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Innledning 

Kvinner i India har en underordnet posisjon i samfunnet og har vært en marginalisert gruppe i 

politisk deltakelse og styring, til tross for at loven likestiller kvinner og menn
1
. Jeg vil i denne 

oppgaven se på hvordan lovverket forsøker å påvirke kvinners stilling i samfunnet i India.  Jeg vil 

starte med å gi et innblikk i indiske kvinners situasjon og redegjøre for deres politiske deltakelse. 

Grunnlovens av 1950 er et viktig bakgrunnsstoff for oppgaven, sammen med en regjeringsinitiert 

rapport om kvinners situasjon som kom ut i 1974. Denne rapporten konkluderte med at kvinners 

situasjon var blitt forverret siden uavhengigheten. 1 1993 ble en ny lov vedtatt som sa at minst 1/3 

av alle valgte representanter på lokalpolitisk nivå skulle være kvinner. Mitt hovedanliggende i 

denne oppgaven er å diskutere konsekvensene av denne kvoteringen. Sentrale spørsmål vil være hva 

lovendringen har ført til og hvem er de nye kvinnelige politikerne? Mine primærkilder for oppgaven 

er undersøkelser som har vært gjort av kvoteringseffektene. Sekundærkilder vil bli brukt i 

oppgavens første del, som vil dreie seg om bakenforliggende årsaker og bakgrunn. Jeg vil ta 

utgangspunkt i et begrenset antall kilder som drøfter konsekvensene av reformen og oppgaven vil 

bære preg av en generalisering av kvinnene i India. Jeg vil derfor understreke hvor mangfoldig og 

ulik indiske kvinners livssituasjon og valgmuligheter er. Mange av kildene er hentet fra 

hjemmesiden til Centre for Women’s Development Studies(CWDS), som er et selvstendig 

forskningsinstitutt støttet av det indiske statlige rådet for samfunnsforskning (ICSSR). Mye av det 

som skrives og forsket på om kvinners situasjon er skrevet av feminister med et sterkt 

kvinnepolitisk engasjement. Forskningen som gjøres om kvinner kan preges av dette. 

 

Kvinner i India 

Indiske kvinners situasjon 

Det er store regionale forskjeller med henhold til kvinner status vurdert ut ifra variabler som 

barnedødelighet, skolegang, alfabetisme, antall kvinner i forhold til menn osv. Dette vil også variere 

innad regionene i og i de ulike kastene og klassene. UNDPs kjønnsrelaterte utviklingsindeks 

(Gender-related development index, GDI) og kjønnsfrigjøringsmåling (Gender Empowerment 

Measure, GEM) som måler kjønnslikhet rangerte i 2009 India som nummer 114 av 134 land, bak 

land som Nepal og Bangladesh
2
. Folketellingen fra 2001 viste at for hver 1000 mann er det 914 

kvinner, noe som utgjør 25 millioner (det opereres med ulike tall, og mange er mye høyere) savnede 

kvinner. Kjønnsselektive aborter er offisielt forbudt i India, men blir fremdeles gjennomført i stor 

                                                
1
Lotika Sarkar, Women’s movement and the legal process, (New Delhi, Center for women’s development studies,  

http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensMovementLS.pdf , 1995) 1 
2
Seema Kazi, Gender, governance and women’s rights in South Asia, (New Delhi, Centre for women’s development 

studies, http://www.cwds.ac.in/OCPaper/occasional-paper-September-57-seema-2011.pdf, 2011) 5 

http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensMovementLS.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/occasional-paper-September-57-seema-2011.pdf
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skala
3
. Medgift (dowry), som også har vært ulovlig siden 1961, blir fortsatt praktisert og er med på 

å ruinere familier med mange døtre
4
. Kvinnene har i liten grad kontroll over sine reproduktive 

rettigheter og tall fra 1998-1999 avslørte at 48 % av gifte kvinner i reproduktiv alder brukte ingen 

form for prevensjon
5
. Diskriminering mot kvinner i arbeidslivet og helsesystemet, og vold mot 

kvinner er utbredt
6
. 

 

Kvinners politiske deltakelse 

I den første frie nasjonalforsamlingen (1952-1957) var det kun 43 kvinner som stilte til valg og av 

disse ble 14 stemt inn. Det var 475 mannlige representanter
7
. Denne skjevfordelingen har endret seg 

lite siden frigjøringen. Prosentandelen av kvinnelige medlemmer av det indiske parlamentet har 

steget fra 8 % i 1984 til 8.3 % i 2009
8
. Som et tilsynelatende paradoks til dette har flere kvinnelige 

parlamentarikere uttalt at de ikke har kvinnepolitikk høyt på listen over prioriterte interesser. Mange 

vil helst være i komiteer som har med internasjonal politikk, handel og økonomi å gjøre, hvor 

makten og innflytelsen er størst
9
. Majoriteten av kvinnene i Lok Sabha tilhører eliten og de høyere 

kastene og lojaliteten til denne identiteten har i stor grad vært større enn til samholdet mellom 

kvinnene
10

. Kvinnelige politikere er en svært sammensatt gruppe som ikke har prioritert å samles 

om en felles kvinnepolitisk plattform. Den indiske kjønnsforskeren Kazi (2011:35) mener at det er 

her kvinnebevegelsens største jobb ligger, i å få politiske saker som angår kvinner på agendaen til 

de politiske partiene og integrere disse til offentlig politikk. 

 

Årsaker 

Det indiske samfunnet er et patriarkalsk og hierarkisk system basert på kaste, klasse og ulike 

fellesskap. Dette har skapt store ulikheter som påvirker både menn og kvinner
11

. Med patriarki 

menes den sosiale organiseringen av familien, samfunnet og staten i en slik måte at mannlig makt 

                                                
3
 FN-rapport: United Nations office on drugs and crimes. The status of women in India, 05.06.2003 

www.unodc.org/pdf/india/publications/women_Book-6-5-03/09_statusofwomeninindia.pdf  

4 Nandita Haksar og Anju Singh, Demystification of law for women, (New Delhi, Lancer Press 1986) 90-91 
5
 FN-rapport: United Nations office on drugs and crimes. The status of women in India, 05.06.2003 

www.unodc.org/pdf/india/publications/women_Book-6-5-03/09_statusofwomeninindia.pdf  

6Karen Kapadia, The violence of development: The politics of identity, gender & social inequalities in India, (New 

Delhi, Kali for women, 2002) 5 
7 Kumud Sharma, Power vs. Representation: Feminist dilemas, ambivalent state and the debate on reservation for  

women in India,  (New Delhi, Centre for women’s development studies 
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/PowervsRepresentation-Kumud.pdf , 1998) 9 

8Kazi, Gender, governance and women’s rights in South Asia, 23 
9 Kazi, Gender, governance and women’s right in South Asia, 33 
10Kazi, Gender, governance and women’s rights in South Asia, 32-33 
11

Leela Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992, (New Delhi, 

Centre for women’s development studies, http://www.cwds.ac.in/OCPaper/DevelopmentPatriarchyandPolitics.pdf , 

1998) 5 

http://www.cwds.ac.in/OCPaper/PowervsRepresentation-Kumud.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/DevelopmentPatriarchyandPolitics.pdf
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blir forsterket og opprettholdt
12

. Kjønnsdiskriminering i India ekskluderer kvinner (i ulik grad) fra 

like rettigheter til mat, utdanning, helsetilbud og jobber. Kvinner har ikke samme mobilitet som 

menn, et faktum som blir legitimert som en nødvendig beskyttelse av kvinner i «farlige» omgivelser. 

Et resultat av denne restriksjonen av kvinners mobilitet er at jenter får mindre utdanning enn gutter, 

da spesielt på landsbygda, hvor det ofte er lang vei til skolen. Jentenes manglede utdanning får igjen 

følger for hvilke jobbmuligheter de får
13

. Religionene er med på å opprettholde de patriarkalske 

strukturene i samfunnet gjennom lovverket og de religiøse moralske føringene som handler om 

renhet og ære. Å bli mor blir ofte sett på som en jentes eneste mål for å bli en fullbåren kvinne, og 

dette blir forsterket gjennom religiøse tekster, populære historier, myter og legender. Disse 

forherliger mødrenes åndelige styrke, moralske overlegenhet og følelsesmessige ømfintlighet
14

. Vi 

ser at kvinner lever i et samfunn med tradisjoner basert på religion og kultur som med på å 

undertrykke dem og som kan være vanskelig å endre. 

 

Før kvoteringen 

Grunnloven fra 1950 

Indiske myndigheter så i tiden frem mot uavhengigheten lovverket som det viktigste virkemiddelet 

og garanti for å sikre kvinner utvikling og likeverd. Sosiale, politiske og økonomiske rettigheter for 

kvinner ble skrevet inn i et statsstøttet lovverk
15

. Den indiske grunnloven var i sin tid progressiv på 

mange områder. De viktigste trekkene var universell stemmerett for voksne, rettslig likeverd for alle 

innbyggere og fundamentale rettigheter som rett til beskyttelse, personlig frihet, og ytringsfrihet. 

Det ble også forbudt å diskriminere på grunnlag av kjønn, kaste og tro
16

.  Den sivile lovgivningen 

ble delt etter religiøs tilhørighet slik at det finnes fem ulike lovgivninger, hvor hinduisk, muslimsk 

og kristent lovverk er de største. I saker som angår familien, som arv og skilsmisse, varierer 

kvinners rettigheter avhengig av hvilken religion hun tilhører. Lovene fremmer ulikhet mellom 

kvinner og menn, da kvinner ikke har samme rettigheter som menn
17

. Dette går på tvers av 

grunnlovsideen om likestilling. Artikkel 15 (3) gir staten myndighet til å introdusere spesielle tiltak 

for å beskytte kvinner og barn, uavhengig av grunnlovens plikt til ikke å diskriminere på grunnlag 

av kjønn
18

. Kvotering som politisk virkemiddel har lange tradisjoner og vært en omstridt måte for å 

bringe marginaliserte grupper inn i politikken. Utsatte kaster (SC) og utsatte stammer (ST) fikk 

særskilte bestemmelser i grunnloven, med reservasjon til parlamentet, til den lovgivende 

                                                
12Haksar og Singh, Demystification of law for women, 85 
13

Kapadia The violence of development: The politics of identity, gender & social inequalities in India, 144-145 
14 Haksar og Singh, Demystification of law for women, 61-63 
15Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992, 7-8 
16Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992, 7 
17

Haksar og Singh, Demystification of law for women, 36 
18 Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992, 8 
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forsamlingen, utdanningsinstitusjoner og i ansettelser i forhold til befolkningstall
19

. Det er med 

denne bakgrunnen vi må se reformen av 1993 for kvinnelig kvotering
20

. 

 

CSWI-rapporten fra 1974 

 Komiteen for kvinners status i India (Committee on the status of women in India, heretter omtalt 

som CSWI) og publiserte sine funn i en rapport i 1974
21

. CSWI-rapporten fastslo at andelen kvinner 

som medvirket som politiske deltakere i valg eller som medlemmer av regjeringen var meget lav. 

Man så at de politiske partiene i liten grad oppmuntret kvinner til å delta i politikken og at de heller 

ikke søkte kvinnenes stemmer i valg. Kvinner var en minoritet i politisk forstand til tross for sin 

andel i befolkningen som helhet22. Rapporten konstaterte at selv om lovverket var tilrettelagt hadde 

det ikke skjedd noen store endringer for kvinner i sin helhet i India etter frigjøringen. Rapporten 

fant store forskjeller mellom kjønnene i alle sektorer i samfunnet; arbeidslivet og hjemmet var 

preget av ulik fordeling av ressurser og medbestemmelsesrett. For kvinnene i det laveste sjiktet i 

samfunnet var det begrensede muligheter for å nå de åpningene som lovverket la til rette for
23

.
 

Rapporten la vekt på det faktum at staten ikke hadde lyktes i å iverksette lovene
24

. Rettsprofessoren 

Lotika Sarkar 
25

, som selv var med på å utrede rapporten i 1974, peker på at mange kvinner i India 

ikke kjenner til sine rettigheter og at det ikke ble gjort noe fra statlig side for å utdanne kvinnene i 

fordelene med lovverket. Det er i stor grad aktive kvinnegrupper som står for en spredning av slik 

informasjon til sine medlemmer og andre
26

. Rapporten kom også til den konklusjonen at også 

dommerstanden og de ulike rettsprofesjonene hadde skyld i den stillestående tilstanden for kvinner 

gjennom å la sine patriarkalske holdninger og verdier i stor grad legge hindre for dem, i å forbedre 

situasjonen ved å gi tilstrekkelige tolkninger og meninger av det konstitusjonelle mandatet for 

likestilling
27

. Komiteen la vekt på et større trykk fra rettslig hold var nødvendig for å bedre 

kvinnenes stilling, gjennom bedre implementering av lover og større inkludering av kvinner i 

politiske partier, komiteer, kommisjoner, og panchayataene. Kvotering for kvinner på landsbynivå 

ble anbefalt i rapporten for å sikre deltakelse for kvinner i politiske prosesser
28

. Det skulle gå 

nærmere tjue år før anbefalingen ble tatt til følge. 

                                                
19Vasanthi Raman, The implementation of quotas for women: The Indian experience,  (New Delhi, Centre for women’s 

development studies,  2002) 2 
20 For mer utfyllende om debatten om familielovgivningen se: Ramachandra Guha, India after Gandhi. The history of 

the world’s largest democracy, (London: Pan Macmillan Ltd, 2007). 
21

Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992, 18 

22
Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992, 21 

23
Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992, 19 

24
Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992, 20 

25Sarkar ,Women’s movement and the legal process, 1-2 
26Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992, 20 
27Sarkar, Women’s movement and the legal process, 5 
28Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992, 21 
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Kvinnebevegelsen i India 

Kvinneforskeren Seemanthini Niranjana peker på at politikk ikke bare handler om kampen om å ha 

makt i seg selv, men også makten man har til å endre ting. Hun utvider definisjonen om politisk 

handlingsrom til å inkludere kvinners deltakelse i konflikter og i bevegelser av ulik art som står 

utenfor de konvensjonelle sfærene av politikken
29

. I det moderne India har kvinners politiske 

deltakelse endret seg gjennom flere stadier. Mange kvinner deltok i nasjonalbevegelsen, og i denne 

sammenhengen var spørsmålet om nasjonal frigjøring hovedsaken og alle andre politiske saker 

underordnet. En del av de kvinnelige nasjonalistene kom fra overklassemiljøer og undertrykking på 

bakgrunn av kaste og klasse var mindre viktig for dem
30

. Disse var ikke for kvotering som politisk 

virkemiddel da de så det som et tilbakeslag for den aksepten som politisk likeverd gjennom 

stemmerett for alle gav
31

. De samme argumentene mot reservasjon ble også brukt for andre grupper 

som ble diskriminert i samfunnet, som de urørbare (untouchables, dalit) i kastesystemet og 

muslimer
32

. 

 

Kvinnepolitikk fikk liten oppmerksomhet etter frigjøringen frem til 1970-tallet
33

. 1950- og 1960-

årene har vært omtalt som de stille årene for kvinnebevegelsen da det har vært forsket lite på denne 

perioden
34

. Tiden som fulgte var preget av nasjonal uro gjennom unntakstilstand i landet fra 1975 til 

1977. Dette førte til en politisk oppvåkning hos kvinnene og mange var aktive deltakere i protester 

mot regjeringen. Dette fellesskapet fortsatte også etterpå
35

. I samme periode skjedde en hendelse 

som fikk stor oppmerksomhet i media og skapte større bevissthet rundt kvinnespørsmål. En 16 år 

gammel stammejente, Mathura, ble voldtatt og mishandlet av polititjenestemenn på en politistasjon. 

I rettsaken ble politimennene frikjent. Dommen ble senere reversert i den høyeste rettsinstansen i 

India, Supreme Court, etter massive protester fra aktivister og sakkyndige
36

. En annen sak som fikk 

stor betydning for kvinnebevegelsen i India var Shah Bano-saken i 1986. En muslimsk kvinne, 

Shah Bano, ble fraskilt sin ektemann hvorpå hun fikk tre måneders underhold slik muslimsk 

                                                
29

Seemanthini  Niranjana, Exploring gender inflections within Panchayati raj institutions: Women’s politicization in  

Andhra Pradesh. I The violence of development: The politics of identity, gender & Social inequalities in India, redigert 

av Karin Kapadia, (New Delhi, Kali for women, 2002)  354 

30
Joanna Liddle og Rama Joshi, Daughters of independence: Gender, caste and class in India,  (New Delhi, Kali for 

women, 1986) 22 

31
Sharma, Power vs. Representation: Feminist dilemas, ambivalent state and the debate on reservation for  women in 

India,  6 
32 Raman, The implementation of quotas for women: The Indian experience, 2 
33Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992,  23 
34 Sharna, Power vs. Representation: Feminist dilemas, ambivalent state and the debate on reservation for  women in 

India, 9 
35Samita Sen, Towards a feminist politics? The indian women’s movement in historical perspective. I The violence of 

development: The politics of identity, gender & Social inequalities in India, redigert av Karin Kapadia, (New Delhi, 

Kali for women, 2002) 483 
36Haksar og Singh, Demystification of law for women, 70-78 
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familielovgivning tilsier. Shah Bano gikk til sak på den sekulære lovgivningen og saken kom helt 

opp til Supreme Court, hvor hun vant
37

. For kvinnebevegelsen ble dette et av mange eksempler på 

volden som mange kvinner utsettes for og for hvordan lovverket diskriminerer kvinner. 

Kvinneorganisasjoner vokste i omfang fra 1980-tallet og satte et sterkere press på regjeringen for 

lovgivende tiltak for å stoppe utnyttelsen av kvinner på områder som omhandlet ekteskap, voldtekt 

og arbeidsrettigheter
38

. Man så at den nye aktivismen ikke førte til større representasjon i de 

folkevalgte politiske organene
39

. CSWI-rapportens nedslående resultater og saker som Mathura-

saken gjorde at kvinnebevegelsen endret synet på kvotering
40

. 

 

Kvotering for kvinner 

Panchayata-systemet har eksistert i India siden før-kolonial tid og fungert som et landsbyråd med 

utøvende myndigheter i sitt geografiske område. Dette ble videreført etter frigjøringen i de fleste 

indiske stater. Medlemmene av panchayata blir stemt inn av folket og er ansvarlige for 

administrasjonen av de lokale, offentlige midlene. Folket stemmes inn til et råd som igjen stemmer 

frem en Pradhan (leder) av rådet. Pradhan er eneste som jobber full tid. Hun/han har ikke vetorett i 

saker
41

. Forslaget om kvotering for kvinner på lokalt nivå ble enstemmig vedtatt i desember 1992 

og trådde i kraft i april 1993
42

. Lovtillegget sier at 1/3 av alle representantene i panchayats skal 

være kvinner og 1/3 av alle lederstillingene skal være kvinner. Lederstillingene som blir reservert 

for kvinner roterer mellom hvert valg
43

. Med kvoteringsloven fikk også rådene større rolle i å 

implementere utviklingsprosjekter og å identifisere behovene i landsbyene som tilhørte dets 

jurisdiksjon
44

. Lovtillegget har ført til en bredere representasjon for historisk marginaliserte grupper 

i og med at også utsatte kaster og stammer har fått lovpålagt proporsjonal representasjon i forhold 

til innbyggertall. Også innenfor disse gruppene har kvinnene kvotering på 1/3. De første valgene til 

panchayata etter det nye lovtillegget ble holdt i 1994 og i 1995 og førte 1 million flere kvinner inn i 

politikken. Dette har blitt kalt den største skiftet for en sterkere demokratisering og desentralisering 

                                                
37Haksar og Singh, Demystification of law for women, 104-107 
38Kasturi, Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-1992, 25. For mer 

utfyllende om kvinners organisering: Eldrid Mageli, Organising women’s protest: a study of political styles in two South 
Indian activist groups (Richmond, Curzon Press, 1997). 
39Sharma, Power vs. Representation: Feminist dilemas, ambivalent state and the debate on reservation for women in     

India, 12 
40

Nivedita Menon, Reservation for women: ‘Am I that name?’,  kapittel i boken av samme forfatter, «Recovering 

subversion. Feminist politics beyond the law». Publisert på Kafila. Org, 12.06.2009. 
http://kafila.org/2009/06/12/reservations-for-women-am-i-that-name/ 7 
41 Raghabendra Chattopadhyay og Esther Duflo, Women as policy makers: Evidence from a randomized policy  

experiment in India, (Econometrica, vol. 72, nummer 5, september 2004. Lastet ned fra Massachusetts institute of 

technology sin hjemmeside: http://econ-www.mit.edu/files/792 , 1412 
42Raman, The implementation of quotas for women: The Indian experience, 4 
43Rohini Pande og Deanna Ford, Gender quotas and female leadership: a review. Background paper for the world 

development report on gender, (publisert på Harvard Kennedy school sin hjemmeside. 

http://www.hks.harvard.edu/fs/rpande/papers/Gender%20Quotas%20-%20April%202011.pdf  2011) 3 
44

Chattopadhyay og Duflo, Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India, 1412 

http://kafila.org/2009/06/12/reservations-for-women-am-i-that-name/
http://econ-www.mit.edu/files/792
http://econ-www.mit.edu/files/792
http://econ-www.mit.edu/files/792
http://www.hks.harvard.edu/fs/rpande/papers/Gender%20Quotas%20-%20April%202011.pdf
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av makt siden frigjøringen
45

. Man håpet at det nye lovtillegget skulle føre til at kvinnenes stemmer 

og ønsker skulle bli hørt, at kvinnenes autonomi og mobilitet skulle øke gjennom å være en del av 

politikken og delta i møtevirksomhet. Kvinnene skulle bli aktive i de politiske prosessene og 

utfordre de eksisterende kjønnsdelte strukturene i samfunnet, for eksempel i arbeid og hjem
46

. 

 

Det er gjort mange studier på konsekvensene av reformen i 1993. Undersøkelsene gir ikke et 

entydig svar på hvorvidt kvotering av kvinner i lokalpolitikken har ført til en større politisk 

innflytelse for kvinner. Rohini Pande og Deanna Fords ferske studie (bakgrunnsrapport for 

verdensutviklingens rapport på kjønn, for Verdensbanken) fra april 2011 har sett på mange 

forskjellige undersøkelser som har vært gjort og forsøker å trekke ut noen klare tendenser. 

Undersøkelsene som var gjort etter relativ kort tid etter den nye loven var trådt i kraft så færre 

positive utslag av loven enn dem som hadde sett på resultatene av kvinnenes deltakelse etter flere 

valg. Dette kan tyde på at det var for tidlig å trekke konklusjoner etter de første studiene og at det 

tar tid før man ser virkningene av lovendringene. Nirmala Buch (2000:8-9) mener vi kan bare se en 

begynnelse av en prosess for endring, noe som vises i kvinnenes økende kunnskaper, selvtillit, 

status og deltakelse og lederskap i panchayata. For denne lenge marginaliserte gruppen er selv små 

begynnelser store skritt og har et stort potensiale for fremtiden. Samtidig ser Pande og Ford (2011) 

at resultatene kan variere fra ett distrikt til ett annet, og i mellom stater. Det kan settes i 

sammenheng med hvor stor grad av utvikling som finnes de ulike stedene. Mange forskere, som 

Nirmala Buch (2000) og Leela Kasturi (1998), ser kvoteringen som en begynnelse og ønsker mer 

tilrettelegging fra statlig hold. 

 

Hvem er de nye kvinnelige politikerne? 

Majoriteten av kvinnene som har blitt medlemmer av panchayata etter kvoteringen i delstatene 

Madhya Pradesh, Uttar Pradesh og Rajasthan er unge og i reproduktiv alder under 45 år. Alle er 

hovedsakelig gift og 41 % av har inntekter som er under fattigdomsgrensen i det rurale India 

(11,000 Rs i tiden som studiet ble gjennomført). 14 % av de kvinnelige representantene kom fra 

familier som ikke eide jord, 19,5 % fra familier som hadde minimalt med jord og 20.6 % hadde små 

eiendommer
47

.  Dette er med på å avkrefte frykten for at elitene (forstått i denne sammenheng som 

dem med en viss posisjon med bakgrunn i penger eller kaste i sitt distrikt) i samfunnet skulle bevare 

sin makt gjennom panchayata-systemet med å kvotere inn elitens kvinner og viser at lovtillegget har 

virket etter sin hensikt med å sikre at fattige landsbykvinner faktisk kvoteres inn. Raman viser til 

                                                
45Raman, The implementation of quotas for women: The Indian experience, 4 
46Buch, Women’s experience in new panchayats: The emerging leadership of rural women, (New Delhi, 

http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensExperienceNirmalaBuch.pdf  2000) 7 

 
47Buch, Women’s experience in new panchayats: The emerging leadership of rural women, 11-14 

http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensExperienceNirmalaBuch.pdf
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statistikk som sier at omtrent 40 % av kvinnene som blir valgt inn i politiske posisjoner på lokalt 

nivå kommer fra marginaliserte sektorer og samfunn
48

. 

 

Det kan synes å være en forskjell mellom Prahan-stillingen og vanlige medlemmer til panchayata i 

hvilken bakgrunn de har. Pradhan-stillingen er den posisjonen med mest makt og prestisje. 

Posisjonen som Pradhan har en tendens til å bli besatt av kvinner fra et høyere sjikt i samfunnet i de 

rurale områdene, som for eksempel bondefamilier som tilhører middelklassen
49

. I Vest-Bengal og 

Rajasthan er de kvinnelige medlemmene av panchayat og de som blir valgt til Pradhan i hovedsak 

mindre utdannet enn menn og kommer oftere fra mindre landsbyer og fattigere kår
50

. 17 % av de 

kvinnelige Pradhan i disse områdene har ektemenn som har hatt samme stilling tidligere. Dette har 

ført til at det er stilt spørsmål ved hvor selvstendige disse kvinnene er
51

. Valget etter 1995 viste et 

tydelig flertall blant de kvinnelige kandidatene tilhørte familier hvor mennene hadde vært aktive i 

politikken. Mange menn med politiske ambisjoner ble hindret i dette gjennom loven om 

kvinnekvotering, løsningen ble da å overtale kvinnelige familiemedlemmer til å stille til valg. Slik 

endret ikke den faktiske politiske makten seg nevneverdig etter det første valget
52

. Buch (2000) går 

i mot denne forstillingen ved å vise til statistikk fra Uttar Pradesh, Rajasthan og Madha Pradesh 

som viser at kun 3,7 % og 6,2 % av de valgte kvinnene hadde familiemedlemmer, inngiftet eller i 

direkte familie, som hadde noen tidligere erfaringer i panchayata. Hun peker på at man kanskje 

vektlegger kvinnenes slektskap i for stor grad og at mange har vært spesielt opptatt av å finne 

sammenhenger mellom slekt og makt. Mye kan tyde på at en kvinnelig Pradhan vil ha en positiv 

effekt for kvinners deltakelse i de politiske prosessene på dette nivået, uansett hvilken bakgrunn hun 

måtte ha. Pande og Ford (2011:17) viser til en studie av Beaman med flere fra 2010 som viser at 

sannsynligheten for at en kvinne skal uttale seg på et landsbyrådsmøte øker med 25 % når den 

politiske lederstillingen er reservert for kvinner. Dette kan føre til at saker som kvinner er opptatt av 

i større grad blir løftet frem. Også antall møter og tid de kvoterte kvinnene bruker på vervet sitt er 

med på å motbevise argumentet at kvinnelige representanter er et skalkeskjul for den mannlige 

eliten. I de nevnte delstatene skiller det 7 % i tidsbruk på panchayata mellom de mannlige og 

kvinnelige representantene
53

. 

 

                                                
48

Raman, The implementation of quotas for women: The Indian experience, 5 
49

Raman, The implementation of quotas for women: The Indian experience, 5 
50Chattopadhya og Duflo, Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India, 1434 
51Chattopadhyay og Duflo, Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India, 1436 
52Niranjana, Exploring gender inflections within Panchayati raj institutions: Women’s politicization in Andhra Pradesh, 

371-377 
53

Buch, Women’s experience in new panchayats: The emerging leadership of rural women, 17 
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Politiske konsekvenser av flere kvinner i lokalpolitikken 

Forskere påpeker at de nye kvinnelige politiske lederne er i hovedsak mindre utdannet, har mindre 

erfaring og er fattigere enn den som hadde samme posisjon tidligere (som i stor grad var menn). Det 

viser seg at disse faktorene ikke er viktigst for de politiske prioriteringene, men at politikerens 

kjønn er viktigere
54

. Chattopadhyay og Duflo (2004:1430) har sett spesifikt på to områder i 

delstatene Vest-Bengal og Rajasthan og hvordan kvinnene etter 1993 har påvirket hvilken politikk 

som blir prioritert. De viser tydelig hvordan menn og kvinner har ulike prioriteringer ved å se på 

hvilke saker som blir kommunisert til Pradhan fra lokalbefolkningen. Ønsker om investeringer i 

drikkevann stod for 31 % av alle henvendelsene gjort av kvinner og det tilsvarende for menn var 17 % 

i Vest-Bengal. I områder hvor Pradhan-stillingen var reservert for kvinner ble det oftere investert i 

saker som angikk kvinnene, slik som vannforskyvningen som kvinnene har hovedansvaret for. 

Forskere peker på at kvinnenes interesser blir bedre ivaretatt i disse områdene etter at kvoteringen 

ble igangsatt, altså den politiske deltakelsen gir kvinnemakt. Dette argumentet blir forsterket i 

Beaman med flere sin studie fra 2010 som tar for seg 11 indiske stater som alle viser at 

kvinnekvotering har gitt en økning i utdanning og vanninfrastruktur. Slike prioriteringer har fortsatt 

etter at den lovpålagte kvoteringen av lederstillingen har rullert og viser dermed hvor mye 

kvoteringen faktisk påvirker den lokale politikkens utfall
55

. 

 

Har den nye loven ført til holdningsendringer? 

Ett av argumentene mot kvoteringen til panchayata var oppfatningen om at kvinnelige ledere ikke 

egnet seg til å kontrollere kriminalitet. Iyer med flere (2010) i Pande og Ford (2011:20) viser at 

tiden etter kvoteringen har vist en økning på 44 % i rapporteringen av kriminalitet rettet mot 

kvinner og en tilsvarende økning i antall arrestasjoner for slik kriminalitet. Kvinner som bor i et 

område med en kvinnelig Pradhan tar oftere kontakt med politiet for å rapportere lovbrudd begått 

mot dem enn områder der Pradhan er mann. Kvinnene vil i tillegg, i høyere grad enn andre, oppleve 

at politiet løste saken deres. De må i mindre grad bestikke politiet for å få til dette, og få rapporterer 

at politiet ikke ville ta i mot anmeldelsen deres. Dette kan antyde en holdningsendring blant politiet 

mot kvinner i områder med kvinnelige Pradhan. Det har ikke vært en økning i kriminalitet mot 

menn eller kjønnsnøytral kriminalitet, som innbrudd, opprør eller brannstiftelser. Dette indikerer at 

det har skjedd fremskritt for kvaliteten av offentlige tjenester for befolkningen som helhet. 

 

En tydelig utviklingstendens med det nye lovtillegget er hvordan kvinners selvtillit har økt. Noen 

påpeker at ved å få kvinner inn i den offentlige sfære vil man på lengre sikt kunne endre 

                                                
54Pande og Ford, Gender quotas and female leadership: a review. Background paper for the world development report 

on gender, 19 
55Pande og Ford, Gender quotas and female leadership: a review. Background paper for the world development report 

on gender, 19 
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kjønnsrelasjonene i samfunnet og i familien. I noen tilfeller har man for eksempel sett at noen menn 

har tatt over enkelte oppgaver når kvinnene går på møter
56

. Kvinnelige medlemmer av panchayata i 

Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, og i Rajasthan melder om de oppfatter at deres sosiale status har 

økt som følge av deres nye verv. Dette gjelder spesielt for kvinner som kommer fra dalitsamfunn 

(urørbare) og stammesamfunn (48 % ). Kvinnene rapporterer om en økning i selvtillit, et skifte i 

livsstil og en bedre bevissthet om utdanning og økt bekymring for landsbyutviklingen
57

. Pande og 

Ford (2011:23) viser en tydelig forskjell på holdninger mot kvinner etter de første og de andre 

valgene. Sjansene for å bli gjenvalgt for de kvinnelige kandidatene var betraktelig høyere etter det 

andre valget. Dette henger sammen med at det tar tid for velgeren å venne seg til kvoteringen og å 

forstå de kvinnelige ledernes egenskaper. Studiene viser gjennomgående at i områder som har hatt 

kvotert kvinnelig Pradhan minsker menns fordommer mot kvinner og holdningene angående 

kvinners effektivitet som ledere blir bedret, dette har positive konsekvenser for 

kjønnsdiskriminering som helhet. I områder uten kvotering av Pradhan-stillingen økte andelen av 

kvinnelige kandidater, noe som viser at kvoteringen påvirker gjennom å få frem flere kvinnelige 

rollemodeller og øker mulighetene til å stille også i disse områdene. 

 

Shail Mayaram tegner et annet bilde av situasjonen. Hun ser hvordan de mannlige elitene utvikler 

strategier for å hindre tap av politisk makt i de rurale områdene. Et eksempel fra Rajasthan viser 

hvordan elitene har hjulpet frem «lydige» og «passende» kvinnelige kandidater, samtidig som de 

har hindret andre, mer «uregjerlige» kandidater fra å stille. Dette har blant annet skjedd gjennom 

propagandakampanjer som har vært basert på feilinformasjon. Menn som har vært i maktposisjoner 

og som føler seg truet av kvinnelige representanter hindrer ofte kvinnene i å utføre jobbene sine 

gjennom konsekvent stemme i mot forslag lagt frem av dem og gjennom trusler for at de skal holde 

seg hjemme. I mer ekstreme tilfeller har kvinnelige medlemmer blitt kastet ut av rådet på grunnlag 

av korrupsjonsanklager eller andre anklager om vanskjøtsel av jobben. Det har også vært flere 

tilfeller av grove overfall og fysisk vold mot kvinnelige representanter. Mayaram mener at 

eksemplene fra Rajasthan kan ses på som generelle konklusjoner for flere stater
58

. Pande og Ford 

(2011:13) identifiserer en negativ holdning mot kvoterte kvinnelige kandidater som et argument mot 

kvotering da dette kan oppfattes som en begrensning av valgmulighetene for velgerne og føre til at 

en slik frustrasjon blir rettet mot de kvinnelige kandidatene. I en spørreundersøkelse av kvoterte 

kvinnelige representanter i områder i Uttar Pradesh, Madhya Pradesh og i Rajasthan oppgir en stor 

del av disse familiene som den viktigste kilde til informasjon om det nye systemet med kvotering. 

                                                
56Raman, The implementation of quotas for women: The Indian experience, 5 
57Buch, Women’s experience in new panchayats: The emerging leadership of rural women, 20 
58

Shail Mayaram, New Modes of violence: The backlash against women in the panchayat system. I The violence of 

development: The politics of identity, gender & Social inequalities in India, redigert av Karin Kapadia. (New Delhi, 

Kali for women, 2002) 406-415 



13 

 

Mennene i det samme området oppførte statsansatte, media og andre medlemmer av panchayata 

som sine viktigste informasjonskilder. Dette viser at staten ikke har gjort en god nok jobb i å 

informere kvinnene om de nye mulighetene og rettighetene de har med det nye lovverket fordi de 

ikke har henvendt seg direkte til kvinnene
59

. Statistikk viser også at kvinnelige Pradhans har mindre 

sannsynlighet for å motta statlig trening for stillingen enn menn. Disse får oftere hjelp av sine 

ektemenn (43 %, menn av sine hustruer: 13 %)
60

. Buch (2000:8) ser dette i sammenheng med at det 

har gått for kort tid siden reformen ble innført til at de patriarkalske strukturene har endret seg når 

samfunnet blir påvirket av et like patriarkalsk system igjennom statsapparat. 

 

Konklusjon 

Forskerne er enige i at loven om kvotering har vært et gode for kvinnene, men er til en viss grad 

uenige om hvor effektiv den er uten å få på plass andre, og flere, tiltak for å endre de patriarkalske 

strukturene i samfunnet. For feministene er det her det største problemet ligger. I stor grad kan man 

si at lovverket i India støtter kvinners rettigheter og tilrettelegger for en større deltakelse i det 

politiske liv. Aller viktigst har kvoteringsordningen ført til en stor økning av kvinnelige politikere 

og deltakere i lokale valg. Det er nærliggende å konkludere at ved å få kvinnene inn i politikken, 

som kvoteringen tilrettelegger for, blir også politikken endret. Med flere kvinnelige politikere blir 

det større fokus på politikk som kvinner er opptatt av og som angår dem. Vi ser at kvotering til 

panchayata fører med seg flere fordeler for kvinnene, blant annet knyttet til kvinnenes selvtillit og 

status i det lokale samfunnet. Samtidig peker forskerne på eksempler på det motsatte, hvor vold og 

utstøting av de kvinnelige representantene forekommer. Det tar lang tid å endre holdninger og 

tradisjoner og mye tyder på at for liten tid har gått for å kunne se noen varige og konkrete 

konsekvenser av kvoteringen på dette området.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Buch, Women’s experience in new panchayats: The emerging leadership of rural women, 15 
60 Chattopadhyay og Duflo, Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India, 1436 



14 

 

 

Bibliografi 

 
Internettkilder 

 
Buch, Nirmala. Women’s experience in new panchayats: The emerging leadership of rural women. 

Centre for women’s development studies. New Delhi, 2000 

http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensExperienceNirmalaBuch.pdf   

Lastet ned 28.09.2011 
 

 

Chattopadhyay, Raghabendra og Duflo, Esther, «Women as policy makers: Evidence from a 

randomized policy experiment in India», Econometrica, vol. 72, nummer 5, (september 2004): 

1409-1443. Lastet ned fra Massachusetts institute of technology sin hjemmeside: http://econ-

www.mit.edu/files/792 

Lastet ned 28.09.2011 

 

Kasturi, Leela. Development, patriarchy, and politics: Indian women in the political process, 1947-

1992. Centre for women’s development studies. New Delhi, 1998 

http://www.cwds.ac.in/OCPaper/DevelopmentPatriarchyandPolitics.pdf 

Lastet ned 28.09.2011 

 

Kazi, Seema. Gender, governance and women’s rights in South Asia. Centre for women’s develop-

ment studies. New Delhi, 2011 

 http://www.cwds.ac.in/OCPaper/occasional-paper-September-57-seema-2011.pdf 

Lastet ned 28.09.2011 

 

Menon, Nividita. Reservation for women: ‘ Am I that name?’. Kapittel i boken av samme forfatter, 

«Recovering subversion. Feminist politics beyond the law». Publisert på Kafila. Org, 12.06.2009. 

http://kafila.org/2009/06/12/reservations-for-women-am-i-that-name/ 

Lastet ned 06.10.2011 

 

Pande, Rohini og Ford, Deanna. Gender quotas and female leadeship: A review. Background paper 

for the World Development Report on Gender. 07.04.2011. Publisert på Harvard Kennedy Universi-

ty sin hjemmeside,: http://www.hks.harvard.edu/fs/rpande/papers/Gender%20Quotas%20-

%20April%202011.pdf  Lastet ned 28.09.2011 

 

Sarkar, Lotika. Women’s movement and the legal process. Center for women’s development studies. 

New Delhi,1995 

http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensMovementLS.pdf 

http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensExperienceNirmalaBuch.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensExperienceNirmalaBuch.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensExperienceNirmalaBuch.pdf
http://econ-www.mit.edu/files/792
http://econ-www.mit.edu/files/792
http://econ-www.mit.edu/files/792
http://econ-www.mit.edu/files/792
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/DevelopmentPatriarchyandPolitics.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/DevelopmentPatriarchyandPolitics.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/DevelopmentPatriarchyandPolitics.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/occasional-paper-September-57-seema-2011.pdf
http://kafila.org/2009/06/12/reservations-for-women-am-i-that-name/
http://www.hks.harvard.edu/fs/rpande/papers/Gender%20Quotas%20-%20April%202011.pdf
http://www.hks.harvard.edu/fs/rpande/papers/Gender%20Quotas%20-%20April%202011.pdf
http://www.hks.harvard.edu/fs/rpande/papers/Gender%20Quotas%20-%20April%202011.pdf
http://www.hks.harvard.edu/fs/rpande/papers/Gender%20Quotas%20-%20April%202011.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensMovementLS.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensMovementLS.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/WomensMovementLS.pdf


15 

 

Lastet ned 29.09.2011 

 

Sharma, Kumud. Power vs. Representation: Feminist dilemas, ambivalent state and the debate on 

reservation for   women in India. Centre for women’s development studies. New Delhi, 1998 

 http://www.cwds.ac.in/OCPaper/PowervsRepresentation-Kumud.pdf 

Lastet ned 28.09.2011 

 

United Nations office on drugs and crimes. The status of women in India. 05.06.2003 

www.unodc.org/pdf/india/publications/women_Book-6-5-03/09_statusofwomeninindia.pdf 

Lastet ned 08.11.2011 

 

 

Bokkilder 

Haksar, Nandita. Demystification of law for women. New Delhi: Lancer Press, 1986 

 

Kapadia, Karen. The violence of development: The politics of identity, gender & social inequalities 

in India. New Delhi: Kali for women, 2002 

 

Liddle, Joanna og Joshi, Rama. Daughters of independence: Gender, caste and class in India. New 

Delhi: Kali for women, 1986 

 

Mayaram, Shail. «New Modes of violence: The backlash against women in the panchayat system». 

I The violence of development: The politics of identity, gender & Social inequalities in India, redi-

gert av Karin Kapadia. New Delhi: Kali for women, 2002 

 

Niranjana, Seemanthini.” Exploring gender inflections within Panchayati raj institutions: Women’s 

politicization in Andhra Pradesh”. I The violence of development: The politics of identity, gender & 

Social inequalities in India, redigert av Karin Kapadia. New Delhi: Kali for women, 2002 

 

Raman, Vasanthi. “The implementation of quotas for women: The indian experience”.  Centre for 

women’s development studies. New Delhi, 2002. Publisert 25.09.2002 på en regional workshop om 

implementering av kvoter: Asiatiske erfaringer, i Jakarta, Indonesia.   

 

Sen, Samita. “Towards a feminist politics? The Indian women’s movement in historical 

perspective”. I The violence of development: The politics of identity, gender & Social inequalities in 

India, redigert av Karin Kapadia. New Delhi, 2002 

http://www.cwds.ac.in/OCPaper/PowervsRepresentation-Kumud.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/PowervsRepresentation-Kumud.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/PowervsRepresentation-Kumud.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/PowervsRepresentation-Kumud.pdf
http://www.cwds.ac.in/OCPaper/PowervsRepresentation-Kumud.pdf

