
iste uke markerte vi 
hundreårsdagen for den 
første kvinnerepresen-

tanten på Stortinget, Anna 
Rogstad. Det er grunn til å feire
forløpere som henne. Det er
også grunn til å undre seg på 
hvorfor dagens utviklingsland 
har så mye bedre representa-
sjon av kvinner både i poli-
tikken og i næringslivet enn
Norge og andre land hadde på 
et tilsvarende utviklingsnivå. 

Siden kvaliteten på et lands 
institusjoner normalt går opp
med nasjonalinntekten, skulle en
vente klare forbedringer etter-
hvert som velstanden øker. For
eksempel: jo rikere et land er, jo 
mer stabilt blir demokratiet. 
Ingen land med høyere inntekt 
per innbygger enn Argentina 
hadde i 1975, har vendt tilbake til 
en ikke-demokratisk styreform. 

Når utviklingsnivå og inntekt 
øker, skulle en derfor tro at alle
grupper etterhvert blir bedre 
representert i styre og stell. Slik 
er det ikke. Mindre enn en 
femtedel av alle parlaments-
medlemmene i verden er 
kvinner, og graden av under-
representasjon er ikke positivt 
assosiert med hvor rikt det 
enkelte landet er.
�Av de 25 landene i verden med
høyest kvinnerepresentasjon i 
parlamentet, er mer enn halv-
parten utviklingsland.
�Det er ikke de nordiske
landene som har den sterkeste 
kvinnerepresentasjonen, men
det fattige Rwanda med hele 56
prosent kvinner i parlamentet. 
�Land som Tanzania, Burundi,
Uganda, Nepal, Mosambik, Costa 
Rica, Argentina, Angola, Sør-
Afrika har alle mer enn en tredel 
kvinner i sine parlamenter. 
�Først i 1985 fikk Norge mer
enn en tredel kvinner på Stor-
tinget og kvinneandelen er fort-
satt omtrent som i Angola. 

Det er også verdt å merke seg
at kvinnene står også sterkt i
noen muslimske land uten klare 
demokratiske tradisjoner. Et 
eksempel er de tidligere sovje-
tiske republikkene i Sentral-
Asia som nå nærmest er styrt av 
mektige familier. 

For kvinnenes rolle i poli-
tikken betyr nok kultur, institu-

sjoner og sosiale bevegelser mer
enn hvor rikt landet er. Det er
gjort forsøk på å beregne
hvordan kvinnerepresentasjon
påvirker den politiske oppslut-
ningen om kvinnelige kandi-
dater. Et interessant forsøk er
gjennomført i West Bengal. For
å finne ut i hvilken grad kvinner
ble diskriminert i politikken
satte myndighetene i West
Bengal i gang systematiske
kvoteringseksperimenter. En
tilfeldig utvalgt tredel av lands-
byene fikk kvoterte kvinner som
ordførere. Ville velgernes hold-
ninger endre seg når de nå ble
eksponert for kvinnelige ledere?

Uavhengig av hvilken holdning
en har til kvotering, gir eksperi-
mentene interessante erfaringer.
Økonomen Esther Duflo har
analysert erfaringene. Hun finner
at velgerne i landsbyer som fikk 
kvinnelige ledere, ser klart mer
positivt på kvinner i politikken
enn velgerne i andre landsbyer.
Etter ti år med kvotering viser
hun at sjansen for å velge kvinner
(uten kvotering) nå er betydelig,
mens den var nær null før ekspe-
rimentet startet. Denne
endringen kan være viktig. Kvin-
nelige ledere prioriterer offentlige
goder som helse, utdanning og
sosiale tiltak og de lar seg ikke
like lett bestikke som sine mann-
lige kollegaer.  

Nå er det ikke bare i poli-
tikken at vi finner en høy andel
kvinner i ledende posisjoner i
utviklingsland. Kvinnene er
også i økende grad med i
ledelsen av næringslivet og i
offentlig administrasjon. I topp-
jobbene i de ti største multina-
sjonale selskapene i Øst-Asia, er

kvinneprosenten litt over åtte i 
India, 13 i Kina og 17 i Singapore 
– mens det rikere Japan bare 
har litt over åtte prosent 
kvinner i slike lederposisjoner. 
Kina har spesielt mange forret-
ningskvinner. Over 40 prosent 
av private (ofte små) bedrifter i 
landet er for eksempel eid og 
drevet av kvinner. 

Igjen er det en skjærende 
kontrast til kvinnenes stilling i 
landene som var i en tilsvarende 
rask utvikling for hundre år 

siden. Ifølge Alison Wolf var det 
ingen kvinnelige ingeniører, 
ingen kvinnelige næringslivs-
ledere og knapt målbare 0,003 
prosent kvinnelige advokater i 
England. I USA var ikke forhol-
dene stort bedre. 

Hvordan passer så alt dette 
med det vi vanligvis leser om 
kvinnenes svake stilling i utvi-
klingsland? Trolig er vi vitne til at 
inntektsforskjellene mellom topp 

og bunn er i ferd med å bli større 
for kvinner enn for menn i mange
utviklingsland. Selv om det er
flere vellykkede kvinner på 
toppen, er det store flertallet av 
kvinner fortsatt fattige. De eier
ingenting og tjener lite. Mer en to
tredeler av de ekstremt fattige i
verden er fortsatt kvinner.

De store inntektsforskjellene
mellom kvinner medfører dess-
uten at de velutdannede kvin-
nene lettere kan skaffe seg billig
avlastning hjemme enn deres
medsøstre i rikere land.
Innslaget av billig hushjelp og
barnepass gjenspeiler seg også i
fødselstallene. Mens bare ti
prosent av godt voksne velut-
dannede kvinner i India er
barnløse, er andelen betydelig
større i rike land (Norge er et
unntak). Siden mange barn
etteraper forfedrenes karriere
og posisjon i samfunnet kan
denne forskjellen i fruktbarhet
ha stor betydning. Selvrekrut-
teringen fra egne sjikt til kvin-
neeliten blir lav der kvinne-
eliten selv får få barn. I
utviklingsland begrenses ikke
selvrekrutteringen i samme
grad. Mindre kjønnsforskjeller
kan derfor gå sammen større
sosiale forskjeller mellom folk.

Kalle Moene er professor ved 
Økonomisk Institutt ved 
Universitetet i Oslo.
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Grønn er en livsfarlig farge. 
Du kan fort se veldig syk ut. 
Motepolitimann Jan Thomas 
tar tak i et grunnleggende
problem i Forsvarets Forum.

Ingen kjendis i verden kan få liv 
i navn som Mette eller Marit,
som er steindødt, men Vegard 
(Ulvang), Andrine (Flemmen), 
Tomine (Harket) og Noah 
(Solskjær) er eksempler på 
eksempelets makt.
Navneforsker Jørgen Ouren
går foran med et slags
eksempel på DinBaby.com.

Kjartan Salvesen rører på seg
... og Dagbladet får premien 
for ukens minst ambisiøse 
overskrift.

Jeg er ikke så opptatt av land-
skap. Det kan man jo bare foto-
grafere. Jeg er opptatt av å lage
dekorative bilder med fine
farger. Se, jeg har brukt bygge-
skum i bildene. Det må være
nyskapende. Det vet jeg ikke om 
noen har gjort før. Jeg synes
ikke mine malerier er dårligere
enn mange du ser rundt i galle-
riene i Oslo. 
«Skrik»-tyv Pål Enger forteller 
VG om sin nye karriere i en
annen gren av kunstlivet.

Status updates er outdated 
oversharing 
Dansk er et fagert språk, viser
Kommunikationsforum.dk i 
en overskrift.

Sofi Oksanen skriver som hun 
er født med bøker på beina.
Eller i hånden.
Vårt Lands Tone Mjåvatn
stokker lemmene.

Oslovestdialekt er og blir en 
forfinet sosiolekt som mangler 
både dybde, poesi og det levde 
liv. Tenk Jens Stoltenberg og 
Jonas Gahr Støre. Det er
kanskje derfor ingen banner så 
mye som eldre damer på Oslo
vest. De forsøker å kjekke seg
noe jævlig.
Dagbladets Marie Simonsen
føler heldigvis ikke noe behov 
for å kjekke seg.

Flere berusede 
personer på kaia i Kragerø 
resulterte i at politiet måtte jage 
et par menn. Men en mann var 
ikke «tilfredsstillende
gangbar», for å sitere politi-
loggen. Han ble kjørt hjem.
KV – Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no
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