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FNs Kvinnekonvensjon – utvalgte bestemmelser 
  
Prinsippet om full likestilling (1 og 2) 

• Statene fordømmer diskriminering av kvinner 

• Statene skal innlemme likestilling i lovene. De skal oppheve eller endre diskriminerende lover 
 
Rettsvern (4) 

• Midlertidige særtiltak for å fremme faktisk likestilling er positivt  
 
Om adferdsmønstre (5)  

• Statene skal søke å endre menns og kvinners sosiale og kulturelle adferdsmønstre for å avskaffe 
fordommer og skikk og bruk som bygger på forestillingen om at det ene kjønn er mer verdt enn  
det andre 

 
Handel med kvinner og prostitusjon (6) 

• Statene skal arbeide for at handel med kvinner og utnyttelse av kvinneprostitusjon opphører 
 
Politisk og offentlig liv (7) 

• Statene skal sikre kvinner stemmerett, rett til å delta i politikken og stille til valg 

• Kvinner skal kunne delta i det sivile samfunn / foreningsliv  
 
Utdannelse (10) 

• Kvinner skal ha samme rettigheter som menn til utdannelse på alle nivåer  
 
Arbeid (11) 

• Statene skal avskaffe diskriminering på arbeidsmarkedet 

• Statene skal sikre kvinner rett til fritt valg av yrke og arbeid, og rett til samme lønn ved likt arbeid 

• Det skal være forbud mot avskjedigelse på grunn av graviditet, svangerskapspermisjon og fødsel. 
Statene må sørge for å verne gravide og bygge ut barneomsorgen   

 
Helse (12) 

• Statene skal avskaffe diskriminering av kvinner i helsevesenet. Adgang til helsetjenester,  
herunder familieplanlegging, må bli sikret uten diskriminering 

 
Kvinner på landsbygda (artikkel 14) 

• Statene skal avskaffe diskriminering av kvinner på landsbygda  

• Kvinner skal delta i utformingsplaner, helsetjenester, familieplanlegging og selvhjelpsgrupper 

• Kvinner skal få lik adgang til lån og kreditt som menn  
 
Likhet for loven (15) 

• Kvinner og menn skal være like for loven  

• Kvinner skal ha samme rettigheter som menn til å inngå avtaler og forvalte eiendom 

• Kvinner og menn skal ha samme rettigheter i all lovgivning som gjelder bevegelsesfrihet og  
frihet til å velge bopel og hjemsted 

 
Om ekteskapet (16) 

• Kvinner skal ha samme rett som menn til å inngå ekteskap; til fritt å velge ektefelle; og bare inngå 
ekteskap med fullt samtykke; samme rettigheter og forpliktelser i ekteskapet og ved eventuell 
oppløsning av ekteskapet  

 
Kvinnekonvensjonen i fulltekst kan leses her: www.menneskerettighetsakademiet/frihet-JA   


