
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2004-2948

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Institutionen för allmän statslära

Tekijä-Författare-Author
Lejonqvist-Jurvanen, Nina
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Betydelsen av det kvinnliga intresset i Finlands riksdag – En studie av riksdagens kvinnliga nätverk åren 1991-1999
Oppiaine-Läroämne-Subject
Allmän statslära
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2004-10-11

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
98 + 18

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Föremålet för denna pro gradu-avhandling är det kvinnliga nätverket i Finlands riksdag. Begreppet kvinnligt intresse innehar en central ställning
i arbetet. Syftet är utreda huruvida nätverket i sin verksamhet utgår ifrån detta intresse och om det i så fall och på vilket sätt driver ett sådant
intresse. Kärnan i avhandlingen är studera i vilken grad nätverket har praktiska påverkningsmöjligheter i den grad att den lyckas bryta
partidisciplinen. Strävan är alltså att utreda om det kvinnliga intresset syns i innehållet i de stiftade lagarna.
Materialet i avhandlingen utgörs dels av nätverkets protokoll förda vid arbetsutskottets möten under åren 1991-1999. Under denna period
sammankom arbetsutskottet till 103 ordinarie möten. Dessa protokoll ger en helhetsbild av nätverkets verksamhet. Dels består materialet av
riksdagens plenar- och utskottsprotokoll. Dessa protokoll för sin del berättar om hur riksdagens kvinnliga ledamöter förhållit sig till de konkreta
förslag till lagar som arbetsutskottet gjort och genom dem får man en faktisk uppfattning om nätverkets påverkningsmöjligheter.
Med hänvisning till undersökningar gjorda i de nordiska länderna ställdes följande hypotes upp:
Riksdagens kvinnliga nätverk inriktar sin verksamhet på frågor som hör till området kvinnligt intresse och lyfter särskilt fram social- och
jämställdhetsfrågor. Samtidigt driver de i liten grad lösningar som avviker från det egna partiets och den egna riksdagsgruppens ståndpunkt.
Undersökningen bekräftade hypotesen. Av de frågor näverket hade på sin agenda under den undersökta perioden samlade rubriken allmän
jämställdhet flest antal frågor. Därefter följde ekonomisk självständighet, kvinnligt perspektiv på olika frågor samt kroppslig integritet i nämnd
ordning. Sålunda kan vi med fog säga att vad gäller innehållet driver nätverket frågor som faller inom området kvinnligt intresse. Den vanligaste
formen för att bedriva verksamhet var att erbjuda möjlighet till diskussion och kontakter. Däremot gjordes konkreta förslag till lagstiftning endast
nio gånger.
Vidare visade undersökningen att det kvinnliga intresset nog ger upphov till parti- och blocköverskridande allianser. Men allianserna samlade
endast en begränsad grupp kvinnor och i de flesta fallen var partiet viktigare än könet. I flera frågor finns det klara skillnader mellan könen men
inga kategoriska sådana. Snarare kan vi säga att det är mera sannolikt att en kvinna agerar för en viss syn och en man för en annan.
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