte og hvor børn socialiseres efter mere sekulære normen, synes ikke rigtigt at have fundet
indpas på Færøerne.
Den færøske tidsånd, mærket af mere traditionelle sæt af værdier, mener jeg skal tages med som en
plausibel forklaring på, at Færøerne halter bagud de nordiske stater på ligestillingsområdet. Det kan
også ses som en af forklaringerne på, at det er i Torshavn at kvinderne er bedst repræsenterede i
Lagtinget, stedet hvor holdnings påvirkninger udefra først manifesterer sig.

11.2 Uddannelse.
Hypotesen om uddannelse og dens påvirkning på kvinders muligheder i samfundet er som følger:
The expected impact of education should be twofold: first, on the actual socio-economic status of
women, and second on the cultural values and beliefs of a given society (Diaz 2005: 57).

Uddannelse er med til at gøre kvinderne mere bevidste om det samfund de lever i og fostrer således
mere kritiske og aktive individer (Elder og Johnson 1999:513). Ved at få en uddannelse går kvinder
i stigende grad fra de mere traditionelle roller som hjemmegående husmødre til at være
udarbejdende kvinder. Ved at blive udearbejdende bliver kvinderne også mere økonomisk
uafhængige og får derigennem en højere socioøkonomisk status, som er med til at styrke deres
muligheder for at blive en del af de politiske beslutningsprocesser (Diaz 2005:56).

At flere og flere kvinder tager en uddannelse er også med til at ændre på samfundets holdning til
kvinder og deres kompetencer. En øget mængde af veluddannede kvinder er med til at øge
udbuddet af kvalificerede kvinder til højtstående jobs, hvilket også åbner op for en mere varieret
kønsmæssig sammensætning i toppen af samfundets erhvervsliv, såvel som politiske liv.
Det antages også, at kvinder via deres øgede kapabiliteter i højere grad tilegner sig en større stemme
i samfundet. En stemme hvorigennem de kan påpege de kønsmæssige uligheder og de ulige måder
at anskue kvinder og mænds kompetencer og egenskaber og derigennem være med til at ændre
samfundet syn på kønsroller.
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Diaz gør brug af et såkaldt uddannelses indeks til en statistisk analyse. Jeg kommer til at måle
denne variabel ved brug af statistik fra Færøernes statistik, Hagstova Føroya.

11.2.1 Færingers uddannelsesniveau anno 2006.
I 2006 lavede Hagstova Føroya (Færøernes Statistik) for første gang en undersøgelse af færingers
uddannelsesniveauet på livs basis. Der skal gøres opmærksom på at tallene for Færøerne er fra
2006, mens de øvrige tal er fra 2004 og derfor ikke til fulde sammenlignelige78.
Som det ses i opgørelsen nedenfor ligger Færøerne på linje med Åland, men under niveauet i det
øvrige Norden på de højere uddannelser. Målt på andelen af befolkningen der har gymnasiale
uddannelse som deres højeste uddannelse, ligger Færøerne højere end Finland, Åland og Island,
men lavere end Norge, Sverige og Danmark. Nedenfor ses færingers relative uddannelsesniveau
fordelt på grundskole (sort), gymnasium (mørk grøn) og videregående uddannelse (lys grøn) for
alderen 15-75 år i 2006. Færøerne er markeret med blåt.
Tabel 21. Færingers uddannelsesniveau i Europæisk kontekst, 200679

78

Undersøgelsen baserers på 1100 telefoninterview om respondendternes uddannelsesnivau lavet af Gallup.
Undersøgelsen er lavet efter ISCED-97 måle systemet, udviklet af UNESCO, FN. Grupperingen af uddannelserne
gøres efter ISCED (1-2), ICED (3-4) og ICED (5-6) (www.hagstova .fo)
79

Kilde: Hagstova Føroya (2007c) Note: Landene er fra venstre: Norge, England, Finland, Danmark, Holland, Sverige,
Island, Irland, Færøerne, Åland, Spanien, Eur, Eur, Grækenland Eur, Portugal, Italia.
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Alt i alt er Færøerne rimelig godt med i uddannelsesniveauet i Europæisk kontekst. Spørgsmålet er
så, hvordan uddannelsesniveauet hos henholdsvis kvinder og mænd er på Færøerne?
Den kønsmæssige fordeling af færingers livslange uddannelsesniveau anno 2006, for alderen 15-75
år ses i nedenstående tabel80
Tabel 22. Andel kvinder og mænd fordelt på uddannelsestrin på Færøerne i 200681.
Færingers uddannelsesniveau 2006: Mænd

Kvinder

Begge køn

Grundskole

31 %

35 %

33 %

Gymnasie niveau

45 %

42 %

44 %

Højere uddannelse

25 %

23 %

24 %

Som tabellen viser, er kønsfordelingen på alle tre uddannelsesniveauer ret ens. Andelen af kvinder
med grundskole som højeste uddannelse er lidt højere end hos de færøske mænd. Mændene
derimod overhaler kvinderne med små procent point i både de gymnasiale og højere uddannelser.
Herudfra må jeg konkludere, at det ikke er de færøske kvinders manglende uddannelsesniveau anno
2006 der kan forklare den lave repræsentation af kvinder i Lagtinget som set i 2007.

Det skal tilføjes, at der i 2006 levede 22.549 færinger i Danmark, hvilket er 46 % af den samlede
færøske befolkning. En undersøgelse lavet af den Nordatlantiske gruppe i Folketinget fra 2006
viste, at 28 % af de færøske mænd bosiddende i Danmark havde en videregående uddannelse, mens
tallet for kvinderne var 30 %. Sammenlagt havde 45 % af færingerne over 16 år bosiddende i
Danmark en videregående uddannelse (Norðuratlantshavsbólkurin 2006:7-11)82.
I 1990’erne var kønsfordelingen af de færøske studerende i Danmark også rimelig lige fordelt, men
der findes ikke tal der går længere tilbage over kønsfordelingen af færøske studerende i Danmark
(Jacobsen 1998: 63).

Det vides ikke hvor mange af færingerne, bosiddende i Danmark kan tænkes at vende tilbage til
Færøerne. Mange tager til Danmark udelukkende med det formål at få en uddannelse og
80

Hagstova Føroya oplyser, at disse tal ikke er helt nøjagtigt de samme som dem, der blev offentliggjort som følge af
undersøgelsen i 2006. Forskellen skyldes, ifølge Færøernes Statistik, en mere nøjagtig estimering og vægtning.
81
Kilde: Bærentsen (2007) se Bilag 1. Grundskole er målt efter ICED standard (1-2), Gymnasium efter ICED (3-4) og
Højere uddannelse efter ICED (5-6)
82

Den Nordatlantiske gruppe var i 2006 bemandet af de nordatlantiske mandater i Folketinget; Høgni Hoydal, Kuupik
Kleist og Lars-Emil Johansen (Norðuratlantshavsbólkurin 2006).
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efterfølgende rejse tilbage til Færøerne. Det skyldes de stærkt begrænsede uddannelsesmuligheder
på Færøerne. Der har i den seneste tid været fokus på, at især de veluddannede kvinder ikke vender
tilbage til Færøerne. Der bor 2000 flere færøske kvinder i Danmark end mænd og tilsvarende 2000
færre kvinder end mænd på Færøerne (Nordatlantshavsbólkurin 2006:7).
Overskuddet af mænd på Færøerne, som også ses andre steder i den nordiske periferi, kan ses som
en indikator på manglende ligestilling og ulige muligheder for uddannelse og arbejde for
henholdsvis mænd og kvinder på Færøerne (Berglund, Johansson 2006:13).

Om end uddannelsesniveauet anno 2006 ikke kan ses som forklaringen på den manglende
kvindelige repræsentation i Lagtinget, skal der ikke ses bort fra, at uddannelses faktoren i et
historisk lys kan have haft større forklaringskraft.

11.2.2 Uddannelse på Færøerne i et historisk perspektiv.
Statistik over henholdsvis kvindelige og mandlige studerende fra Færøernes ældste og største
gymnasium, Føroya Studentaskúli og HF-skeið i Thorshavn viser hvordan den kønsmæssige
fordeling har været de sidste 70 år. Opgørelsen viser kønssammensætningen af studerende, der har
taget studentereksamen de pågældende år på Gymnasiet i Thorshavn.
Tabel 23. Studenter og HF’ere ved gymnasiet i Thorshavn 1947-200783
År

Uddannelse

Antal

Mænd

Kvinder

Kvinder i %

1947

Student

8

4

4

50

1957

Student

13

9

4

30

1967

Student

32

26

6

18

1977

Student

89

52

37

41

1977

HF

36

20

16

44

1987

Student

100

46

54

54

1987

HF

36

12

24

66

1997

Student

124

43

81

65

1997

HF

32

10

22

68

2007

Student

124

39

85

68

2007

HF

33

9

24

72

83

Kilde: Hammer (2008) se Bilag 2. Tal jeg har modtaget d. 18.2.2008 fra Herluf Hammer i Føroya Studentaskúla og
HF-skeið. Torshavn, som svar på skriftlig forespørgsel.
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Det var for mig højst uventet at se, at der var en jævn kønsmæssig fordeling af studerende i
Thorshavns Gymnasium i 1947. Hvorfor denne fordeling ikke varede ved også i 1950, ved jeg ikke.
Der ses et klart mandligt flertal i de tre følgende årtier 1950’erne, 1960’erne og 1970’erne.
Det må forventes at denne kønsmæssige ulighed i dimiterende gymnasie elever har medført en
lignende kønsmæssig skævvridning i andelen af kvinder og mænd der efterfølgende har taget en
videregående uddannelse. Det er nærmest uundgåeligt at det relativ meget lavere antal dimiterende
kvinder fra gymnasiet, i sidste ende også har medført et markant mindre udbud af veluddannede
Kvinder til sammenligning med mænd.
I en opgørelse over kønsfordelingen af studerende der tog en højere handelsuddannelse (HH) i
perioden 1980-1985 viste den samme tendens. Her var kønsfordelingen omkring 1/3 kvinder og 2/3
mænd (Jacobsen 1998:63).

Det relativt mindre udbud af velkvalificerede kvinder hellere end mænd, må ses som en af
forklaringerne på, at der ikke har været en mere varieret kønsmæssig sammensætning i toppen af
det færøske samfunds erhvervsliv såvel som indenfor det offentlige. Ligeledes kan det ses som en af
forklaringerne på, at de færøske kvinder så relativt længe har opfyldt den mere traditionelle rolle
som hjemmegående husmødre.

Denne kønsmæssige forskel i andelen af de studerende må kunne påregnes at have haft en effekt på
de færøske kvinders samlede uddannelsesniveau, kvindernes objektive kompetencer, og ikke mindst
subjektive kompetencer og synlighed i samfundet, til sammenligning med de færøske mænd.
Subjektive kompetencer, som Almond og Verba (1989) påviser, er forudsætning for deltagelse i det
politiske liv (Almond og Verba 1989:200).

Om end de færøske kvinders relativt dårligere uddannelsesniveau i et historisk lys kan være med til
at forklare kvindernes fravær fra samfundets øverste lag, så holder denne forklaring ikke i dag. I
2007 var den kvindelige repræsentation i Lagtinget på 9,4 % til trods for at andelen af færøske
kvinder og mænd med videregående uddannelse omtrent var den samme. Uddannelse har i sig selv
ikke været nok til at sikre en høj repræsentation af kvinder i politik.
Sammenfattende har uddannelses faktoren en begrænset forklaringskraft på underrepræsentationen
af kvinder i Færøernes Lagting.
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11.3 Køns relaterede værdier.
Hypotesen om de køns relaterede værdier går jf. Diaz på, at samfund, der har en stærk traditionel
rollefordeling, forventes at have mindre ligestilling end lande med en mere moderne rollefordeling.
Antagelsen bygger på, at i de lande hvor samfundet er struktureret efter traditionelle mænd og
kvinderoller, fordelt på henholdsvis den offentlige og private sfære, vil de traditionelle
kønsrollemønstre hindre kvinder i at deltage i den offentlige sfære og herunder også det politiske liv
(Diaz 2005: 57).

11.3.1 Kritik af Diaz.
Jeg mener ikke at Diaz argument på dette felt hænger logisk sammen. Et ”kønsrollemønster” mener
jeg ikke kan ses som årsag til noget, men hellere som værende et symptom eller resultat af et
samspil af mange faktorer opstået via en historisk proces. Faktorer som jeg i højere grad mener, kan
tilskrives en ”årsag” hellere end selve symptomet, ”kønsrollemønstre”. Jeg mener således, at Diaz
argument på dette felt kræver en nuancering. Havende det in mente skal der ses nærmere på de køns
relaterede værdier på Færøerne.

For at måle forskelle i landes kønsrollefordeling gør Diaz brug af Eurobarometer (1996) hvor der
måles på:
1) Hvordan kvinder og mænd deler huslige pligter
2) Hvad der anskues for at være passende beskæftigelse og ansvar for henholdsvis mænd og
kvinder

Nu er Færøerne ikke med i Eurobarometers statistik, hvorfor jeg må ty til alternative kilder der kan
indikere de kønsrelaterede værdier på Færøerne.
Der er kun lavet en enkelt undersøgelse af rollefordelingen i de færøske hjem, hvorimod der ikke er
lavet nogen direkte undersøgelser af hvilke beskæftigelser færinger synes passende for kvinder og
mænd. Ikke desto mindre skal de foreliggende undersøgelsesmaterialer præsenteres her.

11.3.2 Køns relaterede værdier på Færøerne.
I 2004 lavede det færøske Ligestillingsråd, ved hjælp af Gallup, en undersøgelse af
arbejdsfordelingen i de færøske hjem. Traditionelt har det på Færøerne været kvindens opgave at
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tage sig af hjemmets daglige opgaver i form af tøjvask, indkøb, madlavning, og strygning. Det har
traditionelt også været kvindens arbejde at passe børnene, også set i lyset af, at børnehaver og
vuggestuer i de færøske kommuner for størstedelens vedkommende først blev oprettet i 1980’erne.

Traditionelt har de færøske mænd taget sig af reparationer og vedligeholdelse af huset, bilen,
bådehus, firestald ...eller hvad man måtte have af den slags udenfor hjemmet. Herunder har
kælderen i huset været mandens domæne. Ud fra Gallup undersøgelsen ses, at den traditionelle
kønsopdeling i de færøske hjem stadig er gældende.
Tabel 23. Gallup undersøgelse af kønsfordelingen i færøske hjem i 200484.
Fortrinsvis eller kun kvinden Ens meget kvinden og manden Fortrinsvis eller kun manden
Gør rent i hjemmet

72 %

20 %

4%

Stryger tøj

81 %

8%

4%

Vasker tøj

80 %

14 %

4%

Laver middag

57 %

34 %

8%

Foruden disse opgaver er det også kvinden i højere grad end manden, der tager sig af at købe
husholdningsartikler, hjemmets indretning, købe gaver til fødselsdage og tage børnene til lægen.
Ses der på hvilke opgaver i hjemmet, som fortrinsvis manden tager sig af, så er det opgaver, der
traditionelt set har været anskuet for mandens domæne i de færøske hjem.

Fortrinsvis eller kun
kvinden

Ens meget kvinden og
manden

Fortrinsvis eller kun
manden

Udendørs reparationer
Indendørs..

0%
3%

4%
9%

84 %
76 %

Sørger for bilen eks.olie, dæk mv..

4%

10 %

77 %

Gør rent i kælderen, bådehus, fårestald mv.

12 %

15 %

64%

Tilvejebringer får, fisk, fugl, hare eller
grindehval til hjemmet.
Kilde: (ibid)

2%

8%

75 %

Der er dog nogle punkter, hvor at de færøske mænd i højere grad er gået ind på de kvindernes
traditionelle domæne. Her især i relation til børnene og ved morgenmads bordet.
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Kilde: Javnstovunevndin (2004 b)
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Fortrinsvis eller kun
kvinden

Ens meget kvinden
og manden

Fortrinsvis eller kun
manden

Bruger tid sammen med børnene

31 %

63 %

2%

Laver morgenmad

30 %

47 %

19%

Hjælper ældre familiemedlemmer eller andre
der har brug for hjælp
Kører børn til idræt, musik mv..

24 %

54 %

4%

24 %

42%

13 %

Kilde: ibid.

Undersøgelsen viser ikke hvorfor arbejdsfordelingen er så kønsopdelt i de færøske hjem. For at
afdække dette ville det være nødvendigt at supplere med kvalitative undersøgelser.
Ikke desto mindre giver undersøgelsen et billede af den kønsmæssige opgavefordeling i de færøske
hjem, som værende overvejende traditionel. Hvad siger det os?
Dels kan det konstateres, at Færøerne som case bekræfter Diaz’s hypotese om, at lande med en
traditionel kønsrollefordeling i hjemmet også ofte har en relativ dårlig ligestilling (Diaz 2005:57).
Jeg mener dog ikke at man kan konstatere i stil med Diaz, at den traditionsbundne
kønsrollefordeling skal ses som en direkte barriere for kvindernes indtog på den politiske scene, da
jeg mener at kønsrollemønsteret i sig selv kan ses som resultat af et samspil af mange faktorer.

En nylig undersøgelse lavet af universitetet i Stavanger og Bergen om kønsfordelingen i 34 lande
fra 2007 synes at underbygge dette. Om forskningsresultaterne siger forskningsleder Knud
Knudsen, Universitetet i Bergen:
”The most surprising part of the study was what factors influence women and men’s work in the
home. We find it sociologically interesting, that the national level of gender equality is the most
important influence on women’s work, while the economic level is the most important influence on
men. The number of hours that women spend on housework varies according to national norms of
equality. In societies where women exercise much economic and political power there is less
difference between men and women in the home. The sharing of domestic work reflects women´s
position and power in society” (Nilsson 2007)

Undersøgelsen er den største af slagsen hvor 18.000 par i alderen 25-65 år blev spurgt om deres
tidsforbrug på huslige opgaver. I øvrigt fandt forskerne, at det i samtlige lande er kvinderne der
tager slæbet og at ligestillingen i de nordiske lande ikke var markant bedre end i resten af Europa.
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I stedet for at se kønsrollemønsteret som en faktor der jævnfør Diaz hindrer kvinders deltagelse i
politik, mener jeg at undersøgelsen fra Norge underbygger min pointering af, at kønsrollemønstre
kan ses som et symptom hellere end årsag.

Mekanismen i samspillet mellem det traditionelle kønsrollemønster og politisk
kvinderepræsentation på Færøerne mener jeg kan forstås følgende.
Vi har på Færøerne et relativt traditionelt kønsrollemønster med mænd på ude fronten og kvinder
der tager sig af hjemmefronten. Det er et kønsrollemønster skabt af nogle samfundshistoriske
udviklingslinjer og en social kontekst, hvor indenfor de færøske kvinder traditionelt har fravalgt
politik og en politisk karriere. Det har medført, at meget få færøske kvinder aktivt har gjort en
indsats for at få en politisk karriere, hvilket har resulteret i en relativ lav politisk repræsentation af
kvinder i Lagtinget.
De kvinder der på Færøerne virkelig gør en aktiv indsats for at blive valgt til Lagtinget, synes ikke
at have sværere end deres mandlige kollegaer ved at blive valgt til Lagtinget.
Eksempler herpå er den nuværende Kulturminister og forhenværende medlem af Lagtinget, Kristina
Háfoss, den færøske Erhvervsminister, Bjørt Samuelsen og Annika Olsen, medlem af Lagtinget for
Folkeflokken.

Jeg mener, at forholdet mellem det traditionelle kønsrollemønster på Færøerne og den kvindelige
repræsentation i Lagtinget skal forstås ud fra den særlige sociale kontekst på Færøerne, der på en
eller anden måde gør, at de færøske kvinder ikke i samme udstrækning som de færøske mænd synes
at have politiske ambitioner. Udfordringen bliver herefter at forklare, hvorfor og hvordan den
sociale kontekst gør at de færøske kvinder vælger politikken fra. Det kommer jeg med et bud på i
næste afsnit.

11.3.3 Hvad er passende beskæftigelses- og ansvarsfordeling hos kvinder og mænd?
I specialet er det allerede med al klarhed påvist, at den mandlige forsørgermodel, male -breadwinner
modellen har domineret samfundet helt frem til 1990’erne, hvor kvinden tog sig af hus og hjem,
mens mænd tog sig af det, der tilhørte det offentlige rum. Om end kvinderne i dag i højere grad er
kommet ud på arbejdsmarkedet, så er det fortrinsvis dem der arbejder på nedsat tid og fortrinsvis
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tager sig af hjemmets opgaver. Til forskel er det stadig mændene der arbejder de lange dage, der
besidder samfundets ledende poster og i øvrigt tjener de gode penge, som påvist i analysen af de
socioøkonomiske strukturer på Færøerne.
Under overskriften “Kvinnerollen på Færøerne i ændring” påviser den færøske forsker Beinta í
Jákupsstovu sammen med Bjørg Jacobsen, at årsagen til at det færøske samfund er så
kønssegregeret skyldes færingers fælles forståelse af kønnenes “naturlige” plads i samfundet, hvor
kvinderne har hovedansvaret for den ulønnede omsorg i familien og mændene dominerer det
offentlige rum (Jacobsen og Jákupsstovu 2005:170).

Det færøske syn på hvad der er en passende beskæftigelse og ansvar for henholdsvis kvinder og
mænd på Færøerne bærer således præg af en traditionel kønsrolle tankegang. En tankegang som har
været med til at legitimere en sejlivet traditionel male-breadwinner model, som har sat sit mærke på
den måde hvorpå det færøske samfund er struktureret. Her tænker jeg på de forsørger fokuserede
økonomiske politiker ført fra politisk hold på Færøerne og herunder det familistisk funderede
velfærdssystem på Færøerne jf. Jákupsstovu (2007)
Betydningen af at der på Færøerne har hersket en sådan fælles forståelsesramme eller “kognitivt
map” om kønnenes naturlige plads i samfundet skal på ingen måde undervurderes. For hvordan
samfundet ser på kvinder kan hurtigt internaliseres i kvinderne som del af deres selvforståelse og
identitet som kvinde. Et samfund der socialiserer deres kvinder til at forstå deres plads i samfundet
som værende et andet sted end i det offentlige rum.

Ifølge Gabriel A. Almond og Sidney Verba (1989) er selvtillid, eller subjektive kompetencer som de
benævner det, altafgørende for om et individ bliver involveret i det politiske liv.
Diaz påviser, at hvis der i samfundet stilles spørgsmålstegn ved kvinders kompetencer som politiske
individer, så vil dette i høj grad påvirke kvindernes muligheder for at blive politiske aktører. En
sådan holdning kan påvirke kvindernes opfattelser af egne politiske kompetencer og holde dem fra
at byde sig frem til den politiske sfære.

På Færøerne er det velkendt, at der har været relativt få kvinder i forhold til mænd, der virkelig er
gået ind i kampen om den politiske magt. Jeg mener alligevel ikke at de færøske kvinder skal
fremstilles som ”ofre” for nogen strukturelle forhold på Færøerne, for selvfølgelig har kvinderne et
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valg. At de færøske kvinder ikke i større omfang har kastet sig ud i kampen om magten, skyldes et
samspil mellem kultur og individ: “det har ikke ligget i tidsånden” at politik er noget som “kvinder
gør”. Selv om der ligger en sandhed bag denne ”forklaring”, så mangler der en mekanisme der
forklarer hvorfor kvinder på Færøerne rent faktisk ikke har politiske ambitioner i samme grad som i
de andre nordiske lande, hvor ”tidsånden” er anderledes. Spørgsmålet er så, om der kan findes en
empirisk plausibel forklaringsmekanisme der kan forklare denne sammenhæng?

11.4 Opsummering af de kulturelle forklaringsvariable.
Jeg har fundet at det færøske samfund er meget mere traditionelt og religiøst end de øvrige mere
sekulariserede nordiske nationer. Jeg har fundet støtte for min hypotese om, at religionen som
indikator på værdier og normer på Færøerne, i højere grad læner sig opad de katolske lande hellere
end de sekulariserede protestantiske lande i Norden. Jeg har problematiseret Diaz præsentation af
religion som en forklaringsvariabel, da det meget uklart fremgår hvordan religionens rolle skal
forstås og hvorvidt der kan findes et kausalt forhold mellem religion og den politiske repræsentation
af kvinder i parlamenter.
I forlængelse heraf har jeg konkluderet, at såfremt der eksisterer et kausalt forhold mellem
religionen på Færøerne og repræsentationen af kvinder i politik, så vil man kunne forvente at se
lignende sammenhænge som i katolsk troende lande. I så fald den ikke findes, kan min analyse af
færingers værdier være med til at synliggøre den kulturelle kontekst som ligestillingen kan ses i
lyset af.

I relation til uddannelses variablen har jeg fundet, at den i et historisk lys kan forklare kvinders
indtræden på den politiske scene, men ikke variationerne over tid

Sammenfattende vejer de kulturelle forklaringsvariable tungt i forklaringen på den stadige
underrepræsentation af kvinder i Lagtinget. Især mener jeg at normen om “kønnenes naturlige”
plads i det færøske samfund vejer tung, da den er med til at legitimere og opretholde køns
segregeringen i det færøske samfund. Det understøtter min indledende hypotese om, at
repræsentationen af kvinder til dels er kulturelt betinget. Det til trods kendes mekanismen bag den
kulturelle variabel ikke endnu til fulde.
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12 Politisk kultur på Færøerne.
Til trods for at denne forklaringsvariabel ikke er med i Diaz analyseramme, så har jeg valgt at tage
den med, da jeg mener at den kan bidrage med forståelsen af baggrunden for de færøske kvinders
relativt lave repræsentation i Lagtinget. Jeg kommer ikke til at lave en fuldkommen afdækning af
det politiske kulturs væsen på Færøerne, men i stedet fokusere på en særlig del af den politiske
kultur på Færøerne, der synes at være styrende for forholdet mellem politikere og vælgere, herunder
vælgeradfærden.
Der findes kun en enkelt analyse af vælgeradfærd på Færøerne. Den er lavet for seksten år siden af
Per Busk Sørensen i 1992. Til trods for at undersøgelsen ikke er helt ny, så mener jeg stadig at den
er lige relevant i dag ud fra en almen viden om de politiske forhold på Færøerne.
Busk Sørensen fandt i sin undersøgelse, at der overordnet er fire holdninger eller aspekter som er
styrende for vælgeradfærden på Færøerne.
1) Holdninger til forholdet mellem Færøerne og Danmark (union – selvstændig stat)
2) Traditionel økonomisk højre-venstre akse i politikken
3) Lokalinteresser
4) Moralske spørgsmål

Af de fire aspekter påviser Busk Sørensen, at det første aspekt synes at veje tungest i relation til
vælgernes præferencer af partier og politiske kandidater på valgdagen.
Jeg har allerede været inde på nationalismens betydning på Færøerne og i øvrigt også de moralske
spørgsmål i relation til færingers holdninger til abort og homoseksuelle, der er emnet der på politisk
plan er stor uenighed om.
Om det fjerde aspekt, lokalpolitik skriver Busk Sørensen: “Selv om Færøerne er et meget lille land,
spiller lokalinteresser en stor rolle i færøsk politik” (Busk Sørensen 1992:43).
Årsagen til at jeg har fremhævet det sidste aspekt er, at jeg i det kommende kapitel kommer til at
påvise at vælgeradfærden på Færøerne har klientelistiske træk, rodfæstet i lokalpolitikken. Jeg
kommer til at påvise, at det klientelistiske forhold mellem vælger og politiker kan ses som en
væsentlig forklaring på den lave repræsentation af kvinder i Lagtinget.
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12.1 Klientelisme.
I et speciale om den politiske økonomi på Færøerne i efterkrigstiden argumenterer Jens Christian
Justinussen (1997) overbevisende om hvordan det politiske system på Færøerne er præget af
klientelisme og hvordan klientelismen har påvirket den økonomiske ressourceallokering i
samfundet. Dette arbejde kommer jeg til at bygge videre på.
Min hypotese er, at klientelismen på Færøerne ikke blot har påvirket de økonomiske
ressourceallokeringer, men også de færøske kvinders muligheder for at blive valgt ind i Lagtinget.
Før jeg tester min hypotese, skal der ses nærmere på hvad klientelisme er, hvordan den kan påvirke
repræsentationen af kvinder i Lagtinget.

Baggrunden for klientelisme begrebet skal findes i Max Webers patrimonial begreb, som i nyere
udgave af neo-patrimonialisme kan defineres som: ”Et system hvor rationelt-legale institutioner
sameksisterer med og bliver overdækket af personificerende og patrimoniale relationer og hvor
politisk legitimitet bliver opretholdt ved hjælp af patrimonialisme” (van de Walle 2001:22).
I den tidlige forskning blev klientelisme anskuet som et fænomen opstået i kølevandet på
kolonialismen f.eks. Afrikanske, Latinamerikanske og Asiatiske stater, dvs. i relation til nyere,
svækkede og uudviklede demokratier (van de Walle 2000, Jackson og Rosenberg 1982 og
Lemarchand 1972).
Simona Piattoni afviser dette syn på klientelisme. I bogen, “Clientelism, Interests and Democratic
Experience in Historical and Comparative Perspective” påviser hun, at klientelisme kan
forekomme i alle lande, uanset demokratisk tradition og styreform. Med henvisning til bl.a. Island
påviser Piattoni, er klientelisme også kan forekomme i Norden (Piattoni 2001).

I forlængelse af Piattoni, tager jeg afsæt i teoretikere der ser på klientelisme som en
repræsentationsform, der kan forekomme i alle lande, uanset hvilken styreform landet i øvrigt har.
Klientelisme behøver ikke være politisk, men jeg kommer til at tage afsæt i teoretikere der belyser
politisk klientelisme. Ifølge Jessop (1990), der bl.a. beskæftiger sig med politisk klientelisme kan
klientelisme definerer følgende:
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“(Clientelism) is based on the exchange of political support in return for the allocation of
politically-mediated resources and involving a hierarchical relationship between dependent
client(s) and subordinate patrons” (Jessop 1990:102)85

Ved klientelisme er der således tale om en relation mellem en patron og et klientel, med nogle ulige
magtforhold, hvor patronen står over klientellet i et hierarkisk forhold, og hvor klientellet giver
patronen sin støtte, for til gengæld at få beskyttet sine interesser. Til eksempel en politiker (patron)
der får vælgerens støtte (klientellets) stemme, for så til gengæld at levere en modydelse til
klientellet, i form af at skaffe økonomiske goder og/eller på anden vis varetage klientellets
interesser via patronens politiske position. Rationalet for patron-klientel forholdet er, at så snart
patronen ikke “leverer varen” vil patronen miste sin støtte fra klientellet, som i stedet vil søge efter
en ny patron ved eks. at stemme på en anden politisk kandidat ved næste valg (Piattoni 2001,
Brinkerhoff og Goldsmith 2002)86. Klientelisme kan i bund og grund anskues som en rationel form
for interesserepræsentation.

Eftersom at patron-klientel forhold bæres og næres af et gensidigt afhængigheds forhold, hvor
patronen er lige så afhængig af at få vælgernes støtte, som vælgerne er afhængige af patronens
“beskyttelse”, er der ingen af parterne der kan pålægges skylden for klientelisme.

12.1.1 Hvordan kommer den klientelistiske interesse repræsentation til udtryk på Færøerne?
Justinussen (1997) påviser, at for at kunne forstå hvorfor klientelisme er så udbredt på Færøerne, er
det nødvendigt at se på de politiske institutioners historie, herunder den tredje dimension i færøsk
politik, center-periferi
Center-periferi dimensionen har sit grundlag i forholdet og forskellen mellem centeret (Torshavn)
og de øvrige små bygder på Færøerne (periferien). Dette skel går hundereder af år tilbage og bunder
i det faktum, at der traditionelt set altid har været i Thorshavn, at magteliten har været samlet, mens
der i bygderne i gamle dage med bønder og tyende i højere grad har været mindre magtliggjort.
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I Justinussen (1997:38)
Et af problemerne med klientelisme er, at den klientelistiske rationalitet ofte står i modsætning til den overordnede
samfundsmæssige rationalitet, fordi ressourceallokeringen vil ske udfra hensyn til hvem der støtter patronen hellere end
efter hvem der i samfundet, der har det største behov (Piattoni 2001:200). Den amerikanske politiolog Clapham
beskriver det klientelistiske forhold således: (Klientelismen) ..”relies on being ble to make a school or clinic available
to the village which supports you, rather than the one which most needs it” (Clapham 1982:15)
86
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Weingrod, en af de første til at forskere i klientelisme påviser, at netop samfundets opdeling i
niveauer, f.eks. land og by, fordrer klientelisme. “It is the gap between levels or locales which leads
“clients” to search for “patrons”, and which places such power in the hands of mediators”
(Weingrod 1967:383)87

I perioden 1897-1978 steg antallet af kommuner støt fra 8-52 kommuner, hvilket Justinussen
påviser, resulterede i så små kommuner, at kommunerne i periferien ingen reel økonomisk
mulighed havde for at løse deres kommunale opgaver.

At kommunerne ikke havde midlerne til at varetage de kommunalt politiske opgaver resulterede i,
at Lagtinget i realiteten kom til at fungere som et kommunalpolitisk forum, fordi periferien blev
afhængig af at få økonomiske midler fra centralt politisk hold for reelt at kunne magte de
kommunalpolitiske opgaver. Konsekvensen var, at de enkelte mandater, der blev valgt ind i
Lagtinget fik en overordentlig vigtig rolle som interessevaretager for de enkelte lokale områder,
som en bygds patron (beskytter af deres interesser).

De gunstige vækstbetingelser for klientelisme blev forstærket af flere faktorer, herunder
organiseringen af det politiske system, hvor der først i 1994 skete en tredeling af magten jf.
Montesquieu (Løgtingið(1) 2002:356).
Oveni dette blev vækstbetingelserne for klientelisme styrket ved moderniseringen af Færøerne,
herunder udviklingspolitikken “bygdamenning” i 1980’erne. En politik som skulle styrke de små
bygder økonomisk fra landspolitisk side, med det formål at sikre arbejdspladser i de små bygder,
især indenfor fiskeindustrien (Finnsson og Kristiansen 2006).
Om udviklingspolitikken skriver den færøske samfundsforsker Gestur Hovgaard:
“The regional aspect of this kind of policy therefore has been dependent on the capacity of certain
interests to promote their locality/region on the national political scene”88 (Hovgaard 2002:15).

Konsekvensen blev, at det lokale klientel i periferien konkurrerede om at vælge en stærk patron ind
i Lagtinget for at sikre lokalområdet en tilpas stor bid af den økonomiske udviklingspulje.
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Refereret i Justinussen 1997:33.
I denne sammenhæng nævner Hovgaard ligeledes den nyere regionale udviklingspolitik fra år 2000 kaldt
“økismenning” der skulle placere offentlige institutioner i periferien hellere end i centrum for at sikre arbejdspladser i
periferien (Thorshavn)(ibid: 26).
88
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Jeg kommer til at argumentere for at den klientelistiske interessevaretagelse I færøsk politik har
fungeret som en barriere for inklusionen af kvinder, dels pga. kvindernes relativt dårlige
magtliggørelse i forhold til mænd samt vælgeradfærden påvirket af klientelismen.

12.1.2 Klientelisme medvirkende til lav repræsentation af kvinder i Lagtinget?
Hvorvidt klientelismen har en betydning for den kønsmæssige sammensætning i Lagtinget
afhænger af, hvorvidt de færøske kvinder i samme grad som mænd har mulighed for at markere sig
som potentielle patroner. Jeg har allerede i analysen af de socioøkonomiske forklaringer påvist, at
de færøske kvinder er markant mindre magtliggjort end de færøske mænd. Jeg vil i dette afsnit
argumentere for, at det faktum at kvinderne i kraft af deres køn tilhører den markant mindre
magtliggjort gruppe i samfundet, er med til at diskvalificere dem i konkurrencen om at komme i
betragtning som politiske kandidater, eller patroner jf. den klientelistiske teori. Deres relativt lave
magtliggørelse begrænser kvindernes muligheder for at hæve sig fra at være en del af klientellet
(vælgerne) til at blive patronen (politikeren).

Jævnfør den klientelistiske teori vil der altid være et hierarkiske asymmetriske magtforhold mellem
patron og klientel, hvor patronen har større magt end klientellet (vælgerne) (Søndergaard 1992).
Denne forudsætning har den islandske samfundsforsker Gunnar Helgi Kristinsson (2001) udfordret.
I forbindelse med Kristinssons analyse af klientelisme på Island gør han op med tanken, at der
nødvendigvis skal være et asymmetrisk magtforhold mellem patronen og klienten som en
forudsætning for et klientelistisk forhold. Kristinsson påviser, at der ikke er en særlig stor forskel på
rig og fattig på Island og at klientelismen det til trods kan ses i landet (Kristinsson 2001:172-193).

Jeg mener dog at Gunnar Helgi Kristinsson fortolker det hierarkiske magtforhold alt for snævert,
ved kun at se på økonomisk ulighed og ikke medregne andre målestokke for magt og andre måder
hvorpå magt kan manifestere sig i et samfund. Jeg mener, at de færøske mænds alt dominerende
politiske og økonomiske magt på Færøerne, til forskel fra kvinderne længere nede i
samfundshierarkiet på Færøerne, med al tydelighed viser et køns baseret asymmetrisk magtforhold i
det færøske samfund. Et magtforhold som jeg vil argumentere for, har fungeret som en usynlig
barriere for kvindernes inklusion i politikken på Færøerne.
Om vælgeradfærden på Færøerne skriver Busk Sørensen:
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”Vælgerens præferencer er at få så mange landsmidler placeret i hjembygden, og den bedste måde
at opnå dette, er at vælge den af de lokale kandidater, som har bedst mulighed for at blive valgt”
(Busk 1992:43)
Når der kun skal vælges en enkelt kandidat som vurderes at have bedst chancer for at blive valgt,
viser valgforskningen, at valget sjældent falder på kvinder (IDEA 2005:61)
Ved brug af Richard E. Matland (2002) forsker af vælgeradfærd, vil jeg påvise, at de færøske
kvinder ikke har haft de samme muligheder som mænd for at blive valgt som lokale politiske
kandidater pga. deres relative lavere magtliggørelse til sammenligning med de færøske mænd.

Richard E. Matland (2002) har via internationalt komparative studier fundet, at der er tre
karakteristika ved potentielle politiske kandidater, som partier generelt på tværs af landegrænser er
styrende for rekrutteringen af politiske kandidater.
1) For det første vurderes om kandidaten vil få opbakning bland vælgerne. Om de kan skaffe
partiet mange stemmer.
2) For det andet ses der på kandidaternes tilknytning og engagement i partiets arbejde. Dette
punkt kan ses som årsagen til at politikere hyppigt bliver genopstillet og genvalgt.
3) Om det tredie kriterie skriver Matland: Visibility in the community either through one’s
profession, the holding of public office, or leadership positions in civil society organizations
is also highly desirable. Because incumbents and community leaders are often
disproportionately male, these criteria can damage women’s opportunities (Matland
2002:97)

I tilknytning til det første af Matlands kriterier skal der ses på hvorvidt der er køns baseret forskelle
i de færøske vælgeres præferencer af politiske kandidater.
Der findes kun en enkelt Gallup undersøgelse af vælgeres præferencer. Undersøgelsen af vælgernes
præferencer af henholdsvis kvinder og mænd blev lavet op til Lagtingvalget i januar 2008.
Undersøgelsen viste, at ud af de 507 respondenter svarede 40 % at de havde besluttet sig for at
vælge en mand, tilsvarende havde kun 23 % besluttet sig for at vælge en kvinde. 37 % var
ubeslutsomme (Tróndarson 2007).

Der kan være to årsager til at færinger stemmer som de gør. Det er velkendt på Færøerne, at det er
svært at få kvinderne til at stille på opstillingslisterne til Lagtingsvalg.
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Kvinderne har traditionelt frabedt sig at blive opstillet som politisk kandidat for partierne.
Konsekvensen har været, at de kvinder der har stået på de politiske valglister ofte har stået der mere
for syns skyld, end noget andet. De har ikke selv ”kæmpet” for at komme til.
Denne forhen så udbredte praksis på Færøerne kan være årsagen til, at vælgernes stemmer fordeler
sig som det gør. Det er alt andet lige mere attraktivt at sætte sin stemme på en politisk kandidat der
virkelig brænder for det, hellere end en, der halvhjertet står på opstillingslisten. Der er noget der
tyde på, at de kvinder der virkelig selv kæmper for at komme til på den politiske scene, også i
mange tilfælde når deres mål.

En anden forklaring er, at der til valget 2008 stillede flere mænd op end kvinder, hvilket i sig selv
kan medvirke til en kønsmæssig fordeling af stemmerne der i højere grad går til mænd hellere end
kvinderne.
En tredje forklaring på vælgerpræferencerne kan være, at fordelingen af stemmerne til henholdsvis
mænd og kvinder skyldes kulturbetingede præferencer. Den bagvedliggende forudsætning for denne
forklaring er, at begge køn er ens kvalificerede og helhjertede i kampen om den politiske magt, og
at de stiller op i et nogenlunde ens stort antal.

Det er ikke til at vide hvilke af de nævnte tre forklaringer kan ses som årsagen til kønsfordelingen i
vælgernes stemmer. Mit bedste bud er et samspil af alle tre.
I rekrutteringen af politiske kandidater på Færøerne har det nok jf. Matlands første kriterium været
mere fordelagtigt at stille med mandlige kandidater end kvindelige på baggrund af deres større
politiske ambitioner og aktive indsats for en politisk karriere relativt til kvinderne.

Matlands andet kriterium omhandler kandidaternes tilknytning til partiet. I relation til Matlands
andet kriterium viser tal fra Færøerne, at det er de færøske mænd hellere end de færøske kvinder der
anvender de traditionelle demokratiske deltagelseskanaler (West 2004:81). Undersøgelsen af
færingers politiske medborgerskab viser, som før påvist, at det er de færøske mænd der i højere grad
end kvinderne har en tilknytning til og engagement i de færøske partiers arbejde, herunder deltager i
politiske møder (West 2004:81).
På dette punkt er de færøske mænd mere synlige i den politiske kontekst og som logisk konsekvens,
også lettere at få øje på i en rekrutterings proces. Til forskel skal de færøske kvinder, der skal findes
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og overtales. Som konsekvens heraf kan det udledes, at de færøske mænd, i kraft af deres større
tilknytning til partierne, er mere attraktive at rekruttere end kvinderne jf. Matland.

I relation til Matlands tredje kriterium har jeg i analysen af de politiske, socioøkonomiske
samfundsstrukturer fundet, at det i alt overvejende grad er mænd der er synlige i det færøske
samfund og som sidder på lederstillingerne i samfundets top. De færøske kvinder er ikke
tilnærmelsesvis så politisk og økonomisk magtliggjorte som de færøske mænd, hvilket gør dem
mindre attraktive som politiske kandidater.

Sammenfattende dumper de færøske kvinder især i relation til andet og tredje af Matlands tre
kriterier for rekruttering, hvilket i sig selv kan være med til at forklare den relativt dårlige
repræsentation af kvinder i Lagtinget frem til 2008. Men det var nu egentlig ikke formålet med min
gennemgang af Matland. Det jeg ville påvise via Matlands tre kriterier for rekruttering var især i
relation til det sidste punkt, som jeg mener, kan underbygge min hypotese i relation til klientelismen
om, at der på Færøerne er et asymmetrisk magtforhold mellem mænd og kvinder, der begrænser
kvindernes muligheder for inklusion i politikken og herunder repræsentation i Lagtinget.

12.2 Opsummering af den politiske kultur på Færøerne.
På baggrund af det asymmetriske magtforhold mellem mænd og kvinder på Færøerne, har jeg påvist
at den klientelistisk prægede politiske kultur på Færøerne har fordret vælgerne at stemme på de
generelt mere magtliggjorte mænd, hellere end kvinder. Det især på baggrund af den øgede
konkurrence om de politiske pladser i den geografiske periferi på Færøerne. Min indledende
hypotese om, at der muligvis var forklaringer tilknyttet det politiske system der fordrede vælgerne
at stemme på mænd hellere end kvinder er delvis korrekt. Delvis, fordi det ikke kun er politiske
faktorer, men også politisk kultur i samspil med de socioøkonomiske faktorer der i kraft af
klientelismen, har haft en betydning for vælgeradfærd.

Til trods for de klientelistisk prægede vælgeradfærd, er det alligevel lykkedes nogle enkelte kvinder
at blive valgt til Lagtinget fra periferien på Færøerne. I det følgende afsnit skal der ses nærmere på
de lokale forskelle i repræsentationen af kvinder i Lagtinget.

108

13. Lokale forskelle i repræsentationen af kvinder i Lagtinget.
Efter at have afdækket hvilke faktorer der kan forklare den samlede repræsentation af kvinder i
Lagtinget, er det interessant at se på, hvad kan skyldes de store lokale variationer i repræsentationen
af kvinder i Lagtinget på Færøerne. Af Færøernes forhenværende syv valgkredse har kun tre
valgkredse haft en kvindelig repræsentant i Lagtinget frem til 2007. Heraf er de fleste kvinder fra
Sydstrømø valgkreds89.

13.1 Sydstrømø valgkreds.
Af de 11 kvinder der sammenlagt blev valgt ind i Lagtinget i perioden 1978-200790 kom 9 kvinder
fra Sydstrømø valgkreds. De første 24 år efter at den første kvinde blev valgt ind i Lagtinget i 1978
sad der udelukkende kvinder fra denne valgkreds. Spørgsmålet er så, hvad det er der gør, at
kvinderne i Torshavns området tilsyneladende har lettere ved at få et sæde i Lagtinget end
kvinderne i det øvrige Færøerne?

Et oplagt bud på at flertallet af kvinderne i Lagtinget kommer fra Sydstrømø valgkreds er kredsens
tørrelse. Jeg har allerede i specialet påvist, at jo større valgkredsen er, des bedre muligheder har
kvinder at blive valgt (IDEA 2005). Andelen af kvinder fra Sydstrømø valgkreds synes at bekræfte
reglen. Sydstrømø valgkreds har frem til 2008 været Færøernes største valgkreds, med flest kvinder
i Lagtinget.
En anden forklaring på den relativt højere andel af kvinder fra Sydstrømø valgkreds kan være, at
klientelismen må forventes at fungere anderledes i Torshavn, centeret, end i periferien.
Jeg har i specialet påvist, at klientelismen kan ses udgøre en barriere for kvinders indtræden på den
politiske scene, især i de små bygder i periferien, hvor bygdernes interne kamp for overlevelse
påvirker vælgeradfærden, i en negativ retning for kvindernes vedkommende. En kamp for
overlevelse der ikke på samme måde er behov for i centeret, Torshavn.

En tredje forklaring er, at nye trends og påvirkninger fra udlandet først manifesterer sig i Torshavn.
Som eksempel gik Torshavn forrest på børnepasningsområdet, hvilket gav kvinderne muligheder
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Nordøernes valgkreds har aldrig fået en kvinde direkte valgt til Lagtinget, men Rúna Sivertsen har siddet i Lagtinget i
en længere periode som suppleant for partiet Folkeflokken.
90
I 1978 blev den første kvinde blev valgt. I 2007 blev valgkredsene lagt sammen i en.
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for at forlade den private sfære og indtage arbejdsmarkedet og den offentlige sfære, relativt tidligt i
Torshavn i forhold til resten af Færøerne.
Det er også i Thorshavn at den progressive kvindebevægelse har haft sit udgangspunkt og den
største støtte, i modsætning til de mere traditionelle husmoder-foreninger udbredte i de små bygder.
Desuden er det fortrinsvis i Thorshavn at de veluddannede bor, herunder også de veluddannede
kvinder som, jævnfør Diaz’s forklarings variabel om uddannelse, har betydning for
repræsentationen af kvinder i politik. Som tidligere påvist i specialet har størstedelen af kvinder i
Lagtinget været uddannede eller haft arbejde.

Spørgsmålet er så, hvad forklarer den kvindelige repræsentation i henholdsvis Nordstrømø
valgkreds, der til trods for valgkredsens ringe størrelse to gange har fået valgt en kvinde til
Lagtinget? Og hvad med Syderø, der til trods for sin rimelig gode valgkreds størrelse med fire
mandater kun en enkelt gang har fået valgt en kvinde til Lagtinget? Her kommer nogen bud.

13.2 Nordstrømø valgkreds
Hvis jeg tager Nordstrømø valgkreds først, så er det lykkedes to kvinder at blive valgt til Lagtinget,
til trods for at der er tale om en af Færøernes små valgkredse med 2 mandater (+1 tillægsmandat). I
teorien skulle størrelsen gøre det vanskeligt for kvinder at blive valgt ind jævnfør Rule (1994:18),
men det har ikke været tilfældet her.
Jeg mener at forklaringen skal findes i, at næst efter Torshavn med det højeste antal kvinder i
landspolitik, har Nordstrømø markeret sig ved at opnå ikke blot en kønsmæssig lige fordeling i
kommunalpolitik, men også et kvindeligt flertal i bystyret. Det er ikke set andre steder på Færøerne.
I 1988 stillede kvinder i Vestmanna op med en kvindeliste til byrådet, dels for at forbedre den
kvindelige repræsentation og dels for at få mulighed for at få magten til at forbedre de kummerlige
forhold på børnepasningsområdet. Kvindelisten resulterede i, at Vestmanna i 1988 blev den første
bygd med kvinder i den kommunale ledelse. Det var dog ikke det eneste som kvinderne i
Vestmanna opnåede via deres kvindelister. For hele perioden 1988 – 2004 havde Vestmanna en
kvindelig borgmester og for perioden 1992 – 2000 var kvinderne i flertal i byrådet (Jakobsen og
Jákupsstovu 2005:179,187).
En plausibel spekulation er, at kvindernes indtræden på den lokalpolitiske scene fungerede som et
brækjern til også at åbne op for kvinders indtræden i landspolitik. De to kvinder der blev valgt ind i
Lagtinget i Nordstrømø valgkreds havde begge en fortid i byrådet i Vestmanna. Den ene kvinde,
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Maria Hansen, sad som formand for byrådet i Vestmanna i perioden 1989-1996 og blev valgt til
Lagtinget for Sambandspartiet for perioden 1994-1998.
Den anden kvinde, Heidi Petersen var byrådsmedlem i Vestmanna fra 1988-1992 og blev valgt til
Lagtinget for det Republikanske parti i 2004.
At det er lykkedes Maria Hansen og Heidi Petersen at blive valgt til Lagtinget, mener jeg kan
forklares ved hjælp af den klitentelistiske teori. Via deres position og resultater i lokalpolitikken er
det lykkedes kvinderne at markere sig som potentielle patroner for bygdens ”beskyttelse” jævnfør
terminologien i den klientelistiske teori. De har kunnet leve op til samtlige af Matlands kriterier for
rekruttering, henholdsvis at opnå vælgernes støtte, at opnå en vis position i samfundet og at have
tilknytning til det politiske system (Matland 2002:97).

Forklaringen kan også ses i forhold til de kvindernes objektive og subjektive kompetencer.
Via kvindernes aktive politiske indsats blev deres objektive og subjektive kompetencer som
politiske aktører styrket og derigennem deres muligheder for at fremstå som kvalificerede politiske
kandidater. I kraft af deres politiske indsats på det kommunalpolitiske område, fik kvinderne også
signaleret til omverdenen, at de ville den politiske magt. Som påvist i diskussionen af vælgeradfærd
på Færøerne, er det alt andet lige mere attraktivt at stemme på en kandidat som virkelig kæmper for
magten, hellere end en der er uinteresseret. Såvel er det mere attraktivt at stemme på en kandidat
der via sin position i samfundet på en eller anden måde har bevist sine evner. Den symbolske
betydning af at have haft kvinder i front i lokalpolitik skal heller ikke negligeres som en faktor, der
kan være med til at rykke opfattelsen af kvinders plads i samfundet og ikke mindst kvinders
kvalifikationer som politiske aktører.

For nylig proklamerede byrådet i Vestmanna i de offentlige medier, som den eneste bygd
nogensinde, at det ellers så maskuline og hidtil fuldstændig mandsdominerede job som bygdens
formand for grindedrab, kunne søges af kvinder såvel som af mænd. Andre bygder er til mit
kendskab ikke fulgt efter med lignende udmeldinger.
Jeg mener at repræsentationen af kvinder i Lagtinget fra Nordstrømø valgkreds skal ses i lyset af, at
begge kvinder har været aktivt involveret i at sætte Vestmanna på færø kortet som bygden, hvor
kvinderne tog magten og fik etableret en markant politisk kommunal ligestillingsprofil.
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13.3 Syderø valgkreds.
Med sine fire mandater var Syderø ikke blandt Færøernes mindste valgkredse, frem til 2007. Det til
trods er kun en enkelt kvinde nogensinde valgt til Lagtinget herfra. I 1994 blev Ingeborg Vinther
valgt til Lagtinget for partiet, Verkamannafylkingin (Arbejderfronten).
At det lykkedes Ingeborg Vinther som den første og eneste kvinde nogensinde at blive valgt ind i
Lagtinget fra Syderø valgkreds, mener jeg også kan forklares ved den klientelistiske teori.
Ingeborg Winther havde været kvindelig formand for det landsdækkende fagforbund, Føroya
Arbeiðarafelag i fjorten år, da hun i 1994 stiftede partiet Verkamannafylkingin, sammen med andre
fagforeningsfolk. Partiet blev oprettet på baggrund af utilfredshed med især Socialdemokratiets
håndtering af den økonomiske krise i starten af 1990’ene på Færøerne.

Ingeborg Vinther, der er kendt for sin kontante og kompromisløse stil som leder for et af Færøernes
største fagforbund, stillede i 1994 op til Lagtingsvalget som leder af et parti, der ønskede at sikre
arbejdernes interesser. Vinther stillede op i sin hjembygd på Syderø, der på det tidspunkt var meget
hårdt ramt af arbejdsløshed pga. den økonomiske krise.
Ingeborgs parti, Verkamannafylkingin, fik tre mandater i Lagtinget, hvoraf Ingeborg tog sæde i
Lagtinget fra Syderø valgkreds frem til 1998. Til det efterfølgende Lagtingsvalg nåede partiet ikke
spærregrænsen og blev opløst pga. interne stridigheder (Samuelsen 2003)

Efter at jeg flere gange har refereret til den klientelistiske teori er det nok unødvendigt at pointere,
at Ingeborg, kendt for sin kontante og kompromisløse stil som fagforeningsleder, var et oplagt bud
på en patron, der kunne sikre Syderøs overlevelse under Færøernes største økonomiske krise i nyere
tid. En patron der via sine erfaringer som leder for arbejdernes fagforening, bogstaveligt talt kunne
”redde” øens overlevelse fra den rekord høje arbejdsløshed. Den største nogensinde set på
Færøerne. At det lykkedes Ingeborg at blive valgt mener jeg skal ses i lyset af de klientelistiske
repræsentations mekanismer.

At det hverken før eller siden er valgt en kvinde til Lagtinget fra Syderø valgkreds, mener jeg
underbygger min forklaring om, at det var nogen meget særlige omstændigheder og Ingeborgs
særlige position i samfundet, der sikrede hende et sæde i Lagtinget.
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Fraværet af kvinder valgt fra de øvrige valgkredse, mener jeg kan ses som resultat af en
sammenblanding af de faktorer jeg har gennemgået i analysen af de politiske, socioøkonomiske og
kulturelle forklaringer, foruden momentet af tilfældighed, der altid kan influere.
13.4 Valgkredsene lagt sammen til én – ændringer i den lokale repræsentation?
Set i lyset af at sammenlægningen af Færøernes valgkredse blev vedtaget i slutningen af 2007
og allerede effektuerer i januar 2008, kom de lokale partiforeningers rekrutteringsmetoder at
fungere nogenlunde som forud for sammenlægningen af valgkredsene. Det til trods synes
sammenlægningen af valgkredsene at have resulteret i små ændringer i repræsentationen af kvinder
på lokalt plan.
Efter valget så man for første gang nogensinde en kvinde fra den forhenværende Sandø valgkreds,
Rósa Samuelsen, tage sæde i Laginget. Det interessante med historien om denne politiker var, at
hun blev nægtet opstilling hos den lokale partiforening i Sandø valgkreds. Partiforeningen havde
besluttet kun at stille med en enkelt kandidat til Lagtingsvalget, for derigennem at sikre sig en lokal
repræsentant i Lagtinget. Partiforeningen vurderede en mandlig kandidat fra samme parti at have
bedre muligheder for at blive valgt og stillede derfor op med ham som deres lokale kandidat, hellere
end Rósa Samuelsen.
Eftersom at valgkredsene imidlertid var lagt sammen så forhindrede det ikke Rósa Samuelsen at
blive stillet op af en anden af de forhenværende lokale partiforeninger, hvilket hun gjorde.
Resultatet var, at hun blev valgt ind i Lagtinget, mens hendes mandlige partifælle, stillet op af
Sandø’s lokale partiforening, ikke fik stemmer nok til et sæde i Lagtinget.
Historien viser med al synlighed, at sammenlægningen af de færøske valgkredse har åbnet op for
nye mekanismer og mulighedsstrukturer i kvindernes politiske repræsentation.
Foruden at der for første gang sidder en kvinde i Lagtinget fra den forhenværende Sandø valgkreds,
så sidder der også for første gang efter valget i 2008 en kvinde i Lagtinget fra den forhenværende
Østerø valgkreds. Det er Olga Biskopstø, der efter valget i januar 2008 tog sæde som suppleant for
det Republikanske parti i Lagtinget.
Foruden de nævnte kvinder fra Sandø og Østerø valgkreds, var det stadig den forhenværende
Sydstrømø valgkreds, der leverede flest kvinder til Lagtinget. Sammenlægningen af Færøernes syv
valgkredse synes således at have medført en ændring i de lokale variationer i repræsentation af
kvinder i Lagtinget. Der skal dog altid tages højde for momentet af tilfældighed, som kan give
udslag i de lokale variationer i repræsentationen af kvinder i Lagtinget.
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14. Konklusion
I de seneste årtier har der været en voksende opmærksomhed på politisk ligestilling, som
forudsætning for et velfungerende demokrati. I specialet har jeg analyseret repræsentationen af
kvinder i det færøske parlament, Lagtinget.
Til trods for at Færøerne geografisk er placeret i ligestillingens højborg Norden, havde Færøerne i
2007 en kvindelig repræsentation i parlamentet, på linje med de arabiske lande.
Eftersom at emnet ikke forud har været underlagt analyse, satte jeg mig for at undersøge, hvilke
forklaringer der kunne være, på den relativt dårlige repræsentation af kvinder i Lagtinget
I kraft heraf kan specialet bidrage med ny viden af samfundsmæssig relevans.

Med afsæt i internationale komparative repræsentations studier, har jeg undersøgt, hvilke politiske,
socioøkonomiske og kulturelle faktorer der kan forklare den relativt lave repræsentation af kvinder i
Færøernes Lagting frem til i dag.
Indledningsvis sammenlignede jeg Færøerne med den såkaldte Nordiske model, dvs. fælles
karakteristika ved de nordiske stater, som synes at have medvirket til en høj politisk lighed.
Her fandt jeg, at Færøerne markant skiller sig ud på flere punkter. Dels har Færøerne en familistisk
velfærdsstatsmodel til forskel fra den statslige velfærdsmodel, i de nordiske stater. En
velfærdsmodel, som synes at påvirke repræsentationen af kvinder i Lagtinget.
I forlængelse heraf har Færøerne frem til 1990’erne været domineret af en
male-breadwinner modellen, hvilket delvis kan ses som et symptom på færingers opfattelse af
kønnenes ”naturlige” plads i samfundet, men også som en forklaring på at kvinderne så relativt sent
blev en del af den offentlige sfære på Færøerne. Det sidste kan have påvirket repræsentationen af
kvinder i Lagtinget.

Jeg har også fundet, at den færøske kvindebevægelse ikke har magtet at mobilisere de færøske
kvinder i samme grad som set i de øvrige nordiske lande. Det kan være med til at forklare hvorfor
der ikke har været flere kvinder, der har kastet sig ud i kampen om ligestilling på Færøerne og
herunder i kampen om den politiske magt.
Efter at der i mange år var et flertal i Lagtinget imod en ligestillingslov, fik Færøerne som den
sidste nation i Norden vedtaget loven i 1994, med en enkelt stemme i flertal.
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Der er meget der tyder på, at den efterfølgende ligestillingspolitik på Færøerne, har været mere til
skue end til gavn. Det afspejler dels den politiske og dels den generelle holdning i samfundet til
ligestilling på Færøerne.

Med henblik på de politiske forklaringer har jeg fundet, at der er en række strukturelle aspekter ved
det politiske system, der kan påvirke repræsentationen af kvinder i Lagtinget. Herunder har jeg
fundet store svagheder ved proportionalitet i valgsystemet. Dels på grund af valgkredsenes små
størrelser, og dels på grund af d’Hondt beregningsmetoden. Valgkredsenes små størrelser kan
derudover antages, at have fordret en vælgeradfærd til mændenes fordel, hellere end kvinderne.
Herudover kan de færøske kvinders egne valg af demokratiske deltagelseskanaler, ses som en del af
forklaringen på, at de har været så relativt usynlige på den politiske scene.

I relation til de socioøkonomiske faktorer har jeg fundet, at de færøske kvinder er markant mindre
magtliggjort end de færøske mænd. Det er mændene der sidder på de ledende poster i både det
private erhvervsliv og det offentlige. Det er også de færøske mænd der tjener størstedelen af
pengene. Mænd står for to tredjedele af de samlede lønindkomster på Færøerne.
Der er således et klart sammenfald mellem dem, der har den økonomiske og den politiske magt,
hvilket er mænd, til forskel fra kvinder.
Ses der på arbejdsmarkedet, så kom kvinderne relativt sent ud på arbejdsmarkedet på Færøerne.
Derudover viser nylige tal at halvdelen af de færøske kvinder arbejder på deltid. Hvorfor de færøske
kvinder i så stor udstrækning arbejder på deltid vides ikke. Men det giver stof til eftertanke.
Jeg har fundet, at de færøske kvinders socioøkonomiske status kan være med til at forklare
repræsentationen af kvinder i Lagtinget.

I analysen af de kulturelle faktorer har jeg fundet, at det færøske samfund bærer præg af et religiøst
og traditionelt værdisæt, til sammenligning med de mere sekulariserede nordiske stater. Til trods for
at det færøske samfund er mere religiøst end de øvrige nordiske stater, så har jeg problematiseret
religion som en mulig forklaringsvariabel. I denne sammenhæng har jeg blot konkluderet, at
færingers religiøse værdier i højere grad læner sig op ad værdier, fundet i katolske lande, hellere
end i de sekulariserede protestantiske lande i Norden.
Som case bekræfter Færøerne teorien om, at der er en sammenhæng mellem traditionelle
kønsrollemønstre og ligestilling. Jeg har dog argumenteret for, at det traditionelle kønsrollemønster
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i lige så høj grad kan anskues som et symptom på kultur og ligestillingstendenser i samfundet,
hellere end som en årsag der kan forklare en lav grad af ligestilling. En nylig undersøgelse fra
Norge om kvinder og mænds rollefordeling i hjemmet synes at understøtte min argumentation.

Sammenfattende kan siges om de politiske, socioøkonomiske og kulturelle variables
forklaringskraft, at alle hver især kan bidrage med hver sin brik til puslespillet om forklaringerne på
den relativt lave repræsentation af kvinder i Færøernes Lagting. Heraf synes den kulturelle variabel
at veje tungt.
Jeg har suppleret ovenstående forklaringer, med en klitentelistisk forbundet forklaring.
Med den klientelistiske teori har jeg påvist, at kvindernes relativt lavere magtliggørelse har hindret
dem i at kunne fremstå som stærke politiske kandidater (patroner), hvilket er en nødvendighed i en
klientelistisk præget politisk kultur, som den færøske. Derudover har klientelistismen øget
konkurrencen om de politiske mandater, hvilket har affødt en vælgeradfærd til ulempe for
kvinderne. De lokale variationer i repræsentationen af kvinder i Lagtinget viser klientelismens
betydning for repræsentationen af kvinder i Lagtinget.

I relation til mine hypoteser, støtter analysen min antagelse om, at repræsentationen af kvinder i
Lagtinget til dels er kulturel betinget. Hypotesen om at kvinders socioøkonomiske status har en
betydning, kan også støttes. Hypotesen om, at der er politiske strukturer der fordrer vælgerne til at
vælge kvinder hellere end mænd, har jeg til dels fået understøttet i analysen. Men der er også andre
forklaringer på denne vælgeradfærd.
At der skulle være politiske strukturer der fordrer partierne i højere grad at stille med kvindelige
hellere end mandlige kandidater, er der ikke belæg for at konkludere i opgaven. Der findes ingen
undersøgelser af partiernes rekrutteringsmønstre på Færøerne hvorfor viden grundlaget ikke er
tilstrækkeligt til at kunne konkludere ud fra.

Jeg har i specialet fremhævet, at til trods for at der er en række faktorer på Færøerne der kan påvirke
repræsentationen af kvinder i Lagtinget, så skal de færøske kvinder ikke ses som ”ofre” for
strukturelle faktorer. For selvfølgelig har kvinderne en fri vilje. En vilje der af en eller anden årsag
bare ikke har stået til politikken.
Spørgsmålet er så bare, hvorfor de færøske kvinder, det enkelte individ, ikke i højere grad går efter
magten? Det vides ikke..
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15. Perspektivering
Analysen har afdækket, at et videre forskningsarbejde er påkrævet, især af de 42 lokale
partiforeningers rekrutteringsmønstre på Færøerne. For som Matland skriver: ”The stage at which
party gatekeepers choose the candidates is the most critical one for getting women into office”
(Matland 2002:97).
I forlængelse heraf er det relevant at få afdækket baggrunden for, at de færøske kvinder så nødigt
stiller op som politiske kandidater.
Derudover mener jeg det nødvendigt at undersøge hvorfor de færøske kvinder i så stort omfang
arbejder på nedsat tid?
Spørgsmål jeg håber at andre vil tage op og for fremtiden finde svarene på.
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