
Diskriminering 
Kvinne/kjønn 

generelt/aksessorisk 

Internasjonalee forpliktelser 
Kjønn sosial, kulturell og politisk konstruksjon – ikke biologisk 
 
* KDK artikkel 1 , artikkel, artikkel 2, 5a 
 
* SP artikkel 26/SP artikkel 2 
 
* ØSK artikkel 2 
 
* EMK artikkel 14 
 
* Amsterdamtraktaten. Kjønnsmainstreamingsprinsipp art 3 jfr. 2 

 
 



Hva er kjønn- et rettslig 
perspektiv 

 CEDAW/C/2010/47/GC.2 

 Sex/gender – biologisk sosialt 

 ”The term sex refers to biological 
difference between women and men. The 
tersm gender refers to socially constructed 
identities, attributes and roles for women 

 And men in society’s social and cultural 
meaningfor these biological differences 
resuting in hierarcical between women 
and men.. 

 



Kvinnediskrimineringskonvensjonen 

 KDK forbud mot kvinnediskriminering, § 1 

 KDK unntar ingen områder, § 2 – verken privatliv, religion eller 
familieliv – utdanning, arbeid, helse, statsborgerskap etc.. 

 KDK klart forbud mot stereotypier, § 5a 

– Beskytter individets rett til å bli vurdert ut fra sine egenskaper, 
ikke i kraft av stereotype oppfatninger 

  - Staten plikt til å avskaffe sedvaner, trosoppfatninger etc. som 
bygger på stereotype kjønnsforestillinger 

KDK i norsk rett: 

 - Statsrapporteringsprosdeyre – komiteens konkl.kommentarer 

 - Lovforarbeider – endringer i likestillingsloven, MR loven  

 - Likestillings- og diskrimineringsemnda – pres.prinsippet 

  * Steriliseringssaken 

  * ACE saken – LKN 2001 8 . CEDAW artikkel 5a 

  



Kvinnediskrimineringskonvensjo
nen forts 

 Likestillings- og diskrimineringsombudet- 
CEDAW artikkel 5a 

– Sak 2003/o83 – pikeleketøy 

– Sak 2002/381 – dameblad hvor annonser og 
artikler var uttrykk for tradisjonelle 
kjønnsroller 

 



EØS-retten 

 

 Direktiver om kjønnslikestilling: 

 Direktiv 2006/54/EF 
(omarbeidingsdirektivet – kodifikasjon) 

 Innlemmet i EØS avtalen 14 mars 2008 

 Innarbeidet i likestillingsloven 

• Artikkel 1 – Arbeid etterutdanning 

• Artikkel 2 -  Direkte, indirekte, chikane 

• Artikkel 3 – Positiv særbehandling 

  



Lov om likestilling mellom kjønnene 

 § 1 Formål:  Fremme likestilling, særlig 
bedre kvinners stilling 
 

 

 § 3, 1- § 3,2 - § 3,3 kjønnsdiskr. 
  

 direkte/indirekte 
 LDN 44/2009 – direkte diskriminering annonse 

  - LKN 4/2003 Steriliseringssaken (direkte) 
  - LKN 8/2001 – Uniformskrav - indirekte 

  - LDN 7/2006 –  Indirekte diskriminering – endrede 
oppgave etter endt fødselspermisjon. Arbeidsgiver 
sannsynliggjort at endringene skyldtes omstrukturering 

 
•   

   
     
 



Saklig, egnet ikke 
uforholdsmessig inngripende 

 
• 3,4 tillatt forskjellsbehandling ved 

indirekte diskriminering: 
•  saklig, egnet, ikke uforholdsmessig 

inngripende 
 

• LDN 5/2006  
 

• LKN 8/2001 – hodetørklesak  
 
• Oslo  Tingrett – Bråthen saken 

 
  



Bråthen saken 

 Spm om indirekte diskriminering ( se 
dommen s. 19 flg..) var særlig avtale om 
poengbelastning for piloter uten noe 
tilsvarende poengbegrensning i forhold til 
arbeidstid for piloter som var menn og 
kabinpersonale som var kvinner indirekte 
diskriminering?? 

   Konluderte med at ponggrensen var egnet 
til å stille kabinpersonalet i en dårligere 
stilling enn piloter..og slo kjønnsskjevt ut. 



 Men var det saklig grunn til 
forskjellsbehandlingen? 

 Retten anså arbeidssituasjonen til piloter 
og kabinpersonale som sammelignbar..- 
det dreie seg om arbeid av lik verdi og 
således ikke saklig grunn til å 
forskjellsbehandle.. 



Positiv særbehandling 

 
 Likestillingsloven § 3 a jfr. § 3,1  
 FNs kvinnediskrimineringskonvensjon artikkel 4,1 
 Amsterdamtraktaten 141 (4) 
 EF ligebehandlingsdirektiv 76(207) EØF – endret 2002/73/Eøf - 

omarbeidingsdirektivet 
 
Arbeidsliv/politisk liv 

 
– C-409/95 proposjonalitetskravet – individuell vurdering – mekanisk 

fortrinn i strid med proposjonalitetsprinsippet 
 
- LDN  23/2009 – vektlegging av det underrpresenterte kjønn saklig når 

søkerne er tilnærmet likt kvalifisert 
 
-  



Likestillingslovens virkeområde 

 Likestillingsloven § 3 

 Unntak familieliv og indre forhold i 
trossamfunn 

• Kvinnekomiteens kommentar 1995 

• Ace saken (LKN 1/2001) 

• Diskrimineringslovutvalgets forslag 

 §§ 1,2,4,5 – endring likestillingsloven § 
4,4 – trossamfunn må begrunne 

 



Likestillingsloven §8 a - 
Trakassering, kjønn/seksuell 

 
 Bakgrunn, kvinne- og kjønnsforskningens 

begrepsfesting i Norge og internasjonalt 

 FNs kvinnekomite gen.rek. 19 

 Direktiv 2002/73/EF, artikkel ,22 

 Formål og virkning 

* Egnet til - Hva en vanlig kvinne ville oppfattet 



Multippel diskriminering 
kjønn+ 

 Kontroversen om kjønnsnøytral krisesenterlov 

 

 Diskriminering på flere grunnlag samtidig betegnes ofte 
som multippel diskriminering 
– LDN 44 2009, Lovstridig annonsering – alder og kjønn 

 

 Diskriminering som tilskrives flere samvirkende 
diskrimineringsgrunnlag betegnes ofte som 
interseksjonalitet 
– Kvinner med minoritetsbakgrunn utsettes for former for etnisk 

diskriminering som menn ikke utsettes for og for former for 
diskriminering som etnisk norske kvinner ikke utsettes for 

– LDN 1/2008. Thon Hotell Opera – kjønn og etnisitet 

 

 



Seksuell orientering, 
kjønnsidentitet 

 Rettslig begrepsbruk , diskrimineringslovutvalget: 

 

• Seksuell orientering : ”homofile, lesbiske, bifile og 
heteroseksuelle” (s.132) 

 

• Kjønnsidentitet  og kjønnsuttrykk (transpersoner): 

 Personer som bryter med den rådende to-
kjønnsmodellen 

  - Transseksuelle ”har gjennomgått eller skal 
 gjennomgå kjønnsskifte! (s 134) 

  - Transvestisme – kroppslig og selvopplevd kjønn 
 stemmer ikke (s.135) 

 



Internasjonal rett 

 Artikkel 1-2 KDK Gen Rec 28 – sex and gender 
discrimination linked to rase, ethnicity ..sexual 
orientation.. 

 EMK artikkel– artikkel 8 (privatliv)  

 Krav på å få rettslig status ut fra sin 
kjønnsidentiet. Gender identity is one of the 
intimate areas of a person’s life..” 

  - EMD sak nr. 35968/97 – transseksuell – art.8 

  ”The very essence of the Convention being respect 
 for human dignty and human freedom, protection is 
 given the right to transsexuals to peronal 
 development and to physical and moral  security.” 

   

 



 EU – Rådsdirektiv 2000/78/EF – artikkel 1 omfatter 
seksuell orientering og kjønnsidentitet – transseksualitet 

 Rammedirektivet – implementert i norsk rett  

 EF domstolen – sak C-13/94 – oppsigelse på grunnlag av 
forestående kjønnsskifte ansett som 
kjønnsdiskriminering.  

 - Diskrimineringslovutvalget antar transseksuelle er 
vernet av kjønnsdiskrimineringsforbudet i 
likestillingsloven 

 



Vernet etter norsk rett- seksuell 
orientering/kjønnsidentitet 

 Arbeidslivet: 

– Aml. § 13-1 (1) (2) direkte, indirekte, 
trakassering 

– NOU 2009: 14 

 (s 132) ”homofile, lesbiske, bifile”. Transpersoner 
er i henhold til Ot.prp.nr. 104 (2002-2004 s 30-31) 
ikke omfattet av vernet etter aml. 

  - Diskrimineringslovutvalget antar at 
transseksuelle er  omfattet 

 

 



– Omfatter  utlysning av stilling, lønns- og 
arbeidsvilkår og oppsigelse 

– LDN 15/2009 –diskriminering seksuell legning- 
professoropprykk 

  ”Nemnda finner ikke forhold i 
 bedømmelseskomiteens innstilling som peker 
 i retning av vektlegging av seksuell 
 orientering..” 



Boliglovene – seksuell 
orientering 

 Husleieloven § 1-8 – gjelder ikke utleie av 
husrom i egen bolig 

 Borettslagsloven § - omfatter ikke salg av 
bolig ( motsetning til etnisk diskr.) 

  

 



Diskrimineringslovutvalget/ 
Regjeringen 

 

 Diskrimineringslovutvalgets forslag: 

– (NOU 2009: 14) § 4 ”seksuell orientering” 
foreslås inn som eget grunnlag – ellers andre 
vesentlige forhold 

• Regjeringen vil fremme forslag om ny lov mot 
diskriminering på grunn av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

• Alle områder – ikke bare bolig og arbeid.. 

• NB privatlivet unntas fortsatt 

 


