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Choose one of the following topics  

1.   

Women’s right to equality with men has moved center stage in contemporary debates about conflicting 

individual rights and group rights in Scandinavia, Europe, Asia and Africa. Give account of the relationship 

between individual rights and group rights as regards the right to freely choose a spouse and enter into 

marriage with free and full consent. Frame the description within the relevant provisions in the Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the African Charter on Human and Peoples’ Rights. Discuss the way in which these 

human rights’ instruments strike a balance between individual rights and groups rights in the light of 

different theories on women, multiculturalism and legal pluralism. 

2.    

Describe and discuss the relationship between the prohibition against discrimination and the use of 

temporary special measures to promote gender equality in the UN Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women and in EU directives and case law. 

 

Norsk versjon: Velg en av følgende oppgaver:  

1.    

Kvinners rett til likestilling med menn står sentralt i dagens debatt om individrettigheter og grupperettigheter 

i Skandinavia, Europa, Afrika og Asia. Gi en fremstilling av forholdet mellom individuelle rettigheter og 

grupperettigheter innen menneskerettighetene i forhold til inngåelse og oppløsning av ekteskap. Legg 

hovedvekten i den menneskerettslige fremstillingen på FNs kvinnekonvensjon, Den internasjonale 

konvensjon om sivile og politiske rettigheter og Det afrikanske menneskerettighetscharteret. Diskuter 

menneskerettighetens avveining av forholdet mellom individuelle og kollektive rettigheter i lys av ulike 

teorier om kvinner, multikulturalisme og rettspluralisme. 

2.    

Gi en femstilling og vurdering av forholdet mellom forbudet mot å diskriminere og adgangen til å foreta 

positiv særbehandling for å fremme likestilling mellom kvinner og menn innen FNs kvinnekonvensjon og 

EU-rettslige direktiver og rettspraksis. 

 


