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JURIDISK R.;DGIrfVING FOR K4'TNNFR

HØRINGSUTTALELSE OM INKORPORERING AV

KVINNEDISKRIMINERINGSKONVENSJONEN I MENNESKERETTSLOVEN

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsnotat av 07. november 2008 vedrørende

Departementets forslag om å inkorporere FNs internasjonale konvensjon om avskaffing av alle

former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i menneskerettsloven. Vi takker for

tilliten som høringsinstans.

1. Innledning

JURK støtter seg i all hovedsak til Departementets vurderinger og mener det er viktig at

kvinnediskrimineringskonvensjonen inkorporeres i menneskerettsloven og dermed gis forrang

ved motstrid med øvrig norsk rett. Vi ønsker å bemerke følgende:

2 Kvinnediskrimineringskonvensjonen som et dynamisk regelverk  -  fordeler og ulemper

Departementet kommenterer at inkorporeringen kan ha betydning for maktdelingen.

Videre kommenteres at borgerens forutberegnelighet med hensyn til egen rettslig situasjon

svekkes, da de internasjonale overvåkingsorganene tolker konvensjonsbestemmelsene

dynamisk, i lys av samfunnsutviklingen. Slik JURK ser det kan det for enkeltmennesket som får

prøvet sin sak, få en positiv effekt at regelverket er dynamisk.

Kvinnediskrimineringskonvensjonen vil fungere som en slags motvekt til det øvrige lovverket

som nødvendigvis må være mer rigid. Kvinnediskrimineringskonvensjonen gir uttrykk for et

sett verdier som vårt lovverk derav må ses i lys av,

3 Signaleffekt

Inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen med forrangsbestemmelse vil sende et

sterkt signal både nasjonalt og internasjonalt. Dette argumentet må slik JURK ser det tillegges

særlig vekt. Likestillingsarbeid i Norge vil få mer tyngde i internasjonal sammenheng, herunder

en styrket troverdighet i forhold til det arbeidet Norge gjør for å fremme likestilling. Et slikt

signal vil virke som en oppfordring til andre nasjoner om å ta likestillingsspørsmål på alvor, og

å jobbe mer aktivt for å sikre likestilling i sine nasjoner blant annet ved å inkorporere

kv inne d isk ri m ine ri ngskonve nsjonen .

Norge har kommet langt i likestillingsarbeidet, hvis vi sammenligner med andre stater. Vi bør

for å kunne heve likestillingsarbeidet internasjonalt, statuere et eksempel. En inkorporering

med forrangsbestemmelse er et riktig og viktig steg. Mange stater har fremdeles ikke
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implementert kvinnediskrimineringskonvensjonen og det er derfor viktig at vi baner vei for

utvikling på dette området.

De andre nordiske landene har ikke gitt kvinnediskrimineringskonvensjonen forrang. Norge bør

være et foregangsland på likestillingsområdet. JURK mener at denne signaleffekten er viktigere

enn det faktum at forrangsbestemmelsen ikke kommer på spissen. Det nasjonale lovverket

synes foreløpig ikke å være i strid med kvinnediskrimineringskonvensjonen. Inkorporering vil

derfor sannsynligvis ikke medføre at endring av lov er nødvendig.
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