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Høring  -  inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen i
menneskerettslova

Vi viser til Justisdepartementets høring vedr. ovennevnte.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) stiller seg positiv til Justisdepartementets forslag om å
inkorporere kvinnediskrimineringskonvensjonen i norsk rett gjennom menneskerettsloven. Både
konvensjonen og en tilleggsprotokoll til den er ratifisert av Norge og ble i 2005 inkorporert i norsk
lov gjennom likestillingsloven § 1 b. Konvensjonen gjelder derfor allerede som norsk lov.

En inkorporering i menneskerettsloven vil innebære at konvensjonen får  forrang  fremfor annen
lovgivning ved eventuell motstrid. Hvilke konsekvenser det vil medføre å gi kvinnediskriminerings-
konvensjonen forrang er drøftet i høringsnotatet under punkt 5 og det er en rekke argumenter både
for og i mot. Departementet konkluderer imidlertid med at de mener argumentene for å gi
konvensjonen forrang veier tyngre enn argumentene mot (jfr. høringsnotatet punkt 6). De
utredningene som ble gjort i forkant av at konvensjonen ble inkorporert i likestillingsloven
konkluderte for øvrig i følge notatet gjennomgående at det ikke ville være motstrid mellom
konvensjonen og norsk lov.

Departementet har i sin konklusjon lagt særlig vekt på at en inkorporering med forrang signaliserer
hvor viktig det er å styrke og sikre kvinners rettigheter og likestilling som verdi. Departementet har
videre vurdert det slik at ved å inkorporere kvinnediskrimineringskonvensjonen i menneskeretts-
loven sikrer at både likestilling av kvinner og forbudet mot diskriminering av kvinner vil være et
sentralt hensyn i lovgivningsarbeid og forvaltning også i framtiden.

YS slutter seg derfor til høringsforslaget.

Med vennlig hilsen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
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