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Tydligt samband.

Korruption trivs inte med
jamstalldhet
2013-03-28 | Helle Larssen

EKONOMI I ett ars tid har Bo Rothstein talat om sina och
forskargruppen QoG:s resultat - att graden av korruption har ett
samband med graden av jamstalldhet i ett samhalle. Kritiker vamar
dock for att spekulationer kring orsakerna bakom sambandet alltfor
latt landar i en mytbildning om kvinnors inneboende godhet.

I maj forra aret presenterade The Quality of Government Institute i
Goteborg (QoG) sina forskningsresultat om korruption. Efter att ha samlat
in material fran 178 lander kunde de konstatera del anmarkningsvarda
resultatet att demokrati inte ar losningen for ett "gott samhalle". Istallet ar
del graden av korruption som ar avgorande for samhallets valmaende.

- Korruption visar sig vara ett mycket viktigare problem an vad manga
samhallsvetare hittills har trott. Det vi upptackte var att lag grad av
korruption var kopplat till mansklig valfard, i sa gott som alia fragor -

barnadodlighet, ekonomiskt valstand och om manniskor upplever sig som
lyckliga och nqjda med sina liv och sa vidare, sager Bo Rothstein.

Den 20 personer starka gruppen upptackte ocksa att graden av korruption
hade ett samband med graden av jamstalldhet. Det vill saga att stater som
har hog grad av korruption har lag grad av jamstalldhet och omvant.

- Vi har tillsammans med andra forskare upptackt att jamstalldhet, i
betydelsen andelen kvinnor pa beslutsfattande positioner i politiken, ar ett
effektivt vapen mot korruption.

Blev du forvanad?

- Jag blev forvanad over att effekten av jamstalldhet var sa stark. Aven
nar vi forsokte forklara lag grad av korruption med andra parametrar sa
upptackte vi att effekten av jamstalldhet fanns kvar, vilket rydligt pekade
pa sambandet mellan jamstalldhet och korruption.

Palitligt rattssystem behovs
Aven Karin Alfredsson, journalist i projektet Dodsorsak Kvinna, har
reflekterat over sambandet mellan jamstalldhetsfragor och korruption och
menar att del ar avgorande for skyddet av kvinnor att komma till ratta
med korruption.

- Jag menar att kvinnor som utsatts for vald alltid ar i underlage. Om det

inte finns en palitlig rattsstat som kan och vill skj'dda kvinnorna kan de
aldrig fa ratt. Om valdtaktsmannen/jordagaren i till exempel Pakistan kan

kopa polisen och fiffla undan bevis kommer inget att handa. Ett palitligt
rattssystem kravs om man ska kunna skydda kvinnor som utsatts for vald,
skriver Karin Alfredsson i ett mejl.
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Att det firms ett samband mellan korraption och jamstalldhetsfragor rader
alltsa ingen tvekan om. Men vad detta samband beror pa vet inte
forskarna, aven om det finns gissningar och teorier.

Inte heller Bo Rothsteins forskargrupp har nagra sakerstallda svar p§ hur
och varfor jamstalldhet hanger ihop med graden av korruption. Men
Rothstein har nagra ideer. Han menar att eftersom kvinnor ar mera

beroende an man av en fungerande offentlig service ar det rimligt att
tanka att kvinnor oeksa ar mindre benagna att undergrava den offentliga
sektorn genom korruption.

Sammanfaller med satsningar
Denna typ av forklaringsmodell oroar Elin Bjarneg&rd, statsvetare vid
Uppsala universitet som forskar om kon och korruption. Anledningen ar
att de slutsatser som dras om orsaken till detta samband ofta hamnar i
stereotypa fragor om manligt och kvinnligt.

- Det jag har reagerat pa i den har forskningen generellt sett ar att den
riskerar att skapa en mytbildning om att kvinnor till sin natur ar adla och

mindre korrupta. Jag ar oroad over att man ser ett samband mellan tva
saker och tar for givet att det ena, kvinnor, paverkar det andra,

korruption, trots att det finns forskning som visar att det ar precis
tvartom, alltsa att korruption paverkar kvinnors mojligheter.

Rothstein funderar aven kring de nordiska landernas
jamstalldhetsutveckling, vilken gar hand i hand med minskningen av
korruption i dessa lander. Fran att ha haft ungefar samma grad av
korruption som varldens ovriga lander borjade de nordiska landerna dra
ifran kring mitten av i8oo-talet och fa lagre grad av korruption. Rothstein
tror att detta kan hanga ihop med ett stort antal jamstalldhetssatsningar
som inleddes da.

- Under mitten av i8oo-talet hade vi en rad reformer som syftade mot
likabehandling. Man startade folkskolan, det blev tillatet for kvinnor att
driva naringsverksamhet, pojkar och flickor sattes i gemensamma klasser i
skolan, man och kvinnor fick lika arvsratt osv. En anledning kan alltsa
vara att man i Norden utvecklade ett mer jamstallt samhallssystem och att
det minskade graden av korruption. Men aterigen, varfor det ar pa det
viset vet vi inte.

Inga enkla losningar
Elin Bjarnegard har en annan teori. Hon menar att det faktum att det
finns farre kvinnor i korrupta miljoer beror pa att kvinnor inte har fatt
tilltrade till dessa miljoer i samma utstrackmng som man eller inte ar i
positioner dar har de blivit erbjudna mutor.

- Faran ar att det sa latt tolkas som att om man tar in fler kvinnor sa loser
det sig. Man ser ofta i bistandsbranschen att det finns en tilltro till
kvinnors inneboende adla natur, sa att det kan finnas rekommendationer
om att plocka in fler kvinnor i politiken i syfte att bekampa korruptionen.
Pa sa salt staller man orimliga krav pa dessa ensWlda kvinnor. Och
dessutom finns det ingen forskning som bevisar att det ar pa det sattet,
sager hon.

Vad som behovs, menar Bjarnegard, ar mer forskning om orsakerna till
sambandet och forskning som undersoker om det gar att vara en effektiv

politiker och fullfolja en icke-korrupt agenda i miljoer dar korruption ar
utbredd som politisk strategi.

- Det som kvarstar for dem som havdar att kvinnor bekampar korruption
mer effektivt an man ar att forklara hur kvmnorna lyckas med detta.

Kommentarer
Den har artikeln saknar kommentarer. Bli forst med att lamna en!


