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1 Innledning 
 
Kvinnerettens formål er å beskrive, forklare og forstå kvinners rettslige stilling, med særlig sikte på å 
bedre kvinners stilling i retten og i samfunnet. Som forskningsfelt er kvinnerett dels en 
rettsvitenskapelig disiplin og dels et område innenfor den tverrfaglige kvinne- og kjønnsforskningen. 
Kvinnerett har vært valgfritt spesialfag til juridisk embetseksamen siden 1975. I 1978 ble fagfeltet 
organisert i egen avdeling under Institutt for offentlig rett. Avdelingen flyttet sammen med barnerett 
og arbeidsrett i 2005 inn i nye lokaler i 6.etg. i Domus Nova, St. Olavs plass 5. 
 
Valgfaget finnes nå i to varianter. Kurset Likestilling og diskriminering i arbeidslivet, som går på 
norsk i høstsemesteret, omfatter diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet og nedsatt 
funksjonsevne og går på tvers av internasjonale menneskerettigheter, EU- rett og norsk rett. Kurset 
Women’s law and human rights, som går på engelsk i vårsemesteret, setter det menneskerettslige 
kjønnsdiskrimineringsvernet, med hovedvekt på FNs kvinnekonvensjon, inn i en global sammenheng 
og omfatter områder som familie, helse, arbeid, utdanning, deltakelse og livsopphold i form av land 
og vann.  
 
Begge valgfagsvarianter kan også tas som del av en bachelorgrad i Kjønn, feminisme og likestilling 
ved Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning, der kvinnerett er obligatorisk ved valg av studieretning 
Likestilling. Internasjonal kvinnerett inngår i ERASMUS-undervisningen og som en del av 
undersvisningstilbudet til Master i Public and International Law og Master of Arts i Human Rights. 
Foruten undervisning i kvinnerett for spesial- og valgfagsstudenter, blir et kvinne- og 
kjønnsperspektiv, etter forslag fra Avdeling for kvinnerett, vektlagt ved undervisning i den 
obligatoriske delen av det juridiske embetsstudiet.  
 
Avdeling for kvinnerett søker å ivareta og videreutvikle forskning, undervisning og formidling 
innenfor faget kvinnerett, både nasjonalt og internasjonalt. Rettens internasjonalisering, særlig EU-
rettens og menneskerettighetenes betydning for kvinners rettsstilling, er et gjennomgående tema i 
dagens kvinnerettsforskning. Norges høye utenrikspolitiske profil som bistands-, 
menneskerettighets- og likestillingsnasjon, aktualiserer spørsmålet om hvordan FNs 
kvinnekonvensjon kan utnyttes som redskap for å bedre kvinner og barns stilling i tredje verden. 
Kvinner og barns stilling i det nye flerkulturelle Norge er et annet aktuelt forskningsområde. 
Grensedragningen mellom statens plikt til å beskytte kvinner og barns rett til likestilling, 
selvbestemmelse og beskyttelse av religionsfriheten er en gjennomgående problemstilling. 
 
Disse forskningsutfordringene er i høy grad tverrjuridiske, tverrfaglige og internasjonale. 
Kvinneretten deltar i flere forskningsprosjekter og nettverk som tar opp tilgrensende 
problemstillinger. Disse er blant annet Det juridiske fakultets forskergruppe Rettigheter, individer, 
kultur og samfunn (RIKS), Det juridiske fakultets forskergruppe i utviklingsrett, forskningsprosjektet 
Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (DEMROK), Kulturell kompleksitet i det 
nye Norge (CULCOM) og NFRs immigrasjonsforskningsprogram (IMER). Avdelingen har siden 
1990 hatt et omfattende undervisnings- og forskningssamarbeid med Southern and Eastern African 
Regional Center for Women’s Law (SEARCWL).  
 
Nedenfor følger en oversikt over Avdelingens virksomhet i 2006. 
 
Anne Hellum 
Avdelingsleder 
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2 Avdelingens medarbeidere 
 
Professor dr. juris Anne Hellum, avdelingsleder, Avdeling for kvinnerett 
 
Professor dr. juris Kirsten Sandberg, instituttleder, Institutt for offentlig rett 
 
Professor II dr. juris Kirsten Ketscher, hovedstilling Københavns Universitet 
 
Professor II dr. juris Shaheen Sardar Ali, hovedstilling School of Law, Warwick University 
 
Stipendiat Helga Aune 
 
Stipendiat Ingunn Ikdahl 
 
Stipendiat Julia Köhler-Olsen 
 
Stipendiat Kristin Bergtora Sandvik, Harvard University / Universitetet i Oslo 
 
Stipendiat Elisabeth Gording Stang 
 
Stipendiat Vibeke Blaker Strand 
 
Vit.ass. Anne Jorun Bolken Ballangrud 
 
Vit. ass. Marianne Aasland Gisholt 
 
Vit. ass. Cathrine Sørlie 
 
Vit.ass. Rannveig Sørskaar 
 
Vit.ass. Tone Linn Wærstad 
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3 Tematiske satsinger 2006 
 
Kvinne- og barnerett er personrettede disipliner som befatter seg med rettslige spørsmål som et 
sterkere individorientert, kulturelt komplekst og globalt samfunn stiller oss overfor, ikke minst med 
hensyn til likestilling, deltakelse, demokrati, og rettsvern. Gjennomgående temaer innenfor og på 
tvers av disse disiplinene er tilpasning mellom arbeidsmarked, barn og familie. Innvandrere og 
flyktningers integrasjon og rettsvern reiser sentrale kvinne- og barnerettslige problemstillinger. 
Styrking av kvinners og barns menneskerettigheter både nasjonalt og gjennom bistand til land i 
tredje verden er en annen faglig utfordring. Internasjonal rett fra EØS-retten til 
menneskerettighetenes diskriminerings- og integritetsvern utgjør et overgripende perspektiv i 
håndteringen av forholdet mellom individer og mellom individ og samfunn innen disse 
problemområdene: 
 

• Harmonisering av arbeids- og familieliv. Arbeidsmarked, barn og familie 
• Likestillings- og diskrimineringsrett 
• Kvinner og barns rettsvern i forhold til overgrep, mishandling og omsorgssvikt i privatsfæren 
• Kvinne- og barnerettslige utfordringer ved kulturell kompleksitet 
• Rettighetsbasert utvikling i kvinne- og barnerettslig perspektiv 
• Tilpasning av norsk rett til kvinne- og barnekonvensjonen 

 
 
* Om kvinne- og kjønnsforskningen ved Det juridiske fakultet, se også: 
Anne Hellum: ”Hva foregår av kvinne- og kjønnsforskning på fakultetene og instituttene ved UiO? 
Avdeling for kvinnerett”, Bulletine 2, 06, Utgitt av Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO.  
 
 

3.1 Harmonisering av arbeids- og familieliv. Arbeidsmarked, barn og 
familie 
Både menneskerettighets- og EØS-perspektivet er sentralt i utviklingen av kvinners 
diskrimineringsbeskyttelse ved rettslig tilpasning mellom arbeid, marked og familie. Barns rettslige 
posisjon påvirkes også av denne tilpasningen. Fleksibilitet i arbeidslivet er et sentralt stikkord. 
Gjennom behandlingen av forholdet mellom markedsdimensjonen og den sosiale dimensjon 
utfordrer dette kvinne- og barnerettslige problemkomplekset tradisjonell forståelse av forholdet 
mellom likestilling, velferd og marked. Sosial sikring inngår som en viktig del av denne 
problemstilling.  
 
* Prosjektgruppe: 
 Professor II Kirsten Ketscher, stipendiat Helga Aune 
 
*Pågående doktorgrads og mastergradsprosjekter: 
Doktorgradsprosjekt: Helga Aune, Fleksibilitet i arbeidslivet, med særskilt fokus på deltidsarbeid.  
 
* Publikasjoner 
Ingunn Alvik, Familiehensynsprinsippet i arbeidslivet. Familiebeskyttelse og barns rett til omsorg i 
rettslig perspektiv.  Kvinnerettslig skriftserie nr. 62, Avdeling for kvinnerett (publiseres 2007). 
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3.2  Likestillings- og diskrimineringsrett 
Likestillings og diskrimineringsrett tar utgangspunkt i den rettslige beskyttelsen mot diskriminering 
på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne m.m. etter 
menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett. Avdeling for kvinneretts forskning på dette området 
har særlig fokusert på diskriminering i arbeidslivet med vekt på senere års reformer med hovedvekt 
på arbeidsmiljølovens, likestillingslovens og diskrimineringslovens regler om 
diskrimineringsbeskyttelse i tilknytning til ansettelse, oppsigelse, likelønn, trakassering, graviditet og 
omsorg.  Forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettskilder er et sentralt aspekt. De ulike 
diskrimineringsgrunnlagenes innhold og forholdet mellom dem, såkalt multippel diskriminering, står 
sentralt.  
 
*Prosjektgruppe  
Professor Anne Hellum, professor II Kirsten Ketscher, stipendiat Helga Aune, stipendiat Vibeke 
Blaker Strand 
 
*Pågående senior, doktor og mastergradsprosjekt 
Bokprosjekt: 
-  Red Kirsten Ketscher og Anne Hellum, Artikkelsamling i diskrimineringsrett 
Doktorgradsprosjekter: 
-  Helga Aune, Fleksibilitet i arbeidslivet, med særskilt fokus på deltidsarbeid  
-  Vibeke Blaker Strand, Rekkevidden av vernet mot diskriminering etter norsk rett. Med særlig 

fokus på forholdet mellom vernet mot diskriminering og retten til religionsfrihet  
 
*Publikasjoner 
-  Vibeke Blaker Strand, ”Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett – et 

ensartet vern?” Lov og rett 
-  Anne Hellum, ”Frihet og likhet. Tove Stang Dahls forfatterskap i et  

Nøtteskall”, Prosa 06.06 
-  Kirsten Ketscher, Anmeldelse af Agnete Andersen, Kirsten Precht og Ruth Nielsen: 

Ligestillingslovene, UfR 2006B.389, Thomson, København 2006 
-  Kirsten Ketscher, Anmeldelse af Byrial Bjørst: Ligeløn for job af samme værdi,  UfRB.388, 

Thomson, København 2006 
-  Kirsten Ketscher, Ulovlig, etnisk diskrimination, Socialrådgiveren, nr. 7, 2006, Dansk 

Socilarådgiverforening, København 
-  Kirsten Ketscher, Afgørelsessamling i Europæisk Socialret, www.jur.ku.dk/socialret, 2006 
-  Kirsten Ketscher, Regelsamling i Europæisk Socialret, www.jur.ku.dk/socialret, 2006  
 
Kompendium, jur 5590(revidert i 2006) 
-  Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand, Kompendium i diskriminerings – og likestillingsrett, 

Avdeling for kvinnerett 2006 
-  Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand, Doms- og materialsamling i diskriminerings- og 

likestillingsrett, Avdeling for kvinnerett 2006 
 
Kompendium, jur 590/jur 1919(revidert i 2006) 
-  Anne Hellum, Women’ Law and Human Rights. Part I and II Unipub 2006 
-  Anne Hellum, Women’s Law and Human Rights. Compendium of legal texts, cases and 

reports, 2006 
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3.3 Kvinner og barns vern mot overgrep, mishandling, omsorgssvikt 
og andre former for integritetskrenkelser i privatsfæren 
Menneskerettighetene står sentralt i utviklingen av kvinner og barns rettsbeskyttelse. Dette gjelder 
særlig med hensyn til den rettslige beskyttelse mot overgrep, mishandling, omsorgssvikt og andre 
former for integritetskrenkelser i det som har blitt betegnet som privatsfæren, men også på et 
generelt og mer forebyggende plan, gjennom statlige plikter til å utvikle gode tiltak og rettslige 
systemer som forhindrer slike krenkelser. Denne utfordringen gjør seg ikke bare gjeldende i Norge, 
men også i forhold til internasjonale konflikter og økonomisk globalisering som setter kvinners og 
barns stilling under press. Det å styrke det barnevernrettslige, velferdsrettslige, helserettslige, 
asylrettslige og strafferettslige vern i forhold til overgrep som omsorgssvikt, familievold, 
tvangsekteskap, barneekteskap, ufrivillig omskjæring, trafficking, massevoldtekt i forbindelse med 
væpnet konflikt samt andre former for integritetskrenkelser, er viktige utfordringer i forhold til 
samfunnskontroll og rettssikkerhet. 
 
* Prosjektgruppe 
Professor Kirsten Sandberg, professor Anne Hellum, professor II Kirsten Ketscher, førsteamanuensis 
Cecilia Bailliet og stipendiat Elisabeth Gording Stang  
 
* Pågående doktorgrads- og mastergradsprosjekter 
-  Doktorgradsprosjekt, stipendiat Elisabeth Gording Stang: Om barnets stilling ved hjelpetiltak i 

barnevernet, NFR  
-  Mastergradsprosjekt, vit.ass. Anne Jorun Bolken Ballangrud: Seksuelle overgrep mot kvinner 

med funksjonsnedsettelser. En analyse av straffelovens §§ 192 og 193 og den tilhørende 
rettspraksis 

  
* Publikasjoner 
-   Cecilia Bailliet, “Examining Sexual Violence in the Military within the Context of Eritrean 

Asylum Claims presented in Norway, i Kompendium JUR5910/JUR1910 
-  Janne M. Gillesen, Barnesoldater Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges deltagelse i 

væpnede konflikter. Kvinnerettslige studier nr. 63 (publiseres 2007) 
-  Marianne Aasland Gisholt, Barns rett til å bli hørt i ved omsorgsovertakelse, utkommer i 

kvinnerettslige studier (publiseres 2007) 
-  Kirsten Ketscher, Afgørelsessamling i socialret – børn og unge, www.jur.ku.dk/socialret, 2006 
-  Kirsten Ketscher, Regelsamling i socialret – børn og unge, www.jur.ku.dk/socialret, 2006 
-  Sandberg, Kirsten, ”Samvær ved omsorgsovertakelse: Til barnets beste eller effektiv hindring 

av tilbakeføring?” Norges Barnevern 2006 s. 3-9 
 
* Faglige foredrag 
-  Sandberg, Kirsten, Nytt i barnevernretten, materielt. Etterutdanningskurs for jurister i barnerett 

2006 
-  Sandberg, Kirsten, The biological principle and moving foster children back to their biological 

parents. Northern Scholars Scheme, Edinburgh 2006 
 

3.4 Likestilling, selvbestemmelse og religionsfrihet i kvinne- og 
barnerettslig belysning 
Håndteringen av kvinner og barns status som individer og medlemmer av en etnisk/religiøs gruppe er 
en utfordring for utviklingen av diskriminerings- og rettsvernet. Forskningsspørsmål knyttet til 
forhold mellom likestilling og religionsfrihet reiser seg innen barneretten, familieretten, strafferetten, 
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flyktningretten, skoleretten og arbeidsretten. Dette problemkomplekset reiser også generelle 
spørsmål vedrørende forholdet mellom norsk rett, menneskerettighetene, EØS-retten og 
grunnrettighetene i den nye europeiske forfatning. Dette delområdet knytter an til kulturell 
integrasjon og kompleksitet, som er valgt ut som UiOs særlige satsningsområde for de humanistiske 
og samfunnsvitenskapelige fagområdene. Gruppen deltar aktivt i dette UiO-prosjektet. 
 
* Prosjektgruppe  
Professor Anne Hellum, professor Kirsten Sandberg, professor II Kirsten Ketscher, professor II 
Shaheen Sardar Ali, stipendiat Julia Köhler-Olsen, forsker Tone Linn Wærstad 
 
Pågående doktorgrads og mastergrads og seniorforskerprosjektet 
-  Seniorforsker: Anne Hellum, Menneskerettigheter, kulturell kompleksitet og kjønn 
-  Doktorgradstipend: Vibeke Blaker Strand, Rekkevidden av vernet mot diskriminering etter 

norsk rett. Med særlig fokus på forholdet mellom vernet mot diskriminering og retten til 
religionsfrihet  

-  Doktorgradstipend: Julia Köhler-Olsen, Barns rett til selvbestemmelse i forhold til kulturelle 
og religiøse normer 

-  Stimuleringsstipend fra Det juridiske fakultet: Cand jur Tone Linn Wærstad 
 
* Eksternfinansierte prosjekter 
-  NFRs kvinne- og kjønnsforskningsprogram Demokrati, religionsfrihet og kvinners 

menneskerettigheter (DEMROK). Prosjektleder Anne Hellum i samarbeid med Hege Skjeie. 
-  CULCOM (UiO), Kulturell kompleksitet i det nye Norge, 

Forskergruppemedlem fra juss Anne Hellum 
-  NFR. Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis.  

Prosjektleder Kirsten Sandberg  
-  IMER/NFR. Fra formelle til reelle rettigheter. Innvandrerkvinners diskrimineringsvern in en 

kulturelt kompleks og transnasjonal kontekst 
Prosjektleder Anne Hellum  

 
* Publikasjoner 
-  Anne Hellum, ”Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon”, i 

Fred er ei det beste, Festskrift til Carl August Fleischer, Fauchald, Jakhelln  
og Syse (red) Universitetsforlaget 

-  Tone Linn Wærstad, Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse. En rettantropologisk 
studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge, i Kvinnerettslig skriftserie nr. 64, 
Avdeling for kvinnerett 

-  Ingunn Ikdahl og Kristin.Bergtora.Sandvik,  Legitimering av uenighet: ett blikk på debatten 
om samkjønnede ekteskap, Kritisk Juss nr. 1(2006), s. 4-20 

-  Shaheen S. Ali Conceptualising Islamic law, CEDAW and Women’s Human Rights in Plural 
Legal Settings: A Comparative Analysis of application of CEDAW in Bangladesh, India and 
Pakistan (2006) UNIFEM Regional Office: Delhi pp. 245 

-  Shaheen S. Ali “Rights of the Child under Islamic Law and Laws of Pakistan: A Thematic 
Overview” (2006) Vol. 2 Journal of Islamic State Practices in International Law, pp. 1– 16 

-  Shaheen S. Ali “Legacies of Common Law: “Crimes of Honour” in India and Pakistan (2006) 
Vol. 27 Third World Quarterly. Co-authored with Pratiksha Baxi and Shirin M Rai 

 
* Intervjuer og annen formidling 
-  Kirsten Ketscher, Imamernes håbløse Felttog, Berlingske Tidende, 11. januar 2006 
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-  Kirsten Ketscher, Dumt af regeringen at satse på forældet blasfemilov, Berlingske Tidende, 
19. februar 2006 

-  Tone Linn Wærstad, Skilsmisse lik rett for alle? Intervju KILDEN, 22. september 2006 
-  Kirsten Ketscher, Tilsløret Trussel, Berlingske Tidende, 29. oktober 2006 
-  Shaheen S. Ali, Norske myndigheter blir lurt, Intervju i Dagbladet, 6.november.06 
 
* Deltakelse i formaliserte nettverk 
-  DEMROK, Nettsted på KILDEN og fortløpende forskerseminar bestående av kvinne- og 

kjønnsforskere finansiert gjennom DEMROK, IMER, FEMCIT og SKK 
-  FEMM. Landsomspennende forskernettverk om feminisme og multikulturalisme koordinert av 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning i Oslo 
-  CULCOM, UiOs tverrfaglige forskningssatsing på det nye flerkulturelle Norge 
 
* Konferanser/workshop arrangert av Avdelingen 
-  ”Human Rights at the Interface”, forskerkurs i regi av RIKS 2.- 3. mars   
 RIKS seminarserie v/ 06 og h/06 
-  DEMROK seminar med forsker Tordis Borchgrevink ”Globalizing Secularity? 
  Human Rights between belief and Pragmatics of Civility”, april 
-  “Islamic Institutions and Islamic Authority”, forskerkurs med IOR, SMR og IKOS, 17. - 19. 

september  
 

3.5 Rettighetsbasert utvikling i kvinne- og barneperspektiv 
Rettighetsbasert utvikling er et nøkkelbegrep i norsk utviklingspolitikk som har som formål ”å bidra 
til at menneskerettighetene kan innfris for alle” (Stortingsmelding 35:5, 2004). Forskningsprosjektet 
Bistandsrelevant kvinnerett arbeider med å operasjonalisere dette konseptet i forhold til kvinners og 
jentebarns rett til deltakelse og adekvat levestandard med hovedvekt på retten til deltakelse, helse, 
land og vann. Forskningen går på tvers av sivile og politiske og sosiale og økonomiske 
menneskerettigheter. De ulike prosjektene tar med utgangspunkt i empirisk kunnskap om ulike 
grupper kvinners situasjon opp forholdet mellom den internasjonale, regionale, nasjonale og lokale 
rettslige dimensjon. Det geografiske nedslagsfelt er i det sørlige og østlige Afrika og Pakistan. 
Avdelingens arbeid er forankret i Nord/Sør undervisnings og forskningssamarbeid med Southern and 
Eastern Africa Regional Centre for Women’s Law (SEARCWL) som Avdelingen har vært med å 
opprette. Avdelingen har tidligere vært med å opprette Human Rights Study Center ved University of 
Peshawar. 
 
* Prosjektgruppe 
Professor Anne Hellum, professor II Shaheen Sardar Ali, stipendiat Ingunn Ikdahl, stipendiat Kristin 
Sandvik Harvard/Oslo, vit.ass. Rannveig Sørskaar 
 
* Pågående doktorgrads, mastergrads og seniorforskerprosjekter: 
-  Seniorforsker: Anne Hellum, Rettighetsbasert utvikling, kjønn og rettslig pluralisme, vann og 

land 
-  Doktorgrad: Ingunn Ikdahl, Kvinners landrettigheter i menneskerettslig belysning. 
-  Mastergradsprosjekt: Rannveig Sørskaar, Tenåringsjenters rett til prevensjons- og 

seksualopplysning etter menneskerettighetene og nasjonal rett: Case studie fra Zambia 
(publiseres 2007) 

 
* Ekstern finansierte prosjekter 
-  Forskningsprogrammet Bistandsrelevant kvinnerett UD/NFR/UTISØR 
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Prosjektleder Anne Hellum 
- Undervisnings- publiserings- og forskningssamarbeid med Southern and Eastern Africa 

Regional Centre for Women’s Law (SEARCWL), University of Zimbabwe, NORAD 
Prosjektleder Anne Hellum 

-  Konsulentavtale mellom NORAD/ SMR og Avdeling for kvinnerett. Ingen forespørsler om 
oppdrag i 2006 

 
* Deltakelse i eksternt finansierte prosjekter ved NORAGIC, UMB 
-  "Land, Water and Poverty in Southern Africa: Breaking with the Past", NFR/UTISØR  
-  "In the Shadow of Conflict", NFR/POVPEACE  
 
* Publikasjoner 
- Anne Hellum, “The Indivisibility of Water, Land and Food in Local, National  

and Human Rights Law: The Case of Women’s Gardens in Mhondoro,  
Zimbabwe,” in Food and Human Rights in Development Vol.II, Wenche Barth 

  Eide and Uwe Kracht (eds), Intersentia.  
- Anne Hellum and Anne Lene Staib Knudsen, “From Human Development to 
  Human Rights: A Southern African Perspective on Women’s and Girls’ Right 

to Reproductive Choice”. Forum For Development Studies No. 1-2006  
- Janne M. Gillesen, Barnesoldater Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges deltagelse i 

væpnede konflikter. Kvinnerettslige studier nr. 63 (publiseres 2007) 
 
* Konferanser, seminarer, workshop arrangert av Avdelingen 
-  Contestations over land rights in South Africa, seminar ved SMR i samarbeid 
  med NORAGRIC og Sør Afrika programmet, 18. august 
-  Workshop NFU konferansen Rights and Development, Oslo 13.-15. 

september 
 

 

3.6 Utvikling av kvinne- og barnekonvensjonens generelle standarder  
Formålet er å undergi kvinner og jentebarns integritets- og diskrimineringsvern behandling med vekt 
på forholdet mellom kvinnekonvensjonens, barnekonvensjonens, andre konvensjoners og EØS-
rettens diskriminerings- og integritetsvern, og nasjonal rett og praksis. Prosjektet vil munne ut i 
kommentarutgave til kvinnekonvensjonen og artikler som tar opp implikasjonene av kvinne- og 
barnekonvensjonens inkorporasjon i norsk rett. I tilknytning til dette og de øvrige prosjektene vil det 
bli opprettet en elektronisk database.  
 
* Prosjektgruppe 
Professor Anne Hellum, professor Kirsten Sandberg, professor II Kirsten Ketscher.  
 
*Pågående prosjekter 
-  Kirsten Sandberg, red. (med Njål Høstmælingen, SMR og Elin Saga Kjørholt, Redd Barna) 

Artikkelsamling om barnekonvensjonen i norsk rett 
-  Anne Hellum, Tone L. Wærstad og forskningskonsulent Maria Elise Myrstad Koppang, 

Utvikling av en database om kvinnekonvensjonen. 
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* Faglige foredrag 
-  Sandberg, Kirsten, Barnekonvensjonens betydning på utlendingsfeltet, UDIs vårkonferanse 

2006 
-  Sandberg, Kirsten, Barnekonvensjonens enkeltbestemmelser, herunder bestemmelsenes 

innhold og kommunen/statlige myndigheter som pliktsubjekt i forhold til konvensjonen, samt 
konsekvenser for ulike etater, Kurs for kommunalt ansatte og statsansatte 

-  Sandberg, Kirsten, Barnevernet og FNs barnekonvensjon, JUS etterutdanningskurs, Barn og 
menneskerettigheter 2006 

-  Sandberg, Kirsten, FNs barnekonvensjon, Barnerettsseminar for dommere 2006 
-  Sandberg, Kirsten, Inkorporasjonen av FNs barnekonvensjon i menneskerettsloven, 

Etterutdanningskurs for jurister i barnerett 2006 
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4 Medarbeidernes årsrapporter 
 

ANNE HELLUM 
Dr. juris, professor, leder Avdeling for kvinnerett 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet i 2006: 
- Jeg arbeider med menneskerettigheter i kvinne og kjønnsperspektiv i Norge og tredje verden. I 

norsk sammenheng arbeider jeg med den menneskerettslige integritets- og 
diskrimineringsbeskyttelsen i det kulturelt komplekse Norge gjennom deltakelse i KULKOM 
og DEMROK. I bistandssammenheng arbeider jeg med å utvikle konseptet rettighetsbasert i 
forhold til to aspekter ved retten til adekvat levestandard; kvinners adgang til land og vann. 
Arbeidet munner ut i artikler og redigerte bøker. Under publisiering er antologien Human 
rights, gendered realities and plural  legalities i samarbeid med professor Julie Stewart 
(Universitetet i Zimbabwe) og professor Shaheen Ali (UiO/Warwick). 

 
b) Publikasjoner i 2006: 
- Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon, Fred er ei det beste, Festskrift til 

Carl August Fleischer, Fauchald, Jakhelln og Syse (red) Universitetsforlaget. 
- Hellum, Anne, “The Indivisibility of Water, Land and Food in Local, National and Human 

Rights Law: The Case of Women’s Gardens in Mhondoro, Zimbabwe,” in Food and Human 
Rights in Development Vol.II, Wenche Barth Eide and Uwe Kracht (eds), Intersentia.  

- Hellum, Anne and Anne Lene Staib Knudsen, “From Human Development to Human Rights: 
A Southern African Perspective on Women’s and Girls’ Right to Reproductive Choice”. Forum 
For Development Studies No. 1-2006. 

- Anne Hellum and Bill Derman, “Livelihood rights perspective on water reform: Reflections on 
rural Zimbabwe, Available online 8 September 2006, in Land Use Policy 
doi:10.1016/j.landusepol.2006.06.001. 

- Hellum, Anne, ” Frihet og likhet. Tove Stang Dahls forfatterskap i et nøtteskall”, Prosa 06.06. 
- Hellum, Anne ”Hva foregår av kvinne- og kjønnsforskning på fakultetene og instituttene ved 

UiO? Avdeling for kvinnerett”, Bulletine 2, 06, Utgitt av Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning, UiO.  

 
2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Veiledning 3 doktorgradsstipendiater, 3 mastergradsstudenter rettsvitenskap, 1 

mastergradsstudent SMR, 1 mastergradsstudent IKRS, og en 10 vekttalls oppgave 
rettsvitenskap.  

- Kurs i rettssosiologi 4 avdeling vår og høst 2006 
- Kurs i internasjonal kvinnerett vår 2006 
- Forelesninger mastergradsprogrammet i rettssosiologi, høst 2006 
- Seminar på doktorgradsprogrammets B del, høst 2006  
 
3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Rådsmedlem Institutt for offentlig rett 
- Medlem av forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet 
- Medlem av romkomiteen for omdisponering av Domus Nova ved Det juridiske fakultet  
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- Leder nasjonalt utvalg for å utrede tiltak for å stimulere til kvalitet i forskningen, oppnevnt av 
Det juridiske fakultet i Oslo. 

- SUMs styre (vara for styreleder) 
- SMRs styre (vara for styreleder) 
- UiOs Nord/Sør utvalg (vara) 
- Programstyremedlem Utviklingsveier i sør (UTISØR), NFR 
- Medlem Rett og demokrati utvalget,  NFR 
- Programstyret for bachelorprogrammet kjønn, feminisme og likestilling, UiO (vara) 
- Medlem av utvalg oppnevnt av rektor ved UiO for å utforme mandat for senter for 

islamske studier ved Universitetet i Oslo 
- Styremedlem FEMNET, nasjonalt nettverk for feminisme og multikulturalisme, 

koordinert av Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO 
  
5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet 
-  Biveilder en Phd student i rettsantropologi Michigan State University 
-  Biveileder 5 mastergradsstudenter ved SEARCWL, University of Zimbabwe 
-   2 t. forelesning CEDAW and Rights Based Development, på mastergradsprogrammet Gender 

and Development ved NORAGRIC/UMB, 18. januar 
- 3t. forelesning  masterkurs Sexual and Reproductive Rights ved Institute for Community 

Medicine, ISAM, 19. april 
- 2 t forelesning på NORAGRICs masterkurs Development Theory and Policy. “Strategies for 

Women and Gender Equality in Development” 
- Foredrag om menneskerettigheter og kulturell kompleksitet i Arbeids og 

inkluderingsdepartementet, 9. mai 
- Foredrag på seminar om evaluering av NORADs stipendprogram, “Utvikling av regionalt 

masterprogram i kvinnerett for sørlige og østlige Afrika”. NORAD 22. februar  
- ”Intersections of Law, Human rights and water management”, foredrag på seminar i 

utviklingsrettsgruppen ved Det juridiske fakultet, SMR 20. januar 
- Kommentator til Farhat Tajs opplegg om Legal Pluralism and Political Islam, FEMNETS 

seminarseries ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO 6. mars 
- “Juss og juks anno 2006. Fra likestillingslov til FNs kvinnekonvensjon”, Kvinneretten og 

kvinnekriminologisk arbeidsgruppe 30 år, Jubileumsseminar 28. september DOMUS NOVA 
-  Paper om Land Restitution in South Africa: the Ambiguities of Devolution in Limpopo 

Province med Bill Derman, Conference on Law and Governance ved Max Plank Institute of 
Anthropology, Program for Legal Anthropology, Halle 9.-11. November 

 
6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
Deltatt: 
- ”Fra evaluering til revidering av Strategi for kvinne- og likestillingsrettet utviklingssamarbeid”, 

NORAD 19. januar  
- Krafttak for juridisk forskning, Lysebu 9.-10. februar 
- Fakultetets  undervisningskonferanse, Gamle festsal april 
-  Globalization and the political theory of the welfare state and citizenship,  
 Conference Aalborg University, 4.-5. mai 
- Regional Colloqium in Women’s Law, University of Cape Town, UCT, 17.-21. juli 
- Institutt for offentlig retts årlige seminar, Oskarsborg, 30.-31. august 
- Kvinnerettsdag 11. desember 2006 
 
Arrangert: 
- Human Rights at the Interface, forskerkurs i regi av RIKS 2.- 3. mars   
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- RIKS seminarserie v/ 06 og h/06 
- Internt forskerseminar Avdeling for kvinnerett v/06 
- Internt medietreningskurs i samarbeid med Elin Bjørnsen for vit.ass. og stipendiat  
- DEMROK seminar med forsker Tordis Borchgrevink ”Globalizing Secularity? Human Rights 

between belief and Pragmatics of Civility” 
- Islam, Institutions and Authorities, forskerseminar 17.-19. September, i samarbeid med SMR 
- Contestations over land rights in South Africa, seminar ved SMR i samarbeid med 

NORAGRIC og Sør Afrika programmet. 18. august 
-   Workshop NFU konferansen Rights and Development, Oslo 13.-15. september 
- Deltok i arrangementskomiteen for Asiakonferansen  om Legal Pluralism, Sundvollen 9.-11. 

september  
 
7. Annen virksomhet 
-  Professorbedømmelse, UiB 
- Bedømmelse amanuensisstilling, Københavns universitet 
- Phd bedømmelse, Aarhus universitet 
- Phd bedømmelse, Københavns universitet 
- Bedømmelse av doktorgradsstipend, arbeidsstipend og mastergradsstipend, KULKOM, UiO 
- Doktorgradsbedømmelse, Det juridiske fakultet i Oslo 
- Mentor, UiOs mentorprogram for post.doc stipendiater 
-  Leder Avdeling for kvinnerett (AFK) 
- Leder av forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn(RIKS) 
- Prosjektleder Bistandsrelevant kvinnerett, finansiert av UD/NORAD/ NFR 
- Prosjektleder ”Religion, demokrati og menneskerettigheter” (DEMROK), i samarbeid med 

professor Hege Skjeie, finansiert av NFR, Kvinne og kjønnsforskningsprogrammet 
- Prosjektleder 2”Fra formelle til reelle rettigheter” NFR, IMER programmet 
- Southern and Eastern Africa Center for Women’s Law (SEARCWL) Prosjektleder 

samarbeidsavtale SEARCWL /Avdeling for kvinnerett, finansiering NORAD 
- Medlem av Forskergruppemedlem Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM), leder 

forskergruppen transnasjonale prosesser.  
-  Fagansvarlig ved AFK for konsulentavtale mellom SMR og NORAD om oppdrag i 

bistandsrelevant virksomhet, prosjektleder underavtale SMR og AFK 
- Redaksjonsutvalget for Social Justice and Global Development, Electric Law Journal, School 

of Law, University of Warwick 
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KIRSTEN SANDBERG 
professor, instituttleder 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 2006: 
- FNs barnekonvensjon.  Leder et prosjekt om barns rettigheter med deltakere fra IOR og 

Institutt for samfunnsforskning under Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd, herunder 
de juridiske delprosjektene Barns deltakelse i avgjørelser som gjelder dem selv, og Barns 
religionsfrihet. Oppstart 2006. Videreført samarbeid med University of Edinburgh om barns 
rettigheter ved gjesteforelesning der i februar. 

 
b) Publikasjoner 
- Se Frida 
 http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=sandberg&fornavn=

kirsten&ar-fra=2006&ar-til=2006&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=10
 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Forelesninger i kommunalrett til 2. avd. og i barnerett og kommunalrett valgfag 
- Kurs i kommunalrett og velferdsrett 
- Veiledet studenter i skriving av spesialoppgaver i barnerett 
 
3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Medlem i Fagkomiteen for samfunnsvitenskap, NFR 
- Varamedlem i fagrådet for Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU 
 
4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Felles ekteskapslov: Utredning for Barne- og likestillingsdepartementet om barns rettsstilling i 

den forbindelse, vedr. adopsjon og foreldreskap ved assistert befruktning 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet 
- Rettighetsbasert barnevern, 6 timers forelesning ved masterstudium i barnevern, UiB, januar 
- The biological principle and moving foster children back to their biological parents, Northern 

Scholar foredrag ved University of Edinburgh, februar 
- The UN Convention on the Rights of the Child: a Norwegian perspective, seminar ved The 

Centre for Research on Families and Relationships, University of Edinburgh, februar 
- Inkorporeringen av FNs barnekonvensjon i menneskerettsloven, foredrag på det årlige 

barnerettskurset, Juristenes Utdanningssenter, mars og september 
- Nytt i barnevernretten, materielt – nasjonal rettspraksis og EMDs praksis, foredrag Juristenes 

Utdanningssenter, mars og september 
- Barnekonvensjonens enkeltbestemmelser, herunder disse bestemmelsenes innhold og stalige 

myndigheter som pliktsubjekt i forhold til konvensjonen, samt konsekvenser for ulike etater, 
forelesning på kurs om barnekonvensjonen for statlig og kommunalt ansatte, SMR, april 

- Barnevernet og barnekonvensjonen, foredrag på kurset Menneskerettigheter og barnerett, 
Juristenes Utdanningssenter, Klækken, mai 

- Tenåringers rett og plikt til samvær etter barneloven og barnevernloven og konsekvensene for 
rettens og fylkesnemndas utforming av samværsvedtak, foredrag ved Regionsamling 
fylkesnemndene region øst, Oscarsborg, mai 
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- Forholdet mellom barnevernloven og utlendingsloven, forelesning Høgskolen i Oslo, 
etterutdanning i etnisitet og barnevern, mai 

- Barnekonvensjonens betydning på utlendingsfeltet, foredrag på UDIs vårkonferanse og UNEs 
internseminar, juni 

- Internasjonale konvensjoners betydning i norsk barnevernrett, foredrag på internseminar i 
Barne- og familieetaten, Oslo kommune, juni 

- Barns rett til deltakelse i lys av FN-konvensjonen om barns rettigheter, innlegg på 
Sosialrettsseminar i Stavanger, oktober 

- FNs barnekonvensjon, foredrag på Barnerettskurs for dommere, arr. av 
Domstolsadministrasjonen, oktober 

- Children’s rights: a legal perspective, forelesning på masterstudium i Children’s rights, 
NOSEB, Trondheim, oktober 

- FNs barnekonvensjon, foredrag på kurs for juristene i Barne- og likestillingsdepartementet, 
desember 

 
6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Seminar i Forum for barneforskning og internasjonalt rettighetsarbeid, NFR, januar 
- General Day of Discussion, FNs barnekomite, Geneve, september 
- Children as ‘new citizens’ and the ‘best interest of the child’ – Challenges to the contemporary 

democracies, innlegg om The right of the child to have a say in child placement disputes (bygd 
på Marianne Aasland Gisholts 60 sp. avhandling) 

 
7. Annen virksomhet 
- Instituttleder ved Institutt for offentlig rett 
- Medlem av forskergruppen RIKS - Rettigheter, individer, kultur og samfunn  
- Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 
- Varamedlem i Børsklagenemnda 
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SHAHEEN SARDAR ALI 
Professor II (20 % stilling) 

 
1. Forskningsvirksomhet 

 
a) Virksomhet i 2006: 
Forskning i kvinnerett, menneskerettigheter og islam (se publikasjoner) 

 
b) Publikasjoner i 2006: 
Edited Books: 
- Conceptualising Islamic law, CEDAW and Women’s Human Rights in Plural Legal Settings: A 

Comparative Analysis of application of CEDAW in Bangladesh, India and Pakistan (2006) 
UNIFEM Regional Office: Delhi pp.245. 

 
Report for UN Agencies 
-  A Comparative Analysis of application of CEDAW in Bangladesh, India and Pakistan (2006) 

UNIFEM Regional Office: Delhi pp.245. My contribution, in addition to the editing task, is the 
conceptual chapter 1, 69 pages (pp. 7-75) and the concluding section (pp. 179-183). 

-  Report on the Mission to Afghanistan on the Implementation of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 26-30th August 2006 
(2006)UN Division for the Advancement of Women, Women’s Rights Section, New York, pp. 
35. 

 
Journal Articles  
-  “Rights of the Child under Islamic Law and Laws of Pakistan: A Thematic Overview” (2006) 

Vol. 2 Journal of Islamic State Practices in International Law, pp. 1– 16. 
-  Legacies of Common Law: “Crimes of Honour” in India and Pakistan (2006) Vol. 27 Third World 

Quarterly. Co-authored with Pratiksha Baxi and Shirin M Rai. 
 
On-Going Projects and Grants 
-  From December 2006. Initiated an Islamic law Curriculum Development Workshop in 

consultation with Islamic law scholars from a range of jurisdictions including, Pakistan, UK, 
USA, Malaysia, Kuwait, South Africa. Received seed money from UKCLE (£3500) and the 
Commonwealth Foundation (£5000). 

 
 
2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
I made inputs into the Women and Human Rights course led by Prof. Anne Hellum in April 2006. I 
also made inputs and attended the five day PhD teaching seminar for research students in September 
2006. I am also assisting prof. Hellum in supervising the doctoral candidate Farhat Taj. 
  
5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet 
 
Conferences/seminars/guest lectures in 2006: 
- January 2006. Presented a paper on Women’s Rights in Islam to the Inter-Parliamentary 

Committee on Honour Crimes in the House of Commons. 
- February 2006. Presented a paper entitled Developing Gender-sensitive Curricula in Islamic 

Law at an international conference on education development in South Asia organised by 
Alliance for Education Development in Lahore. 
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- February 2006. Attended an International Conference on Education in South Asia. Presented 
the keynote speech in the gender panel on teaching of Islamic law in institutions of higher 
education in South Asia.  

- February 2006. Guest Seminar at the Centre for Islamic and Middle Eastern Studies, 
University of Exeter on Application of Hudood laws in Pakistan: A gendered Analysis of case 
law (1979-2003). 

- March 2006. Presented the keynote address entitled “Overlapping Discursive Terrains of 
Culture, Law and Women’s Rights: Some Preliminary Thoughts” at the regional workshop on 
“Discussing traditional societies and democracy - cultural violence, legal pluralism and 
women’s rights” organised by Heinrich Boell Foundation for Asia in Lahore, Pakistan.  

- May 2006. Presented the opening lecture at the inaugural workshop on the occasion of Prof. 
An-Naim accepting the W.G Wiarda Chair at the University of Utrecht, Netherlands. 
‘Religious Pluralism, Human Rights and Muslim Citizenship in Europe: Some preliminary 
Reflections on An Evolving Methodology for Consensus’. 

- May 2006. Presented a paper on teaching of Islamic law at the Warwick policy briefing, 
London. 

- August 2006. Participated in the National Judicial Conference organised to commerorate 50 
years of the Supreme Court of Pakistan in Islamabad. Presented a paper entitled: Applying 
Islamic Criminal Justice in Plural Legal Systems: Exploring Gender-Sensitive Judicial 
Responses to Hudood laws in Pakistan. 

- August 2006. Participated in an international Roundtable of Muslim family law experts to 
discuss family laws reform in Afghanistan organised by the Afghan Independent Human 
Rights Commission and Heinrich Boell Foundation. 

- September 2006. Participated in the Conference of the International Development Association 
and NIAS in Oslo and presented a paper on Hudood Laws and its application to Muslim 
Women in Pakistan. 

- November 2006. Participated in the 2nd International Congress on Islamic Feminism in 
Barcelona and presented a paper on ‘Application of Islamic law: Implications for Muslim 
Women in Contemporary Societies.’ 

- December 2006. Organised an Islamic Law Curriculum Development Workshop at the 
University of Warwick. 
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HELGA AUNE 
Stipendiat 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
a) Jeg har skrevet på doktorgrad om fleksibilitet i arbeidslivet med særskilt fokus på 

deltidsarbeid. 
  
2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Jeg er ferdig med obligatorisk undervisningsplikt. 
 
6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Kvinnerettsdag, fagluncher og seminarer ved Avd. for kvinnerett 
- Arrangementer i tilknytning til Forskergruppen Rettigheter, Individer, Kultur og Samfunn 

(RIKS) 
 
7. Annen virksomhet 
- Jeg er medlem i EU-kommisjonens ekspertkomité på likestilling 
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INGUNN IKDAHL 
Stipendiat 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 2006: Jeg har arbeidet videre med doktorgradsprosjektet om 

menneskerettslige spørsmål i tilknytning til kvinners bruk av jord og eiendomsrettsreformen i 
Tanzania. I tillegg til foredrag og deltakelse på konferanser, har jeg ferdigstilt to artikler som 
vil bli publisert i løpet av 2007. Jeg var i Dar es Salaam, Tanzania, i perioden 29.april-29.mai 
for å samle materiale til doktorgradsprosjektet, og hadde en kortere permisjon fra 
stipendiatstillingen for arbeid utført for Bistandsrelevant kvinnerett, bl.a. bidrag til 
forberedelse og oppfølging av regionalt kollokvium for SEARCWLs masterprogram i 
Women’s Law, i Cape Town 15.-23. juli 

 
b) Publikasjoner 
- Legitimering av uenighet: ett blikk på debatten om samkjønnede ekteskap, I. Ikdahl og 

K.B.Sandvik, Kritisk Juss nr. 1(2006), s. 4-20 
 

Se Frida: 
http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=ikdahl&fornavn=ing
unn&ar-fra=2006&ar-til=2006&visParametre=1&bs=10

  
2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Kvinne- og kjønnsperspektiv (2. avdeling) 
 
5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet 
-  Foredrag/paper: “‘Go home and clear the conflict’– Human rights perspectives on gender and 

formalisation of land rights. Illustrations from Tanzania” på NFUs konferanse Ethics, Human 
Rights and Development, UiO/SUM, 13-15. sept 

-  Forelesning: “Land rights and the formalisation debate”, for masterstudenter på 
UMB/Noragric, 10. nov 

-  Innledning: “Å studere begreper i endring: forsøk på kompleks beskrivelse av eiendomsrett”, 
PhD-seminar om rettshistorie, 15. nov 

- Foredrag/paper: “Human rights perspectives on gender and registration of land rights. 
Examples from Tanzania and South Africa” på seminaret Land Rights for Women - Still Far 
from Reality?, arr. av The Collegium for Development Studies at Uppsala University, Uppsala 
23. nov 

 
6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Seminar Feminisme og multikulturalisme: Interseksjonalitet – et nyttig og nødvendig begrep?, 

SKK 6. feb 
- Human Rights at the Interface, Oslo 2.-3. mars, arr: forskergruppen RIKS 
- Seminar Contestations over Land Rights in South Africa, SMR 18. aug 
-  Seminar i nyere kjønnsteori, En innføring til feministisk teori: før og etter 

"den språklige vendingen", 8.sept, NOVA 
-  NFUs konferanse Ethics, Human Rights and Development, UiO/SUM, 13-15. sept (se pkt 5) 
-  Nasjonalt doktorgradsseminar, Hurdalssjøen 18.-20. sept 
- Kvinneretten/IKRS jubileumsseminar 28. sept 
-  Nordisk fagseminar om diskrimineringslovgivning i Oslo, JD, 6. nov 
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http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=ikdahl&fornavn=ingunn&ar-fra=2006&ar-til=2006&visParametre=1&bs=10
http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=ikdahl&fornavn=ingunn&ar-fra=2006&ar-til=2006&visParametre=1&bs=10


 

-  PhD-seminar om rettshistorie, 15. nov (se pkt 5) 
- Seminar Land Rights for Women - Still Far from Reality?, arr. av The Collegium for 

Development Studies at Uppsala University, Uppsala 23. nov 
-  Diverse seminarer, gjesteforelesninger, faglunsjer osv ved Avdeling for kvinnerett 
 
7. Annen virksomhet 
- Medlem av den norske redaksjonen for Retfærd 
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JULIA KÖHLER-OLSEN 
Stipendiat 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet i 2006: 
-  Forskningen foregår innenfor barnerett. Temaet for avhandlingen er: ”Barns rett til 

selvbestemmelse i forhold til kulturelle og religiøse normer”. Jeg har begynt som PhD-student 
i september 2006. De fire månedene jeg har vært i den stillingen har jeg brukt til å få en viss 
oversikt over eventuell relevant litteratur innenfor temafeltet mitt. I tillegg har jeg skrevet et 
lite utdrag om artikkel 14 i barnekonvensjonen som gjelder barns tros- og tankefrihet. 

 
2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Kurs i folkerett, 2. avdeling 
- To kurs i PBL-forvaltningsrett, 2. avdeling 
 
5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet 
- Jeg la frem prosjektet mitt på et seminar ved NTNU i Trondheim arrangert av Norsk senter for 

barneforskning, 8. – 9. desember 2006. 
 
6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltakelse på seminaret ”Children as new citizens and the best interest of the child”, arrangert 

av Norsk senter for barneforskning, 8. – 9. desember 2006.  
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KRISTIN BERGTORA SANDVIK 
S. J. D. Candidate, Harvard Law School 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
Doktorgradsarbeide.  
 
a) Virksomhet i 2006: 
-  Doktorgradsarbeid ved Harvard Law School. 
-  Oxford University, Refugee Study Centre, Visiting Study Fellow, Refugee Studies Centre, 

Trinity Term 2006. 
-  Opphold ved Kvinneretten juli-desember. 

 
b) Publikasjoner i 2006: 
- ”Rase og klasse i USA: På vei mot økt mobilisering eller økt fragmentering?” Kronikk, 

Klassekampen 4.5.2006. 
- Ikdahl & Sandvik, ”Legitimering av Uenighet: Et blikk på debatten om Samkjønnede 

ekteskap”, Kritisk Juss  2006 (32) nr.1, s.4-20. 
- ”Internasjonal Strafferett: Rettferdighet som Tilskuersport”, Samtiden 3:2006. 
 
5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet 
-  The international law in everyday life: rights and consciousness in an urban refugee 

community. Harvard Law School, 1st colloquium, 21.02.06 
-  Talk Prof. Rosenblums Africa Law Seminar,   Columbia Law School 23.02.06 
-  The international law in everyday life – studying legal consciousness in an urban refugee 

community. Tuesday, 30 May 13.00-14.00, 3 Worcester Street. Oxford University, RSC 
informal seminar 

-  NORDEM-training, Women’s Rights under International Law, 24.10.06 
 
6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- The Physicality of Legal Consciousness: Suffering and the Production of Credibility in 

Refugee Resettlement, paper presented at “Humanitarian Responses to Narratives of Inflicted 
Suffering”, Conference of the Humanities Institute and the Human Rights Institute of the 
University of Connecticut 13-15 October, 2006. 

- The Humanitarian Squeeze: Between Local Memory and Official History, paper presented at 
“(Re) Thinking Africa and the World: Internal Reflections, External Responses”,  African 
Studies Association Annual Meeting 2006. San Francisco, CA - November 16-19, 2006. 
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ELISABETH GORDING STANG 
Stipendiat (i fødselspermisjon t.o.m. 2. august) 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 2006: Arbeidet med ferdigstillelse av avhandling om barns rettsstilling i 

saker om hjelpetiltak fra barnevernet. Avhandlingen ligger i skjæringsfeltet mellom barnerett, 
kvinnerett, menneskerettigheter, velferdsrett og forvaltningsrett. Av spørsmål som blir 
behandlet nevnes utviklingen i synet på barn og barns rettslige status, forholdet mellom 
barnevernloven og FNs barnekonvensjon, hjelpetiltakenes innhold, herunder tvangspotensiale, 
forholdet mellom barnets rett til hjelp og foreldrenes rett til å samtykke i hjelpetiltak, hvorvidt 
barnet blir sett, hørt, møtt, utredet og vurdert, barnets partsstilling og spørsmål knyttet til 
rettighetsbegrepet. 
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VIBEKE BLAKER STRAND 
Stipendiat 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
a) Arbeid med PhD-avhandling som foreløpig har tittelen ”Rekkevidden av vernet mot 
diskriminering etter norsk rett. Med særlig fokus på forholdet mellom vernet mot diskriminering og 
retten til religionsfrihet”. Jeg har også jobbet med en artikkel som er under publisering i Lov og Rett. 
Artikkelen har tittelen ”Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett – et ensartet 
vern?” og omhandler de ulike nasjonale lovene på diskrimineringsområdet med et særlig fokus på 
diskrimineringsforbudenes utforming.  
 
2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
Jeg har holdt følgende undervisning: 
 
Vårsemesteret:  
Kurs på 1. avdeling: Rettskilder til fots 
Kurs på 4. avdeling: Rettskildelære PBL 
4 undervisningstimer sammen med Kirsten Ketscher i Arbeidsrett valgfag  
 
Høstsemesteret: 
Kurs på 1. avdeling: Rettskilder til fots 
Kurs på 2. avdeling: Internasjonale menneskerettigheter 
Kurs på 4. avdeling: Rettskildelære PBL 
19 undervisningstimer i Diskriminerings- og likestillingsrett valgfag 
4 undervisningstimer sammen med Kirsten Ketscher i Arbeidsrett valgfag  

 
3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
I perioden 30.03.2006-31.12.2006 oppnevnt som personlig vararepresentant for stipendiat Torunn 
Salomonsen til fakultetets likestillingsutvalg.   
 
 
5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet 
- 3. mai 2006: Internseminar avholdt i Aalborg under prosjektet Demokrati, religionsfrihet og 

kvinners menneskerettigheter. Jeg holdt innlegg knyttet til mitt PhD-prosjekt med tittelen 
”Vern mot diskriminering i religiøse friskoler”. 

- 31. oktober 2006: Holdt lunsjseminar for forskergruppen i rettigheter, individer, kultur og 
samfunn (RIKS) om PhD-prosjektet mitt. 

 
6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- 2. og 3. mars 2006: Deltakelse på internasjonal konferanse “Human Rights at the Interface”, 

arrangert av forskergruppen RIKS. Avholdt i Oslo.  
- 24. mars 2006: Deltakelse på PhD-seminar i Rettsteori og metode. 
- 30. og 31. mars 2006: Deltakelse på PhD-seminar i Komparativ rett og internasjonalisering 

(WTO). 
- 4. og 5. mai 2006: Deltakelse på internasjonal konferanse “Globalisation and the Political 

Theory of the Welfare State and Citizenship”, arrangert av the Danish Network on Political 
Theory ved Univeristetet i Aalborg. Avholdt i Aalborg. 
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- 10. mai 2006: Deltakelse på seminar i pedagogikk. 
- 21.-28. mai 2006: Deltakelse på Utenlandsreise for Det juridiske fakultets PhD-program til 

New York og Washington.  
- 18.-20. september 2006: Deltakelse på nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap, 

Hurdalsjøen hotell og konferansesenter. 
- 5. oktober 2006: Deltakelse på programseminar for Kjønnsforskningsprogrammet 

(Forskningsrådet) i Bergen.  
- 6. november 2006: Deltakelse på Nordisk fagseminar om diskrimineringslovgivning, Oslo. 

Arrangert av SMR, Justisdepartementet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. 
- 15.-17. november 2006: Deltakelse på PhD-seminar i Rettshistorie, metode og 

menneskerettigheter. 
- 24. november 2006: Deltakelse på PhD-seminar, skriveseminar. 
- Deltakelse på arrangementer i tilknytning til Avdeling for kvinnerett (kvinnerettsdager, 

seminarer og faglunsjer). 
- Deltakelse på arrangementer i tilknytning til forskergruppen i rettigheter, individer, kultur og 

samfunn (RIKS). 
- Deltakelse på arrangementer under det tverrfaglige prosjektet Demokrati, religionsfrihet og 

kvinners menneskerettigheter. 
 
 
7. Annen virksomhet 
- Chair under deler av programmet 3. mars 2006 på konferansen “Human Rights at the 

Interface”.  
- Bidrag til fremstillingen om likebehandling og ikke-diskriminering i 4. utgave av Henning 

Jakhellns bok ”Oversikt over arbeidsretten”. 
- Initiativtaker og deltager i leseseminar over temaet ”Rule of Law”, som startet opp høsten 

2006. 
- Fagfellevurdering for Kritisk Juss og Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 
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ANNE JORUN BOLKEN BALLANGRUD 
Vit.ass. (50 % stilling) 

 
 
1.       Forskningsvirksomhet  
 Arbeid med 60 studiepoengs spesialoppgave om voldtekt og seksuell utnyttelse av kvinner 

med nedsatt funksjonsevne: ”Seksuelle overgrep mot kvinner med funksjonsnedsettelser. En 
analyse av straffelovens §§ 192 og 193 og den tilhørende rettspraksis” (publiseres 2007). 

 
 
 
2.       Annen virksomhet 
- Administrativt arbeid ved Avdeling for kvinnerett 
-  Kvinnerettsdag, faglunsjer og internlunsjer ved Avdeling for kvinnerett 
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MARIANNE AASLAND GISHOLT 
Vitenskapelig assistent 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet i 2006: 
- Skrev studentoppgave i barnerett. ”Barns rett til å bli hørt ved omsorgsovertakelse” (publiseres 

2007). 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet 
- Holdt foredrag om oppgaven min på en konferanse arrangert av forskningsrådet. Arbeids- og 

velferdskonferansen 2006, november 2006. 
  
6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Seminar om barns rett til å bli hørt.  FNs barnekomité. Geneve, september 2006. 
- Arbeids- og velferdskonferansen 2006. Forskningsrådet. Oslo, november 2006. 
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CATHRINE SØRLIE 
Vitenskapelig assistent (50 % stilling fra 1. november) 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet i 2006: 
- Arbeid med 20-vekttalls masteroppgave om integrering av kjønns- og likestillingsperspektivet 

i de obligatoriske fag ved det juridiske fakultet. 
  
6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Faglunsjer og internlunsjer ved Avdeling for kvinnerett, Kvinnerettsdag. 
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RANNVEIG SØRSKAAR 
Vitenskapelig assistent 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet i 2006: 
- Skrev studentavhandling i bistandsrelatert kvinnerett. ”Unge jenters rett til 

seksualundervisning.  Belyst gjennom et case-studie fra Zambia” (publiseres 2007). 
  

b) Publikasjoner i 2006: 
- Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 2005 (red.) Kvinnerettslig skriftserie nr 65, Avdeling 

for kvinnerett, Universitetet i Oslo. 
 

  
6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Human Rights at the Interface, 2.-3. mars 2006 
 
7. Annen virksomhet 
- Medlem av forskergruppen RIKS 
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TONE LINN WÆRSTAD 
Vitenskapelig assistent (50 % og 100 %) 

 
 
1. Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet i 2006: 
-  Arbeid med avhandling: ”Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse. En 

rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge.”  
-  Forprosjekt til doktorgradsprosjekt (fem måneder): Transnasjonale familierelasjoner i Norge.  
  
b) Publikasjoner i 2006: 
- Kvinnerettslig skriftserie nummer 64/2006: ”Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse. 

En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge.”  
  
 
5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet 
-  9.oktober, foredrag for FEM-nettverket: ”Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse” 
-  26. september, Lunsjseminar i forskergruppen RIKS: Retten til ikke å bli diskriminert ved 

skilsmisse 
  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
-  Mars:”International conference, Human Rights at the Interface” March 2-3 2006. 

Forskergruppen RIKS.  
- Mai: “Globalization and the Political Theory of the Welfare State and Citizenship.” Aalborg 

University May 4-5 2006 
-  September: Forskerkurs, “Islamic Institutions and Islamic Authority” 
-  September: “People on the Move.” IAOS conference. Ottawa, Canada, 6-8 September  
-  November: FORUM 2006, Achieving Social Cohesion in a Multicultural Europe. Council of 

Europe. Strasbourg, 8-9 november 2006 
 
7. Annen virksomhet 
-  Arbeid med kildeinnsamlingsprosjekt: rettslige kilder om kvinners menneskerettigheter på nett 
-  Administrasjon av avdeling for kvinnerett 
-  Sekretær for forskergruppen RIKS 
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5  Pensum 

5.1 Internasjonal kvinnerett: Women’s Law and Human Rights 
 
Syllabus/achievement requirements (JUR5910 - spring 2006)  
The following reading list is common for the courses taught at bachelor’s and master’s level. Note 
that there are different achievement requirements:  

• Master’s level (15 credits): A good understanding is required  
• Bachelor’s level (10 credits): A general understanding is required  

 
Course content 
This course presents the international legal framework for women's human rights with emphasis on 
basic principles such as equality, non-discrimination, freedom, integrity and dignity embedded in the 
UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In the light of 
this and other international and regional instruments the course deals with equality in the family and 
the labour market, women and children's right to health and protection against various forms of 
violence such as trafficking, harassment and FGM. The relationship between different human rights 
principles, such as gender equality, freedom of religion and protection of custom and culture is given 
particular attention. Rather than concentrating on the laws of one country the course provides a 
cross-regional approach with emphasis on country studies from Europe, Africa and Asia. With a 
view to problems concerning the implementation of the human rights of women in different legal, 
social, economic and cultural settings the course offers a contextual and grounded approach.  
 
Requirements 
Achievement requirements for master’s level (15 credits):  
The students are expected to have a thorough understanding of the following topics that are dealt 
with in the main literature:  

• The concept of equality and non-discrimination as embedded in the UN Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women and related instruments such as 
the Covenant on Civil and Political Rights, the Child Right Convention, the European 
Convention on Human Rights, the European Unity Treaty and The African Charter on 
Human and People's Rights.  

• The right to equality and non-discrimination in relation to employment, health of women and 
children and family relations. The protection of women’s integrity in relation to public and 
private violence such as domestic violence, marital rape, gender related prosecution and 
trafficking.  

• The implementation and monitoring of the Women's Convention. The composition and 
competence of the CEDAW Committee, its strengths and weaknesses. The relationship 
between the CEDAW Committee and other human rights bodies with a view to 
mainstreaming the human rights of women.  

• The relationship between women's human rights and legal pluralism with a view to the 
problems that the implementation of the human rights of women encounter in a diverse 
social, economic, cultural and legal world.  

The students are expected to have an overview and understanding of the following topics that are 
dealt with in the background literature:  

• The way in which the Women's Convention has been implemented in selected European, 
African and Asian countries with particular reference to the situation in Norway, Zimbabwe 
and Pakistan.  
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The assigned articles/book chapters of main literature are compiled in Compendium. Women's Law 
and Human Rights. Selected Articles. Part I and II will provide a thorough understanding of the 
above listed topics so as to meet the requirements of the examination. (For sale in Acadmica 
Bookshop)  
The assigned introductory/background literature is compiled in Compendium III Women’s Law and 
Human Rights. Introductory/Background Literature (Made available at the Institute of Women’s 
Law)  
 
Achievement requirements for bachelor's level (10 credits):  
The students are expected to have an overview and understanding of the following topics that are 
dealt with in the main literature:  

• The concept of equality and non-discrimination as embedded in the UN Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women and related instruments such as 
the Covenant on Civil and Political Rights, the Child Right Convention, the European 
Convention on Human Rights, the European Unity Treaty and The African Charter on 
Human and People's Rights.  

• The right to equality and non-discrimination in relation to employment, health of women and 
children and family relations. The protection of women’s integrity in relation to public and 
private violence such as domestic violence, marital rape, gender related prosecution and 
trafficking.  

• The implementation and monitoring of the Women's Convention. The composition and 
competence of the CEDAW Committee, its strengths and weaknesses. The relationship 
between the CEDAW Committee and other human rights bodies with a view to 
mainstreaming the human rights of women.  

• The relationship between women's human rights and legal pluralism with a view to the 
problems that the implementation of the human rights of women encounter in a diverse 
social, economic, cultural and legal world.  

The students are expected to have an overview and understanding of the following topics that are 
dealt with in the background literature:  

• The way in which the Women's Convention has been implemented in selected European, 
African and Asian countries with particular reference to the situation in Norway, Zimbabwe 
and Pakistan.  

The assigned articles/book chapters of main literature are compiled in Compendium. Women's Law 
and Human Rights. Selected Articles. Part I and II will provide a thorough understanding of the 
above listed topics so as to meet the requirements of the examination. (For sale in Acadmica 
Bookshop)  
The assigned introductory/background literature is compiled in Compendium III Women’s Law and 
Human Rights. Introductory/Background Literature (Made available at the Institute of Women’s 
Law)  
 

5.1.1 Literature 
Introductory literature :(50p) 
Esperanza Hernandez-Tryol, Bertha, “Human Rights Through a Gendered Lens: Emergence, 
Evolution, Revolution”, in Women and International Human Rights Law, Vol 1 Kelly D. Askin and 
Dorean M. Koenig (eds) pp.3-41.  
Dahl, Tove Stang "Taking Women as Starting Point" Working Papers in Women's Law No. 4. 
Department of Public and International Law, UiO. pp. 1-14.  
Main Literature (400p) 
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The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and 
Related Instruments  
Byrnes, Andrew, “The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women”, in Human Rights of Women, International Instruments and African Experiences. 
Wolfgang Bendek et.al. ZED Books, pp. 119-173.  
Cook, Rebecca "State Accountability Under the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women ", in Cook, Rebecca (ed.) The Human Rights of Women. University 
of Pennsylvania Press 1994 pp. 228- 257.  
Gruskin, Sofia and Karen Plafker. ”Application of the Convention on the Rights of the Child: Are 
the Rights of the Child Relevant to Women’s Rights”, in Women and International Human Rights 
Law, Vol 1 Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig (eds) pp. 257-283  
Ankumah, Evelyn A., "The Status of Women under the African Charter", in Ankumah The African 
Commission on Human and People's Rights. Practice and Procedures. Martinus Nijhoff Publishers 
1996. pp 151- 158.  
Gallagher, Anne, "Ending the Marginalization: Strategies for Incorporating Women into the United 
Nations Human Rights System", in Human Rights Quarterly 19: 283-309.  
The Concept of Non-discrimination  
Byrnes, Andrew, “The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women”, in Human Rights of Women, International Instruments and African Experiences. 
Wolfgang Bendek et.al. ZED Books pp. 123-129.  
Nowak, Manfred, “The prohibition of Gender-specific Discrimination under the International 
Covenant on Civil and Political Rights”, in Human Rights of Women, International Instruments and 
African Experiences. Wolfgang Bendek et.al. ZED Books, pp. 105-119  
Hodges-Aeberhard, J. "Affirmative Action in Employment: Recent Court Approaches to a difficult 
Concept", in International Labour Review No. 138 No 3 pp. 247- 250 and 256-260.  
Substantive Issues  
Oosterveld, Valerie, “Women in Employment”, in Women and International Human Rights Law, 
Vol 1 Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig (eds) pp.367-403.  
Cook, Rebecca, "Human Rights in Relation to Women’s Health”, World Health Organization. pp.1-
5.  
Staib, Anne Lene, “Adolescent Girls’ Right to Contraception and Means of Protection from STD, in 
Women’s Human Right and Reproductive Autonomy: The Argument of Development Illustrated 
Through Adolescents Girls’ Right to Choose Protection From Procreation and Sexually Transmitted 
Diseases” Studies in Women’s Law no 46 2001 pp.87-98.  
Kisaakye, Ester M. “Women, Culture and Human Rights: Female Genital Mutilation, Polygamy and 
Bride Price, in Human Rights of Women, International Instruments and African Experiences. 
Wolfgang Bendek et.al. ZED Books, pp. 268-286.  
Radhika, Coomaraswamy and Lisa M. Kois , “Violence Against Women”, in Women and 
International Human Rights Law, Vol 1 Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig (eds) pp.139-177.  
Women's Human Rights and Legal Pluralism, Cross-cultural Perspectives  
Nussbaum, Martha, "Women and Equality: The Capabilities Approach", in International Labour 
Review, Vol. 138, No 3, 1999. pp. 227 - 245.  
Okin, Susan Moller, “Is Multiculturalism Bad for Women?” in Is Multiculturalism Bad for Women?, 
Cohen, Howard and Nussbaum eds.1999, Princeton University Press pp. 7-27.  
Engle Merry, Sally, “Women, Violence and the Human Rights System”, in Women, Gender and 
Human Rights. A Global Perspective. Majorie Agosin (ed), Rutgers University Press. pp. 83-98.  
Ali, Shaheen Sardar, “The Conceptual Foundations of Human Rights: A Comparative Perspective”, 
in European Public Law Vol.3, Issue 2. pp 261-282.  
Bentzon, Hellum, Stewart et al, “Legal Pluralism”, in Pursuing Grounded Theory in Law. South-
North Experiences in Developing Women's Law. TANO/MOND 1998. pp. 30-63.  
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Hellum, Anne, "Women's Human Rights and African Customary Laws: Between Universalism and 
Relativism - Individualism and Communitarianism", in European Journal of Development Studies 
No. 3 1998. pp. 88-104.  
Background Literature:(200 p) 
Compiled in Compendium III Introductory and Background Literature Women's Law and Human 
Rights. (Made available at the Institute of Women’s Law)  
Grannes, Else Annette The United Nations Women's Convention. Studies in Women's Law no 37. 
University of Oslo 1994. pp. 1-98.  
Scandinavia/Norway:  
Hellum, Anne, “Women’s Law: Discipline Development and Institution Building: The Case of 
Women’s Law at the University of Oslo”, In Rubya Mehdi (ed) Women’s Law in Legal Education 
and Practice in Pakistan. North South Co-operation. Copenhagen: New Social Science Monograph 
1997 pp. 78-94  
Ketscher, Kirsten “From Marriage Contract to Labour Contract: Effect on Care Duties and Care 
Rights” in Kevat Nousiainen et al (eds) Responsible Selves. Women in the Nordic Legal Culture” 
Darmouth: Ashgate 2001 pp. 155-173  
Sverdrup, Tone, "Marriage and Cohabitation: Community of Life or Community of Work?", English 
translation of first part of "Ekteskapet - arbeidsfellesskap eller livsfellesskap", i Tidsskrift for 
Velferdsforskning, Vol.2, Nr.2 1999 pp. 103-115  
Pakistan:  
Arif, Kamran and Shaheen Sardar Ali, "Parallell Judicial Systems in Pakistan and Consequences for 
Human Rights", in Shaping Women's Lives (ed Shaheed et al) , Shirkat Gah 1998. pp. 29-59.  
Shaheen Sardar Ali, “Is and Adult Muslim Woman Sui Juris? Some Reflections on the Concept of 
Consent in Marriage Without a Wali (With Reference to the Saima Waheed Case”, in Yearbook of 
Islamic Law pp. 156-173.  
Zimbabwe/Southern Africa  
Banda, Fareda, “Meaningless Gestures? African Nations and the Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women”, in ", in Eekelaar and Nhlapo (eds) The Changing 
Family. Family Forms and Family Law.. Oxford: Hart Publishing 1998. pp. 509-529.  
Ncube, Welshman, "Defending and Protecting Gender Equality and the Family under a Decidedly 
Undecided Constitution in Zimbabwe", in Eekelaar and Nhlapo (eds) The Changing Family. Family 
Forms and Family Law.. Oxford: Hart Publishing 1998. pp. 509-529.  
Tsanga, Amy, "Feminist Eye on Magaya v Magaya", in Legal Forum. Vo. 11. No 2. 1999. pp. 94-
101.  
Source Material: 
Compiled in Compendium of Legal Texts, Cases and Reports ( made available at the Institute of 
Women’s Law)  
General Recommendations of UN Treaty Bodies:  
General Recommendations made by the Committee on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women (1986-2003).  
The Right to the Highest Attainable Standard of Health, General Comment No. 14 of the Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights. (2000)  
General Comment No. 4, Committee on the Rights of the Child. Adolescent Health and 
Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child (2003)  
General Comment No. 3, Committee on the Rights of the Child. Adolescent Health and 
Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child (2003)  
CEDAW Reports/Comments:  
Norway's 6th Periodic Report to CEDAW, 1991-1993  
CEDAW's Consideration of Norway's 6th Report  
CEDAW's Consideration of Zimbabwe's 1st Report.  
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Cases:  
The Bilka Case, C-170/84 Tele-Denmark Case , C 109/00 The Marshall Case, C-409/98 The 
University of Oslo Case, E-1/02  
The Magaya Case SC 210/98 The Unity Dow Case, CA No. 4/91 The Saima Waheed Case, PLD 
1997/Lahore 301  
The ACE Case, Klagenemnda for likestilling sak 1/2001  
Conventions, Constitutions and Statutes:  
Compiled in Selected Conventions, Constitutions and Statutes (available at the Institute of Women’s 
Law) 
 
 
 

5.2 Diskriminerings- og likestillingsrett  
Denne litteraturlisten er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelor-nivå. Merk at det 
er egne læringskrav avhengig av om du tar master-emnet på 15 studiepoeng eller bachelor-emnet på 
10 studiepoeng.  
 
Fagbeskrivelse 
Diskriminerings- og likestillingsrett valgemne tar utgangspunkt i den rettslige beskyttelsen mot 
diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne m.m. 
etter menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett. Emnet gir med fokus på likestilling og 
diskriminering i arbeidslivet en innføring i vernets utvikling i norsk og internasjonal rett. Forholdet 
mellom internasjonale og nasjonale rettskilder er et sentralt aspekt. De ulike 
diskrimineringsgrunnlagenes innhold og forholdet mellom dem, såkalt multippel diskriminering, står 
sentralt. Emnet gir oversikt over senere års reformer med hovedvekt på arbeidsmiljølovens, 
likestillingslovens og diskrimineringslovens regler om diskrimineringsbeskyttelse i tilknytning til 
ansettelse, oppsigelse, likelønn, trakassering, graviditet og omsorg. Offentlige myndigheters 
aktivitetsplikt, bevisbyrdeprinsippene og nasjonale og internasjonale likestillingsorganers 
kompetanse inngår.  
Valgemnet har som formål å gjøre studentene i stand til å anvende eksisterende norske og 
internasjonale regler som gjelder likestilling og diskriminering i arbeidslivet i arbeid som advokater, 
likestillingsrådgivere, utredere og saksbehandlere i forvaltningen.  
 
Læringskrav 
Læringskrav for JUR5590 - master-emnet på 15 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter 
og jurister)  
Det kreves god forståelse av :  

• Generell teori om likestillings- og diskrimineringsbegrepet  
• De generelle rettskildemessige prinsipper vedrørende forholdet mellom norsk rett, 

menneskerettighetene og EF-retten.  
• Diskrimineringsbegrepets innhold i forhold til de ulike diskrimineringsgrunnlagene, kjønn, 

etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne, herunder direkte og indirekte 
diskriminering i forhold til menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett med hovedvekt på 
likestillingsloven, arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven  

• Reguleringen på følgende særlige områder: ansettelser, oppsigelser, likelønn, behandlingen 
av graviditet og omsorg, trakassering, bevisbyrdeprinsippenes og nasjonale og internasjonale 
likestillingsorganenes kompetanse.  

• Offentlige myndigheters aktivitetsplikt og adgangen til å forskjellbehandle for å fremme 
likestilling.  
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Det kreves kjennskap til:  
• Hovedtrekk i diskrimineringsvernets utvikling  
• Sosiale og kulturelle forhold som fører til diskriminering  
• Ulike teoretiske forståelser forholdet mellom forskjellsbehandling og likestilling  
• Forholdet mellom ulike virkemidler som et ledd i å bekjempe diskriminering, særlig forholdet 

mellom et individuelt og strukturelt diskrimineringsvern  
Læringskrav for JUR1590 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng (for studenter på bachelor-nivå, 
dette emnet kan ikke inngå i en Cand.jur- eller mastergrad.)  
Det kreves kjennskap til:  

• Generell teori om likestillings- og diskrimineringsbegrepet  
• De generelle rettskildemessige prinsipper vedrørende forholdet mellom norsk rett, 

menneskerettighetene og EF-retten.  
• Diskrimineringsbegrepets innhold i forhold til de ulike diskrimineringsgrunnlagene, kjønn, 

etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne, herunder direkte og indirekte 
diskriminering i forhold til menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett med hovedvekt på 
likestillingsloven, arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven  

• Reguleringen på følgende særlige områder: ansettelser, oppsigelser, likelønn, behandlingen 
av graviditet og omsorg, trakassering, bevisbyrdeprinsippenes og nasjonale og internasjonale 
likestillingsorganenes kompetanse.  

• Offentlige myndigheters aktivitetsplikt og adgangen til å forskjellbehandle for å fremme 
likestilling.  

• Hovedtrekk i diskrimineringsvernets utvikling  
• Sosiale og kulturelle forhold som fører til diskriminering  
• Ulike teoretiske forståelser forholdet mellom forskjellsbehandling og likestilling  
• Forholdet mellom ulike virkemidler som et ledd i å bekjempe diskriminering, særlig forholdet 

mellom et individuelt og strukturelt diskrimineringsvern  
 
 

5.2.1  Litteratur 
Hovedlitteratur 
(500 sider. Hovedlitteraturen blir tilgjengelig i en egen kopisamling som kan kjøpes på Akademika)  
I: Generelt om de ulike diskrimineringsgrunnlagene 
Diskriminering på grunn av kjønn: 

• Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. s. 27-39.  
• Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven, særlig om FNs 

kvinnekonvensjon s. 67-81.  
• Kirsten Ketscher: ”Kvindekonventionen gælder i dansk ret” i Festskrift til Inger Dubeck 

2003, s. 439-452.  
• Manfred Nowak: “The prohibition of Gender-specific Discrimination under the International 

Covenant on Civil and Political Rights” i “Human Rights of Women, International 
Instruments and African Experiences.” Wolfgang Bendek mfl. s. 105-119.  

Diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.: 
• Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, 

religion mv.(diskrimineringsloven) s. 22-40, 48-51 og 82-124.  
• Ronald Craig: Fra doktorgradsavhandlingen ”Systemic Discrimination in Employment and 

the Promotion of Ethnic Equality” pkt. 2.5 “Ethnic Discrimination”, pkt. 5 “Ethnic Equality 
in Employment”.  

Diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell 
orientering, funksjonshemming og alder: 
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• Marianne Jenum Hotvedt i Henning Jakhelln og Helga Aune "arbeidsrett.no": Kap. 13 "Vern 
mot diskriminering" s. 544-573  

Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne: 
• Aslak Syse og Marianne Jennum Hotvedt: ”Likeverd og tilgjengelighet – nedsatt 

funksjonsevne i et menneskerettsperspektiv” i Fauchald, Jakhelln og Syse (red.), Festskrift til 
Carl August Fleischer,s. 509-531  

Forholdet mellom de ulike diskrimineringsgrunnlagene: 
• Ruth Nielsen: “EU law and multiple discrimination” i Copenhagen Business School Law 

Studies, WP 2006-01.  
• Vibeke Blaker Strand: ”Vern mot direkte og indirekte diskriminering – et ensartet vern?” (20 

s. – under publisering)  
II: Utvalgte emner 
Ansettelse, oppsigelse og likelønn: 

• Elisabeth Vigerust: Kap. 20 ”Under ansettelsen – arbeidsvilkår” fra ”Arbeid, barn og 
likestilling. Rettslig tilpasning til arbeidsmarkedet”, s. 333-362. (Det gjøres oppmerksom på 
at likestillingsloven er endret siden kapittelet ble skrevet.)  

• Om arbeidsgivers opplysningsplikt i ansettelsessaker: Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om 
forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) s. 131-
134.  

• Kirsten Ketscher: ”Etnisk ligebehandling, religionsfrihed og ligestilling mellom kvinder og 
mænd – set i lyset af Føtex-sagen” i Ugeskrift for Retsvæsen, U.2005B.235  

• Ronald Craig: ”Hijab og etnisk diskriminering i arbeidslivet” i Njål Høstmælingen (red.) 
”Hijab i Norge. Trussel eller menneskerett?” s. 231-245.  

• Elisabeth Vigerust: Kap. 21 ”Oppsigelser” fra ”Arbeid, barn og likestilling. Rettslig 
tilpasning til arbeidsmarkedet”, s. 363-389. (Det gjøres oppmerksom på at likestillingsloven 
er endret siden kapittelet ble skrevet.)  

• Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. s 51-62.  
• Elisabeth Vigerust: ”Kollektiv avtalefrihet og retten til likelønn” fra Institutt for offentlig 

retts skriftserie nr. 4/2003, s.1-43.  
Trakassering: 

• Seksuell trakassering: Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven 
mv. s. 63-66, 71-77.  

• Trakassering på grunn av kjønn: Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Om lov om endringer i 
likestillingsloven s. 32-33, 37-42.  

• Trakassering på grunn av etnisitet, religion mv. er behandlet i sidene fra Ot.prp. nr. 33 (2004-
2005)  

Aktivitetsplikt og virkemidler: 
• Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (aktivitestplikt og 

redegjørelsesplikt s. 16-20, 24-26.  
• Ronald Craig: Fra doktorgradsavhandlingen ”Systemic Discrimination in Employment and 

the Promotion of Ethnic Equality” pkt. 7.5 “Statutory-Based Proactive Obligations to 
Promote Equality in Employment. Norway.”  

• Positiv særbehandling på grunn av etnisitet, religion mv. er behandlet i sidene fra Ot.prp. nr. 
33 (2004-2005), som er oppført i punkt I C.)  

• Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven (om positiv 
særbehandling) mv. s. 40-49.  

• Anne Hellum og Ruth Nielsen: ”Menneskerettighetene og EØS-retten på kollisjonskurs? Om 
adgangen til å øremerke professorater og post doc stipend for kvinner ved UiO”, Hefte for 
kritisk juss nr. 1-3 2003, s. 113-132.  
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• Positiv særbehandling i forhold til politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, 
seksuell orientering, funksjonshemming og alder i Marianne Jenum Hotvedt i Henning 
Jakhelln og Helga Aune ”arbeidsrett.no”: Kap. 13 ”Vern mot diskriminering” s. 600-602.  

   
III: Håndheving/bevisbyrde/sanksjoner 

• Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) s. 7-8, 50-58, 63-66, 
69-72, 75-78, 79-80.  

• Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven s. 52-59.  
• Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, 

religion mv. (diskrimineringsloven) s. 136-146.  
• Håndheving av EØS-avtalen. http://eftasurv/int...(5 s)  
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6  Undervisning, eksamen og innleverte oppgaver 
 

6.1 Undervisning i kvinnerett spesialfag 
 

6.1.1 Women’s Law and Human Rights 
 
Spring term: 
Course leader Anne Hellum. 
Duration 25 hours, including mock exam. For additional guest lectures, see below. 
 
8. mars 14.15-16.00 
Course introduction 
Professor Anne Hellum. 
 
9. mars 14.15-16.00 
Justice, Equality and Dignity: Introduction to the UN Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women and related international instruments.  
Professor Anne Hellum. 
 
14. mars 14.15-16.00 
Non - Discrimination, Self Determination and the Right to Health. 
Professor Anne Hellum. 
 
16. mars 14.15-16.00 
Women's Right to Non- Discrimination, and Equality in the Labour Market.  
Professor Kirsten Ketscher. 
 
21. mars 14.15-16.00 
Integrity, equality and non discrimination in the Family: Article 16 of the Women's Convention.  
Professor Anne Hellum. 
 
23. mars 13.15-16.00 
Regional Approches to the Human Rights of Women: An African Perspective on the Development 
of Human Rights of Women. 
Dr Fareda Banda, School of Oriental and African Studies (SOAS), London. 
 
 
28. mars 14.15-16.00 
Incorporation, Implementation and Monotoring. 
Professor Anne Hellum. 
 
30. mars 14.15-16.00 
Achieving Substantive Equality: Temporary Special Measures. 
Dr. Ronald Craig. 
 
4. april 14.15-16.00 
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Women's Human Rights and Legal Plurialism, Cross-cultural Perspectives     
Professor Anne Hellum. 
 
6. april 14.15-16.00 
Students presentations, implementations og CEDAW, Mock Exam. 
Professor Anne Hellum. 
 
25. april 10.15-14.00 
Gender and Human Rights in Islam.   
Professor Shaheen Sardar Ali.  
 
 
 

6.1.2 Diskriminerings- og likestillingsrett 
Kursleder Vibeke Blaker strand. 
Forelesere: Stipendiat Vibeke Blaker Strand, professor Kirsten Ketscher, post.doc Ronald Craig, 
professor Aslak Syse. 
Varighet. 20 (24) timer  
 
16. august kl. 12.15-14  
Ekstraundervisning for de av studentene som tar Bachelor i Kjønn, feminisme og likestilling ved 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Innføring i rettskilder. 
Stipendiat Vibeke Blaker Strand. 
 
17. august kl. 12.15-14  
Ekstraundervisning for de av studentene som tar Bachelor i Kjønn, feminisme og likestilling ved 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Innføring i rettskilder. 
Stipendiat Vibeke Blaker Strand. 
 
 
Ordinær undervisning: 
 
22. august kl. 10.15-12  
Introduksjon. Begrepene likestilling og diskriminering. En oversikt over de ulike 
diskrimineringsgrunnlagene og hvilke lover som gjelder på feltet (likestillingsloven, 
diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven kap. 13, forslag til lov om vern mot diskriminering på grunn 
av nedsatt funksjonsevne). Forbudene mot direkte og indirekte diskriminering. Tillatt 
forskjellsbehandling. 
Stipendiat Vibeke Blaker Strand. 
 
25. august kl. 14.15-16  
En nærmere gjennomgang av rettskildebildet. Forholdet mellom den norske retten, EF/EØS-retten og 
menneskerettighetene. Gjennomgang av EF/EØS-direktiver og menneskerettighetskonvensjoner som 
er relevante på feltet (herunder FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon). 
EØS-loven § 2. Særlig om menneskerettighetenes stilling i norsk rett, menneskerettsloven §§ 2 og 3.  
Stipendiat Vibeke Blaker Strand. 
 
5. september kl. 12.15-14  
Innarbeidingen av FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon i norsk rett.  
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Om håndhevingen av Norges internasjonale forpliktelser (rapporteringsprosedyren, individklager, 
komitérapporter, Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD), EFTAs overvåkningsorgan 
ESA). 
Stipendiat Vibeke Blaker Strand 
 
8. september kl. 12.15-14  
Særlig om ansettelsessituasjonen. Arbeidsgivers opplysningsplikt i ansettelsessaker. Positiv 
særbehandling som virkemiddel.  
Stipendiat Vibeke Blaker Strand. 
 
14. september kl. 12.15-14  
Om vern mot diskriminering som en rettslig grunnverdi. Generelt om EF-rettens betydning på 
diskrimineringsområdet. Trakassering som diskriminering: forbud mot seksuell, kjønnsbasert, etnisk 
mv. trakassering.  
Professor Kirsten Ketscher. 
 
15. september kl. 12.15-14 
Graviditetsdiskriminering. Likelønn: likestillingsloven § 5 og EF-retten. 
Professor Kirsten Ketscher. 
 
19. september kl. 12.15-14  
Særlig om diskriminering i arbeidslivet på grunn av etnisitet, religion mv. Skjæringsfeltet mellom 
kjønn og etnisitet. Barrierer mot etnisk likestilling på arbeidsplassen. Aktivitetsplikt som 
virkemiddel, jf. likestillingsloven § 1 a. Norge sammenlignet med Canada.  
Post.doc Ronald Craig. 
 
22. september kl. 12.15-14  
Særlig om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Om begrepet ”nedsatt funksjonsevne” i 
forhold til begrepet ”funksjonshemming”. Utfordringer personer med nedsatt funksjonsevne møter i 
arbeidslivet. Skjæringsfeltet mellom kjønn og nedsatt funksjonsevne. 
Professor Aslak Syse. 
 
26. september kl. 12.14-14 
Multippel diskriminering. Særlig om situasjonen til kvinner som bærer hijab.  
Stipendiat Vibeke Blaker Strand. 
 
29. september kl. 12.15-14  
Om håndhevingen av reglene på diskrimineringsområdet. Likestillings- og diskrimineringsombudet 
og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Delt bevisbyrde. Sanksjoner. Ombudets og nemndas 
kompetanse sammenlignet med domstolenes kompetanse.  
Stipendiat Vibeke Blaker Strand. 
 
 
 

6.2 Undervisning i arbeidsrett  
Professor Kirsten Ketscher og stipendiat Vibeke Blaker Strand hadde fire undervisningstimer i 
arbeidsrett i vårsemesteret og fire undervisningstimer i høstsemesteret. 
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6.3 Eksamensoppgaver i kvinnerett spesialfag 
 
Vår 2006 
 
Internasjonal variant, Women’s Law and Human Rights 
Engelsk: 
Choose one of the following topics: 
Describe and discuss the use of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality 
under article 4.1 of the CEDAW and EU-law. 
Give account of the right to reproductive choice embedded in article 12 of the CEDAW and related 
international and regional instruments with emphasis with focus on how to balance conflicting 
cultural and religious concerns. 

Norsk: 
Velg en av følgende emner: 
Gi en beskrivelse og vurdering av adgangen til å bruke positiv særbehandling etter artikkel 4.1 i FNs 
kvinnekonvensjon og EF retten. 

Gjør rede for retten til reproduktivt valg i artikkel 12 i FNs kvinnekonvensjon og relevant 
internasjonale og regionale instrumenter med vekt på avveiningen mellom kolliderende kulturelle og 
religiøse hensyn.  
 
 
Nasjonal variant, Diskriminerings- og likestillingsrett 
 
Utsatt prøve: 
 
Gi en fremstilling og vurdering av likestillingslovens bestemmelser om likebehandling av kvinner og 
menn på arbeidsmarkedet.  
 
Høst 2006 
 
Internasjonal variant, Women’s Law and Human Rights 
 
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 menneskerettighetenes avveining av forholdet 
mellom individuelle og kollektive rettigheter i lys av ulike teorier om kvinner, multikulturalisme og 
rettspluralisme.  
 
2. Gi en fremstilling 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 rettpraksis.  
 
Choose one of the following topics 
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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 the 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. 
 
 
Nasjonal variant, Diskriminerings- og likestillingsrett 
 
Ordinær oppgave: 
 
Gi en fremstilling av forbudene mot direkte og indirekte diskriminering generelt. Konkretiser 
forbudenes innhold i forhold til ansettelser. Velg eksempler som belyser ulike 
diskrimineringsgrunnlag.   
 
Utsatt prøve: 

Gi en fremstilling og vurdering av adgangen til særbehandling av det ene kjønn for å fremme 
likestilling mellom kvinner og menn etter Lov om likestilling mellom kjønnene, EU-/EØS-rett og 
FNs kvinnekonvensjon. Bruk eksempler fra arbeidslivet og/eller utdanning.  

 

6.4 Innleverte oppgaver  
Ingunn Alvik, Familiehensynsprinsippet i arbeidslivet. Familiebeskyttelse og barns rett til omsorg i 
rettslig perspektiv, i Kvinnerettslig skriftserie nr. 62, Avdeling for kvinnerett (publiseres 2007). 
 
Tone Linn Wærstad, Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse. En rettantropologisk studie av 
skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge, i Kvinnerettslig skriftserie nr. 64/2006, Avdeling for 
kvinnerett. 
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7 Seminarer og andre arrangementer 
 

7.1 Kvinnerettsdager 
Høstens kvinnerettsdag ble avholdt hjemme hos Vibeker Blaker Strand 11. desember. Stipendiat 
Julia Köhler-Olsen, vit. ass Cathrine Sørlie og vit. Ass Anne Jorun Bolken Ballangrud la fram sine 
prosjekter. 

 

 

7.2 Tove Stang Dahls minneseminar 
Avdeling for kvinnerett har til hensikt å arrangere et årlig, åpent seminar med fokus på sentrale 
kvinnerettslige emner. Tove stang Dahl var fagets første professor. I hennes ånd ønsker vi med dette 
seminaret å knytte dagens kvinnerett sammen med fortid og fremtid. 
 
Seminaret ble avholdt for tiende gang 22. mai 2006, hvor dr. jur. Henrik Palmer Olsen innledet om 
temaet ”Lighed som en demokratisk begrænsning af flertallets magt”. Palmer Olsen er Docent dr. 
jur. ved Det Juridiske Fakultet, København Universitet. Han nyfortolker den danske grunnlovens 
maktfordeling, og argumenterer bl.a. for at denne fordeling skal sees som et ledd i beskyttelsen av 
demokratiske verdier, herunder likestilling mellom kvinner og menn. Etter forelesningen var det uformelt 
samvær med servering av tapas og vin. 
 
 

7.3 Interne faglunsjer 
26. januar: Stipendiat Kristin Bergtora Sandvik:  
”Datainnsamling i Uganda. Problemstillinger i felten og i skriveprosessen.” 
 
9.mars: Stipendiat Ingunn Ikdahl: ”Materialeinnsamling i Tanzania” 
 
6. april: Cand.polit. Ingvild Nordang: "Kjønn og skjønn". 
 
27. april: Student Helga Eggebø: "Offerkategorien" i forhold til vold mot minoritetskvinner.  
 
15. juni: Gjesteforsker Toshiko Kanno: ”Japansk arbeidsrett og likestillingsrett” 
 
30. november: Nestleder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda Else McClimans:  
”Erfaringer fra arbeidet i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.” 
 
14. desember: Førsteamanuensis Marius Emberland. ”Dynamisk traktattolkning.” 
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7.4 Gjesteforelesninger 
 
23. mars: Regional Approches to the Human Rights of Women: An African Perspective on the 
Development of Human Rights of Women. 
Dr Banda 
 

7.5 Seminarer og konferanser 
2.-3. mars: Konferansen “Human Rights at the Interface”, arrangert av RIKS. 
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8  Besøkende til avdelingen 
 

Professor Francis Raday, Hebrew University of Jerusalem, Israel. 

Professor Johanna Schiratzki, Universitetet i Stockholm, Sweden. 

Bahia Tahzib-Lie fra the Political Affairs Department of the Dutch Ministry of Foreign Affairs, the 

Netherlands. 

Professor Kimberle Williams Crenshaw, Columbia University, School of Law and UCLA Law 

School, USA. 

Martin Scheinin, Institute for Human Rights, Åbo Academy, Finland. 

Ph.D. Oddný Mjöll Arnadóttir, Reykjavik University, Island. 

Professor Ruth Nielsen, Copenhagen Business School, Denmark. 

Dr. Fareda Banda besøkte avdelingen i april 2006. Hun er lecturer ved Department of Law, School of 
Oriental and African Studies (SOAS), London. 
 
Professor Julie Stewart er leder for masterprogrammet i kvinnerett for det sørlige og østlige Afrika 
(SEARCWL), University of Zimbabwe. Hun besøkte avdelingen i april. 
 
Avdelingen hadde i mars og august besøk av gjesteforsker i barnerett, Johanna Schiratzki. Schiratzki 
er professor ved Stockholms Universitet.  
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Kristin Bergtora Sandvik: ”Internasjonal Strafferett: Rettferdighet som Tilskuersport”, Samtiden 
3:2006. 
 
Rannveig Sørskaar: Årsberetning 2005, Kvinnerettslig skriftserie nr 65, Avdeling for kvinnerett, 
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Kaja Moe Winter:”Forced Marriages. In a Human Rights and Women’s Rights Perspective,  
Exemplified through Norwegian and Pakistani Legislation”, Kvinnerettslig skriftserie nr 60, 
Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo. 
 
Tone Linn Wærstad: ”Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse. En rettsantropologisk studie 
av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge”, Kvinnerettslig skriftserie nr 64, Avdeling for 
kvinnerett, Universitetet i Oslo. 
 
 
Under publisering: 
Ingunn Alvik: ”Familiehensynsprinsippet i arbeidslivet - familiebeskyttelse og barns rett til omsorg i 
rettslig perspektiv”, Kvinnerettslig skriftserie nr 62, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo. 
 
Janne M. Gillesen: ”Barnesoldater.Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges deltagelse i 
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10 Vedlegg 
 

10.1 Publikasjoner på norsk fra Avdeling for kvinnerett/ medarbeidere 
ved Avdeling for kvinnerett 1990-2006 

10.1.1 Bøker på norsk 
Stine Andreassen: Arbeidsmiljølovens vern mot uønsket seksuell oppmerksomhet., Oslo 1998. 
 
Tove M. Bolstad: Offentlig folkeskikk, Oslo 1998. 
 
Tove M. Bolstad: Eiendomsforhold til gårder – om kårkontrakter og tilgiftedes rettigheter, Oslo 
1995. 
 
Tove M. Bolstad: Bondekvinne - liv og lov, Oslo 1991.  
 
Tove Stang Dahl: Pene piker haiker ikke, Oslo 1994. 
 
Tove Stang Dahl: Den muslimske familie, Oslo 1992. 
 
Anne Hellum, Aslak Syse, Henriette Sinding Aasen: Menneske, natur og fødselsteknologi, Oslo 
1990. 
 
Henning Jakhelln og Helga Aune (red.): arbeidsrett.no,  
papirutgave; kommentarer til arbeidsmiljøloven, Oslo, N. W. Damm & Søn. 2005 
 
Kirsten Ketscher (red.): Tekstsamling til europæisk socialret, Repro, Kbh, 2005. 
 
Kirsten Sandberg: Barnets beste. Om barnefordeling, rettspraksis og rettferdighet, Oslo 1990. 
 
Kirsten Sandberg: Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse, Oslo 2003. 
 
Elisabeth G. Stang: Barns rett til foreldre. Om tvangsadopsjon av fosterbarn etter barnevernloven, 
Oslo 1995. 
 
Elisabeth Vigerust: Arbeid, barn og likestilling. Rettslig tilpasning av arbeidsmarkedet, Oslo 1998. 
 

10.1.2 Artikler i antologier og tidsskrifter 
Helga Aune: ”Arbeidsgivers kontrolladgang – arbeidstakerens integritet”, i Arbetsliv i omvandling, 
nr. 2, 2000. 
 
Helga Aune: ”Helsedepartementet, Regjering og Storting bryter likestillingsloven! Kommentar til 
Helsedepartementets behandling av vedtak nr 4/2003 til Klagenemnda for likestilling, 
Steriliseringssaken", i Kritisk Juss 2004;30(2):144-156. 
 
Tove M. Bolstad: "Kjærlighet som grunnlag for eiendomsrett og næringsvirksomhet" i Festskrift 
JURK's 25 års jubileum. Juridisk Rådgivning for kvinner, Oslo 2000.  
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Tove M. Bolstad: "Å elske en bonde" i Fra bygd og fjord til kafébord? red. Marit Husmo og Jahn 
Peter Johnsen, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2000. 
 
Tove M. Bolstad: "Kårkontrakter - menns avtaler om kvinners arbeids - og livssituasjon", i Berit 
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Helga F. Ervik: ”Kjønnsbasert forfølgelse” i tidsskriftet Linjer (utgitt av Psykososialt senter for 
flyktninger), 2000 
 
Helga F. Ervik: ”Behovet for en kjønnssensitiv nordisk flyktningepolitikk”, Menneske og rettigheter, 
årgang 16, nr 1, 1998 
 
Helga F. Ervik: "Individuell klage som instrument for kvinners menneskerettigheter" i Rætferd 78, 
1997 nr 3. 
 
Janne M. Gillesen: ”Barnesoldater”, Hefte for kritisk juss 2004 (30) nr. 3. 
 
Else Anette Grannes: "Lovgivning om likestilling - bør FN konvensjonen inkorporeres i norsk rett", i 
Mennesker og rettigheter nr. 2, 1994. 
 
Arnhild Haugestad: "Om muslimske lands reservasjoner overfor FN's kvinnekonvensjon", i Retfærd 
66/67, 17 årg. 1994 nr. 3 og 4. 
 
Anne Hellum: ”Frihet og likhet. Tove Stang Dahls forfatterskap i et nøtteskall”. Prosa 2006(6):17-
19. 
 
Anne Hellum: ”Hva foregår av kvinne- og kjønnsforskning på fakultetene og instituttene ved UiO?” 
Bulletine / Senter for kvinne- og kjønnsforskning 2006(2):30-31. 
 
Anne Hellum: ”Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon”, i Dog Fred er ej det 
Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Oslo: Universitetsforlaget 
2006. ISBN 82-15-00960-3. 
 
Anne Hellum: Bokessay ”Women’s Rights”, i Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, nr. 1, 
2005. 
 
Anne Hellum: ”Multikulturalisme i menneskerettslig klemme”, Rettsliggjøring, kvinner, makt og 
politikk. Kristian Andnæs, Anne Hellum og Inger-Johanne Sand. Stensilserie nr. 101. Institutt for 
kriminologi og rettssosiologi. Universitetet i Oslo 2005. ISBN-82-7100-143-4. 
 
Anne Hellum og Bill Derman, “Zimbabwe - Stille diplomati og internasjonale menneskerettigheter 
på kollisjonskurs”, Hefte for kritisk juss 2004 (30) nr.3.  
 
Anne Hellum, “Se for dere et sammenfiltret kratt: Omtale av to bøker om islams samspill med 
internasjonal og lokal rett”, Retfærd, Nordisk juridisk tidsskrift, 27: 4. 2004. 
 
Anne Hellum, “Regjeringen gjør kvinners rettigheter til særområde.” Kilden http:// 
Kilden/forskningsrådet.no/artikkel. 2004. 
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Anne Hellum, "Maktutredningens påstander om rettsliggjøring settes ut i livet settes ut i liv – en 
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Anne Hellum: "Noen refleksjoner om rettsutvikling, kjønn, ekteskap og slektsskap i skjæringsfeltet 
mellom rettsvitenskap og rettsantropologi”, i Bonus Pater Familias. Festskrift til Peter Lødrup. Oslo: 
Gyldendal Akademisk 2002. 
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Anne Hellum: ”Om domstolenes rolle som vokter av demokratiske rettigheter i Zimbabwe”, Juss-
studentenes humanitæraksjon, Humak-avisen, september 2002 
 
Anne Hellum: "Kjønn som drivkraft i menneskerettighetenes utvikling", kommentarartikkel i 
Mennesker og rettigheter nr. 2 2001. 
 
Anne Hellum: ”Kvinners menneskerettigheter og afrikanske sedvanerett. Fra universalisme og 
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Berit Austveg og Johanne Sundby (red.): Befolkningspolitkk, Oslo 1995. 
 
Anne Hellum: "Lovgivning mot diskriminering i Zimbabwe. Fra rettigheter til praksis", i Mennesker 
og rettigheter nr. 2 1994, Scandinavian University. 
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Zimbabwes pluralistiske profesjonslovgivning?" i Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse (red.): 
Helseprioriteringer og pasientrettigheter, Oslo 1992. 
 
Nina Hverven: "Ny ekteskapslov - delingsreglene i et kvinneperspektiv", i Kritisk Juss, nr. 1 1994. 
 
Ingunn Ikdahl og Kristin. B. Sandvik, ”Legitimering av uenighet: ett blikk på debatten om 
samkjønnede ekteskap”, Kritisk Juss nr. 1(2006), s. 4-20  
 
Ingunn Ikdahl og Kristin B. Sandvik: “Naturlover, juss og kultur”, kronikk i Morgenbladet 
4.11.2005. 
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Kirsten Ketscher: spalten ”Socialret: Faglig Nyt” i Advokaten, Advokatrådet. 
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	Begge valgfagsvarianter kan også tas som del av en bachelorgrad i Kjønn, feminisme og likestilling ved Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning, der kvinnerett er obligatorisk ved valg av studieretning Likestilling. Internasjonal kvinnerett inngår i ERASMUS-undervisningen og som en del av undersvisningstilbudet til Master i Public and International Law og Master of Arts i Human Rights. Foruten undervisning i kvinnerett for spesial- og valgfagsstudenter, blir et kvinne- og kjønnsperspektiv, etter forslag fra Avdeling for kvinnerett, vektlagt ved undervisning i den obligatoriske delen av det juridiske embetsstudiet. 
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	Disse forskningsutfordringene er i høy grad tverrjuridiske, tverrfaglige og internasjonale. Kvinneretten deltar i flere forskningsprosjekter og nettverk som tar opp tilgrensende problemstillinger. Disse er blant annet Det juridiske fakultets forskergruppe Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS), Det juridiske fakultets forskergruppe i utviklingsrett, forskningsprosjektet Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (DEMROK), Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM) og NFRs immigrasjonsforskningsprogram (IMER). Avdelingen har siden 1990 hatt et omfattende undervisnings- og forskningssamarbeid med Southern and Eastern African Regional Center for Women’s Law (SEARCWL). 
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	 3 Tematiske satsinger 2006
	Kvinne- og barnerett er personrettede disipliner som befatter seg med rettslige spørsmål som et sterkere individorientert, kulturelt komplekst og globalt samfunn stiller oss overfor, ikke minst med hensyn til likestilling, deltakelse, demokrati, og rettsvern. Gjennomgående temaer innenfor og på tvers av disse disiplinene er tilpasning mellom arbeidsmarked, barn og familie. Innvandrere og flyktningers integrasjon og rettsvern reiser sentrale kvinne- og barnerettslige problemstillinger. Styrking av kvinners og barns menneskerettigheter både nasjonalt og gjennom bistand til land i tredje verden er en annen faglig utfordring. Internasjonal rett fra EØS-retten til menneskerettighetenes diskriminerings- og integritetsvern utgjør et overgripende perspektiv i håndteringen av forholdet mellom individer og mellom individ og samfunn innen disse problemområdene:
	 Harmonisering av arbeids- og familieliv. Arbeidsmarked, barn og familie
	 Likestillings- og diskrimineringsrett
	 Kvinner og barns rettsvern i forhold til overgrep, mishandling og omsorgssvikt i privatsfæren
	 Kvinne- og barnerettslige utfordringer ved kulturell kompleksitet
	 Rettighetsbasert utvikling i kvinne- og barnerettslig perspektiv
	 Tilpasning av norsk rett til kvinne- og barnekonvensjonen
	* Om kvinne- og kjønnsforskningen ved Det juridiske fakultet, se også:
	Anne Hellum: ”Hva foregår av kvinne- og kjønnsforskning på fakultetene og instituttene ved UiO? Avdeling for kvinnerett”, Bulletine 2, 06, Utgitt av Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO. 
	3.1 Harmonisering av arbeids- og familieliv. Arbeidsmarked, barn og familie

	Både menneskerettighets- og EØS-perspektivet er sentralt i utviklingen av kvinners diskrimineringsbeskyttelse ved rettslig tilpasning mellom arbeid, marked og familie. Barns rettslige posisjon påvirkes også av denne tilpasningen. Fleksibilitet i arbeidslivet er et sentralt stikkord. Gjennom behandlingen av forholdet mellom markedsdimensjonen og den sosiale dimensjon utfordrer dette kvinne- og barnerettslige problemkomplekset tradisjonell forståelse av forholdet mellom likestilling, velferd og marked. Sosial sikring inngår som en viktig del av denne problemstilling. 
	* Prosjektgruppe:
	 Professor II Kirsten Ketscher, stipendiat Helga Aune
	*Pågående doktorgrads og mastergradsprosjekter:
	Doktorgradsprosjekt: Helga Aune, Fleksibilitet i arbeidslivet, med særskilt fokus på deltidsarbeid. 
	* Publikasjoner
	Ingunn Alvik, Familiehensynsprinsippet i arbeidslivet. Familiebeskyttelse og barns rett til omsorg i rettslig perspektiv.  Kvinnerettslig skriftserie nr. 62, Avdeling for kvinnerett (publiseres 2007).
	3.2  Likestillings- og diskrimineringsrett

	Likestillings og diskrimineringsrett tar utgangspunkt i den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne m.m. etter menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett. Avdeling for kvinneretts forskning på dette området har særlig fokusert på diskriminering i arbeidslivet med vekt på senere års reformer med hovedvekt på arbeidsmiljølovens, likestillingslovens og diskrimineringslovens regler om diskrimineringsbeskyttelse i tilknytning til ansettelse, oppsigelse, likelønn, trakassering, graviditet og omsorg.  Forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettskilder er et sentralt aspekt. De ulike diskrimineringsgrunnlagenes innhold og forholdet mellom dem, såkalt multippel diskriminering, står sentralt. 
	*Prosjektgruppe 
	Professor Anne Hellum, professor II Kirsten Ketscher, stipendiat Helga Aune, stipendiat Vibeke Blaker Strand
	*Pågående senior, doktor og mastergradsprosjekt
	Bokprosjekt:
	-  Red Kirsten Ketscher og Anne Hellum, Artikkelsamling i diskrimineringsrett
	Doktorgradsprosjekter:
	-  Helga Aune, Fleksibilitet i arbeidslivet, med særskilt fokus på deltidsarbeid 
	-  Vibeke Blaker Strand, Rekkevidden av vernet mot diskriminering etter norsk rett. Med særlig fokus på forholdet mellom vernet mot diskriminering og retten til religionsfrihet 
	*Publikasjoner
	-  Vibeke Blaker Strand, ”Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett – et ensartet vern?” Lov og rett
	-  Anne Hellum, ”Frihet og likhet. Tove Stang Dahls forfatterskap i et 
	Nøtteskall”, Prosa 06.06
	-  Kirsten Ketscher, Anmeldelse af Agnete Andersen, Kirsten Precht og Ruth Nielsen: Ligestillingslovene, UfR 2006B.389, Thomson, København 2006
	-  Kirsten Ketscher, Anmeldelse af Byrial Bjørst: Ligeløn for job af samme værdi,  UfRB.388, Thomson, København 2006
	-  Kirsten Ketscher, Ulovlig, etnisk diskrimination, Socialrådgiveren, nr. 7, 2006, Dansk Socilarådgiverforening, København
	-  Kirsten Ketscher, Afgørelsessamling i Europæisk Socialret, www.jur.ku.dk/socialret, 2006
	-  Kirsten Ketscher, Regelsamling i Europæisk Socialret, www.jur.ku.dk/socialret, 2006 
	Kompendium, jur 5590(revidert i 2006)
	-  Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand, Kompendium i diskriminerings – og likestillingsrett, Avdeling for kvinnerett 2006
	-  Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand, Doms- og materialsamling i diskriminerings- og likestillingsrett, Avdeling for kvinnerett 2006
	Kompendium, jur 590/jur 1919(revidert i 2006)
	-  Anne Hellum, Women’ Law and Human Rights. Part I and II Unipub 2006
	-  Anne Hellum, Women’s Law and Human Rights. Compendium of legal texts, cases and reports, 2006
	3.3 Kvinner og barns vern mot overgrep, mishandling, omsorgssvikt og andre former for integritetskrenkelser i privatsfæren

	Menneskerettighetene står sentralt i utviklingen av kvinner og barns rettsbeskyttelse. Dette gjelder særlig med hensyn til den rettslige beskyttelse mot overgrep, mishandling, omsorgssvikt og andre former for integritetskrenkelser i det som har blitt betegnet som privatsfæren, men også på et generelt og mer forebyggende plan, gjennom statlige plikter til å utvikle gode tiltak og rettslige systemer som forhindrer slike krenkelser. Denne utfordringen gjør seg ikke bare gjeldende i Norge, men også i forhold til internasjonale konflikter og økonomisk globalisering som setter kvinners og barns stilling under press. Det å styrke det barnevernrettslige, velferdsrettslige, helserettslige, asylrettslige og strafferettslige vern i forhold til overgrep som omsorgssvikt, familievold, tvangsekteskap, barneekteskap, ufrivillig omskjæring, trafficking, massevoldtekt i forbindelse med væpnet konflikt samt andre former for integritetskrenkelser, er viktige utfordringer i forhold til samfunnskontroll og rettssikkerhet.
	* Prosjektgruppe
	Professor Kirsten Sandberg, professor Anne Hellum, professor II Kirsten Ketscher, førsteamanuensis Cecilia Bailliet og stipendiat Elisabeth Gording Stang 
	* Pågående doktorgrads- og mastergradsprosjekter
	-  Doktorgradsprosjekt, stipendiat Elisabeth Gording Stang: Om barnets stilling ved hjelpetiltak i barnevernet, NFR 
	-  Mastergradsprosjekt, vit.ass. Anne Jorun Bolken Ballangrud: Seksuelle overgrep mot kvinner med funksjonsnedsettelser. En analyse av straffelovens §§ 192 og 193 og den tilhørende rettspraksis
	 
	* Publikasjoner
	-   Cecilia Bailliet, “Examining Sexual Violence in the Military within the Context of Eritrean Asylum Claims presented in Norway, i Kompendium JUR5910/JUR1910
	-  Janne M. Gillesen, Barnesoldater Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges deltagelse i væpnede konflikter. Kvinnerettslige studier nr. 63 (publiseres 2007)
	-  Marianne Aasland Gisholt, Barns rett til å bli hørt i ved omsorgsovertakelse, utkommer i kvinnerettslige studier (publiseres 2007)
	-  Kirsten Ketscher, Afgørelsessamling i socialret – børn og unge, www.jur.ku.dk/socialret, 2006
	-  Kirsten Ketscher, Regelsamling i socialret – børn og unge, www.jur.ku.dk/socialret, 2006
	-  Sandberg, Kirsten, ”Samvær ved omsorgsovertakelse: Til barnets beste eller effektiv hindring av tilbakeføring?” Norges Barnevern 2006 s. 3-9
	* Faglige foredrag
	-  Sandberg, Kirsten, Nytt i barnevernretten, materielt. Etterutdanningskurs for jurister i barnerett 2006
	-  Sandberg, Kirsten, The biological principle and moving foster children back to their biological parents. Northern Scholars Scheme, Edinburgh 2006
	3.4 Likestilling, selvbestemmelse og religionsfrihet i kvinne- og barnerettslig belysning

	Håndteringen av kvinner og barns status som individer og medlemmer av en etnisk/religiøs gruppe er en utfordring for utviklingen av diskriminerings- og rettsvernet. Forskningsspørsmål knyttet til forhold mellom likestilling og religionsfrihet reiser seg innen barneretten, familieretten, strafferetten, flyktningretten, skoleretten og arbeidsretten. Dette problemkomplekset reiser også generelle spørsmål vedrørende forholdet mellom norsk rett, menneskerettighetene, EØS-retten og grunnrettighetene i den nye europeiske forfatning. Dette delområdet knytter an til kulturell integrasjon og kompleksitet, som er valgt ut som UiOs særlige satsningsområde for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområdene. Gruppen deltar aktivt i dette UiO-prosjektet.
	* Prosjektgruppe 
	Professor Anne Hellum, professor Kirsten Sandberg, professor II Kirsten Ketscher, professor II Shaheen Sardar Ali, stipendiat Julia Köhler-Olsen, forsker Tone Linn Wærstad
	Pågående doktorgrads og mastergrads og seniorforskerprosjektet
	-  Seniorforsker: Anne Hellum, Menneskerettigheter, kulturell kompleksitet og kjønn
	-  Doktorgradstipend: Vibeke Blaker Strand, Rekkevidden av vernet mot diskriminering etter norsk rett. Med særlig fokus på forholdet mellom vernet mot diskriminering og retten til religionsfrihet 
	-  Doktorgradstipend: Julia Köhler-Olsen, Barns rett til selvbestemmelse i forhold til kulturelle og religiøse normer
	-  Stimuleringsstipend fra Det juridiske fakultet: Cand jur Tone Linn Wærstad
	* Eksternfinansierte prosjekter
	-  NFRs kvinne- og kjønnsforskningsprogram Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (DEMROK). Prosjektleder Anne Hellum i samarbeid med Hege Skjeie.
	-  CULCOM (UiO), Kulturell kompleksitet i det nye Norge,
	Forskergruppemedlem fra juss Anne Hellum
	-  NFR. Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis.  Prosjektleder Kirsten Sandberg 
	-  IMER/NFR. Fra formelle til reelle rettigheter. Innvandrerkvinners diskrimineringsvern in en kulturelt kompleks og transnasjonal kontekst
	Prosjektleder Anne Hellum 
	* Publikasjoner
	-  Anne Hellum, ”Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon”, i
	Fred er ei det beste, Festskrift til Carl August Fleischer, Fauchald, Jakhelln 
	og Syse (red) Universitetsforlaget
	-  Tone Linn Wærstad, Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse. En rettantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge, i Kvinnerettslig skriftserie nr. 64, Avdeling for kvinnerett
	-  Ingunn Ikdahl og Kristin.Bergtora.Sandvik,  Legitimering av uenighet: ett blikk på debatten om samkjønnede ekteskap, Kritisk Juss nr. 1(2006), s. 4-20
	-  Shaheen S. Ali Conceptualising Islamic law, CEDAW and Women’s Human Rights in Plural Legal Settings: A Comparative Analysis of application of CEDAW in Bangladesh, India and Pakistan (2006) UNIFEM Regional Office: Delhi pp. 245
	-  Shaheen S. Ali “Rights of the Child under Islamic Law and Laws of Pakistan: A Thematic Overview” (2006) Vol. 2 Journal of Islamic State Practices in International Law, pp. 1– 16
	-  Shaheen S. Ali “Legacies of Common Law: “Crimes of Honour” in India and Pakistan (2006) Vol. 27 Third World Quarterly. Co-authored with Pratiksha Baxi and Shirin M Rai
	* Intervjuer og annen formidling
	-  Kirsten Ketscher, Imamernes håbløse Felttog, Berlingske Tidende, 11. januar 2006
	-  Kirsten Ketscher, Dumt af regeringen at satse på forældet blasfemilov, Berlingske Tidende, 19. februar 2006
	-  Tone Linn Wærstad, Skilsmisse lik rett for alle? Intervju KILDEN, 22. september 2006
	-  Kirsten Ketscher, Tilsløret Trussel, Berlingske Tidende, 29. oktober 2006
	-  Shaheen S. Ali, Norske myndigheter blir lurt, Intervju i Dagbladet, 6.november.06
	* Deltakelse i formaliserte nettverk
	-  DEMROK, Nettsted på KILDEN og fortløpende forskerseminar bestående av kvinne- og kjønnsforskere finansiert gjennom DEMROK, IMER, FEMCIT og SKK
	-  FEMM. Landsomspennende forskernettverk om feminisme og multikulturalisme koordinert av Senter for kvinne- og kjønnsforskning i Oslo
	-  CULCOM, UiOs tverrfaglige forskningssatsing på det nye flerkulturelle Norge
	* Konferanser/workshop arrangert av Avdelingen
	-  ”Human Rights at the Interface”, forskerkurs i regi av RIKS 2.- 3. mars  
	 RIKS seminarserie v/ 06 og h/06
	-  DEMROK seminar med forsker Tordis Borchgrevink ”Globalizing Secularity?
	  Human Rights between belief and Pragmatics of Civility”, april
	-  “Islamic Institutions and Islamic Authority”, forskerkurs med IOR, SMR og IKOS, 17. - 19. september 
	3.5 Rettighetsbasert utvikling i kvinne- og barneperspektiv

	Rettighetsbasert utvikling er et nøkkelbegrep i norsk utviklingspolitikk som har som formål ”å bidra til at menneskerettighetene kan innfris for alle” (Stortingsmelding 35:5, 2004). Forskningsprosjektet Bistandsrelevant kvinnerett arbeider med å operasjonalisere dette konseptet i forhold til kvinners og jentebarns rett til deltakelse og adekvat levestandard med hovedvekt på retten til deltakelse, helse, land og vann. Forskningen går på tvers av sivile og politiske og sosiale og økonomiske menneskerettigheter. De ulike prosjektene tar med utgangspunkt i empirisk kunnskap om ulike grupper kvinners situasjon opp forholdet mellom den internasjonale, regionale, nasjonale og lokale rettslige dimensjon. Det geografiske nedslagsfelt er i det sørlige og østlige Afrika og Pakistan. Avdelingens arbeid er forankret i Nord/Sør undervisnings og forskningssamarbeid med Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women’s Law (SEARCWL) som Avdelingen har vært med å opprette. Avdelingen har tidligere vært med å opprette Human Rights Study Center ved University of Peshawar.
	* Prosjektgruppe
	Professor Anne Hellum, professor II Shaheen Sardar Ali, stipendiat Ingunn Ikdahl, stipendiat Kristin Sandvik Harvard/Oslo, vit.ass. Rannveig Sørskaar
	* Pågående doktorgrads, mastergrads og seniorforskerprosjekter:
	-  Seniorforsker: Anne Hellum, Rettighetsbasert utvikling, kjønn og rettslig pluralisme, vann og land
	-  Doktorgrad: Ingunn Ikdahl, Kvinners landrettigheter i menneskerettslig belysning.
	-  Mastergradsprosjekt: Rannveig Sørskaar, Tenåringsjenters rett til prevensjons- og seksualopplysning etter menneskerettighetene og nasjonal rett: Case studie fra Zambia (publiseres 2007)
	* Ekstern finansierte prosjekter
	-  Forskningsprogrammet Bistandsrelevant kvinnerett UD/NFR/UTISØR
	Prosjektleder Anne Hellum
	- Undervisnings- publiserings- og forskningssamarbeid med Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women’s Law (SEARCWL), University of Zimbabwe, NORAD
	Prosjektleder Anne Hellum
	-  Konsulentavtale mellom NORAD/ SMR og Avdeling for kvinnerett. Ingen forespørsler om oppdrag i 2006
	* Deltakelse i eksternt finansierte prosjekter ved NORAGIC, UMB
	-  "Land, Water and Poverty in Southern Africa: Breaking with the Past", NFR/UTISØR  -  "In the Shadow of Conflict", NFR/POVPEACE  
	* Publikasjoner
	- Anne Hellum, “The Indivisibility of Water, Land and Food in Local, National 
	and Human Rights Law: The Case of Women’s Gardens in Mhondoro, 
	Zimbabwe,” in Food and Human Rights in Development Vol.II, Wenche Barth
	  Eide and Uwe Kracht (eds), Intersentia. 
	- Anne Hellum and Anne Lene Staib Knudsen, “From Human Development to
	  Human Rights: A Southern African Perspective on Women’s and Girls’ Right
	to Reproductive Choice”. Forum For Development Studies No. 1-2006 
	- Janne M. Gillesen, Barnesoldater Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges deltagelse i væpnede konflikter. Kvinnerettslige studier nr. 63 (publiseres 2007)
	* Konferanser, seminarer, workshop arrangert av Avdelingen
	-  Contestations over land rights in South Africa, seminar ved SMR i samarbeid
	  med NORAGRIC og Sør Afrika programmet, 18. august
	-  Workshop NFU konferansen Rights and Development, Oslo 13.-15.
	september
	3.6 Utvikling av kvinne- og barnekonvensjonens generelle standarder 

	Formålet er å undergi kvinner og jentebarns integritets- og diskrimineringsvern behandling med vekt på forholdet mellom kvinnekonvensjonens, barnekonvensjonens, andre konvensjoners og EØS-rettens diskriminerings- og integritetsvern, og nasjonal rett og praksis. Prosjektet vil munne ut i kommentarutgave til kvinnekonvensjonen og artikler som tar opp implikasjonene av kvinne- og barnekonvensjonens inkorporasjon i norsk rett. I tilknytning til dette og de øvrige prosjektene vil det bli opprettet en elektronisk database. 
	* Prosjektgruppe
	Professor Anne Hellum, professor Kirsten Sandberg, professor II Kirsten Ketscher. 
	*Pågående prosjekter
	-  Kirsten Sandberg, red. (med Njål Høstmælingen, SMR og Elin Saga Kjørholt, Redd Barna) Artikkelsamling om barnekonvensjonen i norsk rett
	-  Anne Hellum, Tone L. Wærstad og forskningskonsulent Maria Elise Myrstad Koppang,
	Utvikling av en database om kvinnekonvensjonen.
	* Faglige foredrag
	-  Sandberg, Kirsten, Barnekonvensjonens betydning på utlendingsfeltet, UDIs vårkonferanse 2006
	-  Sandberg, Kirsten, Barnekonvensjonens enkeltbestemmelser, herunder bestemmelsenes innhold og kommunen/statlige myndigheter som pliktsubjekt i forhold til konvensjonen, samt konsekvenser for ulike etater, Kurs for kommunalt ansatte og statsansatte
	-  Sandberg, Kirsten, Barnevernet og FNs barnekonvensjon, JUS etterutdanningskurs, Barn og menneskerettigheter 2006
	-  Sandberg, Kirsten, FNs barnekonvensjon, Barnerettsseminar for dommere 2006
	-  Sandberg, Kirsten, Inkorporasjonen av FNs barnekonvensjon i menneskerettsloven, Etterutdanningskurs for jurister i barnerett 2006
	 4 Medarbeidernes årsrapporter
	ANNE HELLUM
	Dr. juris, professor, leder Avdeling for kvinnerett
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Virksomhet i 2006:
	- Jeg arbeider med menneskerettigheter i kvinne og kjønnsperspektiv i Norge og tredje verden. I norsk sammenheng arbeider jeg med den menneskerettslige integritets- og diskrimineringsbeskyttelsen i det kulturelt komplekse Norge gjennom deltakelse i KULKOM og DEMROK. I bistandssammenheng arbeider jeg med å utvikle konseptet rettighetsbasert i forhold til to aspekter ved retten til adekvat levestandard; kvinners adgang til land og vann. Arbeidet munner ut i artikler og redigerte bøker. Under publisiering er antologien Human rights, gendered realities and plural  legalities i samarbeid med professor Julie Stewart (Universitetet i Zimbabwe) og professor Shaheen Ali (UiO/Warwick).
	b) Publikasjoner i 2006:
	- Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon, Fred er ei det beste, Festskrift til Carl August Fleischer, Fauchald, Jakhelln og Syse (red) Universitetsforlaget.
	- Hellum, Anne, “The Indivisibility of Water, Land and Food in Local, National and Human Rights Law: The Case of Women’s Gardens in Mhondoro, Zimbabwe,” in Food and Human Rights in Development Vol.II, Wenche Barth Eide and Uwe Kracht (eds), Intersentia. 
	- Hellum, Anne and Anne Lene Staib Knudsen, “From Human Development to Human Rights: A Southern African Perspective on Women’s and Girls’ Right to Reproductive Choice”. Forum For Development Studies No. 1-2006.
	- Anne Hellum and Bill Derman, “Livelihood rights perspective on water reform: Reflections on rural Zimbabwe, Available online 8 September 2006, in Land Use Policy doi:10.1016/j.landusepol.2006.06.001.
	- Hellum, Anne, ” Frihet og likhet. Tove Stang Dahls forfatterskap i et nøtteskall”, Prosa 06.06.
	- Hellum, Anne ”Hva foregår av kvinne- og kjønnsforskning på fakultetene og instituttene ved UiO? Avdeling for kvinnerett”, Bulletine 2, 06, Utgitt av Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO. 
	2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet
	- Veiledning 3 doktorgradsstipendiater, 3 mastergradsstudenter rettsvitenskap, 1 mastergradsstudent SMR, 1 mastergradsstudent IKRS, og en 10 vekttalls oppgave rettsvitenskap. 
	- Kurs i rettssosiologi 4 avdeling vår og høst 2006
	- Kurs i internasjonal kvinnerett vår 2006
	- Forelesninger mastergradsprogrammet i rettssosiologi, høst 2006
	- Seminar på doktorgradsprogrammets B del, høst 2006 
	3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg
	- Rådsmedlem Institutt for offentlig rett
	- Medlem av forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet
	- Medlem av romkomiteen for omdisponering av Domus Nova ved Det juridiske fakultet 
	- Leder nasjonalt utvalg for å utrede tiltak for å stimulere til kvalitet i forskningen, oppnevnt av Det juridiske fakultet i Oslo.
	- SUMs styre (vara for styreleder)
	- SMRs styre (vara for styreleder)
	- UiOs Nord/Sør utvalg (vara)
	- Programstyremedlem Utviklingsveier i sør (UTISØR), NFR
	- Medlem Rett og demokrati utvalget,  NFR
	- Programstyret for bachelorprogrammet kjønn, feminisme og likestilling, UiO (vara)
	- Medlem av utvalg oppnevnt av rektor ved UiO for å utforme mandat for senter for islamske studier ved Universitetet i Oslo
	- Styremedlem FEMNET, nasjonalt nettverk for feminisme og multikulturalisme, koordinert av Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO
	 
	5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet
	-  Biveilder en Phd student i rettsantropologi Michigan State University
	-  Biveileder 5 mastergradsstudenter ved SEARCWL, University of Zimbabwe
	-   2 t. forelesning CEDAW and Rights Based Development, på mastergradsprogrammet Gender and Development ved NORAGRIC/UMB, 18. januar
	- 3t. forelesning  masterkurs Sexual and Reproductive Rights ved Institute for Community Medicine, ISAM, 19. april
	- 2 t forelesning på NORAGRICs masterkurs Development Theory and Policy. “Strategies for Women and Gender Equality in Development”
	- Foredrag om menneskerettigheter og kulturell kompleksitet i Arbeids og inkluderingsdepartementet, 9. mai
	- Foredrag på seminar om evaluering av NORADs stipendprogram, “Utvikling av regionalt masterprogram i kvinnerett for sørlige og østlige Afrika”. NORAD 22. februar 
	- ”Intersections of Law, Human rights and water management”, foredrag på seminar i utviklingsrettsgruppen ved Det juridiske fakultet, SMR 20. januar
	- Kommentator til Farhat Tajs opplegg om Legal Pluralism and Political Islam, FEMNETS seminarseries ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO 6. mars
	- “Juss og juks anno 2006. Fra likestillingslov til FNs kvinnekonvensjon”, Kvinneretten og kvinnekriminologisk arbeidsgruppe 30 år, Jubileumsseminar 28. september DOMUS NOVA
	-  Paper om Land Restitution in South Africa: the Ambiguities of Devolution in Limpopo Province med Bill Derman, Conference on Law and Governance ved Max Plank Institute of Anthropology, Program for Legal Anthropology, Halle 9.-11. November
	6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
	Deltatt:
	- ”Fra evaluering til revidering av Strategi for kvinne- og likestillingsrettet utviklingssamarbeid”, NORAD 19. januar 
	- Krafttak for juridisk forskning, Lysebu 9.-10. februar
	- Fakultetets  undervisningskonferanse, Gamle festsal april
	-  Globalization and the political theory of the welfare state and citizenship, 
	 Conference Aalborg University, 4.-5. mai
	- Regional Colloqium in Women’s Law, University of Cape Town, UCT, 17.-21. juli
	- Institutt for offentlig retts årlige seminar, Oskarsborg, 30.-31. august
	- Kvinnerettsdag 11. desember 2006
	Arrangert:
	- Human Rights at the Interface, forskerkurs i regi av RIKS 2.- 3. mars  
	- RIKS seminarserie v/ 06 og h/06
	- Internt forskerseminar Avdeling for kvinnerett v/06
	- Internt medietreningskurs i samarbeid med Elin Bjørnsen for vit.ass. og stipendiat 
	- DEMROK seminar med forsker Tordis Borchgrevink ”Globalizing Secularity? Human Rights between belief and Pragmatics of Civility”
	- Islam, Institutions and Authorities, forskerseminar 17.-19. September, i samarbeid med SMR
	- Contestations over land rights in South Africa, seminar ved SMR i samarbeid med NORAGRIC og Sør Afrika programmet. 18. august
	-   Workshop NFU konferansen Rights and Development, Oslo 13.-15. september
	- Deltok i arrangementskomiteen for Asiakonferansen  om Legal Pluralism, Sundvollen 9.-11. september 
	7. Annen virksomhet
	-  Professorbedømmelse, UiB
	- Bedømmelse amanuensisstilling, Københavns universitet
	- Phd bedømmelse, Aarhus universitet
	- Phd bedømmelse, Københavns universitet
	- Bedømmelse av doktorgradsstipend, arbeidsstipend og mastergradsstipend, KULKOM, UiO
	- Doktorgradsbedømmelse, Det juridiske fakultet i Oslo
	- Mentor, UiOs mentorprogram for post.doc stipendiater
	-  Leder Avdeling for kvinnerett (AFK)
	- Leder av forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn(RIKS)
	- Prosjektleder Bistandsrelevant kvinnerett, finansiert av UD/NORAD/ NFR
	- Prosjektleder ”Religion, demokrati og menneskerettigheter” (DEMROK), i samarbeid med professor Hege Skjeie, finansiert av NFR, Kvinne og kjønnsforskningsprogrammet
	- Prosjektleder 2”Fra formelle til reelle rettigheter” NFR, IMER programmet
	- Southern and Eastern Africa Center for Women’s Law (SEARCWL) Prosjektleder samarbeidsavtale SEARCWL /Avdeling for kvinnerett, finansiering NORAD
	- Medlem av Forskergruppemedlem Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM), leder forskergruppen transnasjonale prosesser. 
	-  Fagansvarlig ved AFK for konsulentavtale mellom SMR og NORAD om oppdrag i bistandsrelevant virksomhet, prosjektleder underavtale SMR og AFK
	- Redaksjonsutvalget for Social Justice and Global Development, Electric Law Journal, School of Law, University of Warwick
	 KIRSTEN SANDBERG
	professor, instituttleder
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Forskningsområder 2006:
	- FNs barnekonvensjon.  Leder et prosjekt om barns rettigheter med deltakere fra IOR og Institutt for samfunnsforskning under Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd, herunder de juridiske delprosjektene Barns deltakelse i avgjørelser som gjelder dem selv, og Barns religionsfrihet. Oppstart 2006. Videreført samarbeid med University of Edinburgh om barns rettigheter ved gjesteforelesning der i februar.
	b) Publikasjoner
	- Se Frida
	 http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=sandberg&fornavn=kirsten&ar-fra=2006&ar-til=2006&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=10
	2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
	- Forelesninger i kommunalrett til 2. avd. og i barnerett og kommunalrett valgfag
	- Kurs i kommunalrett og velferdsrett
	- Veiledet studenter i skriving av spesialoppgaver i barnerett
	3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
	- Medlem i Fagkomiteen for samfunnsvitenskap, NFR
	- Varamedlem i fagrådet for Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU
	4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.
	- Felles ekteskapslov: Utredning for Barne- og likestillingsdepartementet om barns rettsstilling i den forbindelse, vedr. adopsjon og foreldreskap ved assistert befruktning
	5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet
	- Rettighetsbasert barnevern, 6 timers forelesning ved masterstudium i barnevern, UiB, januar
	- The biological principle and moving foster children back to their biological parents, Northern Scholar foredrag ved University of Edinburgh, februar
	- The UN Convention on the Rights of the Child: a Norwegian perspective, seminar ved The Centre for Research on Families and Relationships, University of Edinburgh, februar
	- Inkorporeringen av FNs barnekonvensjon i menneskerettsloven, foredrag på det årlige barnerettskurset, Juristenes Utdanningssenter, mars og september
	- Nytt i barnevernretten, materielt – nasjonal rettspraksis og EMDs praksis, foredrag Juristenes Utdanningssenter, mars og september
	- Barnekonvensjonens enkeltbestemmelser, herunder disse bestemmelsenes innhold og stalige myndigheter som pliktsubjekt i forhold til konvensjonen, samt konsekvenser for ulike etater, forelesning på kurs om barnekonvensjonen for statlig og kommunalt ansatte, SMR, april
	- Barnevernet og barnekonvensjonen, foredrag på kurset Menneskerettigheter og barnerett, Juristenes Utdanningssenter, Klækken, mai
	- Tenåringers rett og plikt til samvær etter barneloven og barnevernloven og konsekvensene for rettens og fylkesnemndas utforming av samværsvedtak, foredrag ved Regionsamling fylkesnemndene region øst, Oscarsborg, mai
	- Forholdet mellom barnevernloven og utlendingsloven, forelesning Høgskolen i Oslo, etterutdanning i etnisitet og barnevern, mai
	- Barnekonvensjonens betydning på utlendingsfeltet, foredrag på UDIs vårkonferanse og UNEs internseminar, juni
	- Internasjonale konvensjoners betydning i norsk barnevernrett, foredrag på internseminar i Barne- og familieetaten, Oslo kommune, juni
	- Barns rett til deltakelse i lys av FN-konvensjonen om barns rettigheter, innlegg på Sosialrettsseminar i Stavanger, oktober
	- FNs barnekonvensjon, foredrag på Barnerettskurs for dommere, arr. av Domstolsadministrasjonen, oktober
	- Children’s rights: a legal perspective, forelesning på masterstudium i Children’s rights, NOSEB, Trondheim, oktober
	- FNs barnekonvensjon, foredrag på kurs for juristene i Barne- og likestillingsdepartementet, desember
	6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
	- Seminar i Forum for barneforskning og internasjonalt rettighetsarbeid, NFR, januar
	- General Day of Discussion, FNs barnekomite, Geneve, september
	- Children as ‘new citizens’ and the ‘best interest of the child’ – Challenges to the contemporary democracies, innlegg om The right of the child to have a say in child placement disputes (bygd på Marianne Aasland Gisholts 60 sp. avhandling)
	7. Annen virksomhet
	- Instituttleder ved Institutt for offentlig rett
	- Medlem av forskergruppen RIKS - Rettigheter, individer, kultur og samfunn 
	- Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
	- Varamedlem i Børsklagenemnda
	 SHAHEEN SARDAR ALI
	Professor II (20 % stilling)
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Virksomhet i 2006:
	Forskning i kvinnerett, menneskerettigheter og islam (se publikasjoner)
	b) Publikasjoner i 2006:
	Edited Books:
	- Conceptualising Islamic law, CEDAW and Women’s Human Rights in Plural Legal Settings: A Comparative Analysis of application of CEDAW in Bangladesh, India and Pakistan (2006) UNIFEM Regional Office: Delhi pp.245.
	Report for UN Agencies
	-  A Comparative Analysis of application of CEDAW in Bangladesh, India and Pakistan (2006) UNIFEM Regional Office: Delhi pp.245. My contribution, in addition to the editing task, is the conceptual chapter 1, 69 pages (pp. 7-75) and the concluding section (pp. 179-183).
	-  Report on the Mission to Afghanistan on the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 26-30th August 2006 (2006)UN Division for the Advancement of Women, Women’s Rights Section, New York, pp. 35.
	Journal Articles 
	-  “Rights of the Child under Islamic Law and Laws of Pakistan: A Thematic Overview” (2006) Vol. 2 Journal of Islamic State Practices in International Law, pp. 1– 16.
	-  Legacies of Common Law: “Crimes of Honour” in India and Pakistan (2006) Vol. 27 Third World Quarterly. Co-authored with Pratiksha Baxi and Shirin M Rai.
	On-Going Projects and Grants
	-  From December 2006. Initiated an Islamic law Curriculum Development Workshop in consultation with Islamic law scholars from a range of jurisdictions including, Pakistan, UK, USA, Malaysia, Kuwait, South Africa. Received seed money from UKCLE (£3500) and the Commonwealth Foundation (£5000).
	2. Undervisning ved Det juridiske fakultet
	I made inputs into the Women and Human Rights course led by Prof. Anne Hellum in April 2006. I also made inputs and attended the five day PhD teaching seminar for research students in September 2006. I am also assisting prof. Hellum in supervising the doctoral candidate Farhat Taj.
	 
	5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet
	Conferences/seminars/guest lectures in 2006:
	- January 2006. Presented a paper on Women’s Rights in Islam to the Inter-Parliamentary Committee on Honour Crimes in the House of Commons.
	- February 2006. Presented a paper entitled Developing Gender-sensitive Curricula in Islamic Law at an international conference on education development in South Asia organised by Alliance for Education Development in Lahore.
	- February 2006. Attended an International Conference on Education in South Asia. Presented the keynote speech in the gender panel on teaching of Islamic law in institutions of higher education in South Asia. 
	- February 2006. Guest Seminar at the Centre for Islamic and Middle Eastern Studies, University of Exeter on Application of Hudood laws in Pakistan: A gendered Analysis of case law (1979-2003).
	- March 2006. Presented the keynote address entitled “Overlapping Discursive Terrains of Culture, Law and Women’s Rights: Some Preliminary Thoughts” at the regional workshop on “Discussing traditional societies and democracy - cultural violence, legal pluralism and women’s rights” organised by Heinrich Boell Foundation for Asia in Lahore, Pakistan. 
	- May 2006. Presented the opening lecture at the inaugural workshop on the occasion of Prof. An-Naim accepting the W.G Wiarda Chair at the University of Utrecht, Netherlands. ‘Religious Pluralism, Human Rights and Muslim Citizenship in Europe: Some preliminary Reflections on An Evolving Methodology for Consensus’.
	- May 2006. Presented a paper on teaching of Islamic law at the Warwick policy briefing, London.
	- August 2006. Participated in the National Judicial Conference organised to commerorate 50 years of the Supreme Court of Pakistan in Islamabad. Presented a paper entitled: Applying Islamic Criminal Justice in Plural Legal Systems: Exploring Gender-Sensitive Judicial Responses to Hudood laws in Pakistan.
	- August 2006. Participated in an international Roundtable of Muslim family law experts to discuss family laws reform in Afghanistan organised by the Afghan Independent Human Rights Commission and Heinrich Boell Foundation.
	- September 2006. Participated in the Conference of the International Development Association and NIAS in Oslo and presented a paper on Hudood Laws and its application to Muslim Women in Pakistan.
	- November 2006. Participated in the 2nd International Congress on Islamic Feminism in Barcelona and presented a paper on ‘Application of Islamic law: Implications for Muslim Women in Contemporary Societies.’
	- December 2006. Organised an Islamic Law Curriculum Development Workshop at the University of Warwick.
	 HELGA AUNE
	Stipendiat
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Jeg har skrevet på doktorgrad om fleksibilitet i arbeidslivet med særskilt fokus på deltidsarbeid.
	 
	2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
	- Jeg er ferdig med obligatorisk undervisningsplikt.
	6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
	- Kvinnerettsdag, fagluncher og seminarer ved Avd. for kvinnerett
	- Arrangementer i tilknytning til Forskergruppen Rettigheter, Individer, Kultur og Samfunn (RIKS)
	7. Annen virksomhet
	- Jeg er medlem i EU-kommisjonens ekspertkomité på likestilling
	 INGUNN IKDAHL
	Stipendiat
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Forskningsområder 2006: Jeg har arbeidet videre med doktorgradsprosjektet om menneskerettslige spørsmål i tilknytning til kvinners bruk av jord og eiendomsrettsreformen i Tanzania. I tillegg til foredrag og deltakelse på konferanser, har jeg ferdigstilt to artikler som vil bli publisert i løpet av 2007. Jeg var i Dar es Salaam, Tanzania, i perioden 29.april-29.mai for å samle materiale til doktorgradsprosjektet, og hadde en kortere permisjon fra stipendiatstillingen for arbeid utført for Bistandsrelevant kvinnerett, bl.a. bidrag til forberedelse og oppfølging av regionalt kollokvium for SEARCWLs masterprogram i Women’s Law, i Cape Town 15.-23. juli
	b) Publikasjoner
	- Legitimering av uenighet: ett blikk på debatten om samkjønnede ekteskap, I. Ikdahl og K.B.Sandvik, Kritisk Juss nr. 1(2006), s. 4-20
	Se Frida: http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=ikdahl&fornavn=ingunn&ar-fra=2006&ar-til=2006&visParametre=1&bs=10
	 
	2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
	- Kvinne- og kjønnsperspektiv (2. avdeling)
	5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet
	-  Foredrag/paper: “‘Go home and clear the conflict’– Human rights perspectives on gender and formalisation of land rights. Illustrations from Tanzania” på NFUs konferanse Ethics, Human Rights and Development, UiO/SUM, 13-15. sept
	-  Forelesning: “Land rights and the formalisation debate”, for masterstudenter på UMB/Noragric, 10. nov
	-  Innledning: “Å studere begreper i endring: forsøk på kompleks beskrivelse av eiendomsrett”, PhD-seminar om rettshistorie, 15. nov
	- Foredrag/paper: “Human rights perspectives on gender and registration of land rights. Examples from Tanzania and South Africa” på seminaret Land Rights for Women - Still Far from Reality?, arr. av The Collegium for Development Studies at Uppsala University, Uppsala 23. nov
	6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
	- Seminar Feminisme og multikulturalisme: Interseksjonalitet – et nyttig og nødvendig begrep?, SKK 6. feb
	- Human Rights at the Interface, Oslo 2.-3. mars, arr: forskergruppen RIKS
	- Seminar Contestations over Land Rights in South Africa, SMR 18. aug
	-  Seminar i nyere kjønnsteori, En innføring til feministisk teori: før og etter
	"den språklige vendingen", 8.sept, NOVA
	-  NFUs konferanse Ethics, Human Rights and Development, UiO/SUM, 13-15. sept (se pkt 5)
	-  Nasjonalt doktorgradsseminar, Hurdalssjøen 18.-20. sept
	- Kvinneretten/IKRS jubileumsseminar 28. sept
	-  Nordisk fagseminar om diskrimineringslovgivning i Oslo, JD, 6. nov
	-  PhD-seminar om rettshistorie, 15. nov (se pkt 5)
	- Seminar Land Rights for Women - Still Far from Reality?, arr. av The Collegium for Development Studies at Uppsala University, Uppsala 23. nov
	-  Diverse seminarer, gjesteforelesninger, faglunsjer osv ved Avdeling for kvinnerett
	7. Annen virksomhet
	- Medlem av den norske redaksjonen for Retfærd
	 JULIA KÖHLER-OLSEN
	Stipendiat
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Virksomhet i 2006:
	-  Forskningen foregår innenfor barnerett. Temaet for avhandlingen er: ”Barns rett til selvbestemmelse i forhold til kulturelle og religiøse normer”. Jeg har begynt som PhD-student i september 2006. De fire månedene jeg har vært i den stillingen har jeg brukt til å få en viss oversikt over eventuell relevant litteratur innenfor temafeltet mitt. I tillegg har jeg skrevet et lite utdrag om artikkel 14 i barnekonvensjonen som gjelder barns tros- og tankefrihet.
	2. Undervisning ved Det juridiske fakultet
	- Kurs i folkerett, 2. avdeling
	- To kurs i PBL-forvaltningsrett, 2. avdeling
	5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet
	- Jeg la frem prosjektet mitt på et seminar ved NTNU i Trondheim arrangert av Norsk senter for barneforskning, 8. – 9. desember 2006.
	6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
	- Deltakelse på seminaret ”Children as new citizens and the best interest of the child”, arrangert av Norsk senter for barneforskning, 8. – 9. desember 2006. 
	 KRISTIN BERGTORA SANDVIK
	S. J. D. Candidate, Harvard Law School
	1. Forskningsvirksomhet
	Doktorgradsarbeide. 
	a) Virksomhet i 2006:
	-  Doktorgradsarbeid ved Harvard Law School.
	-  Oxford University, Refugee Study Centre, Visiting Study Fellow, Refugee Studies Centre, Trinity Term 2006.
	-  Opphold ved Kvinneretten juli-desember.
	b) Publikasjoner i 2006:
	- ”Rase og klasse i USA: På vei mot økt mobilisering eller økt fragmentering?” Kronikk, Klassekampen 4.5.2006.
	- Ikdahl & Sandvik, ”Legitimering av Uenighet: Et blikk på debatten om Samkjønnede ekteskap”, Kritisk Juss  2006 (32) nr.1, s.4-20.
	- ”Internasjonal Strafferett: Rettferdighet som Tilskuersport”, Samtiden 3:2006.
	5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet
	-  The international law in everyday life: rights and consciousness in an urban refugee community. Harvard Law School, 1st colloquium, 21.02.06
	-  Talk Prof. Rosenblums Africa Law Seminar,   Columbia Law School 23.02.06
	-  The international law in everyday life – studying legal consciousness in an urban refugee community. Tuesday, 30 May 13.00-14.00, 3 Worcester Street. Oxford University, RSC informal seminar
	-  NORDEM-training, Women’s Rights under International Law, 24.10.06
	6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
	- The Physicality of Legal Consciousness: Suffering and the Production of Credibility in Refugee Resettlement, paper presented at “Humanitarian Responses to Narratives of Inflicted Suffering”, Conference of the Humanities Institute and the Human Rights Institute of the University of Connecticut 13-15 October, 2006.
	- The Humanitarian Squeeze: Between Local Memory and Official History, paper presented at “(Re) Thinking Africa and the World: Internal Reflections, External Responses”,  African Studies Association Annual Meeting 2006. San Francisco, CA - November 16-19, 2006.
	 ELISABETH GORDING STANG
	Stipendiat (i fødselspermisjon t.o.m. 2. august)
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Forskningsområder 2006: Arbeidet med ferdigstillelse av avhandling om barns rettsstilling i saker om hjelpetiltak fra barnevernet. Avhandlingen ligger i skjæringsfeltet mellom barnerett, kvinnerett, menneskerettigheter, velferdsrett og forvaltningsrett. Av spørsmål som blir behandlet nevnes utviklingen i synet på barn og barns rettslige status, forholdet mellom barnevernloven og FNs barnekonvensjon, hjelpetiltakenes innhold, herunder tvangspotensiale, forholdet mellom barnets rett til hjelp og foreldrenes rett til å samtykke i hjelpetiltak, hvorvidt barnet blir sett, hørt, møtt, utredet og vurdert, barnets partsstilling og spørsmål knyttet til rettighetsbegrepet.
	 VIBEKE BLAKER STRAND
	Stipendiat
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Arbeid med PhD-avhandling som foreløpig har tittelen ”Rekkevidden av vernet mot diskriminering etter norsk rett. Med særlig fokus på forholdet mellom vernet mot diskriminering og retten til religionsfrihet”. Jeg har også jobbet med en artikkel som er under publisering i Lov og Rett. Artikkelen har tittelen ”Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett – et ensartet vern?” og omhandler de ulike nasjonale lovene på diskrimineringsområdet med et særlig fokus på diskrimineringsforbudenes utforming. 
	2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
	Jeg har holdt følgende undervisning:
	Vårsemesteret: 
	Kurs på 1. avdeling: Rettskilder til fots
	Kurs på 4. avdeling: Rettskildelære PBL
	4 undervisningstimer sammen med Kirsten Ketscher i Arbeidsrett valgfag 
	Høstsemesteret:
	Kurs på 1. avdeling: Rettskilder til fots
	Kurs på 2. avdeling: Internasjonale menneskerettigheter
	Kurs på 4. avdeling: Rettskildelære PBL
	19 undervisningstimer i Diskriminerings- og likestillingsrett valgfag
	4 undervisningstimer sammen med Kirsten Ketscher i Arbeidsrett valgfag 
	3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
	I perioden 30.03.2006-31.12.2006 oppnevnt som personlig vararepresentant for stipendiat Torunn Salomonsen til fakultetets likestillingsutvalg.  
	5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet
	- 3. mai 2006: Internseminar avholdt i Aalborg under prosjektet Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter. Jeg holdt innlegg knyttet til mitt PhD-prosjekt med tittelen ”Vern mot diskriminering i religiøse friskoler”.
	- 31. oktober 2006: Holdt lunsjseminar for forskergruppen i rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) om PhD-prosjektet mitt.
	6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
	- 2. og 3. mars 2006: Deltakelse på internasjonal konferanse “Human Rights at the Interface”, arrangert av forskergruppen RIKS. Avholdt i Oslo. 
	- 24. mars 2006: Deltakelse på PhD-seminar i Rettsteori og metode.
	- 30. og 31. mars 2006: Deltakelse på PhD-seminar i Komparativ rett og internasjonalisering (WTO).
	- 4. og 5. mai 2006: Deltakelse på internasjonal konferanse “Globalisation and the Political Theory of the Welfare State and Citizenship”, arrangert av the Danish Network on Political Theory ved Univeristetet i Aalborg. Avholdt i Aalborg.
	- 10. mai 2006: Deltakelse på seminar i pedagogikk.
	- 21.-28. mai 2006: Deltakelse på Utenlandsreise for Det juridiske fakultets PhD-program til New York og Washington. 
	- 18.-20. september 2006: Deltakelse på nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap, Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.
	- 5. oktober 2006: Deltakelse på programseminar for Kjønnsforskningsprogrammet (Forskningsrådet) i Bergen. 
	- 6. november 2006: Deltakelse på Nordisk fagseminar om diskrimineringslovgivning, Oslo. Arrangert av SMR, Justisdepartementet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.
	- 15.-17. november 2006: Deltakelse på PhD-seminar i Rettshistorie, metode og menneskerettigheter.
	- 24. november 2006: Deltakelse på PhD-seminar, skriveseminar.
	- Deltakelse på arrangementer i tilknytning til Avdeling for kvinnerett (kvinnerettsdager, seminarer og faglunsjer).
	- Deltakelse på arrangementer i tilknytning til forskergruppen i rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS).
	- Deltakelse på arrangementer under det tverrfaglige prosjektet Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter.
	7. Annen virksomhet
	- Chair under deler av programmet 3. mars 2006 på konferansen “Human Rights at the Interface”. 
	- Bidrag til fremstillingen om likebehandling og ikke-diskriminering i 4. utgave av Henning Jakhellns bok ”Oversikt over arbeidsretten”.
	- Initiativtaker og deltager i leseseminar over temaet ”Rule of Law”, som startet opp høsten 2006.
	- Fagfellevurdering for Kritisk Juss og Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.
	 
	 
	 ANNE JORUN BOLKEN BALLANGRUD
	Vit.ass. (50 % stilling)
	1.       Forskningsvirksomhet 
	 Arbeid med 60 studiepoengs spesialoppgave om voldtekt og seksuell utnyttelse av kvinner med nedsatt funksjonsevne: ”Seksuelle overgrep mot kvinner med funksjonsnedsettelser. En analyse av straffelovens §§ 192 og 193 og den tilhørende rettspraksis” (publiseres 2007).
	2.       Annen virksomhet
	- Administrativt arbeid ved Avdeling for kvinnerett
	-  Kvinnerettsdag, faglunsjer og internlunsjer ved Avdeling for kvinnerett
	 MARIANNE AASLAND GISHOLT
	Vitenskapelig assistent
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Virksomhet i 2006:
	- Skrev studentoppgave i barnerett. ”Barns rett til å bli hørt ved omsorgsovertakelse” (publiseres 2007).
	5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet
	- Holdt foredrag om oppgaven min på en konferanse arrangert av forskningsrådet. Arbeids- og velferdskonferansen 2006, november 2006.
	 
	6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
	- Seminar om barns rett til å bli hørt.  FNs barnekomité. Geneve, september 2006.
	- Arbeids- og velferdskonferansen 2006. Forskningsrådet. Oslo, november 2006.
	 CATHRINE SØRLIE
	Vitenskapelig assistent (50 % stilling fra 1. november)
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Virksomhet i 2006:
	- Arbeid med 20-vekttalls masteroppgave om integrering av kjønns- og likestillingsperspektivet i de obligatoriske fag ved det juridiske fakultet.
	 
	6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
	- Faglunsjer og internlunsjer ved Avdeling for kvinnerett, Kvinnerettsdag.
	 
	RANNVEIG SØRSKAAR
	Vitenskapelig assistent
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Virksomhet i 2006:
	- Skrev studentavhandling i bistandsrelatert kvinnerett. ”Unge jenters rett til seksualundervisning.  Belyst gjennom et case-studie fra Zambia” (publiseres 2007).
	 
	b) Publikasjoner i 2006:
	- Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 2005 (red.) Kvinnerettslig skriftserie nr 65, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo.
	 
	6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
	- Human Rights at the Interface, 2.-3. mars 2006
	7. Annen virksomhet
	- Medlem av forskergruppen RIKS
	TONE LINN WÆRSTAD
	Vitenskapelig assistent (50 % og 100 %)
	1. Forskningsvirksomhet
	a) Virksomhet i 2006:
	-  Arbeid med avhandling: ”Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse. En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge.” 
	-  Forprosjekt til doktorgradsprosjekt (fem måneder): Transnasjonale familierelasjoner i Norge. 
	 
	b) Publikasjoner i 2006:
	- Kvinnerettslig skriftserie nummer 64/2006: ”Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse. En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge.” 
	 
	5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom fakultetet
	-  9.oktober, foredrag for FEM-nettverket: ”Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse”
	-  26. september, Lunsjseminar i forskergruppen RIKS: Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse  
	6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
	7. Annen virksomhet
	 
	5  Pensum
	5.1 Internasjonal kvinnerett: Women’s Law and Human Rights

	Syllabus/achievement requirements (JUR5910 - spring 2006) 
	The following reading list is common for the courses taught at bachelor’s and master’s level. Note that there are different achievement requirements: 
	 Master’s level (15 credits): A good understanding is required 
	 Bachelor’s level (10 credits): A general understanding is required 
	Course content
	This course presents the international legal framework for women's human rights with emphasis on basic principles such as equality, non-discrimination, freedom, integrity and dignity embedded in the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In the light of this and other international and regional instruments the course deals with equality in the family and the labour market, women and children's right to health and protection against various forms of violence such as trafficking, harassment and FGM. The relationship between different human rights principles, such as gender equality, freedom of religion and protection of custom and culture is given particular attention. Rather than concentrating on the laws of one country the course provides a cross-regional approach with emphasis on country studies from Europe, Africa and Asia. With a view to problems concerning the implementation of the human rights of women in different legal, social, economic and cultural settings the course offers a contextual and grounded approach. 
	Requirements
	Achievement requirements for master’s level (15 credits): 
	The students are expected to have a thorough understanding of the following topics that are dealt with in the main literature: 
	 The concept of equality and non-discrimination as embedded in the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and related instruments such as the Covenant on Civil and Political Rights, the Child Right Convention, the European Convention on Human Rights, the European Unity Treaty and The African Charter on Human and People's Rights. 
	 The right to equality and non-discrimination in relation to employment, health of women and children and family relations. The protection of women’s integrity in relation to public and private violence such as domestic violence, marital rape, gender related prosecution and trafficking. 
	 The implementation and monitoring of the Women's Convention. The composition and competence of the CEDAW Committee, its strengths and weaknesses. The relationship between the CEDAW Committee and other human rights bodies with a view to mainstreaming the human rights of women. 
	 The relationship between women's human rights and legal pluralism with a view to the problems that the implementation of the human rights of women encounter in a diverse social, economic, cultural and legal world. 
	The students are expected to have an overview and understanding of the following topics that are dealt with in the background literature: 
	 The way in which the Women's Convention has been implemented in selected European, African and Asian countries with particular reference to the situation in Norway, Zimbabwe and Pakistan. 
	The assigned articles/book chapters of main literature are compiled in Compendium. Women's Law and Human Rights. Selected Articles. Part I and II will provide a thorough understanding of the above listed topics so as to meet the requirements of the examination. (For sale in Acadmica Bookshop) 
	The assigned introductory/background literature is compiled in Compendium III Women’s Law and Human Rights. Introductory/Background Literature (Made available at the Institute of Women’s Law) 
	Achievement requirements for bachelor's level (10 credits): 
	The students are expected to have an overview and understanding of the following topics that are dealt with in the main literature: 
	 The concept of equality and non-discrimination as embedded in the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and related instruments such as the Covenant on Civil and Political Rights, the Child Right Convention, the European Convention on Human Rights, the European Unity Treaty and The African Charter on Human and People's Rights. 
	 The right to equality and non-discrimination in relation to employment, health of women and children and family relations. The protection of women’s integrity in relation to public and private violence such as domestic violence, marital rape, gender related prosecution and trafficking. 
	 The implementation and monitoring of the Women's Convention. The composition and competence of the CEDAW Committee, its strengths and weaknesses. The relationship between the CEDAW Committee and other human rights bodies with a view to mainstreaming the human rights of women. 
	 The relationship between women's human rights and legal pluralism with a view to the problems that the implementation of the human rights of women encounter in a diverse social, economic, cultural and legal world. 
	The students are expected to have an overview and understanding of the following topics that are dealt with in the background literature: 
	 The way in which the Women's Convention has been implemented in selected European, African and Asian countries with particular reference to the situation in Norway, Zimbabwe and Pakistan. 
	The assigned articles/book chapters of main literature are compiled in Compendium. Women's Law and Human Rights. Selected Articles. Part I and II will provide a thorough understanding of the above listed topics so as to meet the requirements of the examination. (For sale in Acadmica Bookshop) 
	The assigned introductory/background literature is compiled in Compendium III Women’s Law and Human Rights. Introductory/Background Literature (Made available at the Institute of Women’s Law) 
	5.1.1 Literature

	Introductory literature :(50p)
	Esperanza Hernandez-Tryol, Bertha, “Human Rights Through a Gendered Lens: Emergence, Evolution, Revolution”, in Women and International Human Rights Law, Vol 1 Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig (eds) pp.3-41. 
	Dahl, Tove Stang "Taking Women as Starting Point" Working Papers in Women's Law No. 4. Department of Public and International Law, UiO. pp. 1-14. 
	Main Literature (400p)
	The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and Related Instruments 
	Byrnes, Andrew, “The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, in Human Rights of Women, International Instruments and African Experiences. Wolfgang Bendek et.al. ZED Books, pp. 119-173. 
	Cook, Rebecca "State Accountability Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ", in Cook, Rebecca (ed.) The Human Rights of Women. University of Pennsylvania Press 1994 pp. 228- 257. 
	Gruskin, Sofia and Karen Plafker. ”Application of the Convention on the Rights of the Child: Are the Rights of the Child Relevant to Women’s Rights”, in Women and International Human Rights Law, Vol 1 Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig (eds) pp. 257-283 
	Ankumah, Evelyn A., "The Status of Women under the African Charter", in Ankumah The African Commission on Human and People's Rights. Practice and Procedures. Martinus Nijhoff Publishers 1996. pp 151- 158. 
	Gallagher, Anne, "Ending the Marginalization: Strategies for Incorporating Women into the United Nations Human Rights System", in Human Rights Quarterly 19: 283-309. 
	The Concept of Non-discrimination 
	Byrnes, Andrew, “The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, in Human Rights of Women, International Instruments and African Experiences. Wolfgang Bendek et.al. ZED Books pp. 123-129. 
	Nowak, Manfred, “The prohibition of Gender-specific Discrimination under the International Covenant on Civil and Political Rights”, in Human Rights of Women, International Instruments and African Experiences. Wolfgang Bendek et.al. ZED Books, pp. 105-119 
	Hodges-Aeberhard, J. "Affirmative Action in Employment: Recent Court Approaches to a difficult Concept", in International Labour Review No. 138 No 3 pp. 247- 250 and 256-260. 
	Substantive Issues 
	Oosterveld, Valerie, “Women in Employment”, in Women and International Human Rights Law, Vol 1 Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig (eds) pp.367-403. 
	Cook, Rebecca, "Human Rights in Relation to Women’s Health”, World Health Organization. pp.1-5. 
	Staib, Anne Lene, “Adolescent Girls’ Right to Contraception and Means of Protection from STD, in Women’s Human Right and Reproductive Autonomy: The Argument of Development Illustrated Through Adolescents Girls’ Right to Choose Protection From Procreation and Sexually Transmitted Diseases” Studies in Women’s Law no 46 2001 pp.87-98. 
	Kisaakye, Ester M. “Women, Culture and Human Rights: Female Genital Mutilation, Polygamy and Bride Price, in Human Rights of Women, International Instruments and African Experiences. Wolfgang Bendek et.al. ZED Books, pp. 268-286. 
	Radhika, Coomaraswamy and Lisa M. Kois , “Violence Against Women”, in Women and International Human Rights Law, Vol 1 Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig (eds) pp.139-177. 
	Women's Human Rights and Legal Pluralism, Cross-cultural Perspectives 
	Nussbaum, Martha, "Women and Equality: The Capabilities Approach", in International Labour Review, Vol. 138, No 3, 1999. pp. 227 - 245. 
	Okin, Susan Moller, “Is Multiculturalism Bad for Women?” in Is Multiculturalism Bad for Women?, Cohen, Howard and Nussbaum eds.1999, Princeton University Press pp. 7-27. 
	Engle Merry, Sally, “Women, Violence and the Human Rights System”, in Women, Gender and Human Rights. A Global Perspective. Majorie Agosin (ed), Rutgers University Press. pp. 83-98. 
	Ali, Shaheen Sardar, “The Conceptual Foundations of Human Rights: A Comparative Perspective”, in European Public Law Vol.3, Issue 2. pp 261-282. 
	Bentzon, Hellum, Stewart et al, “Legal Pluralism”, in Pursuing Grounded Theory in Law. South-North Experiences in Developing Women's Law. TANO/MOND 1998. pp. 30-63. 
	Hellum, Anne, "Women's Human Rights and African Customary Laws: Between Universalism and Relativism - Individualism and Communitarianism", in European Journal of Development Studies No. 3 1998. pp. 88-104. 
	Background Literature:(200 p)
	Compiled in Compendium III Introductory and Background Literature Women's Law and Human Rights. (Made available at the Institute of Women’s Law) 
	Grannes, Else Annette The United Nations Women's Convention. Studies in Women's Law no 37. University of Oslo 1994. pp. 1-98. 
	Scandinavia/Norway: 
	Hellum, Anne, “Women’s Law: Discipline Development and Institution Building: The Case of Women’s Law at the University of Oslo”, In Rubya Mehdi (ed) Women’s Law in Legal Education and Practice in Pakistan. North South Co-operation. Copenhagen: New Social Science Monograph 1997 pp. 78-94 
	Ketscher, Kirsten “From Marriage Contract to Labour Contract: Effect on Care Duties and Care Rights” in Kevat Nousiainen et al (eds) Responsible Selves. Women in the Nordic Legal Culture” Darmouth: Ashgate 2001 pp. 155-173 
	Sverdrup, Tone, "Marriage and Cohabitation: Community of Life or Community of Work?", English translation of first part of "Ekteskapet - arbeidsfellesskap eller livsfellesskap", i Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol.2, Nr.2 1999 pp. 103-115 
	Pakistan: 
	Arif, Kamran and Shaheen Sardar Ali, "Parallell Judicial Systems in Pakistan and Consequences for Human Rights", in Shaping Women's Lives (ed Shaheed et al) , Shirkat Gah 1998. pp. 29-59. 
	Shaheen Sardar Ali, “Is and Adult Muslim Woman Sui Juris? Some Reflections on the Concept of Consent in Marriage Without a Wali (With Reference to the Saima Waheed Case”, in Yearbook of Islamic Law pp. 156-173. 
	Zimbabwe/Southern Africa 
	Banda, Fareda, “Meaningless Gestures? African Nations and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, in ", in Eekelaar and Nhlapo (eds) The Changing Family. Family Forms and Family Law.. Oxford: Hart Publishing 1998. pp. 509-529. 
	Ncube, Welshman, "Defending and Protecting Gender Equality and the Family under a Decidedly Undecided Constitution in Zimbabwe", in Eekelaar and Nhlapo (eds) The Changing Family. Family Forms and Family Law.. Oxford: Hart Publishing 1998. pp. 509-529. 
	Tsanga, Amy, "Feminist Eye on Magaya v Magaya", in Legal Forum. Vo. 11. No 2. 1999. pp. 94-101. 
	Source Material:
	Compiled in Compendium of Legal Texts, Cases and Reports ( made available at the Institute of Women’s Law) 
	General Recommendations of UN Treaty Bodies: 
	General Recommendations made by the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1986-2003). 
	The Right to the Highest Attainable Standard of Health, General Comment No. 14 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2000) 
	General Comment No. 4, Committee on the Rights of the Child. Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child (2003) 
	General Comment No. 3, Committee on the Rights of the Child. Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child (2003) 
	CEDAW Reports/Comments: 
	Norway's 6th Periodic Report to CEDAW, 1991-1993 
	CEDAW's Consideration of Norway's 6th Report 
	CEDAW's Consideration of Zimbabwe's 1st Report. 
	Cases: 
	The Bilka Case, C-170/84 Tele-Denmark Case , C 109/00 The Marshall Case, C-409/98 The University of Oslo Case, E-1/02 
	The Magaya Case SC 210/98 The Unity Dow Case, CA No. 4/91 The Saima Waheed Case, PLD 1997/Lahore 301 
	The ACE Case, Klagenemnda for likestilling sak 1/2001 
	Conventions, Constitutions and Statutes: 
	Compiled in Selected Conventions, Constitutions and Statutes (available at the Institute of Women’s Law) 
	5.2 Diskriminerings- og likestillingsrett 

	Denne litteraturlisten er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelor-nivå. Merk at det er egne læringskrav avhengig av om du tar master-emnet på 15 studiepoeng eller bachelor-emnet på 10 studiepoeng. 
	Fagbeskrivelse
	Diskriminerings- og likestillingsrett valgemne tar utgangspunkt i den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne m.m. etter menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett. Emnet gir med fokus på likestilling og diskriminering i arbeidslivet en innføring i vernets utvikling i norsk og internasjonal rett. Forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettskilder er et sentralt aspekt. De ulike diskrimineringsgrunnlagenes innhold og forholdet mellom dem, såkalt multippel diskriminering, står sentralt. Emnet gir oversikt over senere års reformer med hovedvekt på arbeidsmiljølovens, likestillingslovens og diskrimineringslovens regler om diskrimineringsbeskyttelse i tilknytning til ansettelse, oppsigelse, likelønn, trakassering, graviditet og omsorg. Offentlige myndigheters aktivitetsplikt, bevisbyrdeprinsippene og nasjonale og internasjonale likestillingsorganers kompetanse inngår. 
	Valgemnet har som formål å gjøre studentene i stand til å anvende eksisterende norske og internasjonale regler som gjelder likestilling og diskriminering i arbeidslivet i arbeid som advokater, likestillingsrådgivere, utredere og saksbehandlere i forvaltningen. 
	Læringskrav
	Læringskrav for JUR5590 - master-emnet på 15 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter og jurister) 
	Det kreves god forståelse av : 
	 Generell teori om likestillings- og diskrimineringsbegrepet 
	 De generelle rettskildemessige prinsipper vedrørende forholdet mellom norsk rett, menneskerettighetene og EF-retten. 
	 Diskrimineringsbegrepets innhold i forhold til de ulike diskrimineringsgrunnlagene, kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne, herunder direkte og indirekte diskriminering i forhold til menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett med hovedvekt på likestillingsloven, arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven 
	 Reguleringen på følgende særlige områder: ansettelser, oppsigelser, likelønn, behandlingen av graviditet og omsorg, trakassering, bevisbyrdeprinsippenes og nasjonale og internasjonale likestillingsorganenes kompetanse. 
	 Offentlige myndigheters aktivitetsplikt og adgangen til å forskjellbehandle for å fremme likestilling. 
	Det kreves kjennskap til: 
	 Hovedtrekk i diskrimineringsvernets utvikling 
	 Sosiale og kulturelle forhold som fører til diskriminering 
	 Ulike teoretiske forståelser forholdet mellom forskjellsbehandling og likestilling 
	 Forholdet mellom ulike virkemidler som et ledd i å bekjempe diskriminering, særlig forholdet mellom et individuelt og strukturelt diskrimineringsvern 
	Læringskrav for JUR1590 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng (for studenter på bachelor-nivå, dette emnet kan ikke inngå i en Cand.jur- eller mastergrad.) 
	Det kreves kjennskap til: 
	 Generell teori om likestillings- og diskrimineringsbegrepet 
	 De generelle rettskildemessige prinsipper vedrørende forholdet mellom norsk rett, menneskerettighetene og EF-retten. 
	 Diskrimineringsbegrepets innhold i forhold til de ulike diskrimineringsgrunnlagene, kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne, herunder direkte og indirekte diskriminering i forhold til menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett med hovedvekt på likestillingsloven, arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven 
	 Reguleringen på følgende særlige områder: ansettelser, oppsigelser, likelønn, behandlingen av graviditet og omsorg, trakassering, bevisbyrdeprinsippenes og nasjonale og internasjonale likestillingsorganenes kompetanse. 
	 Offentlige myndigheters aktivitetsplikt og adgangen til å forskjellbehandle for å fremme likestilling. 
	 Hovedtrekk i diskrimineringsvernets utvikling 
	 Sosiale og kulturelle forhold som fører til diskriminering 
	 Ulike teoretiske forståelser forholdet mellom forskjellsbehandling og likestilling 
	 Forholdet mellom ulike virkemidler som et ledd i å bekjempe diskriminering, særlig forholdet mellom et individuelt og strukturelt diskrimineringsvern 
	5.2.1  Litteratur

	Hovedlitteratur
	(500 sider. Hovedlitteraturen blir tilgjengelig i en egen kopisamling som kan kjøpes på Akademika) 
	I: Generelt om de ulike diskrimineringsgrunnlagene
	Diskriminering på grunn av kjønn:
	 Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. s. 27-39. 
	 Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven, særlig om FNs kvinnekonvensjon s. 67-81. 
	 Kirsten Ketscher: ”Kvindekonventionen gælder i dansk ret” i Festskrift til Inger Dubeck 2003, s. 439-452. 
	 Manfred Nowak: “The prohibition of Gender-specific Discrimination under the International Covenant on Civil and Political Rights” i “Human Rights of Women, International Instruments and African Experiences.” Wolfgang Bendek mfl. s. 105-119. 
	Diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.:
	 Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.(diskrimineringsloven) s. 22-40, 48-51 og 82-124. 
	 Ronald Craig: Fra doktorgradsavhandlingen ”Systemic Discrimination in Employment and the Promotion of Ethnic Equality” pkt. 2.5 “Ethnic Discrimination”, pkt. 5 “Ethnic Equality in Employment”. 
	Diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming og alder:
	 Marianne Jenum Hotvedt i Henning Jakhelln og Helga Aune "arbeidsrett.no": Kap. 13 "Vern mot diskriminering" s. 544-573 
	Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne:
	 Aslak Syse og Marianne Jennum Hotvedt: ”Likeverd og tilgjengelighet – nedsatt funksjonsevne i et menneskerettsperspektiv” i Fauchald, Jakhelln og Syse (red.), Festskrift til Carl August Fleischer,s. 509-531 
	Forholdet mellom de ulike diskrimineringsgrunnlagene:
	 Ruth Nielsen: “EU law and multiple discrimination” i Copenhagen Business School Law Studies, WP 2006-01. 
	 Vibeke Blaker Strand: ”Vern mot direkte og indirekte diskriminering – et ensartet vern?” (20 s. – under publisering) 
	II: Utvalgte emner
	Ansettelse, oppsigelse og likelønn:
	 Elisabeth Vigerust: Kap. 20 ”Under ansettelsen – arbeidsvilkår” fra ”Arbeid, barn og likestilling. Rettslig tilpasning til arbeidsmarkedet”, s. 333-362. (Det gjøres oppmerksom på at likestillingsloven er endret siden kapittelet ble skrevet.) 
	 Om arbeidsgivers opplysningsplikt i ansettelsessaker: Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) s. 131-134. 
	 Kirsten Ketscher: ”Etnisk ligebehandling, religionsfrihed og ligestilling mellom kvinder og mænd – set i lyset af Føtex-sagen” i Ugeskrift for Retsvæsen, U.2005B.235 
	 Ronald Craig: ”Hijab og etnisk diskriminering i arbeidslivet” i Njål Høstmælingen (red.) ”Hijab i Norge. Trussel eller menneskerett?” s. 231-245. 
	 Elisabeth Vigerust: Kap. 21 ”Oppsigelser” fra ”Arbeid, barn og likestilling. Rettslig tilpasning til arbeidsmarkedet”, s. 363-389. (Det gjøres oppmerksom på at likestillingsloven er endret siden kapittelet ble skrevet.) 
	 Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. s 51-62. 
	 Elisabeth Vigerust: ”Kollektiv avtalefrihet og retten til likelønn” fra Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/2003, s.1-43. 
	Trakassering:
	 Seksuell trakassering: Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. s. 63-66, 71-77. 
	 Trakassering på grunn av kjønn: Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven s. 32-33, 37-42. 
	 Trakassering på grunn av etnisitet, religion mv. er behandlet i sidene fra Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) 
	Aktivitetsplikt og virkemidler:
	 Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (aktivitestplikt og redegjørelsesplikt s. 16-20, 24-26. 
	 Ronald Craig: Fra doktorgradsavhandlingen ”Systemic Discrimination in Employment and the Promotion of Ethnic Equality” pkt. 7.5 “Statutory-Based Proactive Obligations to Promote Equality in Employment. Norway.” 
	 Positiv særbehandling på grunn av etnisitet, religion mv. er behandlet i sidene fra Ot.prp. nr. 33 (2004-2005), som er oppført i punkt I C.) 
	 Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven (om positiv særbehandling) mv. s. 40-49. 
	 Anne Hellum og Ruth Nielsen: ”Menneskerettighetene og EØS-retten på kollisjonskurs? Om adgangen til å øremerke professorater og post doc stipend for kvinner ved UiO”, Hefte for kritisk juss nr. 1-3 2003, s. 113-132. 
	 Positiv særbehandling i forhold til politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming og alder i Marianne Jenum Hotvedt i Henning Jakhelln og Helga Aune ”arbeidsrett.no”: Kap. 13 ”Vern mot diskriminering” s. 600-602. 
	  
	III: Håndheving/bevisbyrde/sanksjoner
	 Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) s. 7-8, 50-58, 63-66, 69-72, 75-78, 79-80. 
	 Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven s. 52-59. 
	 Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) s. 136-146. 
	 Håndheving av EØS-avtalen. http://eftasurv/int...(5 s) 
	 6  Undervisning, eksamen og innleverte oppgaver
	6.1 Undervisning i kvinnerett spesialfag
	6.1.1 Women’s Law and Human Rights


	Spring term:
	Course leader Anne Hellum.
	Duration 25 hours, including mock exam. For additional guest lectures, see below.
	8. mars 14.15-16.00
	Course introduction
	Professor Anne Hellum.
	9. mars 14.15-16.00
	Justice, Equality and Dignity: Introduction to the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and related international instruments. 
	Professor Anne Hellum.
	14. mars 14.15-16.00
	Non - Discrimination, Self Determination and the Right to Health.
	Professor Anne Hellum.
	16. mars 14.15-16.00
	Women's Right to Non- Discrimination, and Equality in the Labour Market. 
	Professor Kirsten Ketscher.
	21. mars 14.15-16.00
	Integrity, equality and non discrimination in the Family: Article 16 of the Women's Convention. 
	Professor Anne Hellum.
	23. mars 13.15-16.00
	Regional Approches to the Human Rights of Women: An African Perspective on the Development of Human Rights of Women.
	Dr Fareda Banda, School of Oriental and African Studies (SOAS), London.
	28. mars 14.15-16.00
	Incorporation, Implementation and Monotoring.
	Professor Anne Hellum.
	30. mars 14.15-16.00
	Achieving Substantive Equality: Temporary Special Measures.
	Dr. Ronald Craig.
	4. april 14.15-16.00
	Women's Human Rights and Legal Plurialism, Cross-cultural Perspectives    
	Professor Anne Hellum.
	6. april 14.15-16.00
	Students presentations, implementations og CEDAW, Mock Exam.
	Professor Anne Hellum.
	25. april 10.15-14.00
	Gender and Human Rights in Islam.  
	Professor Shaheen Sardar Ali. 
	6.1.2 Diskriminerings- og likestillingsrett

	Kursleder Vibeke Blaker strand.
	Forelesere: Stipendiat Vibeke Blaker Strand, professor Kirsten Ketscher, post.doc Ronald Craig, professor Aslak Syse.
	Varighet. 20 (24) timer 
	16. august kl. 12.15-14 
	Ekstraundervisning for de av studentene som tar Bachelor i Kjønn, feminisme og likestilling ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Innføring i rettskilder.
	Stipendiat Vibeke Blaker Strand.
	17. august kl. 12.15-14 
	Ekstraundervisning for de av studentene som tar Bachelor i Kjønn, feminisme og likestilling ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Innføring i rettskilder.
	Stipendiat Vibeke Blaker Strand.
	Ordinær undervisning:
	22. august kl. 10.15-12 
	Introduksjon. Begrepene likestilling og diskriminering. En oversikt over de ulike diskrimineringsgrunnlagene og hvilke lover som gjelder på feltet (likestillingsloven, diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven kap. 13, forslag til lov om vern mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne). Forbudene mot direkte og indirekte diskriminering. Tillatt forskjellsbehandling.
	Stipendiat Vibeke Blaker Strand.
	25. august kl. 14.15-16 
	En nærmere gjennomgang av rettskildebildet. Forholdet mellom den norske retten, EF/EØS-retten og menneskerettighetene. Gjennomgang av EF/EØS-direktiver og menneskerettighetskonvensjoner som er relevante på feltet (herunder FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon). EØS-loven § 2. Særlig om menneskerettighetenes stilling i norsk rett, menneskerettsloven §§ 2 og 3. 
	Stipendiat Vibeke Blaker Strand.
	5. september kl. 12.15-14 
	Innarbeidingen av FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon i norsk rett. 
	Om håndhevingen av Norges internasjonale forpliktelser (rapporteringsprosedyren, individklager, komitérapporter, Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD), EFTAs overvåkningsorgan ESA).
	Stipendiat Vibeke Blaker Strand
	8. september kl. 12.15-14 
	Særlig om ansettelsessituasjonen. Arbeidsgivers opplysningsplikt i ansettelsessaker. Positiv særbehandling som virkemiddel. 
	Stipendiat Vibeke Blaker Strand.
	14. september kl. 12.15-14 
	Om vern mot diskriminering som en rettslig grunnverdi. Generelt om EF-rettens betydning på diskrimineringsområdet. Trakassering som diskriminering: forbud mot seksuell, kjønnsbasert, etnisk mv. trakassering. 
	Professor Kirsten Ketscher.
	15. september kl. 12.15-14
	Graviditetsdiskriminering. Likelønn: likestillingsloven § 5 og EF-retten.
	Professor Kirsten Ketscher.
	19. september kl. 12.15-14 
	Særlig om diskriminering i arbeidslivet på grunn av etnisitet, religion mv. Skjæringsfeltet mellom kjønn og etnisitet. Barrierer mot etnisk likestilling på arbeidsplassen. Aktivitetsplikt som virkemiddel, jf. likestillingsloven § 1 a. Norge sammenlignet med Canada. 
	Post.doc Ronald Craig.
	22. september kl. 12.15-14 
	Særlig om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Om begrepet ”nedsatt funksjonsevne” i forhold til begrepet ”funksjonshemming”. Utfordringer personer med nedsatt funksjonsevne møter i arbeidslivet. Skjæringsfeltet mellom kjønn og nedsatt funksjonsevne.
	Professor Aslak Syse.
	26. september kl. 12.14-14
	Multippel diskriminering. Særlig om situasjonen til kvinner som bærer hijab. 
	Stipendiat Vibeke Blaker Strand.
	29. september kl. 12.15-14 
	Om håndhevingen av reglene på diskrimineringsområdet. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Delt bevisbyrde. Sanksjoner. Ombudets og nemndas kompetanse sammenlignet med domstolenes kompetanse. 
	Stipendiat Vibeke Blaker Strand.
	6.2 Undervisning i arbeidsrett 

	Professor Kirsten Ketscher og stipendiat Vibeke Blaker Strand hadde fire undervisningstimer i arbeidsrett i vårsemesteret og fire undervisningstimer i høstsemesteret.
	6.3 Eksamensoppgaver i kvinnerett spesialfag

	Vår 2006
	Internasjonal variant, Women’s Law and Human Rights
	Engelsk: Choose one of the following topics: Describe and discuss the use of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality under article 4.1 of the CEDAW and EU-law. Give account of the right to reproductive choice embedded in article 12 of the CEDAW and related international and regional instruments with emphasis with focus on how to balance conflicting cultural and religious concerns.
	Norsk: Velg en av følgende emner: Gi en beskrivelse og vurdering av adgangen til å bruke positiv særbehandling etter artikkel 4.1 i FNs kvinnekonvensjon og EF retten.
	Gjør rede for retten til reproduktivt valg i artikkel 12 i FNs kvinnekonvensjon og relevant internasjonale og regionale instrumenter med vekt på avveiningen mellom kolliderende kulturelle og religiøse hensyn. 
	 
	Nasjonal variant, Diskriminerings- og likestillingsrett
	Utsatt prøve:
	Gi en fremstilling og vurdering av likestillingslovens bestemmelser om likebehandling av kvinner og menn på arbeidsmarkedet. 
	Høst 2006
	Internasjonal variant, Women’s Law and Human Rights
	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 menneskerettighetenes avveining av forholdet mellom individuelle og kollektive rettigheter i lys av ulike teorier om kvinner, multikulturalisme og rettspluralisme. 
	2. Gi en fremstilling 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 rettpraksis. 
	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 the 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.
	Nasjonal variant, Diskriminerings- og likestillingsrett
	Ordinær oppgave:
	Gi en fremstilling av forbudene mot direkte og indirekte diskriminering generelt. Konkretiser forbudenes innhold i forhold til ansettelser. Velg eksempler som belyser ulike diskrimineringsgrunnlag.  
	Utsatt prøve:
	Gi en fremstilling og vurdering av adgangen til særbehandling av det ene kjønn for å fremme likestilling mellom kvinner og menn etter Lov om likestilling mellom kjønnene, EU-/EØS-rett og FNs kvinnekonvensjon. Bruk eksempler fra arbeidslivet og/eller utdanning. 
	6.4 Innleverte oppgaver 

	Ingunn Alvik, Familiehensynsprinsippet i arbeidslivet. Familiebeskyttelse og barns rett til omsorg i rettslig perspektiv, i Kvinnerettslig skriftserie nr. 62, Avdeling for kvinnerett (publiseres 2007).
	 7 Seminarer og andre arrangementer
	7.1 Kvinnerettsdager

	Høstens kvinnerettsdag ble avholdt hjemme hos Vibeker Blaker Strand 11. desember. Stipendiat Julia Köhler-Olsen, vit. ass Cathrine Sørlie og vit. Ass Anne Jorun Bolken Ballangrud la fram sine prosjekter.
	7.2 Tove Stang Dahls minneseminar

	Avdeling for kvinnerett har til hensikt å arrangere et årlig, åpent seminar med fokus på sentrale kvinnerettslige emner. Tove stang Dahl var fagets første professor. I hennes ånd ønsker vi med dette seminaret å knytte dagens kvinnerett sammen med fortid og fremtid.
	Seminaret ble avholdt for tiende gang 22. mai 2006, hvor dr. jur. Henrik Palmer Olsen innledet om temaet ”Lighed som en demokratisk begrænsning af flertallets magt”. Palmer Olsen er Docent dr. jur. ved Det Juridiske Fakultet, København Universitet. Han nyfortolker den danske grunnlovens maktfordeling, og argumenterer bl.a. for at denne fordeling skal sees som et ledd i beskyttelsen av demokratiske verdier, herunder likestilling mellom kvinner og menn. Etter forelesningen var det uformelt samvær med servering av tapas og vin.
	7.3 Interne faglunsjer

	26. januar: Stipendiat Kristin Bergtora Sandvik: 
	”Datainnsamling i Uganda. Problemstillinger i felten og i skriveprosessen.”
	9.mars: Stipendiat Ingunn Ikdahl: ”Materialeinnsamling i Tanzania”
	6. april: Cand.polit. Ingvild Nordang: "Kjønn og skjønn".
	27. april: Student Helga Eggebø: "Offerkategorien" i forhold til vold mot minoritetskvinner. 
	15. juni: Gjesteforsker Toshiko Kanno: ”Japansk arbeidsrett og likestillingsrett”
	30. november: Nestleder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda Else McClimans: 
	”Erfaringer fra arbeidet i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.”
	14. desember: Førsteamanuensis Marius Emberland. ”Dynamisk traktattolkning.”
	 7.4 Gjesteforelesninger

	23. mars: Regional Approches to the Human Rights of Women: An African Perspective on the Development of Human Rights of Women.
	Dr Banda
	7.5 Seminarer og konferanser

	2.-3. mars: Konferansen “Human Rights at the Interface”, arrangert av RIKS.
	 8  Besøkende til avdelingen
	Professor Francis Raday, Hebrew University of Jerusalem, Israel.
	Professor Johanna Schiratzki, Universitetet i Stockholm, Sweden.
	Bahia Tahzib-Lie fra the Political Affairs Department of the Dutch Ministry of Foreign Affairs, the Netherlands.
	Professor Kimberle Williams Crenshaw, Columbia University, School of Law and UCLA Law School, USA.
	Martin Scheinin, Institute for Human Rights, Åbo Academy, Finland.
	Ph.D. Oddný Mjöll Arnadóttir, Reykjavik University, Island.
	Professor Ruth Nielsen, Copenhagen Business School, Denmark.
	Dr. Fareda Banda besøkte avdelingen i april 2006. Hun er lecturer ved Department of Law, School of Oriental and African Studies (SOAS), London.
	Professor Julie Stewart er leder for masterprogrammet i kvinnerett for det sørlige og østlige Afrika (SEARCWL), University of Zimbabwe. Hun besøkte avdelingen i april.
	Avdelingen hadde i mars og august besøk av gjesteforsker i barnerett, Johanna Schiratzki. Schiratzki er professor ved Stockholms Universitet. 
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	Under publisering:
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