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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine the underlying tendencies of the Hungarian 

nationalism in relation to women's rights. Thus, the study aims to analyse which actual effects 

these nationalist tendencies have on women's rights. This is done using feminist critical 

ideology analysis. The thesis focuses on women's right to protection from discrimination in 

relation to family, work and political participation, as stipulated in the UN Women's rights 

Convention. Through analysis of the actual content of the government’s report to the UN 

Women's rights Commission together with a contextual analysis, it is possible to outline the 

Hungarian government's impact on women’s rights. To give the thesis a further depth the 

theory and practice of the Hungarian nationalism is examined from two different feminist 

theories; standpoint feminist theory and postmodern feminist theory. Though the theories 

assume different problem formulations, the study shows that both of the theories indicate a 

decline regarding women's rights in the areas mentioned. Standpoint feminist theory criticizes 

the fact that women's experiences have not been taken into account in the formation of the 

nationalist politics. The postmodern feminism is critical towards the narrow definition of 

family and women demonstrated in the report. Based on these theories, it is possible to 

distinguish a sharp criticism regarding the impact of the Hungarian nationalism on women's 

rights. The nationalist government of Hungary has failed to take women’s experience into 

account and if women are seen as actors, it is in the narrow sense of reproductive actors and 

as mothers. 

 

Keywords: Hungary, nationalism, standpoint feminism, postmodern feminism, women’s 

rights, ideology analysis 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Abstract 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den ungerska nationalismens bakomliggande 

tendenser i förhållande till kvinnors rättigheter. Därmed syftar uppsatsen också till att kunna 

urskönja på vilka sätt den ungerska nationalismen faktiskt påverkar kvinnors rättigheter. Detta 

görs med hjälp av en feministisk kritisk ideologianalys. Ideologianalysen fokuserar på 

kvinnors rätt till skydd från diskriminering i förhållande till familj, arbete och politiskt 

deltagande, vilket stipuleras i FN:s kvinnokonvention. Den ungerska regeringens inverkan på 

kvinnors rättigheter påvisas genom en analys av själva texten i regeringens rapport till FN:s 

kvinnokommission, sammantaget med en kontextanalys. För att ge uppsatsen ett ytterligare 

djup analyseras den ungerska nationalismens teori och praktik utifrån två feministiska teorier; 

ståndpunktsfeministisk teori och postmodern feministisk teori. Även om teorierna antar olika 

former av problemformuleringar, så påvisar studien en nedgång gällande kvinnors rättigheter 

på de nämnda områdena. Ståndpunktsfeminismen kritiserar att man i formandet av den 

nationalistiska politiken inte tagit hänsyn till kvinnors erfarenheter.  Den postmoderna 

feminismen problematiserar den snäva definitionen av familj och kvinnor som rapporten 

påvisar. Utifrån dessa teorier går det att utläsa en skarp kritik gällande nationalismens 

påverkan på kvinnors rättigheter. Ungerns nationalistiska regering har misslyckats med att ta 

kvinnors erfarenheter i beaktande och om kvinnor ses som aktörer för nationen är det i en 

snäv bemärkelse, som reproduktiva aktörer och mödrar.  

  

Nyckelord: Ungern, nationalism, ståndpunktsfeminism, postmodern feminism, kvinnors 

rättigheter, ideologianalys 
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1 Inledning 

 

Det blåser nationalistiska vindar i Europa. Ungern är inget undantag. I det ungerska 

parlamentsvalet 2010 vann en konservativ regering, ledd av partiet Fidesz, stort. Denna vinst 

upprepades vid parlamentsvalet 2014. Den nuvarande ungerska regeringen har i flertalet 

sammanhang, bland annat av EU, kritiserats för dess starkt nationalistiska underton. Samtidigt 

vittnar ungerska och europeiska kvinnoorganisationers rapporter om en försämring gällande 

kvinnors rättigheter i landet. Rapporterna tar upp ett flertal exempel på denna försämring. Det 

statliga maskineriet som byggts upp för att främja jämställdhet verkar till stor del ha 

avvecklats och de frågor som berör kvinnors rättigheter har flyttats från en 

likabehandlingsenhet till en familjeenhet. Endast en kvinna sitter i den nuvarande regeringen 

och den nationella handlingsplan som den föregående regeringen utformade har inte 

implementerats. Lagtexter som berör kvinnors rättigheter har ändrats, på så sätt att kvinnors 

skydd från diskriminering har försvagats. Det talas om ett paradigmskifte från ”gender 

mainstreaming” till ”family mainstreaming” 1.  

Denna uppsats har för avsikt att undersöka hur den nationalistiska politiken som idag 

förs i Ungern påverkar kvinnors rättigheter. Den ungerska nationalismens förståelse av 

kvinnors rättigheter och jämställdhet synliggörs genom att dess idémässiga funktion granskas. 

För att kunna utläsa nationalismens faktiska påverkan tas kontexten i beaktande, genom en 

analys av hur ramverket för kvinnors rättigheter har utvecklats sedan 2010. Med hjälp av två 

feministiska teorier kommer den ungerska nationalismen att undersökas från synvinklar som 

ämnar tillföra något nytt till diskussionen.  

  

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Anledningen till att Ungern är objektet för denna studie är att landet utgör en väldigt 

intressant kontext i sammanhanget. Detta beror på att det verkar som att utvecklingen 

gällande jämställdhet ganska tvärt ändrade fokus, i och med att den nationalistiska regeringen 

kom till makten efter parlamentsvalet 2010. 

                                                 
1 Hungarian Women’s Lobby, European Roma Rights Centre. “Alternative report submitted to the UN CEDAW 
Committee for consideration in relation to the examination of the combined seventh and eighth periodic reports 
of Hungary.” Januari 2013.  
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Syftet med denna uppsats är därmed att undersöka om det finns några bakomliggande 

tendenser gällande den ungerska nationalismen som berör kvinnors rättigheter, samt att 

granska huruvida dessa nationalistiska tendenser faktiskt påverkar kvinnors 

rättighetssituation.  Med detta syfte som utgångspunkt ämnar uppsatsen granska hur den 

ungerska jämställdhetspolitiken har utvecklats efter 2010, då en nationalistisk regering vann 

parlamentsvalet.  För att kunna infria syftet kommer två olika feministiska teorier att 

användas. De båda teorierna har olika utgångspunkter, därmed kan de ge olika svar på hur 

ungerska kvinnors rättigheter har påverkats av den ungerska nationalismen. Frågeställningen 

nedan är också kopplad till den valda metoden, ideologianalys, på så sätt att den berör både 

den ideologiska teorin och hur situationen gällande kvinnors rättigheter i Ungern de facto har 

utvecklats. 

 

Vilka idémässiga tendenser avseende kvinnors rättigheter i förhållande till familj, 

arbete och politisk delaktighet kan skönjas inom den ungerska nationalismen och 

vilken faktisk påverkan har dessa tendenser?  

 

1.2 Material och avgränsningar 

 

Uppsatsen avgränsas med hjälp av att ett antal centrala begrepp har valts ut, som vägleder 

valet av material, frågeställning och den kommande analysen. Dessa begrepp är familj, nation 

och politisk delaktighet. De relevanta begreppen är utvalda för att de går att återfinna i den 

feministiska och den nationalistiska diskursen, men med olika betydelser. Att reda ut 

betydelserna av begreppen kommer därmed att fungera som ett verktyg som fördjupar 

analysen. Begreppens funktion i uppsatsen kommer att förklaras mer utförligt i 

metodavsnittet. 

Vidare avgränsas uppsatsen av att tre artiklar i Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women (hädanefter benämnd som CEDAW) står i fokus för 

undersökningen. Anledningen till att just dessa artiklar används är att de är intressanta utifrån 

tidigare forskning, de utvalda begreppen och den utveckling gällande jämställdhet som har 

skett i Ungern. Artikel 7 fastställer statens ansvar att avlägsna diskriminering och hinder för 

kvinnor gällande politisk delaktighet. Artikel 11 fastställer statens ansvar att motverka 
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diskriminering i arbetslivet och stipulerar dessutom människans rätt att arbeta. Artikel 16 

fastställer statens ansvar att med alla lämpliga medel minimera diskriminering i familjelivet.2  

 

1.2.1 Primärmaterial 

 

Denna uppsats primärmaterial utgörs av den ungerska statens svar på FN:s 

kvinnokommissions lista över problem och frågor i förhållande till de periodiska rapporter 

som den ungerska staten har lämnat in. Den ena svarsrapporten är skriven 2007, då Ungern 

leddes av en socialistisk regering. Den andra rapporten är skriven för perioden 2012-2013, då 

en nationalistisk och konservativ regering styrde landet. Anledningen till att dessa två 

rapporter är utvalda som primärmaterial är att de ger den ungerska statens direkta syn på hur 

eventuella brister gällande kvinnors rättigheter ska bemötas. 

 Uppsatsen lägger större fokus på den senare rapporten, som är skriven av den 

nuvarande nationalistiska regeringen. Detta beror på att uppsatsen undersöker nationalismens 

påverkan på kvinnors rättigheter. Trots det har den första rapporten en viktig funktion, 

eftersom landet då styrdes av en socialistisk och liberal regering, vilket kan ge en förståelse 

för eventuella olikheter i hur de olika ideologierna antar frågan om kvinnors rättigheter. 

Utifrån denna förståelse kan den nationalistiska regeringens eventuella påverkan utvärderas 

tydligare. Även primärmaterialet avgränsas på så sätt att endast de delar som berör 

diskriminering i arbetslivet, diskriminering i samband med familjeförhållanden samt kvinnors 

möjligheter till politisk delaktighet, redogörs för.  

 

CEDAW- rapporten från 2007 är skriven av en socialistisk och liberal regering. Rapporten 

granskas på så sätt att den dåvarande regeringens syn på kvinnors rättigheter i förhållande till 

familj, arbete och politisk delaktighet framhålls. En källkritisk fråga gällande denna rapport är 

det faktum att Ungern gick med i EU tre år innan den skrevs. Detta skulle kunna vara en 

anledning, bortom det ideologiska, till att genomföra olika jämställdhetsåtgärder. Denna fråga 

behandlas i kontextdelen av analysen, som berör kontexten som rapporterna har kommit ur.3 

 

                                                 
2 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1249 UNTS 13, 3 September 
1981 (‘CEDAW’), art, 7, art. 11,
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 art. 16. 
3 CEDAW, ”Responses to the list of issues and questions with regard to the consideration of the sixth periodic 
report, Hungary” 30 April 2007, CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1. 



 

CEDAW-rapporten från 2012-2013 är skriven av den konservativa regering som styrt 

Ungern sedan 2010 och som nyligen vann parlamentsvalet igen 2014. Denna rapport 

framhåller hur åtgärder såsom att ändra konstitutionen och omstrukturera den nationella 

handlingsplanen för jämställdhet, ska förbättra kvinnors rättighetssituation. Samtidigt är det 

just dessa åtgärder som kritiseras i ungerska kvinnoorganisationers rapporter. Vidare är det 

tydligt i rapporten att fokus på familjen och demografisk utveckling är viktigt. 

Sekundärmaterialet utgör den kontext som rapporten har skapats i, vilket bör kunna förklara 

på vilket sätt den ungerska regeringen menar att dessa åtgärder gynnar kvinnor, medan 

kvinnoorganisationer menar att de bryter ned ett nyligen påbörjat statligt ramverk för 

jämställdhet.4 

 

1.2.2 Sekundärmaterial 

 

Sekundärmaterialet utgörs dels av tidigare forskning gällande feminism och nationalism, 

nationalism i Ungern samt kvinnors rättigheter i Ungern och dels av rapporter från ungerska 

kvinnoorganisationer.  

 Angående feminism och nationalism används Anne McClintocks5 och Jill Vickers6 

vetenskapliga artiklar i ämnet. De är båda kritiska till den tidigare forskningen kring 

nationalism och feminism, som de anser endast har tagit hänsyn till en sorts kvinnas 

erfarenheter, det vill säga den vita europeiska medelklasskvinnan. Dock har de olika 

förhållningssätt gällande på vilket sätt detta är problematiskt och vad som bör göras åt det. 

Genom att använda deras artiklar ges också en förståelse för den forskning som de kritiserar. 

Dels för att den forskning som föregick dessa artiklar förklaras och nämns och dels för att 

båda, men framför allt McClintock menar att den tidigare forskningens framställning av 

nationalism har flera rättfärdigade poänger. 

 Gällande nationalism i Ungern används en bok av Jan Å. Johansson och Philip Lerulf7 

och en vetenskaplig artikel, skriven av Bartek Pytlas8. Både artikeln och boken diskuterar den 

                                                 
4 CEDAW. ” Replies of Hungary to the list of issues to be taken up in connection with the consideration of its 
combined seventh and eighth periodic reports”, 11 February – 1 March 2013, CEDAW/C/HUN/Q/7-8/Add.1. 
5 McClintock, Anne. 'Family feuds: gender, nationalism and the family', Feminist review (Print)., 44, 1993, s. 
61-80, 1993. 
6 Vickers, Jill. ´Bringing Nations In: some methodological and conceptual issues in connecting feminisms with 
nationhood and nationalisms´, International Feminist Journal of Politics 8 no. 1 (2006): 84-109. 
7 Johansson, Jan Å. & Lerulf, Philip. Extrema Europa: nationalchauvinismens framväxt i Ungern, Nederländerna 
och Danmark, Lund: Sekel, 2012. 
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nuvarande ungerska nationalismen, men tar hjälp av historiska förklaringar för att förstå läget. 

De bidrar dock med olika perspektiv till uppsatsen, då boken är mer inriktad på att förklara 

det extremnationalistiska partiet Jobbiks väg till en maktposition och partiets påverkan på 

parlamentets politik. Artikeln ger istället exempel på hur språket i lagtexter faktiskt har 

ändrats, vilket ger en bild av den ungerska statens faktiska språk och uttryck. 

Gällande kvinnors rättigheter i Ungern består materialet av två vetenskapliga artiklar 

och en bok, samt en ungersk kvinnoorganisations skuggrapport till CEDAW och en rapport 

från Europaparlamentet. Susan S. Arpad och Sarolta Marinovich skriver i en artikel från 1995 

att kvinnors rättigheter verkar ha försämrats sedan Ungern blev självständigt och 

marknadsekonomi infördes.9 En annan forskare i ämnet, Andrea Pető, menar dock att 

kvinnors rättigheter var på väg att komma på agendan innan revolutionen 1956, som 

resulterade i att Ungern fick ett kommunistiskt styre.10 Både artikeln och boken bidrar till 

förståelsen för vilken historia den nuvarande politiska miljön bottnar i. De förklarar vilken 

roll kvinnors rättigheter har haft, vilket påverkar den nuvarande situationen. 

 En artikel som ger en bild av hur politiken påverkar kvinnors rättigheter i dagens 

Ungern är Erica Kispetérs11. Med hjälp av att undersöka hur familjepolicys har förändrats 

under 2000-talet, urskiljer Kispetér hur mycket EU har påverkat gällande 

jämställdhetspolitiken och hur mycket som fortfarande influeras av en modersinriktad agenda. 

Dock är artikeln skriven 2009, vilket innebär att den inte tar hänsyn till den utveckling som 

den nuvarande konservativa regeringen står bakom. 

 I och med att det inte har gått att finna akademiska artiklar eller böcker som handlar 

om just den ungerska nationalismens påverkan på kvinnors rättigheter, får två rapporter utgöra 

kontexten i detta fall. Den ena rapporten är en skuggrapport som organisationerna Hungarian 

Women’s Lobby (hädanefter HWL) och European Roma Rights Centre (hädanefter ERRC) 

har gett ut. Denna rapport tar upp de problem och framsteg som de upplever att Ungern har 

gjort sedan den förra periodiska rapporten. Rapporten har främst ett kvinnofokus, men tar 

också upp den multipla diskriminering som romska kvinnor utsätts för. 12 Multipel 

diskriminering av romska kvinnor är ett stort och ytterst viktigt problem, men blir inte del av 

                                                                                                                                                         
8 Pytlas, Bartek. Radical-right narratives in Slovakia and Hungary: historical legacies, mythic overlaying and 
contemporary politics. Patterns of Prejudice 47 no.2 (2013): 162-183. 
9 Arpad, Susan S. & Marinovich, Sarolta.'Why hasn't there been a strong women's movement in 
Hungary?',in. Journal of popular culture., 29(1995):2, s. 77-96, 1995. 
10 Pető, Andrea.Women in Hungarian politics, 1945-1951, East European Monographs, Boulder, 2003. 
11 Kispéter, Erika. QUING (Quality in Equality in Gender + Equality Policies) Conference, October 2-3, 
Budapest. “Family policy debates in post-state socialist Hungary: from maternalism to gender equality”, 2009. 
12 Hungarian Women´s Lobby, European Roma Rights Centre, 2013. 
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just denna uppsats, då det hade krävt en ytterligare teoretisk dimension som rör sig utanför 

studiens räckvidd. 

Den andra rapporten, är skriven av Eva Fodor, som undervisar i genus på Central 

European University i Ungern. Rapporten är skriven på begäran av Europaparlamentets 

Commitee on Women´s Rights and Gender Equality. På första sidan av rapporten understryks 

dock att endast rapportens författare kan stå till svars för de åsikter som uttrycks. I rapporten 

återges vad som har skett i termer av policys och lagar gällande kvinnors rättigheter mellan 

2010 och 2013.13  

Rapporterna tar upp ungefär samma problem och framgångar gällande kvinnors 

rättigheter. Detta ger rapporterna ökad trovärdighet, då de är skrivna oberoende av varandra. 

Det kan också ses som positivt att den ena är skriven av en akademiker och den andra av en 

kvinnorättsorganisation, då det ger olika utgångspunkter gällande agenda och trovärdighet.  

Vidare är det bra att det materialet är producerat i Ungern, som är subjektet för studien, då det 

ger en blick inifrån. 

                                                 
13 Fodor, Eva. “The policy on gender equality in Hungary - Update 2013” European Parliament, Directorate 
General for Internal Policies, Policy Department C, Citizens Rights and Constitutional Affaires, 2013. 
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2 Teori och metod 

 

I denna del förklaras uppsatsens ramverk. Uppsatsen utgår från en ideologikritisk metod, med 

två olika feministiska teorier som kritiskt perspektiv. Den valda teorin och metoden ska 

därmed kunna bistå med att låta primärmaterialet besvara den ursprungliga frågeställningen. 

 

2.1 Teori 

 

Uppsatsen utgår dels från ståndpunktsfeministisk teori och dels från postmodern feministisk 

teori. Den postmoderna feministiska teorin har uppkommit som en form av kritik av den 

ståndpunktsfeministiska teorin. Anledningen till att dessa två teorier är utvalda är att de kan 

ge olika perspektiv och möjligtvis till och med olika svar på uppsatsens frågeställning. Den 

ståndpunktsfeministiska teorin utgår från kvinnors gemensamma erfarenheter och kön som 

kategori. Den postmoderna feministiska teorin utgår istället från genus, det vill säga kön som 

en social konstruktion och har större fokus på en mångfald i erfarenheter. Därmed tillhör 

ståndpunksteorin en tradition som kallas för likhetsfeminism, medan den postmoderna teorin 

utgår från traditionen särartsfeminism.  Båda teorierna har dock jämlikhet mellan könen som 

mål.14 För att fördjupa den analys som dessa teorier ska vara utgångspunkt för kommer deras 

syn på familj och arbete, nation och politisk delaktighet även att redas ut, med hjälp av 

forskningsöversikten i kommande avsnitt.   

 

2.1.1 Ståndpunktsfeministisk teori 

 

 I boken Feminist Political Theory, skriven av Valerie Bryson, kategoriseras feministisk 

ståndpunktsteori under marxistisk och socialistisk teori. Ståndpunkt kan i detta sammanhang 

förstås som en utgångspunkt eller grundtanke. Ståndpunktsteorin strävar efter att undersöka 

kvinnors underordnade ställning utifrån kvinnors gemensamma erfarenheter. En av faktorerna 

för att undersöka detta är kvinnors materiella verklighet. Genom att utgå från kvinnors 

materiella verklighet skapas en kunskap om könsrelationer som inte manlig forskning kan 

                                                 
14 Arneil, Barbara. Politics & feminism. Oxford: Blackwell, 1999, sida 100-101. 
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uppnå. Ståndpunkten i teorin är alltså att kvinnor har ett materiellt intresse för att öka 

kunskapen gällande relationer mellan könen. Detta beror på att samhällen är uppbyggda kring 

en könsmaktsordning, vari kvinnor har en underordnad ställning i förhållande till män. 15 

I och med att ståndpunktsteorin fokuserar på kvinnors gemensamma erfarenheter, så 

har teorin fått kritik för att inte ta hänsyn till att även kvinnor har olika erfarenheter och 

ställningar i samhället. Detta har lett till att senare teoretiker inom ståndpunktsfeminismen har 

understrukit att det ändå finns en mångfald i kvinnors upplevelser och erfarenheter, men att i 

och med att kvinnor är så pass överrepresenterade inom exempelvis barnomsorg, så kan man 

tala om gemensam kvinnlig erfarenhet inom det området. Men, argumenterar Bryson, ju mer 

ståndpunktsteorin tar hänsyn till mångfaldsargumentet, ju mindre användbar blir teorin.16 

Susan J Hekman undersöker ståndpunktsteorin i boken ”The Future of Differences”. 

Hekman håller inte helt och hållet med Bryson i kritiken av ståndpunktsfeminismen. Genom 

att undersöka en av de viktigaste teoretikerna inom denna gren, Nancy Hartsock, förklarar 

Hekman att ståndpunktsfeminism på många sätt har fört den feministiska forskningen 

framåt.17 Ståndpunktsfeminismen bygger dels på kvinnors erfarenheter, men också på att all 

kunskap är situerad, det vill säga utgår från vilken position en person har i världen. Hekman 

menar att situerad kunskap är pluralistisk i sig självt, genom att den kan utgå från olika sorters 

människors positioner, vilket kan inbegripa exempelvis faktorer som klass, etnicitet och 

sexualitet. Därmed kan kvinnors erfarenheter ses som en mångfaldig utgångspunkt.18  

 

2.1.2 Postmodern feministisk teori 

 

Postmodern feministisk teori uppkom som en kritik mot den upplevda essentialistiska bild av 

kvinnor, som den radikala och marxistiska feminismen erbjuder. En rörelse inom feminismen 

black feminism, började med att kritisera hur feminismen tidigare endast utgått från vita 

kvinnors erfarenheter. Black feminism rörelsen utvecklade en systemkritik av den rådande 

feministiska forskningen, som gick ut på att vidga synen på vem kvinnan är och hur 

                                                 
15 Bryson, Valerie. Feminist political theory an introduction, 2nd ed., Palgrave Macmillan, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire, 2003, E-Bok, sida 218-219. 
16 Bryson, 2003, sida 220. 
17 Hekman, Susan. The Future of Differences : Truth and Method in Feminist Theory. Hoboken: Wiley, 2013.  
E-Bok, sida 30. 
18 Hekman, 2013, sida 38. 

 8 



 

könsmaktsordningen påverkar kvinnor i olika situationer. Dessutom kritiserades 

europacentreringen av forskningen.19  

 Den postmoderna feministiska teorin betonar könets natur som konstruerad och 

föränderlig. Vidare ifrågasätts den normativa heterosexualiteten som en utgångspunkt för att 

tala om feminism. Istället för att diskutera kön, diskuteras genus. Med genus menas det socialt 

konstruerade könet. Detta innebär att det biologiska könet inte behöver vara utgångspunkten. 

Istället kan den kulturella könstillhörigheten vara viktigare för en persons identitet.20 

 För att påvisa hur den postmoderna feministiska teorin kan fungera i praktiken nämns 

följande exempel; när kvinnors rättigheter i arbetslivet diskuteras kan det verka som att man 

måste utgå från två alternativ i konflikt, att antingen peka på kvinnors specifika behov och 

intressen eller forma sig efter en manlig norm. Enligt den postmoderna feminismen kan detta 

lösas genom att utmana den rådande förståelsen av att jämställdhet kräver att skillnader 

mellan könen raderas ut. När detta diskuteras i termer av genus istället för kön, finns en större 

individualitet i hur människor tolkas. På så sätt är en fungerande strategi att både argumentera 

för högre status av typiskt kvinnliga jobb och att ge kvinnor tillträde till typiskt manliga jobb. 

Problemet diskuteras därmed i termer av ”femininitet och maskulinitet” istället för man och 

kvinna.21 

 Den kanske viktigaste kritiken av den postmoderna feministiska teorin är att den gör 

det svårt att argumentera för kvinnors rättigheter på ett verkningsfullt sätt. Den kollektiva 

identifieringen som kanske behövs för en samlad politisk kamp mot patriarkatet, kan med 

postmodern feministisk teori bli svår att urskilja.22  

 De båda teorierna bidrar alltså med olika analyser gällande feminism. Just därför är de 

intressanta att använda, då de fördjupar analysen av den ungerska nationalismen. 

Ståndpunktsfeminismen utgår från kvinnors gemensamma erfarenheter och kön som kategori, 

vilket vittnar om en strävan efter en kollektiv identitet. Detta kritiseras av den postmoderna 

feminismen som utgår från genus och en mångfald i erfarenheter. Båda teorierna har sina 

svagheter och tydligheter, vilket analysen kommer att synliggöra.  

  

 

                                                 
19 Bryson, 2003, sida 230-233. 
20 Gemzöe, Lena. Feminism, Stockholm: Bilda, 2002, sida 138-140. 
21 Bryson, 2003, 236-237. 
22 Bryson, 2003, 240-241. 
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2.2 Metod 

 

Uppsatsen utgår från en kritisk ideologianalys, med fokus på begrepp som är centrala för 

uppsatsens tematik. Anledningen till att kritisk ideologianalys har valts som metod, är att 

uppsatsen på så sätt kan undersöka själva primärmaterialet, dess underliggande budskap och 

den kontext som materialet har framställts i. Den kritiska ideologianalysen berör också 

ideologins syfte och effekt, vilket är relevant för uppsatsens syfte. Syftet med den 

ideologikritiska analysen är att den ska bistå med att utläsa centrala teman och tendenser i 

primärmaterialet. Tillsammans med den feministiska teorin, som bidrar med ett kritiskt 

perspektiv, syftar detta metodval till att kunna tillföra en ny dimension gällande forskningen 

om feminism och nationalism.  

Något som är viktigt att notera här är att nationalism som ideologi ska ses i en vid 

mening, som en ideologi som bygger på en grupp (nationens medlemmar) som delar 

kollektiva värden och intressen. Denna kollektiva identitet står enligt nationalismen över 

andra eventuella identiteter, så att nationens självförverkligande är i centrum. På så sätt ska 

nationen kunna säkra full kontroll över sitt territorium. Den nationalism som förespråkas i 

Ungern har vissa drag av etno-nationalism, vilket innebär att statens medborgare bör 

avgränsas till ett sorts folk, med en sorts unik kultur och etnicitet.23  

Göran Bergströms och Kristina Boréus bok ”Textens mening och makt – Metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys” utgör grundmaterialet för den ideologikritiska metoden.24 

Utifrån denna metod synliggörs den ungerska nationalismens ideologi och funktion i 

förhållande till kvinnors rättigheter. 

I enlighet med den kritiska ideologianalysen, består analysen av tre steg. 

Ideologianalysen appliceras på primärmaterialet, det vill säga den ungerska regeringens svar 

på CEDAW:s synpunkter och problem gällande jämställdhet i landet. Den första delen av 

analysen är en redogörelse av relevanta delar i dokumenten. Nästa del är ett tydliggörande av 

vilka bakomliggande betydelser som kan finnas i texterna. Dessa två första steg har stort 

fokus på den teoretiska dimensionen. Den tredje delen handlar om att förklara själva 

kontexten, vari texten har sitt ursprung. Detta tredje steg ska ge en praktisk dimension till 

studien, utifrån vilken relationen mellan ideologins teori och praktik kommer att jämföras. 

                                                 
23 Johansson, Rune. Nationalism. Nationalencyklopedin. 2014. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/nationalism (senast hämtad 2014-05-27). 
24 Bergström, Göran, Boréus, Kristina. (red.). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys. Lund: Studentlitteratur, 2000. Kapitel 4. 
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Enligt kritisk ideologianalys får en ideologi sin innebörd först när den relateras till exempelvis 

samhälleliga grupper eller institutioner. I denna uppsats innebär det att texten relateras till 

kvinnor som grupp. Med det i åtanke utgör kvinnoorganisationers rapporter och tidigare 

forskning om feminism och nationalism kontexten i detta fall.25  

Därmed inbegrips uppsatsens feministiska utgångspunkt även i metoden. Det vill säga 

att den kritiska ideologianalysen som metod antar ett feministiskt förhållningssätt i denna 

uppsats. Detta är viktigt att klargöra, för att påvisa uppsatsens utgångspunkt. Kritisk teori 

innebär ett ställningstagande och är en form av normativ forskning. Men Bergström och 

Boréus menar att så länge forskaren är medveten om sina värdepremisser och påvisar dessa, 

behöver det inte vara ett problem. 26  Dessutom kan normativ forskning bidra till nya viktiga 

perspektiv på tidigare forskning, vilket denna uppsats ämnar göra.  

Centrala begrepp för uppsatsen är familj, arbete och politisk delaktighet. Begreppen 

fungerar på ett vägledande sätt när primärmaterialet läses och analyseras. Tanken är att den 

relevanta forskning som finns i ämnet och den specifika kontext som nationalismens framväxt 

i Ungern utgör, därmed ska beaktas på ett relevant sätt i analysen. 

                                                 
25 Bergström, Boréus, 2000, sida 165-166. 
26 Bergström, Boréus, 2000, sida 171-172. 
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3 Litteraturöversikt och tidigare forskning 

 

Under informationssökningen har tre viktiga teman gällande tidigare forskning på ämnet 

identifierats: generell forskning om nationalism och feminism, forskning om nationalismens 

framväxt i Ungern och forskning om utvecklingen gällande kvinnors rättigheter i Ungern.  

Det finns mycket forskning kring nationalism och feminism, men också en del 

intressanta konflikter som kommer att diskuteras nedan. Angående forskningen om 

utvecklingen av kvinnors rättigheter i Ungern finns det relativt lite som tar upp den nuvarande 

nationalistiska politikens påverkan, i och med att situationen är förhållandevis ny. Det finns 

några böcker och vetenskapliga artiklar om socialismens påverkan på kvinnors rättigheter, 

men inte speciellt mycket om nationalismens påverkan. Socialismens påverkan är ändå av 

intresse att kort redogöra för, eftersom dess långa arv i landet påverkar dagens situation. Men 

gällande nationalismens påverkan finns det endast rapporter från organisationer som arbetar 

för kvinnors rättigheter, vilket är anledningen till att dessa rapporter utgör materialet i denna 

fråga. Översikten har också en funktion i uppsatsen på så sätt att den utgör en del av den 

kontext som används i analysdelen. 

 

3.1 Nationalism och feminism  

 

Angående forskningen om nationalism och feminism finns ett antal centrala konflikter som är 

intressanta för uppsatsens syfte. Dessa konflikter är starkt relaterade till hur olika grenar i 

feminismen utgår från olika premisser. Vissa feministiska forskare menar att nationalism 

alltid exkluderar och minimerar kvinnans roll och att ideologins ofta konservativa strävan 

påverkar kvinnors rättigheter negativt. Andra menar att feministisk forskning i ämnet har 

utgått från ett västerländskt perspektiv och att kvinnors frigörelse kan gynnas av en 

nationalistisk frigörelse i en postkolonial kontext. En annan viktig konflikt är hur olika 

feministiska teorier uppfattar begrepp som familj och kollektiv identitet, vilka är begrepp som 

är återkommande inom nationalismen. På nästkommande sida följer en redogörelse för de 

delar av dessa konflikter som är relevanta för uppsatsen. 
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Anne McClintock driver i artikeln ”Family Feuds: Gender, Nationalism and the 

Family” tesen om att alla nationer är könskodade. Med detta menar McClintock att alla 

nationers existens är beroende av en existerande könsmaktsordning. Detta faktum är speciellt 

intressant i och med att nationalism till stor del bygger på tanken om en enhet. McClintock 

menar alltså att denna nationella enhet bygger på en institutionaliserad tanke om könsskillnad. 

Samtidigt som kvinnor verkar osynliggöras inom det nationalistiska bygget har kvinnor som 

grupp en funktion. Denna motsättning försöker McClintock reda ut genom att diskutera en 

form av feministisk nationalism.27   

McClintock hänvisar till Nira Yuval-Davis och Floya Anthias fem sätt för kvinnor att 

vara del av nationalismen; som reproduktiva aktörer för att skapa fler nationsmedlemmar, som 

skapare av gränser för nationella grupper (via begränsningar i form av sexuella och/eller 

äktenskapliga relationer), som aktörer för att sprida och skapa den nationella kulturen, som 

symboler för nationell skillnad och som aktiva deltagare i den nationella kampen. McClintock 

menar att en feministisk teori om nationalism skulle kunna bidra till en ny diskussion, som 

förbisetts av både den (mestadels) manliga forskningen om nationalism och forskningen om 

feminism (som främst dominerats av vita medelklasskvinnor). En feministisk teori om 

nationalism skulle därmed kunna påvisa könsblindheten i de manliga teorierna, synliggöra 

kvinnors politiska och kulturella delaktighet i nationsbyggandet genom historien, kritiskt 

undersöka nationalistiska institutioner från ett strukturellt perspektiv samt bidra till att utöka 

det feministiska perspektivet med kunskap om strukturer i form av etnicitet och klass.28 

Vidare diskuteras familjens betydelse inom nationalismen. Familjen bistår den 

nationalistiska agendan med en social hierarki, som understöds av en form av naturlighet. Den 

antagna naturligheten i att kvinnor är underordnade män och barn underordnade vuxna, skapar 

en acceptans för andra sorters sociala hierarkier.  Den nationella familjen blir en metafor för 

något som förstås som naturligt och rättfärdigat. Inom nationalismen fungerar familjen också 

som en förklaringsmodell för att expandera nationen genom konflikt eller kolonialistiska 

aktioner. På samma sätt som barnet ska växa upp till en vuxen människa, ska även det 

nationella territoriet växa. Därmed rättfärdigas nationalistiskt och/eller imperialistiskt våld. 

Från en kolonialistisk synvinkel kan nationen personifieras i familjefadern som ska reglera 

och kontrollera barnet (eller subjektet för kolonialiseringen).29 

                                                 
27 McClintock, 1993, sida 62. 
28 McClintock, 1993, sida 61-63. 
29 McClintock, 1993, sida 63-65. 
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McClintock poängterar sedan, med hjälp av att exemplifiera kvinnors del i kampen 

mot apartheid i Sydafrika, att det inte finns ett sorts patriarkat, lika lite som det finns en sorts 

feminism. Feminism kan vara imperialistiskt när privilegierade kvinnors erfarenheter ses som 

alla kvinnors erfarenheter och deras behov därmed upphöjs som viktigare. Samtidigt kritiserar 

McClintock manliga nationalister för att försöka utesluta kvinnors kamp om rättigheter i den 

nationella kampen, i och med att den kan verka uppdelande och därmed försvaga 

mobiliseringen. Utifrån denna premiss fastställer McClintock att teorier om nationalism måste 

utvecklas från ett genusperspektiv, om inte nationsstaten ska fortsätta vara ett resultat av 

endast mäns privilegierade rätt till att forma den.30  

Jill Vickers tar kritiken gällande hur den feministiska forskningen om nationalism har 

varit ensidig ännu längre i artikeln ”Bringing Nations In: Some methodological and 

conceptual issues in connecting feminisms with nationhood and nationalisms”. Vickers menar 

att den huvudsakliga feministiska forskning som har gjorts på området utgår från ett 

västerländskt perspektiv, som tar för givet att jämställdhet blir underordnat de nationella 

prioriteterna i en nationalistisk kamp. Syftet med artikeln verkar vara att understryka 

betydelsen för en förståelse om att det finns en mångfald i hur feminism och nationalism 

samverkar.31  

Vickers menar att förhållandet mellan feminism och nationalism måste återutvärderas 

utifrån ett postkolonialt perspektiv. Den feminism som benämns som västerländsk anses ha 

skapat en liberalfeministisk grundtanke om nationalism som något nedbrytande för kvinnors 

rättigheter. Att ta hänsyn till en mångfald i kvinnors erfarenheter av nationalism skulle 

därmed kunna resultera i att den allmänna uppfattningen ifrågasätts. Vickers refererar till en 

annan feministisk forskare, Susan Jacoby, som menar att diskussionen om feminism och 

nationalism är en indikator på skillnaderna mellan västerländsk och icke-västerländsk 

feminism. Detta ska bero på den västerländska feminismens tendens att avvisa nationalismens 

möjligheter att verka frigörande för kvinnor.32 

Vickers tar upp exempel för att påvisa att tendenser gällande huruvida en feministisk 

och en nationalistisk frigörelse kan förenas beror på dess ideologiska passform. I Finland och 

Filippinerna har en särartsfeminism tillsammans med att moderskap är högt värderat bidragit 

till att den nationalistiska frigörelsen har varit positiv ur en feministisk synvinkel. Den andra 

vågens feminism eller likhetsfeminismen verkar svårare att förena med nationalism. Detta kan 

                                                 
30 McClintock, 1993, sida 75-77. 
31 McClintock, 1993, sida 85-86. 
32 Vickers, 2006, sida 91-92. 
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enligt Vickers bero på att särartsfeminism förknippas med moderliga värderingar, medan 

likhetsfeminism förknippas med antinatalism (det vill säga kritisk till reproduktion). 33  

Därmed angriper Vickers diskussionen kring feminism och nationalism på ett 

teoretiskt annorlunda sätt, jämfört med McClintock. Liksom McClintock antar Vickers ett 

postkolonialt perspektiv, men verkar istället komma fram till att den första vågens feminism 

(särartsfeminismen) ger en mångfald i forskningen, som annars främst verkar utgå från liberal 

feminism. Båda artiklarna undersöker huruvida det finns rum för en feministisk frigörelse i en 

nationalistisk frigörelse och båda verkar mena på att det är en möjlighet. Men medan 

McClintocks slutsats är att rådande teorier om nationalism bör utvecklas till att inbegripa ett 

genusperspektiv, verkar Vickers syfta till att modifiera den feministiska teorin efter den 

nationalistiska teorins premisser. 

McClintocks text verkar ha influerats av både ståndpunktsfeministisk teori och 

postmodern feministisk teori. Nationen omskrivs som en könskodad enhet som bygger på en 

könsmaktsordning, till kvinnors nackdel. På så sätt kan texten tolkas som 

ståndpunktsfeministisk. Textens syfte, att med hjälp av feminismen omtolka nationalistisk 

teori, då nationalismen tidigare mest analyserats av män, vittnar också om samma teoretiska 

underbyggnad. Men samtidigt anlägger McClintock en postmodern feministisk vinkel på sin 

analys av familjen, som står för att förklara kvinnors underordnade ställning i nationen, men 

kan också förklara kolonisatörer som familjefäder. Gällande politisk delaktighet beskrivs 

kvinnors politiska bidrag till nationalismen, som något som historiskt sett har osynliggjorts.  

Vickers verkar än mer använda sig av postkolonial feministisk teori i sin artikel. Den 

postkoloniala feminismen är en del av den postmoderna feminismen. Mångfalden i kvinnors 

erfarenheter är grunden till hela artikelns tes. Samtidigt menar Vickers att särartsfeminismen, 

vilket är den teoretiska gren som ståndpunktsfeminismen tillhör, är mer maternalistisk (det 

vill säga upphöjer moderskapet). Detta ska leda till att den är lättare att förena med 

nationalism.  Likhetsfeminismen, som är den gren som den postmoderna feminismen är del 

av, är mer förknippad med antinatalism. Vad detta kan bero på kommer att diskuteras i den 

kommande analysen, där detta avsnitt är av betydelse för den kontextuella analysen. 

 

 

 

  

                                                 
33 Vickers, 2006, sida 99-101. 
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3.2 Nationalismens framväxt i Ungern 

  

I detta avsnitt skildras nationalismens framväxt i Ungern. För att avgränsa denna del, tar 

redogörelsen sin början i det politiska landskapet efter järnridåns fall. Något som är viktigt att 

notera här är att störst fokus läggs på den nationalism som har växt fram under 2000-talet och 

de skeenden som tillkommit efter det ungerska parlamentsvalet 2010. Detta beror på att denna 

period är av största relevans för at ge en förståelse för den kontext som den nuvarande 

ungerska nationalismen har växt fram ur. 

 Efter andra världskrigets slut blev Ungern del av Sovjetunionens välde. De som inte 

höll med kommunistpartiets åsikter utsattes för förföljelse och det rådde ett politiskt tryckande 

klimat. Enligt Jan Å. Johansson och Philip Lerulf, författare till boken ”Extrema Europa - 

Nationalchauvinismens framväxt i Ungern, Nederländerna och Danmark” kan detta 

kvävande klimat ha fungerat stärkande för de nationalistiska strömningarna i landet. När det 

första fria valet genomfördes efter järnridåns fall, 1990, vann de borgerliga partierna stort. 

Den center-höger regering som skapades präglades av inre motsättningar, vilket gav luft under 

vingarna för de mer radikala nationalisterna inom koalitionen. Nationalisterna organiserade 

sig under 1990-talet i egna partier, vilket utmanade högerns starka dominans i landet. Därför 

försökte Victor Orbán, dåvarande och nuvarande partiledare för det konservativa partiet 

Fidesz, att göra de nationalistiska krafterna till en del av den politiska högern. Den ungerska 

högern tog därmed över den nationalistiska retoriken, som tidigare hade befunnit sig ute i de 

politiska marginalerna.34 

 Trots att högern även försökte mobilisera de nationalistiska krafterna vann en 

socialistisk regering parlamentsvalen 2002 och 2006. Året därpå skapades det nationalistiska 

partiet Jobbik, som startade som en studentorganisation. Jobbik attraherade väljare som tyckte 

att andra nationalistiska partier var för radikala, men bildade sedan allians med ett av de mest 

extremnationalistiska partierna MIÉP och ett jordbrukarparti. Partiet fick 2,2 % av rösterna 

under valet 2006, bland annat på grund av starka motsättningar inom koalitionen. Efter det 

misslyckade valet upplöstes koalitionen.35 

 2006 påbörjades en period av stort missnöje mot det politiska etablissemanget. Detta 

berodde på den socialistiska premiärministern, Ferenc Gyurcsány, hade fått det ekonomiska 

läget i Ungern att framstå som mycket bättre än vad det egentligen var. Stora protester följde 

                                                 
34 Johansson, Lerulf, 2012. sida 21-22. 
35 Johansson, Lerulf, 2012. sida 23-25. 
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och läget blev väldigt spänt. Både det största högerpartiet, Fidesz, och Jobbik drog nytta av 

missnöjet gentemot det socialistiska parlamentet. 2010 vann Fidesz parlamentsvalet med stor 

marginal och bildade tillsammans med ett kristdemokratiskt parti majoritetsregering. Jobbik 

ökade enormt och fick 17 % av rösterna.36  

 Bartek Pytlas undersöker i artikeln ”Radical-right narratives in Slovakia and Hungary: 

historical legacies, mythic overlaying and contemporary politics” hur det politiska narrativet i 

Östeuropa har utvecklats under 2000-talet. Liksom Johansson och Lerulf håller Pytlas med 

om att Jobbiks starkt nationalistiska ideologi delvis har tagits över av det rådande 

huvudpartiet i parlamentet, Fidesz. Detta påvisas bland annat av hur den ungerska regeringen 

som efter valet 2010 leddes av Fidesz argumenterade för ett tillägg i medborgarskapslagen. 

Detta tillägg skulle resultera i att etniska ungrare bosatta utanför Ungern tilläts ungerskt pass 

och rösträtt i parlamentsvalet. Retoriken som användes för att få genom tillägget bygger på en 

naturalistisk och nationalistisk ideologi. Bland annat talades det om att läka landets sår efter 

Trianonfördraget (under vilket Ungern tvingades avstå från stora delar av sitt territorium efter 

första världskriget37). Vidare argumenterades det för att lagen skulle ena den ungerska 

nationen och skapa ett kulturellt och politiskt sammanhang.38 

 I det tillägg som gjordes gällande medborgarskap, så ändrades lagtexten från att handla 

om att Ungern ska ta ansvar för ungrare som bor utomlands till att lägga fram hur Ungern 

måste skydda sitt unika arv, språk och kultur. Vidare fastställs också betydelsen av att skydda 

alla människoskapade och naturliga tillgångar givna av den ”fundamentala lagen” (det vill 

säga konstitutionen).39Pytlas menar att detta är ett sätt att omforma den nationella ungerska 

identiteten. Denna identitet har varit svårtdefinierad efter att landet blev självständigt från 

Sovjetunionen. Fidezs var det ledande partiet mellan 1998 och 2002 och var även då lett av 

Viktor Orbán. Redan då påbörjades en reformeringen av det ungerska medborgarskapet, 

genom att parlamentet antog Act LXII on Hungarians Living in Neighbouring Countries. 

Även denna lag refererade till Trianonfördraget och brukade kraftfullt nationalistiskt språk.40  

Efter att lagen kritiserats av närliggande länder och EU och efter att Ungern hade 

genomgått ett regeringsbyte, till en socialistisk och liberal regering, ändrades dock lagtexten 

och språket blev mjukare och mindre nationalistiskt. Efter denna ändring gick Fidezs samman 

med Jobbik för att återigen framföra ett lagförslag med samma retorik. Förslaget fick snabbt 

                                                 
36 Johansson, Lerulf, 2012. sida 25-27. 
37 Pytlas, 2013, sida 167. 
38 Pytlas, 2013, sida 163-164. 
39 Pytlas, 2013, sida 176. 
40 Pytlas, 2013, sida 177. 
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avslag, men det blev sedan underlaget för ändringarna som gjordes i den nuvarande 

konstitutionen 2011. Efter att ändringarna hade gått igenom höll Victor Orbán tal om hur 

Ungerns gamla sår nu var på väg att läka.41 

 Pytlas menar att denna utveckling pekar på att det ungerska parlamentet försöker skapa 

en ”naturlig gemenskap” genom att använda sig av Ungerns historiska narrativ. Lagen är 

utformad som en moralisk skyldighet. Den tidigare socialistiska och liberala regeringen 

benämns av den rådande regeringen som en stat som har övergivit och svikit etniska ungrare. 

Denna sorts retorik fungerar som ett rättfärdigande av den nationalistiska politik som det 

nuvarande parlamentet har genomfört.42  

 Johansson, Lerulf och Pytlas verkar alla vara överens om att den rådande ungerska 

nationalismen är ett resultat av att mer etablerade partier, som Fidesz, har antagit en 

nationalistisk retorik som tidigare bara befunnit sig i den politiska ytterkanten. Johansson och 

Lerulf förklarar nationalismens framväxt som en form av reaktion mot det förtryck som 

Sovjetunionen utsatte Ungern för. Det finns också en religiös dimension till utvecklingen, 

vilket nämns, men detta kommer inte vidareutvecklas eftersom det skapar en diskussion som 

rör sig utanför uppsatsens ramar. Pytlas menar att en annan förklaringsmodell är att Ungern 

söker efter sin nationella identitet, vilket gynnar nationalistiska strömmar som har en klar idé 

om hur en sådan identitet skulle kunna utformas. Det tillägg som gjordes i konstitutionen, där 

Ungerns unika arv, språk och kultur är centrala begrepp, sammantaget med premiärministern 

Victor Orbáns tal om hur Ungern ska läka sina sår, indikerar att nationalismen har blivit del 

av statens institutionella ramverk. 

 

3.3 Kvinnors rättigheter i Ungern 

 

I denna del skildras utvecklingen av en ungersk kvinnorörelse och kvinnors rättigheter. 

Tidigare forskning på hur jämställdhetssituationen har påverkats av de olika ideologierna som 

styrt landet kommer även att presenteras. Något som är intressant med den bild som framställs 

här är att det verkar som att det finns både likheter och skillnader i hur de dominerande 

ideologierna genom Ungerns moderna historia, nationalism och socialism, har påverkat 

kvinnors rättighetssituation. 

                                                 
41 Pytlas, 2013, sida 178-180. 
42 Pytlas, 2013, sida 181-183. 
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 I artikeln”Why Hasn’t There been a Strong Women’s Movement in Hungary” 

diskuterar författarna Susan S. Arpad och Sarolta Marinovich tidigare forskning i ämnet, 

vilket ger en bred bild av hur det akademiska läget kring frågan har sett ut. Artikeln är skriven 

1995. Enligt Arpad och Marinovich verkar tidigare forskare vara relativt överens om att 

kvinnors rättighetssituation har försämrats sedan landet gick från att vara en del av det forna 

Sovjetblocket till att bli en marknadsekonomisk demokrati. Detta påvisas till exempel genom 

att andelen kvinnliga representanter i det ungerska parlamentet minskade från 33 % 1980, till 

21 % 1988, till 7 % 1990 (vilket är det år då landets första fria val genomfördes).43    

Arpad och Marinovich menar att en förklaringsmodell till att kvinnor inte organiserar 

sig i någon form av motstånd är att civilsamhället demobiliserades efter revolutionen 1956, då 

en ”kommunistisk elit” fick makten och avvecklade de demokratiska institutioner som 

främjade civilsamhälleliga projekt. De beskriver en situation där befolkningen inte 

engagerades i Ungerns frigörelse, utan istället upplevde många att de inte kunde göra speciellt 

mycket åt sin situation. Därmed skapades den sociala identiteten främst i kontexten av en 

familj, vilket avspeglar betydelsen av familjen i Ungern. Författarna menar att det faktum att 

den sociala identiteten främst skapats i familjen, försvårar en utveckling mot att kvinnor ska 

bli delaktiga i det offentliga ungerska samhället.44 

Den ungerska feminismen verkar ha varit uppdelad i en socialistisk feminism och en 

borgerlig feminism. Dessa feministiska grenar kritiserades dels av vänsterrörelsen, för att 

utelämna klassperspektivet och dels av den nationalistiska rörelsen för att främja könsidentitet 

framför nationell identitet. Gemensamt för de båda kritikerna är att feminismen sågs som en 

självcentrerad rörelse som felaktigt skiftade kvinnors fokus från att arbeta för nationens 

framfart.45 

Det politiska läget för kvinnor innan revolutionen 1956 diskuteras i boken ”Women in 

Hungarian Politics, 1945-1951”, skriven av Andrea Pető. Pető menar att kvinnors rättigheter 

var på väg mot en positiv utveckling; mellan 1945 och 1947 antogs lagstiftning som tillät 

kvinnor att studera på universitet, könsdiskriminering förbjöds och tillgången till barnomsorg 

ökade. Med detta sagt verkar det dock ha funnits ett flertal demokratiska problem för 

kvinnoorganisationer redan då. De organisationer som hade religiösa undertoner eller hade 

band till den politiskt konservativa rörelsen nedmonterades. Dessutom verkar de kvinnor som 

                                                 
43 Arpad, Marinovich, 1995, sida 77-78. 
44 Arpad, Marinovich, 1995, sida 79-80. 
45 Arpad, Marinovich, 1995, sida 87-88. 
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engagerade sig politiskt och blev invalda i parlamentet inte kunna driva frågor som berörde 

kvinnors rättigheter, eftersom de då ansågs svaga.46  

 Vid den tiden som artikeln av Arpad och Marinovich skrevs, 1995, verkar den 

allmänna bilden i landet vara att det aldrig har funnits någon feministisk rörelse i Ungern. 

Arpad och Marionvich kritiserar detta och menar att det faktiskt har funnits en 

kvinnorättsrörelse i landet, men att den har glömts bort eller blivit del av andra ideologiska 

berättelser. Sedan beskriver författarna kvinnornas kamp genom historien, från att 1790 göra 

namninsamlingar gällande att kvinnors rätt till att ta del av politiska sammanträden, till 

kvinnors del i medborgarrörelser och fackföreningar.47 

 När författarna sedan diskuterar utvecklingen gällande kvinnors rättigheter från 1980-

talet och fram till det att artikeln skrivs flyttas fokus tillbaka till familjen. Traditionen om 

familjens stora betydelse och det faktum att det politiska ansågs vara löst prat efter den 

socialistiska statens kollaps, verkar vara två förklaringar till hur det feministiska landskapet 

såg ut 1995. Feminism ansågs vara en utopisk filosofi, i likhet med kommunismen. 

Diskussioner om frigörelse och förtryck härleddes till vad som ansågs vara ett socialistiskt 

misslyckande och familjen var det enda säkra och konkreta forumet. Därmed menar Arpad 

och Marinovich att radikala och liberala former av feminism har svårt att få genomslag i 

landet och att den endast attraherar en liten välutbildad medelklass.48 

 I artikeln ”Family policy debates in post-state socialist Hungary: from maternalism to 

gender equality”, skriver Erica Kispetér om hur familjepolicy förändrats i och med att Ungern 

blev ett kandidatland till EU och hur familjepolicy fortfarande influerades av den 

maternalistiska underton som den socialistiska politiken har haft. Artikeln är skriven 2009, 

vilket är innan den nuvarande nationalistiska och konservativa regeringen tog över makten 

2010.49  

 1990 till 1994 ledde en konservativ regering Ungern. Under denna tid introducerades 

en ny form av föräldraledighet som i allmän mun kallades för ”moderskap på heltid” på grund 

av att systemet uppmuntrade kvinnor med två barn att vara föräldralediga i upp till åtta år. 

Barnsomsorg i hemmet förespråkades framför en offentlig barnomsorg. Det språk som 

användes hade en nostalgisk ton och den nya formen av föräldraledighet utformades med 

nästa generation i åtanke. Kispetér menar att denna reform framställdes som frigörande för 

kvinnor, som på så sätt skulle kunna välja mellan jobb eller familjeliv. Vidare menade 

                                                 
46 Pető, 2000, sida 2-4. 
47 Arpad, Marinovich, 1995, sida 82-85. 
48 Arpad, Marinovich, 1995, sida 90-91. 
49 Kispéter, 2009, sida 1. 
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regeringen att det var en feministisk framgång, på så sätt att hemarbete nu sågs som betalt 

arbete. Den viktigaste anledningen till reformen anges dock vara att förbättra den 

demografiska balansen i landet.50 

Även om en del förändringar gjordes under den efterkommande socialistiska 

regeringens styre (exempelvis minskad föräldraledighet), förespråkades fortfarande en familj 

där fadern var huvudsaklig försörjare. En av anledningarna till att fadern förespråkades som 

försörjare var att Ungern befann sig i en ekonomisk nedgång och flera dåvarande 

parlamentsledamöter menade att denna modell krävdes för att minska arbetslösheten bland 

män. Kispetér menar att oavsett om det har varit en socialistiskt inriktad eller konservativt 

inriktad regering så har ungefär samma policys genomförts.51  

Gällande utvecklingen under 2000-talet ser Kispetér en stor påverkan från EU. 

Dokumentet ”The Principles of the Governmental Programme on Demographic Policies” 

publicerades 2003. Trots att dokumentets namn verkar syfta på den demografiska 

utvecklingen, framställs kvinnor på fler sätt än som mödrar. Istället diskuteras hur arbetande 

kvinnor ska stöttas och därmed främja en norm om jämställdhet. Detta är något helt nytt inom 

den ungerska kvinnorättsdebatten. Dessutom talar man om föräldrars ansvar och föräldrars 

situation i förhållande till barnomsorg och inte bara om mödrars. 

 Organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter stärktes i början av 2000-talet och 

tilläts vara med och påverka policydokument. Detta berodde till stor del på att den ungerska 

regeringen skapade arbetsgrupper i enlighet med EU:s ramverk. Tanken med dessa 

arbetsgrupper var att ickestatliga organisationer (hänvisas hädanefter till som NGO – Non-

governmental organisation) och regering skulle arbeta tillsammans.   

 Dock menar Kispetér att denna förändring i debatten endast går att utläsa i förhållande 

till mer vänsterorienterade politiska partier. De mer högerorienterade partierna fortsatte i 

början av 2000-talet att stödja sig på normer om moderskap och demografisk balans.52 Vid 

tiden då Kispetérs artikel skrevs, 2009, hade den dåvarande regeringen lagt fram ett förslag på 

att föräldraledigheten skulle förkortas. Framförallt berodde detta förmodligen på den 

ekonomiska nedgång som landet genomgick. Kvinnorättsorganisationer kritiserade förslaget 

och framförde ett skriftligt klagomål till regeringen. Kispetér menar att detta förslag påvisar 

hur jämställdhetsarbetet i Ungern 2009 stod på två ben, som möjligtvis är i konflikt med 

varandra. Å ena sidan argumenterade organisationerna för att en sådan ändring skulle 

                                                 
50 Kispéter, 2009, sida 3-4. 
51 Kispéter, 2009, sida 5. 
52 Kispéter, 2009, sida 6-7. 
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resultera i en ytterligare nedgång gällande födelsetalet och å andra sidan används EU och 

jämställdhetsintegrering (att genomsyra all verksamhet med ett jämställdhetsperspektiv)53 

som argument. Detta skulle kunna innebära att den moderscentrerade diskursen möjliggör en 

mobilisering av kvinnor som mödrar. Samtidigt påverkas diskursen av en mer könsneutral 

framtoning, som förmodligen härstammar från EU:s riktlinjer.54 

  Det verkar därmed som att utvecklingen gällande kvinnors rättigheter i Ungern har 

kantats av ömsom bakslag och ömsom framsteg de senaste åren. Samtidigt som civilsamhället 

var svagt under tiden Ungern styrdes av Sovjetunionen, verkar kvinnors rättigheter ha varit 

mer prioriterade då än efter att Ungern blev självständigt. Det förefaller som att socialistiska 

regeringar överlag har gynnat kvinnor mer än de konservativa och sedermera nationalistiska 

regeringar har gjort. Dock syns ett överhängande fokus på familjen genom hela utvecklingen. 

Detta fokus, menar Arpad och Marinovich, har försvårat ett feministiskt genombrott och 

därmed även en reell och stadig förbättring av kvinnors rättigheter. Politiskt sett har kvinnors 

politiska medverkan försvunnit i någon form av kamp mellan ideologier. Socialismen menar 

att feminismen låter kön gå före klass och nationalismen vill inte äventyra den nationella 

identitetens företräde.  

I och med inträdet i EU genomfördes dock en del förändringar, både i retoriken och 

gällande politiska åtgärder. När de ungerska kvinnoorganisationerna argumenterar mot en 

nedskärning i föräldraledigheten, går det att urskilja en intressant feministisk konflikt som 

återkommer i den teoretiska diskussionen. Organisationerna argumenterar för mödrars 

rättigheter, vilket tyder på att en argumentation från en enhetlig grupp kan verka mer 

slagkraftig. Det faktum att könsneutralitet och jämställdhetsintegrering används i 

argumentationen tyder på en mer postmodern retorik. Detta resonemang utvecklas i den 

kommande analysen, där detta material är av vikt för att förstå den kontext som det nuvarande 

jämställdhetsläget är sprunget ur. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
53 Jämställdhetsintegrering. Nationalencyklopedin. 2014. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jämställdhetsintegrering, (senast hämtad 2014-05-29). 
54 Kispéter, 2009, sida 9-11. 
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4 Rapporter om kvinnors rättigheter 

 

Denna del av uppsatsen är tänkt att, i enlighet med ideologianalysen, ge en kontext gällande 

vilket läge primärmaterialet är skrivet i. Forskningsöversikten är också en del av denna 

kontext, men i forskningsöversikten fattas de senaste årens utveckling gällande kvinnors 

utveckling. Därför är denna skuggrapport till CEDAW och Europaparlamentets 

policyverksamhets rapport av yttersta vikt för att förstå den ungerska nationalismens påverkan 

på kvinnors rättigheter. 

I Europaparlamentets rapport gällande jämställdhetspolicys i Ungern menar 

rapportskrivaren att den nuvarande regeringen har slagit ut det statliga systemet för 

jämställdhet, som den föregående regeringen initierade. ”Department of Equal Opportunities” 

har delats upp i ”Department of Social and Family Affairs” och ”Ministry of Human 

Resources”. Det rådgivande jämställdhetsråd som den förra regeringen hade fastställt som en 

del av 2003 års lag om jämställdhet har inte sammanträtt sedan den nuvarande regeringen tog 

över makten 2010. 55 

 Även HWL och ERRC håller med om kritiken gällande hur det nationella 

jämställdhetsarbetet har nedmonterats. I organisationernas skuggrapport till CEDAW 

argumenterar dem för att i och med att Department of Equal Opportunities löstes upp i andra 

departement, så har fokus ändrats från jämställdhet till familjens välstånd och demografisk 

utveckling. Vidare ser HWL inga tecken på att den handlingsplan för jämställdhet som den 

förra regeringen godkände 2010, har implementerats. 56 

  

Familj:  

Gällande familjelivet ser Europaparlamentet ett problem i att mindre än 10 % av alla barn 

under tre år tar del av offentlig barnomsorg. Föräldraledigheten är överlag generös. Dock 

verkar inte fäder uppmuntras att ta del av föräldraledigheten, då den främst riktar sig till 

mödrar. Detta kan göra det svårt för kvinnor att komma tillbaka till arbetsmarknaden. 57 

 HWL och ERRC skriver i sin rapport att den sittande regeringen inte tar någon hänsyn 

till jämställdhet eller mångfald när det gäller familjelivet. Skyddet av den traditionella 

familjen; ett heterosexuellt gift par med barn, är del av den konstitutionella lagstiftningen. 

                                                 
55 Fodor, European Parliament, 2013, sida 5. 
56 Hungarian Women´s Lobby, European Roma Rights Centre, 2013, sida 1-2. 
57 Fodor, European Parliament, 2013, sida 10. 
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Detta blir också ett problem på så sätt att våld mot kvinnor i hemmet riskerar att förbises, då 

skyddet av familjen verkar trumfa högre än skyddet av den enskilda kvinnan. Problematiken 

gällande regeringens familjefokus tas också upp ett flertal gånger i rapporten, som en del av 

både kvinnors politiska delaktighet och kvinnors rätt till arbete.58 

 

Arbete:  

Rapporten från Europaparlamentets policyavdelning för fram att kvinnors rätt till skydd mot 

diskriminering har försvagats i och med den nuvarande regeringen. Detta förklaras bland 

annat av att det krav som gällde rätten till lika lön för lika arbete har tagits bort i den nya 

konstitutionen, som kallas ”Fundamental Law”.59 Vidare fastställer en ny arbetsmarknadslag 

fortfarande principen om likabehandling av alla anställda, men skiljer sig från den förra lagen 

då den inte kräver att arbetsgivare har en jämställdhetsplan. Bristen på kvinnor som utför 

betalt arbete är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna enligt rapporten. Bara 56 % av 

kvinnor i arbetsför ålder arbetar, vilket är en av de lägsta siffrorna i EU. Gällande betalt arbete 

är klyftan mellan andelen arbetande kvinnor som inte är mödrar och kvinnor som är mödrar 

näst störst i EU. 60 

 Angående kvinnors rätt till arbete skriver HWL och ERRC att regeringen faktiskt har 

gjort små framsteg. Bland annat ska en del satsningar på offentlig barnomsorg och en mer 

flexibel arbetsmarknad ha genomförts. Dock menar organisationerna att den nya 

konstitutionen var ett stort bakslag. Vidare har ett system för familjebeskattning genomförts, 

vilket kan resultera i att den i familjen med lägre lön (oftast kvinnan) väljer att inte arbeta. I 

rapporten går organisationerna genom ett antal policyändringar som de menar syftar till att 

främja den traditionella familjen och stärka synen på kvinnans roll som hemarbetare. 61 

 

Politisk delaktighet:  

Gällande politisk delaktighet är Europaparlamentets rapport också skeptisk. Bara 9 % av alla 

parlamentsledamöter är kvinnor, vilket är den lägsta siffran inom EU. I den ungerska 

regeringen ingår endast en kvinna. Stödet för kvinnors representativitet verkar vara lågt hos 

den ungerska befolkningen och det har inte gjorts några institutionella åtgärder.62  

                                                 
58 Hungarian Women´s Lobby, European Roma Rights Centre, 2013, sida 8-9. 
59 Fodor, European Parliament, 2013, sida 4. 
60 Fodor, European Parliament, 2013 sida 5-6. 
61 Hungarian Women´s Lobby, European Roma Rights Centre, 2013, sida 5-6. 
62 Fodor, European Parliament, 2013, sida 7-8. 
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 HWL och ERRC upprepar de låga siffrorna gällande kvinnor i parlamentet och 

regeringen, men fastställer också att andelen kvinnor har legat på cirka 10 % de senaste 20 

åren. När vallagen reformerades 2011, berördes dock inte frågan om kvinnors politiska 

deltagande. Istället ger lagen personröstning större betydelse, vilket HWL och ERRC tror 

kommer att missgynna kvinnors politiska deltagande. Organisationerna menar att den sittande 

regeringen förmedlar en bild av att kvinnor bör hålla sig inom den privata sfären. Ett exempel 

på detta är att regeringen skriver om kvinnans självförverkligande genom moderskapet i den 

periodiska rapporten till CEDAW.63 

 

 

                                                 
63 Hungarian Women´s Lobby, European Roma Rights Centre, 2013, sida 4-5. 
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5 En ideologikritisk analys av primärmaterialet 

 

Här påbörjas den del av analysen som är en ren analys av primärmaterialets text, där den 

kritiska ideologianalysen används som metod för att förstå den ungerska nationalismen från 

två olika feministiska perspektiv. Här redogörs för de delar av primärmaterialet som 

undersöker kvinnors rättigheter i förhållande till familj, arbete och politisk delaktighet, vilket 

leder till en granskning av den ideologiska bakomliggande meningen. Här kommer, som 

tidigare nämnt, den teoretiska dimensionen av materialet att undersökas. Den första rapporten, 

som har skrivits av den förra regeringen, analyseras inte ideologikritiskt, utan har istället en 

funktion genom att den påvisar eventuell skillnad gällande hur de olika regeringarna har 

arbetat med jämställdhet.  

 

5.1 CEDAW-rapporterna 

 

Rapporten från 2007 är utformad på så sätt att den ungerska staten indikerar vilka åtgärder 

som har gjorts gällande de problem och frågor som CEDAW ställer upp i sin rapport om 

landet. Denna rapport är skriven av den socialistiska och liberala regeringen som ledde 

Ungern mellan 2006-2010. 

 I rapporten finns ett helt kapitel som berör diskriminering i arbetslivet. CEDAW lägger 

bland annat fram att lagen Equal Treatment Act verkar vara vag när det gäller huruvida 

arbetsgivare faktiskt inte tillåts att betala olika lön för lika arbete. Ungern svarar att lagen har 

skärpts sedan 2007. Det ska nu stå klart och tydligt att om skäl för olika lön kan spåras till 

könstillhörighet eller etnicitet, likställs det med diskriminering. Det märks att rätten till skydd 

mot diskriminering står i nära relation med rätten till skydd mot diskriminering inom 

familjelivet. När CEDAW pekar på en horisontell segregering i förhållande till att 

arbetssektorn är uppdelad i kön samt en vertikal segregering på så sätt att kvinnor är starkt 

underrepresenterade i chefspositioner. Ungerns regering svarar med att fem åtgärder ska göras 

eller har gjorts. Fyra av dessa åtgärder fokuserar på att på olika sätt förenkla för kvinnor att 

kombinera familjelivet med arbetslivet.64 
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 En del som är viktig att understryka är att den ungerska regeringen syftar till att bistå 

båda föräldrarna. Dels talas det om skattelättnader för arbetsgivare som anställer en förälder 

som ska komma tillbaka till arbetslivet, samt att regeringen har ändrat så att föräldrar både 

kan arbeta och få barnbidrag (vilket inte gick innan). Dels vill man öka tillgången till 

barnomsorg och subventionera kostnaderna för barnsomsorg för föräldrar med mindre 

ekonomiska tillgångar. Vidare skriver regeringen om att öka medvetenheten kring 

diskrimineringslagarna genom utbildning. Regeringen skriver att målet med dessa åtgärder är 

att motverka att kvinnor ska ta huvudansvaret för arbete relaterat till hem och familj.65  

 Angående kvinnors rätt till politisk delaktighet ser CEDAW en problematik i att det 

inte har skett någon ökning gällande kvinnors tillgång till maktpositioner. Den största 

åtgärden som den ungerska regeringen framhäver är att Ministry of Social Affairs and Labour, 

tillsammans med NGO:er som arbetar för kvinnors rättigheter höll en konferens angående 

kvinnor i politiska maktpositioner. Regeringen har också tagit hjälp av samma NGO:er för att 

ta fram strategier för framtida åtgärder. Denna arbetsgrupp verkar positivt inställd till 

möjligheten att införa någon form av kvotering. 66 

 

Rapporten från 2012-2013 är skriven av den regering som styrde Ungern mellan 2010-2014, 

det vill säga en högerinriktad och konservativ regering. Rapporten är utformad något 

annorlunda jämfört med den föregående rapporten. Ett exempel på detta är att de problem som 

CEDAW har identifierat inte återges. Istället är svaren utformade efter olika huvudrubriker. 

 Angående det nationella maskineriet för kvinnors utveckling nämns att den nationella 

strategi för jämställdhet som den föregående regeringen utformade inte stämmer överens med 

den nuvarande regeringens prioriteringar. Strategin har därmed andra aktörer som är 

ansvariga än de som var tänkta och de deadlines som var utformade är flyttade. Regeringen 

fastställer också att det nya programmet ska lägga stor vikt vid familjens välfärd, minska 

svårigheterna med att fostra barn och öka befolkningsindikatorerna samt höja familjens status.  

 Vidare återges de åtgärder som har gjorts för att förenkla situationen för mödrar med 

småbarn, exempelvis genom en bonus för arbetsplatser som anställer kvinnor i denna 

situation. Det har också genomförts ekonomiska åtgärder som ska göra det enklare för 

kvinnor att arbeta deltid. Regeringen skriver också om att man samarbetar med ungerska 

                                                 
65 CEDAW. ”Responses to the list of issues and questions with regard to the consideration of the sixth periodic 
report, Hungary” 30 April 2007, 31. 
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kvinnoorganisationer samt något som kallas för ”the demographic roundtable”, vilket är en 

grupp NGO:s och experter inom området.67  

 Flera viktiga skillnader att notera är att det som tidigare hette ”National Network of 

Equal Opportunities” omstrukturerades 2012 och bytte namn till ”Network of Family, 

Opportunity Creating and Volunteer Houses”. Gällande den diskriminering som detta nätverk 

ska motverka nämns följande diskrimineringsgrunder; funktionsnedsättning, kön, ålder och 

djup fattigdom. Där fastställs även att extra fokus ska läggas på familjen, även i denna fråga.68 

 Gällande politisk delaktighet ger den ungerska regeringen sin förklaring till att endast 

9 % av parlamentsledamöterna är kvinnor; kvinnors roll i familjelivet. Detta beror i sin tur på 

att familjen har en sådan stor betydelse för den ungerska kulturen, i jämförelse med andra 

länder i Europa. Detta påvisas av en undersökning från 2007 där 63 % av respondenterna ska 

ha svarat att livet inte är fullkomligt utan barn. Regeringen ställer sig negativ till kvotering, då 

det inte verkar fungera och dessutom kan skapa ilska gentemot människor som får jobb utan 

att ha förtjänat dem. Dock är det, enligt regeringen, fortfarande av stor vikt att förbättra 

kvinnors politiska delaktighet. Konsekvenserna av att förbättra situationen skulle, enligt 

rapporten, vara den enskilda kvinnans självförverkligande som i sin tur leder till materiella 

och moraliska framsteg och förbättrar den demografiska kris som Europa lider av. I slutet av 

rapporten nämns även att åtgärder för att män ska anta en större roll i familjelivet kan vara en 

del av lösningen.69  

Rapporten från 2012-2013 påvisar tydliga drag av nationalistisk ideologi. Något som 

genomsyrar hela rapporten är familjefokus. Detta familjefokus stämmer överens med den bild 

som tidigare forskning om nationalism i Ungern ger, där betydelsen av en naturlig gemenskap 

kan härledas till hur familjen benämns i rapporten.70 Vidare finns det en anknytning till 

tidigare forskning gällande feminism och nationalism, på så sätt att familjen ger den 

nationalistiska ideologin en naturlig social hierarki, vari männen är överordnade kvinnor och 

kvinnor ses som reproduktiva aktörer.71  

                                                 
67 CEDAW. ” Replies of Hungary to the list of issues to be taken up in connection with the consideration of its 
combined seventh and eighth periodic reports”, 11 February – 1 March 2013, CEDAW/C/HUN/Q/7-8/Add.1., 
sida 8. 
68 CEDAW. ” Replies of Hungary to the list of issues to be taken up in connection with the consideration of its 
combined seventh and eighth periodic reports”, 11 February – 1 March 2013, CEDAW/C/HUN/Q/7-
8/Add.1.sida 8-9. 
69 CEDAW. ” Replies of Hungary to the list of issues to be taken up in connection with the consideration of its 
combined seventh and eighth periodic reports”, 11 February – 1 March 2013, CEDAW/C/HUN/Q/7-8/Add.1. 
sida 18-19. 
70 Pytlas, 2013, sida 179. 
71 McClintock, 1993, sida 63-64. 
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 Det framgår i rapporten att regeringen ser ett annat mål i att främja kvinnors 

rättigheter; att lösa den otillräckliga demografiska utvecklingen och gynna nationens 

moraliska och politiska framgång. Denna retorik stämmer överens med Yuval-Davis och 

Anthias diskussion om kvinnans roll i nationsbygget, som reproduktiva aktörer genom att vara 

skapare av fler nationsmedlemmar och spridare av den nationella kulturen. 72 Detta påvisas 

ytterligare på så sätt att det endast talas om mödrar, när frågor som exempelvis 

föräldraledighet diskuteras. I rapporten från 2007 talas det istället om föräldrar.  Detta 

indikerar att kvinnor under denna period skulle ses som mödrar, som ska fostra nationens 

barn, medan män som nationsfäder sköter arbetet utanför hemmet. 

Om rapporten från 2012-2013 ses ur ett ståndpunktsfeministiskt perspektiv går det att 

se specifika tendenser i materialet. Att kvinnor benämns som mödrar behöver inte vara ett 

problem. Eftersom ståndpunktsfeministisk teori bygger på kvinnors gemensamma 

erfarenheter, skulle kvinnor som mödrar kunna ses som en viktig kollektiv identitet att utgå 

från. Samtidigt skulle det faktum att familjefokus kommer från något som kan tolkas som ett 

patriarkalt förtryck, förmodligen problematiseras från ett ståndpunktsfeministiskt perspektiv.  

 Det finns också uppenbara problem i att förena ståndpunktsfeminism med en 

nationalistisk ideologi, då ståndpunktsfeminismen utgår från mödrars erfarenheter för att 

kunna främja kvinnors identitet, medan nationalismen främjar mödrars erfarenheter för att 

gynna och cementera en nationalistisk identitet. Det innebär att trots att båda teorierna utgår 

från och fungerar genom en kollektiv identitet betyder det inte att dessa identiteter kan 

sammanföras på ett uppenbart sätt. Det förefaller som den ena identiteten måste ge vika för 

den andra i och med att de båda teorierna har olika problemformuleringar och olika avsikt.  

 Om samma rapport undersöks från ett postmodernt feministiskt perspektiv går det att 

urskönja andra problemformuleringar av dessa nationalistiska tendenser. Den postmoderna 

kritiken av primärmaterialet kan verka lite skarpare än den ståndpunktsfeministiska. Detta 

beror framför allt på att den postmoderna teorin utgår från ett mångfaldsperspektiv. Därmed 

blir den kollektiva identitet, som den ungerska nationalismen till stor del verkar bygga på, 

svår att applicera i ett postmodernt feministiskt sammanhang. 

 Vidare är den smala definitionen av familjen, vari störst fokus och resurser ska läggas 

enligt rapporten, i direkt konflikt med den mångfald som den postmoderna feminismen 

förespråkar. Att rapporten dessutom lägger så pass mycket vikt vid att mödrars roll i familjen 

och inte föräldrars eller fäders roll. är ytterligare en konflikt. Enligt den postmoderna 

                                                 
72 McClintock, 1993, sida 62-63. 
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feministiska teorin bör fäder ha lika stor rätt att ta ut föräldraledighet, då kön och därmed 

könsroller är socialt konstruerade.  Det leder också till att kvinnor blir försatta i ett väldigt 

snävt sammanhang, som mödrar i en familj. Även om den slutsats som Vickers drar i sin 

artikel, där likhetsfeminism kategoriseras som antinatalistisk, förmodligen är en relativt grov 

generalisering, så kan den ha viss relevans här. Medan ståndpunktsfeminismen kan hylla 

identifikationen i moderskapet, ger den postmoderna feministiska teorin en mer kritisk bild av 

att kvinnors erfarenheter riskerar att generaliseras om de diskuteras utifrån en enhetlig 

definition av familj och mödrar.  
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6 En ideologikritisk analys med hänsyn till 

kontexten 

 

I denna del undersöks den kontext som primärmaterialet är skapat i. Här utreds den ungerska 

nationalismens faktiska påverkan på kvinnors rättigheter. En sammanfattning av kontexten 

och de rapporter som handlar om kvinnors människorättsliga situation idag, ger en faktisk bild 

av den kontext som rapporten är framtagen i. 

Både rapporten från Europaparlamentets73 policyverksamhet och skuggrapporten från 

HWL och ERRC74 vittnar om en nedmontering av det statliga ramverk som tidigare har 

främjat kvinnors rättigheter. Forskningen gällande hur tidigare regeringar har påverkat 

kvinnors rättigheter sätter fingret på två viktiga punkter: dels att familjen har haft en central 

roll i det ungerska samhället under väldigt lång tid och dels att de faktiska 

jämställdhetsåtgärderna initierades på riktigt först i och med landets medlemskap i EU. Det är 

därmed omöjligt att analysera kring huruvida jämställdhetspolitiken hade sett annorlunda ut 

om den socialistiska/liberala regeringen hade fortsatt styra landet. Men den CEDAW-rapport 

som den socialistiska/liberala regeringen framförde tyder på ett skiftat fokus.75  

 Vad som däremot kan analyseras är den faktiska politik som har förts i Ungern från 

och med parlamentsvalet 2010. För att kunna göra det genomförs först en kort 

sammanfattning av den kontext som har presenterats tidigare i uppsatsen. Därefter analyseras 

skuggrapporten och Europaparlamentets rapport utifrån de båda feministiska teorierna. När 

sedan slutdiskussionen görs kommer textanalysen och kontextanalysen att sättas samman för 

att kunna besvara den ursprungliga frågeställningen. 

 

6.1 Sammanfattning av tidigare presenterad kontext 

 

Gällande nationalismens framväxt i Ungern verkar nationalismen har varit närvarande med 

mer eller mindre styrka och synlighet under en lång period. Några av anledningarna till att 

nationalismen blev mer framgångsrik efter Sovjetunionens fall verkar dels vara det politiska 

                                                 
73 Fodor, European Parliament, 2013, sida 7-8. 
74 Hungarian Women´s Lobby, Eu 013. 
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förtryck som rådde i landet tidigare och dels ett sökande efter en självständig nationell 

identitet. När det gäller den nationalism som den nuvarande regeringen har antagit verkar det 

som att den är ett resultat av att andra, mer extremnationalistiska partier har organiserat sig 

och tagit en del av det politiska stöd som tidigare tillhörde den konservativa falangen.  

 Den ungerska nationalismen har drag av etno-nationalism, vilket påvisas av retoriken i 

den nya konstitutionen ”The Fundamental Law” och lagen om medborgarskap. Dessa lagar 

ska ”läka Ungerns sår” och ”främja Ungerns unika arv, språk och kultur”. 76 Den naturliga 

gemenskap som användandet av Ungerns historiska narrativ verkar syfta till att främja, 

återkommer i synen på kvinnor som mödrar och familjen som symbol, vilket är en diskussion 

som förs i kommande stycke. Genom detta språk rättfärdigas den nationalistiska politiken och 

upplevs som naturlig. 

Angående nationalism och feminism finns det till att börja med en utgångspunkt i att 

nationen ses som könskodad, det vill säga att dess existens beror på en könsmaktsordning. 

Detta styrks av att familjen ges väldigt stor betydelse som symbol för nationalismen. Den 

nationella familjen blir på så sätt naturaliserad.77 Denna del av forskningen visar på en mer 

ståndpunktsfeministisk utgångspunkt, då den utgår från en könsmaktsordning. Vidare 

stämmer delen om att feministisk forskning om nationalism bör göras, eftersom att den 

traditionellt har gjorts av män, väl samman med ståndpunktsfeminismens grundtanke om 

vikten av kvinnors erfarenheter vid skapande av kunskap. 

 Samtidigt finns ytterligare ett spår gällande forskningen om nationalism och feminism, 

som syftar på att tidigare forskning inte tar hänsyn till ett postkolonialt perspektiv. Kvinnor 

som inte är vita, europeiska medelklasskvinnor kan ha upplevt någon form av feministisk 

frigörelse i samband med en nationalistisk kamp. Men på samma gång som detta är ett 

uttalande som verkar utgå från en postmodern feministisk kritik, så verkar den gren som den 

postmoderna feminismen hör till, särartsfeminismen, vara svår att förena med nationalism. 

Likhetsfeministisk teori (som ståndpunktsfeminismen tillhör) skulle å andra sidan möjligtvis 

kunna sammanföras med en nationalistisk kamp i vissa sammanhang, eftersom denna gren 

oftare hyllar moderskapet som en del av en kollektiv feministisk kamp. 78 

 Denna konflikt går också att urskilja i forskningen om ungerska kvinnors rättigheter 

genom historien. Radikala och liberala former av feminism verkar inte ha fått speciellt stort 

genomslag i landet, kanske mest på grund av den ständigt närvarande nationalismen och 

                                                 
76 Pytlas, 2013, sida 163-164 och sida 176. 
77 McClintock, 1993, sida 62. 
78 Vickers, 2006, sida 100. 
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därmed också den konservativa definitionen av familjens betydelse.79 Men detta innebär inte 

att socialismen ständigt har främjat kvinnors rättigheter. Efter revolutionen 1956, som 

resulterade i att Ungern leddes av vad som kallas en kommunistisk elit, upplevde feminismen 

liksom andra rörelser som var beroende av ett fungerande civilsamhälle, ett bakslag.80 

Ungerns utveckling gällande kvinnors rättigheter och jämställdhet har präglats av framsteg 

varvat med motgångar. Detta kan dels bero på att nationalistiska krafter menar att den 

nationella identiteten och nationens framgång inte får bortprioriteras och dels på att 

socialistiska krafter inte vill bortprioritera klasskampen. 

 Utvecklingen gällande jämställdhet sedan Ungern blev självständigt 1990 ser ungefär 

likadan ut, med framsteg och bakslag och en politisk dragkamp mellan socialistiska och 

konservativa partier. Även om de konservativa partierna påvisade tydligare tendenser av ett 

familjefokus och synen på kvinnor som mödrar, går dessa tendenser också att återfinna i de 

socialistiska partierna.81 Det som är nytt för den nuvarande regeringen är hur mycket den 

nationalistiska agendan går att se i exempelvis lagtext. Detta blir ännu mer tydligt när man ser 

på den stora utveckling som gjordes gällande jämställdhetspolicys och kvinnors rättigheter på 

agendan i och med medlemskapet i EU. 

 

6.2 Kvinnors rättigheter i dagens Ungern 

 

Innan denna del av analysen påbörjas kommer här en upprepning av de tre artiklar från 

CEDAW som står i fokus för undersökningen. Artikel 7 fastställer statens ansvar att avlägsna 

diskriminering och hinder för kvinnor gällande politisk delaktighet. Artikel 11 fastställer 

statens ansvar att motverka diskriminering i arbetslivet och stipulerar dessutom människans 

rätt att arbeta. Artikel 16 fastställer statens ansvar att med alla lämpliga medel minimera 

diskriminering i familjelivet.82 Utifrån dessa artiklar och de två feministiska teorierna som 

genomgående används i uppsatsen, analyseras Europarlamentets rapport83 och 

skuggrapporten från ERRC och HWL.84 

                                                 
79 Arpad, Marinovich, 1995, sida 90-91. 
80 Pető, 2000, sida 2-4. 
81 Kispéter, 2009, sida 5. 
82 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1249 UNTS 13, 3 September 
1981 (‘CEDAW’), art, 7, art. 11, art. 16. 
83 Fodor, European Parliament, 2013. 
84 Hungarian Women´s Lobby, European Roma Rights Centre, 2013. 
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 Båda rapporter verkar till stor del anta ett postmodernt feministiskt perspektiv. Till att 

börja med går det att se på hur de kritiserar den nuvarande regeringen för dess gynnande av 

kärnfamiljen. Dels på grund av att fäder juridiskt sett inte uppmuntras till att anta en större roll 

i familjelivet, vilket pekar på en essentialistisk bild av kvinnan som hemarbetande moder och 

dels på grund av normativiteten kring kärnfamiljen som bestående av ett heterosexuellt par. 

Denna argumentation går väl ihop med den postmoderna feministiska teorin.  

 Däremot går argumentationen gällande lika lön för lika arbete väl samman med en 

ståndpunktsfeministisk teori. Lika lön för lika arbete kan tänkas bygga på en tanke om att 

kvinnors arbete ska värderas lika högt oberoende av kön. Därmed är det faktum att lika lön för 

lika arbete har tagits bort i konstitutionen ett stort problem. Vidare kan kritiken gällande 

familjebeskattning också härledas till ståndpunktsfeministisk teori genom att kritiken utgår 

från den könsmaktsordning som är väldigt vägledande för ståndpunktsfeminismen. 

Gällande analysen av det låga politiska deltagandet för kvinnor går det att se både 

ståndpunktsfeministiska och postmoderna feministiska drag i rapporternas argumentering. Att 

regeringen diskuterar att kvinnor ska förverkliga sig själva genom moderskapet, som en 

förklaring till att det politiska deltagandet är så lågt, är problematiskt utifrån de båda 

feministiska teorierna. Det förmedlar en essentialistisk bild av kvinnan som enligt den 

postmoderna feministiska teorin är problematisk. Dessutom är det en fråga om maktstrukturer, 

vilket kan härledas till den ståndpunktsfeministiska teorin. Den låga representativiteten av 

kvinnor i parlament och regering är ett problem utifrån ståndpunktteorins utgångspunkt; att 

kvinnors erfarenheter är viktiga just för att kvinnor som kollektiv grupp tillför en ny 

dimension till teorier och politik.  
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7 Slutdiskussion 

 

I denna slutgiltiga del av uppsatsen besvaras den ursprungliga frågeställningen, med 

hänvisning till analysen och egna reflektioner. För att förenkla återknytningen till 

frågeställningen kommer här en upprepning: Vilka idémässiga tendenser avseende kvinnors 

rättigheter i förhållande till familj, arbete och politisk delaktighet kan skönjas inom den 

ungerska nationalismen och vilken faktisk påverkan har dessa tendenser?  Diskussionen är, 

liksom analysen, tudelad och ämnar besvara både de teoretiska och de praktiska delarna av 

frågeställningen. 

Gällande den teoretiska delen av frågan, har undersökningen bestått i att öka och 

fördjupa förståelsen för vad de olika feministiska teorierna kan utläsa i primärmaterialet, 

gällande den nationalistiska ideologin. Båda de feministiska teorierna verkar utläsa negativa 

tendenser i den ungersk-nationalistiska agendan för kvinnors rättigheter som målas upp i 

regeringens CEDAW-rapport. Den ungerska nationalismens fokus på kärnfamiljen och 

kvinnor i rollen som mödrar och som reproduktiva aktörer, kan kritiseras från båda håll. 

Vidare går det att utläsa att de åtgärder som görs för jämställdhet har ett nationalistiskt syfte 

utformat genom att en förbättrad situation för kvinnor ska syfta till att lösa den bristande 

demografiska utvecklingen. Detta påvisar att den nationalistiska framgången bör gå före 

kvinnors rättigheter, vilket är återkommande i den tidigare forskning om feminism och 

nationalism som presenteras i denna uppsats. Vad som är intressant i sammanhanget är kanske 

snarare att de båda teorierna problematiserar nationalismen på olika sätt.  

I och med att ståndpunktsfeminismen utgår från kvinnors erfarenheter och därmed en 

tanke om en kollektiv identitet, blir kanske kritiken gällande den snäva roll som kvinnor 

tilldelas i rapporten (det vill säga i rollen som mödrar) lite mer uddlös. Samtidigt pekar 

tidigare feministisk forskning på att nationalismens syn på familjen utgår från ett patriarkalt 

och kolonialt förtryck. Därmed kan en ståndpunktfeministisk analys ändå kritisera denna 

familjetendens, på så sätt att den ungerska regeringen inte antar ett kvinnoperspektiv, när 

familjen definieras och används i lagtext. Familjen i detta sammanhang utgår istället från 

mäns erfarenheter av hur familjen och nationen bäst ska utformas. 

Detta mönster går också att återse gällande hur kvinnans roll i det nationalistiska 

nationsbyggandet framställs i den ungerska regeringens CEDAW-rapport. Den nationalistiska 

identiteten och kampen går före könsidentitet och jämställdhet. När det gäller arbete och 
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politiskt deltagande verkar inte heller dessa åtgärder vara utformade utifrån kvinnors 

erfarenheter, eftersom de gynnar mäns framfart på dessa områden. Ett exempel är 

föräldraledigheten, som i och för sig är generös, men fullständigt inriktad på att det är modern 

som ska ta ansvar för barnomsorg och arbete i hemmet. 

 Den postmoderna feministiska kritiken av de nationalistiska tendenser som går att 

utläsa i primärmaterialet är främst inriktad på bristen av mångfald. Bristen på mångfald 

genomsyrar hela dokumentet, i synen på familjen och i de åtgärder som har genomförts 

gällande kvinnors rätt till arbete och politiskt deltagande. Den ungerska regeringens rapport 

tar inte hänsyn till att de kvinnor som omtalas kan ha olika erfarenheter, på grund av 

exempelvis etnicitet, sexualitet eller klass. Det vill säga att den teoretiska problematiken 

istället vilar på att alla olika sorters kvinnor och familjer inte tas hänsyn till. Detta leder till att 

kvinnor antas vilja ansvara för hemarbete och barnomsorg av naturen, och att män inte antas 

vilja det. I och med att den postmoderna feministiska teorin utgår från att kön är socialt 

konstruerat, så står dessa snäva definitioner i direkt motsats till teorins utgångspunkt. 

 Gällande den mer praktiska delen av frågeställningen, vilken verkan nationalismen 

faktiskt har haft på kvinnors rättigheter, bistår den tidigare forskningen om Ungern, 

nationalism och kvinnors rättigheter samt kvinnoorganisationernas rapporter med underlag. 

Den nuvarande ungerska nationalismen verkar enligt tidigare forskning delvis vara sprungen 

ur ett tidigare politiskt förtryck. Dock går kärnfamiljens betydelse att spåra både i den 

ungerska nationalismen och i den ungerska socialismen. Därför går det inte att säga att den 

nuvarande situationen gällande jämställdhet helt beror på den rådande nationalismen. 

Situationen som sådan är att kvinnors skydd mot diskriminering i arbetslivet och familjelivet 

har försvagats. Samtidigt har parlamentsvalssystemet ändrats på ett sätt som ungerska 

kvinnoorganisationer förutspår kommer att missgynna kvinnors rätt till politiskt deltagande.  

Även om det inte går att fastställa att denna negativa utveckling beror på 

nationalismen, kan man argumentera för att utvecklingen i själva verket var på väg mot ett 

annat håll innan den nuvarande regeringen kom till makten. Innan 2010 kom 

Kvinnoorganisationer till tals i högre utsträckning, diskrimineringsskyddet för kvinnor var 

starkare och en jämställdhetsplan var utformad. Oavsett om det beror på Ungerns nyblivna 

medlemskap i EU, så visar dessa åtgärder på en positiv utveckling för kvinnors rättigheter. 

Detta påvisas även av tidigare forskning och den ungerska statens rapport till CEDAW 2007. 

Det går alltså att se en distinktion gällande hur jämställdhet behandlades av den socialistiska 

regeringen 2007 och den nuvarande nationalistiska regeringen. Det statliga system för 
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kvinnors rättigheter, som påbörjades under den föregående regeringen, verkar de facto 

monteras ner av den nuvarande regeringen. 

Vidare går det att se nationalistiska tendenser i de åtgärder som har gjorts. 

Kärnfamiljens stora betydelse och kvinnor som reproduktiva aktörer stämmer väl överens 

med tidigare forskning på nationalism och feminism. De olika feministiska teorierna som 

används i denna uppsats verkar båda ge ett kritiskt svar gällande den ungerska nationalismens 

påverkan på kvinnors rättigheter. Den ståndpunktsfeministiska teorins problemformulering är 

inriktad på det faktum att kvinnors erfarenheter och kvinnors kunskap helt verkar utebli i de 

åtgärder som berör jämställdhet. Den postmoderna feministiska teorin kritiserar kanske främst 

bristen på mångfald gällande vem kvinnan är och vad hon vill göra och hur den naturalistiska 

definitionen av familj, vilket kan leda till att kvinnors möjligheter i förhållande till arbete, 

familj och politisk delaktighet begränsas.  

Sammantaget verkar den ungerska nationalismen ha en ideologisk sammansättning 

som går väl samman i teori och metod. Teoretiskt sett skriver regeringen om hur kvinnor ska 

gynnas i rollen som mödrar och att en ökad kvinnlig politisk delaktighet också skulle leda till 

materiella och moraliska framsteg och lösa Europas demografiska kris. Detta är i enlighet 

med den nationalistiska teorin, på så sätt att det ämnar gynna nationens utveckling. I praktiken 

utförs sådana åtgärder, genom inriktning på reproduktion och moderskap som främjande av 

kvinnors rättigheter. Problemet är att dessa åtgärder inte syftar till att främja kvinnors 

rättigheter, utan nationens framväxt. I praktiken förefaller det som att den ungerska 

nationalismen begränsar kvinnors rättigheter när det gäller samtliga undersökta områden; 

arbete, familj och politisk delaktighet.  

Förhoppningsvis kommer denna uppsats kunna fungera som en form av underlag för 

att undersöka en ytterligare viktig dimension, hur den ungerska nationalismen påverkar 

kvinnors rättigheter med hänsyn inte bara till kön, utan också till klass, etnicitet och 

sexualitet. Med detta som utgångspunkt skulle det vara både viktigt och intressant att se vilka 

nationalismens effekter är när fler faktorer än kön tas med i beräkningen i kontexten Ungern.  
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