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HØRING-  inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen i menneskerettsloven

FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter for
internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.
FOKUS overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon
internasjonalt. FOKUS består av 77 norske kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier,
fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner.

Å gjøre kvinners rettigheter tilgjengelig for kvinner selv - og for håndheverne, var viktig da FNs
Generalforsamling i 1979 vedtok å samle kvinners rettigheter i et eget instrument. Norge ratifiserte FNs
konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner i 1981. Det innebærer at
kvinnekonvensjonen forplikter Norge folkerettslig i forhold til andre land.

FNs Kvinnekonvensjon har som mål å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner, og
konvensjonen er i dag utgangspunkt og viktigste verktøy i arbeidet for å sikre kvinner de samme
menneskerettigheter som menn. FOKUS ønsker å understreke at FN-systemet etablerte
Kvinnekonvensjon nettopp for å vise at kvinners menneskerettigheter ikke skulle forsvinne til fordel for
andre hensyn.

En integrering av FNs kvinnekonvensjon i Menneskerettsloven, har vært et krav fra
kvinneorganisasjonene i mange år. Dette ble også understreket i kvinneorganisasjonens skyggerapport
til komiteen for FNs kvinnekonvensjon (CEDAW- committee) i 2007, der kvinneorganisasjonene blant
annet la vekt på følgende:

".......The present situation is giving rise to a wide range of legal controversies as  to the status of
CEDAW in Norwegian law, which in turn is having an adverse affect on the interpretation of the Gender
Equality Act and the use of the CEDAW in Norwegian Courts. The hierarchic ranking of human rights
instruments is also having a negative effect on the authority and status of the Discrimination and
Equality Ombud and the efforts to promote gender equality, as equality considerations have to yield to
other laws. Norwegian women's organisations would like to add that the credibility of Norway's efforts to
support the United Nations and promote gender equality in other countries is negatively affected by the
fact that the Norwegian government itself has not followed...."



Allerede i 2003 ble Norge kritisert av FNs Kvinnekomite for ikke å ha inkorporert Kvinnekonvensjonen i
menneskerettsloven. Dette ble understreket under Norges rapportering til komiteen i 2007 der komiteen
blant annet uttaler:

"....The Committee remains concerned about the status of the Convention in the domestic legal
system. While it appreciates that the Convention and its Optional Protocol were incorporated into the
Gender Equality Act in 2005, the Committee recalls its recommendation from the previous concluding
comments that the State party include the Convention and its Optional Protocol in the Human Rights
Act, which would ensure that the provisions of the Convention prevail over any conflicting statutes and
that the Convention has the same legal status as other United Nations human rights treaties
incorporated therein.........

The Committee recommends that the State party take all necessary steps to incorporate the Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women into the Human Rights Act so as to
ensure that elimination of discrimination against women is addressed as a core human rights
obligation........"

FOKUS tar utgangspunkt i konvensjonen i alt det engasjement som utøves og arbeid som gjøres for å
styrke kvinners rettigheter og livsvilkår internasjonalt. Og vi erfarer hele tiden hvor viktig en
synliggjøring av kvinners rettigheter er generelt - og det juridiske verktøyet spesielt.

Å inkorporere Kvinnekonvensjonen i menneskerettighetsloven vil bety at norske myndigheter utøver en
dynamisk pådriverrolle, som ikke minst gir positive signaler internasjonalt om betydningen av like
rettigheter og muligheter for kvinner og menn.
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