
Introduktion till kvinnors rättigheter

Kvinnors rättigheter är omistliga, väsentliga och odelbara i förhållande till de grundläggande

mänskliga rättigheterna som tillhör alla människor och varje regerings ansvar är att främja och

skydda dem.

För att stärka kvinnors ställning är det en prioriterad fråga att kvinnor ska fullt och lika åtnjuta

alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Lika rättigheter för män och kvinnor nämns uttryckligen i ingressen till stadgan om FN. Alla

viktiga internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter betraktar kön som en av

dem grunder på vilken medlemstaterna inte får diskriminera.

På vår hemsida vill vi dra uppmärksamhet till de viktigaste FN:s konventioner, resolutioner

och deklarationer där kvinnors rättigheter anges.

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor från 1979 ger ett

ramverk för att säkerställa lika rätt för kvinnor och män. Konventionen lyfter fram regeringars

skyldighet att i lagstiftning och praxis avskaffa de vanligaste formerna av diskriminering av

kvinnor på grund av kön.

Principen om jämställdhet mellan män och kvinnor, flickor och pojkar och möjlighet till fullt

åtnjutande av mänskliga rättigheter oberoende av kön är fastställda också i den internationella

förklaringen om mänskliga rättigheter, den internationella konventionen om medborgerliga

och politiska rättigheter och internationella konventionen om ekonomiska, sociala och

kulturella rättigheter.

Varje person ska ha rätt att delta i, bidra till och njuta av den kulturella, ekonomiska, politiska

och sociala utvecklingen. I många fall diskrimineras dock kvinnor när det gäller fördelningen

av ekonomiska, politiska och sociala resurser. Detta är i direkt strid mot deras rättigheter.

Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning för att kunna åtnjuta mänskliga

rättigheter. Oavsett kön, familjesituation och sexuell läggning är våld mot en enskild person

en kriminell handling som ska utredas och lagföras.

FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs av FN:s generalförsamling

1993. Denna slår fast att könsrelaterat våld är oförenligt med människans värde. Misshandel

och annat våld i hemmet, sexuellt utnyttjande och slaveri, internationella handeln med



kvinnor och barn, påtvingad prostitution, sexuella trakasserier samt våld mot kvinnor till följd

av kulturella fördomar, pornografi, etnisk rensning och dylikt måste bekämpas och elimineras.

På vår hemsida finns de grundläggande internationella normer angående kvinnors rättigheter

under kategorin ”Internationella överenskommelser”.

De flesta stater har godkänt och inkorporerat kvinnors rättigheter i nationella lagstiftningar

samt praxis. Det krävs dock fortfarande ett aktivt arbete från regeringarna för att främja och

skydda dessa rättigheter. På vår hemsida omfattas även regionala överenskommelser om

kvinnors rättigheter och de publiceras under ett specifikt geografiskt område såsom Afrika,

Amerika, Asien, Mellanöstern, Europa och Oceanien.

Vi ger hänvisning till de viktigaste databaser med fall om kränkningar av kvinnors rättigheter

under kategorin ”Rättspraxis”. Rättspraxis innehåller domstolarnas beslut i enskilda fall,

domstolarnas tolkning av stadgar, konstitutionella bestämmelser, administrativa bestämmelser

samt lagar. Till exempel, en länk till den fullständiga texten av ett beslut som avser

konventionen om eliminering av all slags diskriminering av kvinnor.

Kategorin ”Utlåtanden” består av framstående fall från internationella och nationella

advokater samt juridiska experter. Dessa formella skriftliga yttranden innehåller experternas

övertygelse om vad lagen om kvinnors rättigheter är, hur domstolarna skulle tolka den samt

hur den gäller för särskilda omständigheter. Exempel, utlåtandet "Om kvinnors rättigheter i

Tanzania". Detta juridiska utlåtande skrevs av en nationell expert och Riksorganisationen för

rättshjälp i Tanzania. Det ger en kort sammanfattning av frågor där yttrandet erfordras,

beskrivning av kvinnors rättigheter i Afrika, internationella rättsliga åtaganden gällande för

Tanzania, rekommendationer för pågående tvister i liknande fall.

”Tolkning av internationella regler av FN och andra” är en annan kategori under vilken vi

har lagt upp tolkningen av bestämmelser om kvinnors rättigheter, sammanställningen av

allmänna synpunkter och rekommendationer som antagits av FN:s kommitté om mänskliga

rättigheter.

Eftersom att ha tillgång till rättslig prövning av kränkningar av mänskliga rättigheter är

mycket viktigt innehåller kategorin ”Klagomålsförfarande” en översikt över dessa

procedurer enligt olika FN:s kommittéer och domstolarna. Individer som hävdar att deras

rättigheter har kränkts och som har uttömt alla tillgängliga nationella rättsmedel kan lämna en

skriftlig ansökan till FN:s kommittéer och internationella domstolen för närmare övervägande.

Vi har lagt upp under kategorin ”Litteratur” listan över publikationer, böcker gällande på

området av kvinnors rättigheter.

Skulle ni behöva komma i kontakt med de personer eller organisationer som särskilt arbetar

för skydd och främjande av kvinnors rättigheter och få deras syn på ett visst problem har vi

kategorin ”Kontaktpersoner/organisationer” till ert förfogande. Till exempel, "Women's

International League for Peace and Freedom", du kan komma direkt till sidan av

organisationen genom att klicka på denna länk.


