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Referent, professor Kevät Nousiainen, Finland:

Jag inleder mitt anförande med att konstatera att det gläder även mig och många
andra att kvinnorätten valts som ett tema för diskussion på detta möte. Jag vill
framföra att samarbetet mellan de nordiska länderna varit aktivt på kvinnorättens
område.

Jag vill här ta upp några av de frågor som jag behandlat i min text (se s. 465-
480 i Del I) och som jag upplever som särskilt viktiga. Jag kommer att betrakta
den förändring som begreppen kön och jämlikhet/jämställdhet undergått under
modern tid.

Själv tycker jag att behandlingen av begreppet kön hör till de mest intressanta
inom dagens rättsutveckling. Bland kvinnoforskarna har länge rått ett axiom att könet
är ett historiskt föränderligt fenomen. Under vår egen tid är det uppenbart att det
pågått en stor förändring kring hur vi uppfattar könet eller vad vi avser med kön.
Denna förändring har pågått både globalt och inom våra nordiska samhällen. Enligt
min mening har den samhälleliga allokeringen av arbete, resurser eller vad vi uppfat-
tar som tillåtet och icke tillåtet bruk av våld länge varit på något sätt könsbunden eller
könsrelaterad. Dessa allokeringar är även mycket fundamentala för vår uppfatt-
ning eller föreställning om social rättvisa. Jag anser också att dessa har återspeglat
den rättsliga rättvisan. Historiskt sett har man haft många olika typer av alloke-
ringar mellan könen. Det har funnits väldigt många förväntningar kring hur könen
skall bete sig. En könsskillnad har haft betydelse i alla tider och i alla samhällen.

Under den moderna tiden har vår uppfattning om rättvisa präglats av att vi
betraktat jämlikhet som grunden för rättvisa. Även före den moderna tiden har
jämlikhet varit en del av rättvisan. Detta är inte samma som att säga att alla
människor är lika. Jämlikheten har man förankrat i uppfattningen om att alla
människor är jämlika på grund av att de är naturligt lika. Denna uppfattning som
den moderna tiden hämtade med sig kan ses bl.a. som en konstitutionell princip.
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Det som är problematiskt är att jämlikheten till en början inte omfattade alla.
Man bör även fästa uppmärksamhet vid hur jämlikheten uttryckts i rätten. I t.ex.
svenska lagtexter används två begrepp; jämlikhet och jämställdhet. Skillnaden mellan
begreppens betydelse har diskuterats mycket och de kan förklaras på olika sätt. Om
jämlikhet talar man t.ex. i samband med jämlikhet inför lagen eller social jämlikhet.
Då vi talar om jämställdhet kan man däremot uppmärksamma en annan tankegång
bakom själva termen; det finns ett antagande om att även saker som är olika bör
jämställas. Det här är problematiskt då man tänker på den klassiska definitionen av
jämlikhet, eftersom utgångspunkten där är två likadana "saker". Grunden för
bedömningen av huruvida vi anser att saker är likadana har förändrats.

Jag vill påpeka att det finns en historisk sammankoppling mellan införandet av
jämlikhetsprincipen i början av den moderna tiden och den förändring som
samtidigt pågick vad avser kön. Denna förändring har utförligt behandlats av
många forskare. I slutet av 1700-talet uppfattades könet som en mycket funda-
mental och naturlig skillnad mellan människor. Tidigare antog man att det fanns
flera naturliga skillnader mellan människor, t.ex. mellan de olika stånden i sam-
hället. Samtidigt som denna skillnad blev mindre uppstod som motvikt en djupare
könsskillnad. Samma tankegång kom att omfattas i rasfrågor. På samma sätt som
skillnaderna mellan olika raser uppfattades som naturliga skillnader uppfattades
även skillnaden mellan könen på detta sätt. De naturliga skillnaderna uppfattades
således som acceptabla grunder för särbehandling. Enligt dagens terminologi
innebar detta diskriminering.

Under 1800-talet uppstod en mycket tydlig könsideologi i de ledande västliga
staterna. Man beskrev könen som varandras motsatser: männen beskrevs som
rationella och kvinnorna som emotionella; männen var starka och kvinnorna
fragila osv. Könsbilden ansågs vara en naturlig basis för allokeringen av olika
uppgifter. Kvinnoemancipationen har haft problem eftersom man försökt förneka
betydelsen av könsskillnaden men samtidigt också ge könsskillnaden en positiv
betydelse genom att säga att kvinnor behövs just för att de är olika män. Man talar
om att barn behöver pappor eftersom de är olika som föräldrar än mammor, att
kvinnor behövs i politiken och ekonomin eftersom de kan ge något nytt eller
annorlunda till det som redan finns där. Argumentationen på detta område är
intressant och dynamiken kring frågan om jämlikhet/jämställdhet är mycket vik-
tig för rättsutvecklingen och den fortsätter att vara en aktuell fråga.

Jag övergår nu till att behandla vissa frågor som är speciella för de nordiska
förhållandena. Jag vill inledningsvis antyda att vi i Norden kanske inte har en så
djupgående oppositionell könsideologi som i Frankrike, Förenade Kungariket,
Tyskland eller USA eftersom familjeideologin där har varit mera borgerlig. Vi har
en lite annorlunda könsuppfattning här än i övriga Europa eller USA. Vi kan inte
anta att allt som forskats och skrivits om förhållanden utanför Norden direkt
skulle kunna tillämpas på vårt samhälle. Vi måste alltså göra våra egna undersök-
ningar och analyser.
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Ett annat intressant särdrag för Norden är vår starka tradition av social rättvisa
och social jämlikhet. Vi har också starka traditioner av en politik där man ger
mycket utrymme för jämlikhet. Detta kan förklara varför vi t.ex. har relativt små
löneskillnader. Vårt problem är att vi inte är så skickliga på att urskilja diskrimi-
nering, eftersom vi saknar tradition att analysera beteendemönster hos offentliga
myndigheter osv. Det här betyder att vi är mera benägna att tillgripa positiv
diskriminering och positiva åtgärder. De nordiska ländernas handlande i samband
med positiv diskriminering har även ofta behandlats av EG-domstolen eftersom vi
förstår de positiva åtgärderna på ett annat sätt jämfört med övriga Europa.

Jag vill inte påstå att rättslig kvinnoforskning skall uppfattas som det viktigaste
forskningsområdet men jag tycker att det är fråga om så stora och viktiga saker att
vi måste aktivt fortsätta med kvinnoforskning. Bristen på sakkunskap på detta
område är stort och detta försvårar vårt arbete. En forskare kan inte lova, hon kan
bara hoppas på att hennes forskning har betydelse och samma gäller även för
kvinnorättsforskning.

Korreferent, forsker Brynhildur G. Flovenz, Island:

Jag vill tacka referenten för hennes framförande samt det skriftliga inlägget. Jag
vill inleda med att framföra att det finns stora skillnader de nordiska länderna
emellan vad gäller när och i vilket sammanhang kvinnorätten accepterades och
hur den har utvecklat sig innanför respektive lands rätt eller innanför det landets
juridiska studier.

Som framförts i referentens skriftliga inlägg började undervisningen och
forskningen i kvinnorätt i Norge i mitten av 1970-talet. I Island är det först för
fyra år sedan som kvinnorätten blev accepterad som ett självständigt ämne på
juridiska fakulteten vid Islands universitet. Den juridiska forskningen på kvinno-
rättens område i Island är i ett begynnelsestadium. Denna utveckling är enligt min
mening inte av betydelse när det gäller kvinnans ställning i de nordiska länderna.
Island var bland de första nordiska länderna att stifta en "likestillnings lov" redan
i mitten av 1970-talet. En annan sak som visar att forskningsutvecklingen inte är
en måttstock på kvinnans rättsställning är det politiska livet. På det politiska
planet bildades år 1983 ett feministiskt kvinnoparti, "Kvennelisten", som fick tre
representanter invalda i Folketinget år 1983, sex representanter eller 11 % år 1997
och var representerad i Folketinget enda fram till år 1999. Representanter för
"Kvennelisten" nyttjade i sitt arbete i hög grad kvinnoforskningens resultat, både
nationell och internationell forskning. Den isländska rätten påverkades därför av
feministiska hållningar genom lagstiftningsmakten.

Jag har valt att först ge några kommentarer till referentens skriftliga referat
innan jag går över till mina egna kommentarer till ämnet kvinnorättens betydelse
för den nordiska rättsutvecklingen.

I sitt skriftliga referat nämnde referenten följande: "Man kan påstå att kvinnor
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efter de borgerliga revolutionernas tid, i slutet av 1700-talet och i början av 1800-
talet blev betraktade även mer som medlemmar av sina familjer än tidigare. Intill
de borgerliga revolutionernas tid hade kvinnors mindervärdiga position rättfärdi-
gats med hänvisning till religion och tradition. Upplysningens grundläggande idé,
hade varit att befria människorna från traditionens bojor och från en blind tro på
kyrkans läror. Därför blev hänvisning till religion inte längre brukbart för kvin-
nors särbehandling och i stället åberopade man en naturlig könsskillnad som en
basis för kvinnors särbehandling eller undertryckelse."

Enligt min mening ser det inte fullt så här fyrkantigt ut, och jag vill tillföra att
religion har en stor betydelse för kvinnans och mannens rättigheter både i Europa
samt andra delar av världen. Religion kan fortfarande ses som en rättfärdigande
grund för kvinnors dåliga rättsställning. Största delen av Europas befolkning är
katolsk och den katolska kyrkan har fram till i dag kämpat emot kvinnans
rättigheter, t.ex. rätten till abort. Jag vill som exempel här ta fram händelserna
under kriget i Bosnien där många kvinnor blev våldtagna och dödades. I stället för
att fördöma brottet att våldta eller brottens gärningsmän, fördömde man först och
främst de kvinnor som fick göra abort.

Referenten lägger stor vikt på begreppen likställning och diskriminering samt
analyseringen av dessa begrepp. Jag vill tillföra till detta, att det är otroligt viktigt
att vi i nordisk forskning har resurser för att analysera dessa begrepp eftersom de
är grundläggande i vår rätt. Vi måste också pröva om begreppen inom sig bär en
fara för kvinnors rättsställning och om de kan formuleras och byggas upp på ett
sätt som gynnar kvinnor. De senaste åren har det utkommit en del intressanta
böcker, som är ett resultat av forskning på detta område. Inom nordisk kvinnorätt
har Karin Lundström skrivit en bok om likställning inför EU-rätten, Lotta Ler-
valls har gett ut en bok om könsdiskriminering och Elisabeth Vigerust har skrivit
en bok om arbete, barn och likställning, för att nämna några.

Det framkom i det skriftliga referatet vid behandlingen av deneutraliseringen
av begreppet kvinna "... att problemen bland annat ligger i att antaga, att
kvinnors erfarenheter kunde vara både enformiga och autentiska i den meningen,
att de kunde vara oavhängiga av de förhållanden där de uppstått. Kvinnor och
män är olika sinsemellan, men det finns ingen klar skiljelinje mellan dessa
könskategorier, även om man kan tala om 'typiska' kvinnliga och manliga erfa-
renheter." Enligt mig är detta inte något särskilt kvinnorättsligt problem. Jag ser
det som nödvändigt för kvinnorätten att inte gå i fållan att problematisera denna
fråga. Kunskapen att kvinnors förhållande är olika leder inte till en ändring i
kvinnorättens utveckling.

Även om än kvinnans rättsställning i t.ex. Danmark och Afghanistan är olika så
är ändå kvinnans ställning i båda länderna svagare än mannens på grund av könet.
Om man i detta sammanhang jämför kvinnorätten med barnrätten, så är ett barns
ställning, som växer upp under säkra förhållanden inte jämförbart med ett sådant
barn som växer upp i osäkerhet eller som utsätts för t.ex. sexuellt missbruk,
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oberoende vilket land vi talar om. Likaledes är båda barn och behöver båda
rättsskydd som barn oberoende om de är hemma i Norge eller Island. Den
geografiska skillnaden är inte den avgörande.

Jag går nu över till mina egna kommentarer till ämnet kvinnorättens betydelse
för den nordiska utvecklingen. Det är svårt att säga hur rättsutvecklingen påver-
kats på ett allmänt plan av olika händelser i samhället. Jag tror inte att man kan
hitta ett svar på hur kvinnorätten påverkat rättsutvecklingen. Jag har valt att
begränsa min behandling av temat till följande tre ämnen för att belysa och
behandla frågan: (i) kvinnorätten; den juridiska uppfattningen av själva rättsbe-
greppet och begreppet gällande rätt, (ii) normer och värderingar som kvinnorätten
har infört i rätten; och (iii) kvinnorättens teoretiska och metodiska påverkan
innanför rätten.

Jag inleder med den juridiska uppfattningen av rättsbegreppet och betydelsen
av gällande rätt. Som känt har den nordiska rätten för det första under 1900-talet
varit präglad av positivismen. Vad man anser som rättens uppgift är något som
männen i tiden har bestämt. Kvinnorätten har kritiserat många av positivismens
grunduppfattningar, bl.a. dess uppfattning av själva rättsbegreppet och begreppet
gällande rätt. Kvinnor har kritiserat uppdelningen av rätten t.ex. i det privata och
offentliga faltet. Denna delning resulterar ofta i en begränsning av kvinnans
inflytande över rätten eftersom kvinnan i största delen av världen inte är eller har
varit en del av det offentliga livet. I de nordiska ländernas rätt gäller också denna
uppdelning å ena sidan i det offentliga livet, var rationalitet, lagen och politisk
makt härskar, och å andra sidan i privatlivet där hemmet och familjelivet är
typiska skyddsobjekt. Det är just på privatlivets område som kvinnans rättigheter
kränks mest och på detta område behövs effektiv lagstiftning. Kvinnorätten har
lagt fram nya områden och frågor för den nordiska rättsdiskussionen och under-
sökt den gällande rätten i ett kvinnorättsligt perspektiv inom familjerätt, straffrätt,
arbetsrätt osv.

Jag övergår nu till normer och värderingar på kvinnorättens område. Kvinno-
rätten i Norden har behandlat många eller de flesta rättsområden. Det är dock
klart att några rättsområden är mer intressanta än andra ur ett kvinnorättsligt
perspektiv. Särskilt straffrätten, arbetsrätten och familjerätten har varit kvinno-
rättens huvudsakliga objekt. En viktig del av rättens grundlag och inte minst dess
tolkning och användning är de existerande normerna och värderingarna. Det
existerar otaliga normer och värderingar, några av dessa har man fastställt i lag.
Bedömningen av vilka normer och vilka värderingar blir intagna i lag är till en
viss grad abstrakt och påverkas av både tid och rum. Men först och främst
kommer det an på vilka normer och värderingar som makthavarna i sin egen tid
anser som viktiga. Makthavarna inom rätten är kort sagt lagstiftaren och rättsan-
vändaren. Fram till de sista årtiondena har det nästan uteslutande varit män som
har besuttit denna makt. Därför har män genom århundraden naturligtvis fastsatt
de normer och de värderingar som män med deras erfarenhet, kunskap och
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livsvillkor ansett som grundläggande. Eftersom männens liv och livsvillkor har
varit och stadigvarande är annorlunda än kvinnors, är deras normer och värde-
ringar naturligtvis också annorlunda. Detta återspeglas även i rätten.

Kvinnorätten har från begynnelsen betraktat rättens normer och värderingar.
De flesta känner till diskussionerna om normer och värderingar i straffrätten som
pågått de sista åren i de nordiska länderna, liksom i många andra länder i världen.
Feministiska jurister har t.ex. tillsammans med andra feminister kämpat för
införandet av kvinnors normer och värderingar i straffrätten. Vi kan enligt min
mening se klara tecken på kvinnorättens påverkan. Som exempel nämner jag en
förändring som skett vad avser offrets rättsställning vid sexualförbrytelser. Nya
begrepp som könsfrihet används i dag. Kvinnans rätt till att själv bestämma över
sitt sexualliv och männens våld mot kvinnor i hemmet är på många håll inte bara
formellt men även reellt erkända som kriminellt handlande.

Vidare kan nämnas rättssystemets behandling av barn som offer för sexualför-
brytelser. Innanför kvinnorätten har detta tema varit föremål för mycket diskus-
sion och många kvinnorättsforskare har satt sig in i detta ämne. Lite i taget
kommer kvinnors normer och värderingar in i rätten. Rätten återspeglar i hög grad
männens normer och värderingar eftersom det är först under de senaste årtionde-
na som kvinnor varit aktiva i lagstiftningsmakten och rättsanvändningen. För att
nämna ett exempel från Island nådde kvinnorna först i det senaste folketingevalet
år 1999 upp till en tredjedel av platserna i Folketinget.

Till sist vill jag säga något om teorier och metoder. Forskare har de senaste
århundradena undersökt det mänskliga samhällets uppbyggnad och natur och den
gällande rätten som återspeglar och stöder de existerande samfunden. Oberoende
om man ser på positivismen, naturrätten, liberalismen eller marxismen i kvinno-
rättsligt perspektiv, är kvinnor i alla dessa teorier antingen exkluderade eller
nästan exkluderade eller helt osynliga. Därför har teorierna varit obrukbara för
kvinnorätten eller till att uppmärksamma kvinnans behov i rätten. Kvinnorätten
har utvecklat och brukat teorier som i hög grad har tjänat eller kan tjäna även
andra rättsområden. Den metod som är bäst känd är kvinnorättens bruk av det så
kallade "nedenfor" perspektivet. Detta är, enligt min mening, en av kvinnorättens
grundprinciper. Kvinnorättens metodologi är pluralistisk och den har enligt min
mening varit en banbrytare genom att nyttja sig av andra rättsområden. Jag
hoppas att man på andra rättsområden utnyttjar den erfarenhet man har i kvin-
norätten på detta område.

Jag vill slutligen säga att jag är enig med referenten om det hon säger om att
"rätten, legala strategier eller rättsliga procedurer inte är oföränderliga eller giv-
na". Tvärtom kan vi med hjälp av kvinnorätten samt i en dynamisk diskussion i
övrigt om rätten, dess grundlag och användning, pröva att nå fram till ett så
värdigt samhälle som möjligt.
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Debattledare, professor Thomas Wilhelmsson, Finland:

Debattledaren sammanfattade tre stora temakomplex som blivit aktuella under
referentens och korreferentens framförande som en inledning till fortsatt debatt.
Först kan nämnas frågan vilka centrala iakttagelser kvinnorätten fört fram, vilka
de centrala diskussionstemorna i kvinnorätten är och vad man egentligen anser
om dessa teman (t.ex. en ny tolkning av könsbegreppet, förhållandet mellan
begreppsparen jämlikhet/jämställdhet och könsskillnad/könslikhet osv.). För det
andra är det en intressant och central fråga huruvida det finns en nordisk kvinno-
rätt och vad denna nordiska kvinnorätt anser. Skiljer sig den nordiska kvinno-
rätten från kvinnorätten annorstädes? Är den nordiska kvinnorätten homogen
eller har vi egentligen fem olika kvinnorätter i Norden eller åtminstone olika
nyanser i varje land? Den tredje problematiken är vilken inverkan kvinnorätten
har haft på rättsutvecklingen och på rättsvetenskapen i Norden och vilken inver-
kan den kan eller bör ha.

Byretsdommer Hanne Ekstrand, Danmark:

Min ankomst til at tage ordet i dag er, at jag er medlem af bestyreisen for
Foreningen for Dansk Kvinderet. Desværre har jeg ikke nogen teoretiske studier
på området bag mig, men netop derfor takker jag referenten for en særdeles
inspirerende artikel om en del af den historiske baggrund for udviklingen af
kvinderetten i de nordiske lande. Det var meget interessant at læse om den
forskellige udvikling i mænds og kvinders forhold fra 1700-talet til i dag for så
vidt angår den individuelle frihed og selvbestemmelsesret, således som referenten
beskriver forholdene i artiklen på pagina 469 og fremefter.

Det er glædeligt at læse om, at det skandinaviske samarbejde for en harmonise-
ring af ægteskabslovene, der begyndte i 1909, førte til en lovgivning, der betonede
ægtefællernes ligestilling i højere grad end tilsvarende love i andre europæiske
lande, og at dette samarbejde var i stand til at modstå de konservative kræfter, der
den gang søgte at hindre udviklingen til ligestilling mellem ægtefæller, jf. Refe-
rentens udsagn herom på pagina 471. Tilfredshed med den daværende udvikling
blev fra dansk side bl.a. udtrykt af den retslærde Viggo Bentzon, der i bogen
Familieretten II fra 1926 udtaler (pagina 5): "Det er glædeligt, at Ægteskabsloven,
særligt Æskl. II, har kunnet stå for så meget Kritik. Det er gået her som så ofte, at
gode Nyordninger, som bryder med hævdvundne Opfattelser, må have nogen Tid,
før de ligesom kan synke ned i Sindene. Dette må nu være sket, når den sidste Del
har kunnet vedtages enstemmigt i begge vor Rigsdagen Ting. Det er betydnings-
fuldt og løfterigt for vort Land, at denne Retfærdighedsakt mod den gifte Kvinde
har faet mange Mænds enstemmige Tilslutning."

På pagina 479 citerer referenten Tove Stang Dahl for i Kvinnerett I—II 1985,
pagina 16-17, at have udtalt, at Fortsat er det en mandlig norm som gjalder på de
fleste områder, ved at det først og fremst er mens opfatninger, behov og konflikter
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som ligger nedfelt i retten. Udtaget er utvivlsomt ganske korrekt for den ret, der
blev skabt i begyndelsen af forrige århundrede, herunder de fælles nordiske
ægteskabslove, og følger allerede af den skandinaviske familieretskommissions
sammensætning. I åren fra 1915 til 1918, hvor kommissionen arbejdede med
udkastet til det, der i Danmark blev til lov nr. 56 af 18, marts 1925 om Ægteska-
bets Retsvirkninger, i det ovenfor nævnte citat forkortet Æskl. II, almindeligvis
benævnt Retsvirkningsloven, bestod den i følge oplysninger fra Viggo Bentzon,
det ovenfor omtalte værk, pagina 14 af (kun) 3 kvinder og 10 mænd. Viggo
Bentzon karakteriserer kvindernes indsats på følgende måde: De tre Kvinder
kæmpede med Kraft for Kvindens særlige Trang og Ønsker; de gjorde det dog
med stort Mådehold og med fuld Forståelse af de krydsende Hensyn.

Det de 3 kvinder kæmpede for, var en retlig ligeberettigelse mellem de to køn i
ægteskabet. Denne havde længe krævet, jf. F. Eks. Danske Kvindesamfunds
Forslag i "Kv. og Samf." 30. juni 1908.146: "Forholdet mellem Mand og Kvinde
ikke som et Afhængigheds-, Lydigheds, eller Underdanighedsforhold for den ene
Part; men som et Gensidighedsforhold mellem to frie, selvstændige og ligeberet-
tigede Mennesker", se Viggo Bentzon anførte værk pagina 9 forneden.

I de mange år der er gået siden Retsvirkningsloven tilblivelse er den med loven
skabte ligestilledhed blevet fremhævet af skiftende danske retslærde, f.eks. O.A.
Borum i Familieretten II fra 1941 på pagina 159 til 160 og Ernst Andersen i
Ægteskabsret II fra 1956 pagina 16. Sidstnævnte filosoferer over, hvad ligestil-
lingstanken burde føre til, og kommer med nogle for drøftelserne i dag særdeles
relevante betragtninger: "En konsekvent gennemførelse af ligestillingsgrundsæt-
ningen må føre til, at man ikke blot ophæver de bestemmelser i lovgivningen, der
har givet hustruen en dårligere retsstilling end manden, men at man også ophæver
dem, der har givet hende en bedre. Det har man fra kvindesagsbevægelsens side
ikke tillagt den samme betydning som at komme bort fra de bestemmelser, der
forringede den gifte kvindes stilling. Resultatet er, at man i gældende ret (dvs. år
1956) stadig har en del bestemmelser, der favoriserer hustruen."

Jag finder, at de nævnte citater fra den danske juridiske litteratur viser, at man
siden gennemførelsen af de fælles nordiske ægteskabslove stedse har vært optaget
af problematikken vedrørende ligestillingen mellem kønnene, i hvert fald for så
vidt angår den formelle ligestillingen, og at denne er blevet gennemført stort set.
Det problem referenten på pagina 479 i artiklen peger på under henvisning til
Tove Dahl: "Problemet är att kvinnors egenskaper, värden och aktiviteter syste-
matiskt underordnas männenas", behøver i dagens Norden ikke længere være
noget problem.

Til slut et lille hjertesuk: der emne vi behandler i dag kaldes "kvinderet", men
består, så vidt jeg kan se, af en række beskrivelser af de to køns forhold, sat op
mod hinanden og sammenlignet, uden mænd intet sammenligningsgrundlag. De
ovenfor nævnte citater fra tidligere tiders danske retslærde viser, at ligestillings-
problematikken og særligt den gifte kvindes retsstilling udmærket lader sig drøf-



Kvinnorättens betydelse för den nordiska rättsutvecklingen 501

te, uden at disciplinen nødvendigvis kaldes "kvinderet". Ordet "kvinderet" har
nog i nogle kredse faet en sekterisk klang og disciplinens udøvere bliver efter min
mening ikke taget tilstrækkeligt alvorligt. Kunne man finde en anden betegnelse
ville meget være nået. Betegnelsen "Menneskeret" ville passe fortrinligt til de
drøftede temaer, men det er jo optaget.

Professor Anders Agell, Sverige:

Såvitt jag forstår har referenten i sitt referat gett en fint nyanserad bild av
kvinnorättens historiska utveckling under 1900-talet inklusive en analys av be-
grepp som kön och genus samt likhet och jämställdhet. En sådan genomgång ger
dock inget klart underlag för vilka värderingar och ändamål som bör få styra
utformningen av reglerna på olika rättsområden. Inom arbetsrätten och arbets-
marknadspolitiken finns brännande frågor om t.ex. metoderna för utjämnande av
strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män liksom om utrymmet för
positiv särbehandling och kvotering av antalet anställda av olika kön för befräm-
jande av kvinnors yrkesmöjligheter. Ett annat huvudområde gäller socialpolitiken
och familjepolitiken med en rad frågor om t.ex. existensen av pensionsrättigheter
för änkor eller om kvotering av s.k. föräldraledighet mellan de två föräldrarna till
ett barn i syfte att förändra även mansrollen.

Jag skulle gärna se att kvinnorättsforskarna diskuterade även sådana frågor
både allmänt sett och för jämförande studier angående de nordiska länderna.
Enligt min mening är det legitimt för en rättsvetare att själv ta ställning till
värderingar bara man gör det med öppet redovisade och rationella argument. Det
skulle vara intressant att få lära känna olika kvinnorättsforskares inställning till
äktenskapet som institution liksom till vilken betydelse som på olika rättsområ-
den bör ges hemarbete för i första hand vård av barn. Jag gissar att det i konkreta
lagstiftningsfrågor kan finnas ganska stora skillnader i olika kvinnoforskares
uppfattning.

Någon gång kan man i lagstiftningen träffa på kvarlevande bestämmelser, som
verkar överraskande när man i våra dagar väntar sig en könsneutral reglering.
Sålunda innehåller den danska s.k. Retsvirkningsloven en bestämmelse (§ 11) om
s.k. hushållsfullmakt, vilken ger hustrun men inte mannen en rätt att binda den
andra maken genom rättshandlingar inte bara "til fyldestgørelse af den daglige
husholdnings eller børnenes fornødenheder" utan också för tillgodoseende av "sit
særlige behov". Att det i fråga om personliga behov görs en skillnad mellan
mannen och hustrun är väl kanske dock inte uttryck för något annat än att den
danska äktenskapslagstiftningen aldrig blivit föremål för någon samlad revision
sedan 1920-talet.

Av större intresse är vad referenten framhållit om att kvinnorörelsen i Norge
haft "starkare inslag av husmorsintressen" än som fanns hos finska och svenska
jämställdhetsaktivister, vilka under 1960- och 1970-talet "påstod att en förändring
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av könsroller är i både kvinnors och mäns intresse, och trodde att föräldraskap bör
bli mera jämlikt" (referatet s. 473). Visserligen är detta formulerat som en histo-
risk iakttagelse. En sådan inriktning på förändrade könsroller är dock alltjämt det
helt dominerande mönstret för svensk lagstiftning den dag som i dag är. Hemarbe-
tet är starkt nedvärderat på olika områden.

Ett exempel utgör den äktenskapsrättsliga bestämmelsen angående olika sätt
för en make att fullgöra sin del av makarnas underhållsskyldighet mot familjen
under bestående äktenskap. I de danska, isländska och norska bestämmelserna
nämns alltjämt att en make kan bidra till familjens underhåll genom arbete i
hemmet (Se RVL § 2, el. § 38 resp. IÆL § 47). I de motsvarande svenska och
finska bestämmelserna (6 kap. 1 § ÄktB resp. 46 § ÄL) har däremot omnämnan-
det av hemarbetet plockats bort. I varje fall i Sverige skedde detta med den
uttryckliga motiveringen att båda makarna borde både förvärvsarbeta och dela på
hemarbetet. Någon antydan om en husmorsroll ville man inte ha kvar i äkten-
skapslagstiftningen, låt vara att det inte desto mindre alltjämt är full klart att
hemarbete kan vara ett sätt att bidra till familjens underhåll.

I Sverige kommer en negativ inställning till vård av egna barn också till uttryck
när det gäller subventionerna för att små barn skall få plats i daghem (förskola).
Dessa subventioner är mycket stora - varje plats på daghem kostar ca 90 000 SKR
per barn och år - och föräldrar i allmänhet har starka ekonomiska skäl för att
förvärvsarbeta på heltid och utnyttja de förmåner som barnomsorg på daghem
innebär. Något motsvarande ekonomiskt stöd utgår inte alls till de föräldrar som
själva tar hand om barnen i hemmet när tiden för betald s.k. föräldraförsäkring
gått ut. Denna motsättning utgör den kanske viktigaste stridsfrågan i den familje-
politiska debatten. Önskemålet att underlätta förvärvsarbete för föräldrar har gått
därhän att förvärvsarbetet blivit ett ekonomiskt tvång för föräldrar som i högre
grad skulle vilja själva ta hand om sina små barn. Någon valfrihet finns knappast.
Från en utländsk betraktare har jag hört det spetsiga omdömet att det tydligen i
Sverige anses viktigare att en kvinna städar järnvägsvagnar på nätterna än att hon
tar hand om sina egna barn. Formuleringen är provokativ men det ligger något i
iakttagelsen.

I Norge härskar däremot, såvitt jag förstår, en utpräglad positiv inställning till
"husmorsarbete". Berömd är en "husmordom" från 1975 (Rt 1975 s. 220) om
hemarbetet som grund för samäganderätt till egendom som den andra maken
inköpt. Rättsutvecklingen i praxis har lett fram till följande långtgående regel i
den norska ekteskapsloven från 1991 (el. § 31 st. 3): "Ved vurderingen av hvem
som har ervervet eiendeler som har tjent til ektefellenes felles personlige bruk,
som felles bolig og vanlig inbo, skall det legger vekt på en ektefelles arbeid i
hjemmet."

Mitt anförande utmynnar i två förhoppningar om kvinnorättens inriktning med
ledning av en rationell argumentation, i vilken feministiska synpunkter bör vägas
mot andra hänsyn. Dels vore det värdefullt med rättsjämförande nordiska analyser
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av olika områden av juridiken. Dels vore det som sagt intressant om kvinnofors-
karna från olika länder ville diskutera de specifika frågorna om betydelsen av
äktenskapet som institution och av hemarbete för vård av egna barn. Hur långt
kan den nordiska enigheten bland kvinnorättsforskarna upprätthållas om man
koncentrerar sig på konkreta lagstiftnings- eller rättstillämpningsfrågor?

Korreferent, forsker Brynhildur G. Flovenz, Island:

Hanne Ekstrand talade om att kunna kalla kvinnorätten "människorätt". Enligt
min mening närmar sig kvinnorätten på många områden människorätten men den
är även lite mera än människorätt. Då kvinnorna är i en så dålig ställning som de
är i världen finns det ett konkret behov för kvinnorätten. Naturligtvis handlar
kvinnorätt bl.a. om män och om förhållandet mellan kvinnor och män och kvinnor
och barn. Men en särskild kvinnorätt behövs på samma sätt som det behövs en
särskild barnrätt.

Med hänvisning till Agells inlägg huruvida de nordiska kvinnorättsforskarna är
eniga på specifika punkter så tror jag inte att man kan säga att forskarna är helt
eniga; det finns naturligtvis flera meningar inom kvinnorättsforskning på samma
sätt som inom andra rättsområden. Angående husmorsrätten som forskningsob-
jekt har den, såsom det framkom i referentens skriftliga inlägg, behandlats av
många forskare. Många forskare inom kvinnorätten har särintressen, några intres-
serar sig för husmorsrätten, andra för arbetsrättsliga spörsmål osv. Man kan inte
säga att kvinnorätten skulle ha en hållning. Svaren beror på vem det är som svarar
på frågan. I varje fall tror jag att kvinnorätten först och främst bygger på att se
lagstiftningen och rätten utgående från kvinnans perspektiv. Jag anser det viktigt
att man i äktenskapslagen intar bestämmelser om att man genom arbete i hemmet
kan bidra till familjens försörjning. Jag ser att detta problem eller denna fråga
särskilt berör kvinnor snarare än män. Därför skall man inte avskaffa regeln om
att man genom arbete i hemmet kan bidra till familjens försörjning.

Referent, professor Kevät Nousiainen, Finland:

När vi diskuterar betydelsen av familjerätt och särskilt äktenskapslagstiftning och
dess harmonisering så beklagar jag att min kollega Anu Pylkkänen från Helsing-
fors universitet inte är här, eftersom hon är med i ett nordiskt historiskt projekt på
detta område som leds av Karin Mellby från Norge.

Den första harmoniseringsperioden i Norden på äktenskapsrättens område upp-
levdes som en väldigt viktig samhällelig händelse där många olika typer av organi-
sationer deltog. För tillfället saknar vi ett dylikt enormt intresse för ett försök till en
ny harmonisering. För det första har äktenskapets betydelse förändrats väldigt
mycket. Äktenskapet har haft stor betydelse för faderskapet men samtidigt som
äktenskapet relativiserats har faderskapets roll blivit problematisk; man har börjat
skilja mellan äktenskap och föräldraskap. Denna förändring är väldigt stor.
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En viktig sak är även den stora förändringen kring hur föräldraskapet skall
betraktas när det gäller betalt och obetalt arbete. Enligt min mening är det helt
klart att det finns en viss skillnad mellan något som i kvinnorätten kallas det
östnordiska och det västnordiska sättet att tala om kvinnornas position. Det finns
mera tro på kvinnornas särart och också på moderpositionens stärkande i Norge
än t.ex. i Finland och Sverige. Vi delar alla den utgångspunkten att man måste
komma åt och begrunda betydelsen av obetalt arbete. Om man endast säger att det
krävs individuell valfrihet mellan olika vårdalternativ betyder detta i praktiken att
kvinnor väljer hemvård om det finns ett sådant alternativ. I diskussionen av
problemet kring det autentiska behovsintresset vill jag påpeka att kvinnor påver-
kas starkt av traditioner, att kvinnor drivs in i traditioner och har en tendens att
välja det traditionella. Det är vidare viktigt att det inte kostar den person som vill
åta sig hem- och barnavård allt för mycket i form av obetalt arbete i hemmet.
Kostnader kommer alltid att uppkomma för någon oberoende vilket alternativ
man väljer för att lösa problemet.

När det gäller social- och familjepolitik så är detta område ytterst viktigt inom
EU. Av den totala arbetskraften inom EU har antalet kvinnor stigit hela tiden.
Kvinnor finns på arbetsmarknaden i hela Europa, inte endast i Norden. Problema-
tiken kring kvinnors ställning på arbetsmarknaden måste upplösas och problema-
tiken borde även tas upp inom familjerätten. Problematiken måste behandlas så
att man samtidigt diskuterar och betraktar arbetsrätten, socialrätten och familje-
rätten eftersom problematiken samtidigt berör alla dessa rättsområden.

Att ge konkreta ställningstaganden till specifika frågor på kvinnorättens områ-
de är svårt, eftersom det finns så få på området som måste hinna med så mycket.
Det finns helt enkelt en resursbrist på sakkunniga inom kvinnorätten och vi har
inte tid att göra allt som man borde hinna med.

Som jag framförde tidigare så accepteras positiv särbehandling lättare av
nordbor. Då man talar om jämlikhet kan man anta att möjligheten till positiv
särbehandling redan finns inbakat i begreppet jämlikhet. Alternativt kan vi be-
trakta positiv särbehandling som en avvikelse från själva principen om jämlikhet.
Inom EG-rätten är detta mycket betydande och en förändring på EG-rättens
område kommer att ske. EG-domstolen kommer att bli tvungen att ta ställning till
huruvida det skett en förändring i EG-rätten i och med artikel 141, där man dragit
in begreppet positiv särbehandling i själva begreppet jämställdhet. Mycket intres-
santa förändringar är på kommande.n

Inom Norden har vi problem med frågan om diskriminering eftersom EG-
rätten kräver mera på området än vår nationella reglering. Min åsikt är att vi i
större utsträckning borde intressera oss för antidiskrimineringsproblematiken på
nationellt plan.


