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Bistandsrelevant kvinnerett – rapport 2002-2007 

  
 

1. Mål, varighet, finansieringsplan og faglige prioriteringer 
 

1.1 Bakgrunn 
Prosjektet Bistandsrelevant kvinnerett mottok for perioden 2002-2004 en bevilgning på 3 

millioner kroner fra UD. Videre ble det overført kr. 248 876 fra prosjektnummer 126278/730. 

Prosjektet er forlenget fram til 30.10.07 fordi doktorgradsstipendiat Ingunn Ikdahl først ble 

ansatt i november 2003. Med sikte på fortsatt styrking av grunnleggende kompetansebygging 

ved Avdeling for kvinnerett, publisering og formidling fram til prosjektslutt innvilget 

NORAD i desember 2004 søknad om en tilleggsbevilgning på kr. 400 000. Prosjektet har 

samlet disponert 3 648 876. 

 

UD overførte ved omorganisering i 2004 sitt forvaltningsansvar til NORAD. 

 

Prosjektrapportering er lagt til programstyret for Utviklingsveier i Sør i Norges forskningsråd. 

 

 

Prosjekttilknyttede: 

Prosjektleder: professor dr. juris Anne Hellum 

Professor II Shaheen Sardar Ali 

Doktorgradsstipendiat Ingunn Ikdahl 

Forsker cand.jur. Irene Graff 

Mastergradsstudenter: Kaja M. Winther, Julia Köhler-Olsen, Janne Gillesen og Rannveig 

Sørskaar 

Formidlingsoppdrag: Helene Langseter, KILDEN 

 

 

1.2 Formålet med prosjektet 
* Hovedformålet er juridisk kompetansebygging innen området kvinner, utvikling og 

menneskerettigheter, med sikte på å bidra til operasjonalisering og vurdering av konseptet 

rettighetsbasert bistand.  

 

* Sentrale satsingsområder er utvikling av kvinne- og menneskerettighetsperspektiv på sosiale 

og økonomiske rettigheter innen områder som helse og ressursforvaltning, herunder land-, og 

vannreform. Det vil også fokuseres på temaer som demokratisering og godt styresett samt økt 

vektlegging av kvinners menneskerettigheter i konflikt og i relasjon til humanitær bistand. 

Barnerettslige problemstillinger vil også bli trukket inn i utviklingen av kvinne- og 

menneskerettighetsperspektivet på dette feltet.  

 

* Legge et faglig grunnlag for videre rekruttering av stipendiater på doktorgrads- og postdoc- 

nivå og institusjonalisere kompetanse for forskning og undervisning ved Det juridiske fakultet 

i Oslo og for undervisnings- og forskningssamarbeid med samarbeidspartnere innen forskning 

og undervisning i Sør.  

 

* Styrke samarbeid og nettverksbygging opp mot internasjonale forskningsmiljøer på feltet 

med sikte på kvalitetsheving og internasjonal publisering. 
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2. Måloppnåelse 
 

2.1 Faglig utvikling 
 

* Prosjektet har bidratt til utvikling av konseptet rettighetsbasert utvikling i et kvinne- og 

kjønnsperspektiv. Det har bidratt til å gi konkret innhold til FNs kvinnekonvensjon og 

internasjonale og regionale instrumenter vedrørende kvinner og jentebarns rettigheter på 

sentrale områder som omfattes av UDs Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i 

utviklingssamarbeidet.  

 

* Konkrete hovedområder er kvinners rett til deltakelse, kvinners adgang til grunnleggende 

ressurser som helse, utdanning og livsopphold med hovedvekt på reproduktive rettigheter, 

retten til livsopphold, særlig land og vann, og til sist kvinner i konflikt. Prosjektets delstudier 

beskriver og analyserer, innenfor disse områdene, forholdet mellom internasjonale og 

regionale sosiale, økonomiske, sivile og politiske rettigheter, nasjonal rett og lokale normer.  

 

* Et gjennomgående tema er forholdet mellom kvinners menneskerettigheter og rettslig 

pluralisme, i form av samspill mellom rettslige reformer og lokale sosiale, kulturelle og 

religiøse normer. Rettslige reformer som gir kvinner like rettigheter virker ofte inn i en 

nasjonal og lokal kontekst som er dominert av religiøs rett (islam) eller offisiell og uoffisiell 

afrikansk sedvanerett. Mens islamsk rett og sedvanerett ofte representerer en barriere for 

likestilling er det også eksempler på at lokale land- og vannforvaltningspraksiser er av 

grunnleggende betydning for kvinners rett til livsopphold og økonomiske deltakelse.  

 

* Studiene viser at reformprosesser knyttet til deltakelse, helse, land og vann ofte slår feil på 

grunn av mangelfull utredning av kjønnsmessige konsekvenser som tar det kompliserte 

samspillet mellom internasjonale, nasjonale og lokale normer i betraktning. De viser også at 

reformer kan virke ulikt for kvinner fra ulike raser, klasser og religioner. Utvikling av 

adekvate tiltak for å styrke kvinners posisjon i tilknytning til lokale makt- og statusforskjeller 

krever empirisk kunnskap.  

 

* Delstudiene bidrar til en generell opparbeiding av menneskerettslige standarder som tar 

høyde for de kjønnede kontekster kvinners sivile og politiske og sosiale og økonomiske 

menneskerettigheter virker inn i. Gjennom studier som tar utgangspunkt i kvinners og 

jentebarns livsforhold utvikles rettslige standarder med utgangspunkt i den gjensidige 

sammenheng og avhengighet mellom retten til selvbestemmelse, helse og utdanning og 

livsopphold i form av jord, vann og mat. 

 

* Kjønnsdiskrimineringsvernets innhold konkretiseres i tilknytning til sosiale, kulturelle og 

økonomiske forhold som på ulike måter hemmer eller fremmer kvinners like rettigheter til 

demokratiske deltakelse, reproduktive selvbestemmelse og besittelse og bruk av 

naturressurser som er nødvendige for livsopphold.  
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2.2 Bistandsrelevans 
Prosjektet har bidratt til utvikling av faglige basiskompetanse som har blitt brukt i 

bistandsrelevante aktiviteter som:  

 

* Deltakelse i evaluering og utarbeidelse av UDs Handlingsplan for kvinners rettigheter og 

likestilling i utviklingssamarbeidet. 

 

* Konsulentoppdrag for NORAD innen rammeavtale med Senter for menneskerettigheter. To 

forskningsrapporter er utarbeidet fram til 2005  

- Om formalisering av kvinners landrettigheter i samarbeid med NORAGRIC.  

- Om kvinners politiske deltakelse i Pakistan i samarbeid med Human Rights Study 

Center ved Universitet i Peshawar.  

Avdelingens kompetanse er lite brukt innen den fornyede rammeavtale mellom NORAD og 

SMR fra 2005. 

 

* Undervisnings-, forsknings og publiseringssamarbeid med Southern and Eastern African 

Regional Centre for Women‟s Law (SEARCWL) ved Universitet i Zimbabwe (finansiert av 

NORAD). 

 

* Undervisningssamarbeid med Human Rights Study Center ved Universitetet i Peshawar 

(HRSC) ut 2003. Vil fortsette dersom dette videreføres med Senter for menneskerettigheter 

som hovedsamarbeidspartner (Finansiert av NORAD). Samarbeid med enkeltforskere fra 

HRSC har fortsatt.  

 

* Samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter.  

- Tre forskerseminarer om islam og kvinners menneskerettigheter, 2004, 2005 og 2006 

- Forskergruppe i utviklingsrett, seminarer og konferanser om rettighetsbasert 

utvikling 

 

* Formidling av prosjektet til bistandsaktører gjennom foredrag, seminarer, konferanser og 

eget informasjonshefte og nettside i regi av KILDEN 

 

 

 

2.3 Institusjonalisering av kompetanse ved UiO 
Forskningsmidler fra Bistandsrelevant kvinnerett har ført til utvikling av kompetanse som har 

blitt institusjonalisert gjennom stillinger og i undervisning ved Det juridiske fakultet i Oslo 

 

Opprettelse av fullt professorat ved Avdeling for kvinnerett 

Bistandsrelevant kvinnerett er ledd i en langsiktig faglig satsing fra UD og NORAD siden 

1990. Satsingen resulterte i 1997 i en avtale mellom NORAD og Det juridiske fakultet, ved 

Universitetet i Oslo, om opprettelse av professorat med kvinner, menneskerettigheter og 

utvikling som arbeidsområde. Stillingen ble i 5 år, var finansiert med ¾ fra NORAD og ¼ fra 

Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo. Det juridiske fakultet overtok i 2004 fullt 

økonomisk ansvar for stillingen. 
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Opprettelse av professor II stilling i kvinners menneskerettigheter og islam 

Som et ledd i å styrke kompetansen om kvinners rettigheter og islam generelt og knyttet til 

Pakistan spesielt vedtok Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo i 2004 å kalle professor 

Shaheen Sardar Ali til professor II stilling. Sardar Ali var tidligere professor ved Universitetet 

i Peshawar, og har nå full stilling ved School of Law, University of Warwick, og var en av 

initiativtakerne til Human Rights Study Center i Peshawar.  

 

Undervisning ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo 

* På mastergradsnivå har det funnet sted en integrasjon av kvinne- og utviklingsperspektivet i 

valgfaget Women‟s Law and Human Rights, hvor flere prosjektpublikasjoner er pensum. 

 

* På doktorgradsnivå er det i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter holdt flere 

kurs om islam og kvinners menneskerettigheter, hvor det er gitt reisestøtte fra prosjektet. 

 

 

 

2.4 Avhandlinger, publikasjoner og konferansebidrag – oversikt  
 

1 doktorgrad: Leveres i 2009 på grunn av svangerskapspermisjon. 

 

5 mastergradsavhandlinger i rettsvitenskap: 4 vurdert til beste karakter A og 1 med karakter B 

 

1 antologi, utgitt på internasjonalt forlag 

 

12 artikler i tidsskrift med referee 

 

14 artikler i antologi (I tillegg er 3 artikler under publisering i 2008) 

 

10 publikasjoner i skriftserier, populærvitenskapelige artikler 

 

6 kronikk, intervju, presseoppslag 

 

55 foredrag (undervisning ikke medtatt) 

 

 

 

2.5 Overføringsverdi, særlig om innvandringsfeltet 
Prosjektet har hatt betydelig overføringsverdi. Det har bidratt til oppbygging av 

grunnleggende komparativ kompetanse som er relevant for forskningsfeltet kulturelt 

mangfold, kulturell kompleksitet og innvandring. Basiskompetansen som er bygget opp innen 

prosjektet Bistandsrelevant kvinnerett har gitt støtet til Avdeling for kvinneretts deltakelse i 

følgende prosjekter og forskningsnettverk: 

 

* Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM), finansiert av Universitetet i Oslo. Anne 

Hellum deltar i forskergruppen Transnasjonale relasjoner. 

 

* Fra formelle til reelle rettigheter, innvandrerkvinners diskrimineringsvern (FFRR), 

forskningsprosjekt ved Avdeling for kvinnerett med 1 doktorgradsstipendiat og 6 

mastergradsstipend finansiert av IMER programmet i NFR. 
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* FEMNET, nasjonalt forskernettverk om feminisme og multikulturalisme, ved Senter for 

kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo finansiert av IMER programmet i NFR. 

 

 

3. Aktivitetsrapport/resultater  
Prosjektet har bidratt til utvikling av konseptet rettighetsbasert utvikling med 

særlig henblikk på kvinners rettigheter og likestilling (3.1). Forskningsresultatene har blitt 

publisert i en egen antologi, tidsskrifter og antologier som brukes i undervisning 

ved flere universiteter i Nord og Sør (2.4 og 3.2). Det er holdt seminarer og workshops som er 

rettet mot ulike bistandsaktører, herunder kvinnerådgivere i NORAD/UD (3.3 og 5). 

Prosjektet har gjennom reisestøtte til prosjektdeltakerne og invitasjon av gjesteforelesere og 

gjesteforskere bidratt til deltakelse i internasjonale forskernettverk og forskningsprosjekter 

(3.4). Universitetet i Oslo har bidratt til institusjonalisering av noen av disse faglige 

kontaktene gjennom opprettelse av professor II stilling i islam og kvinners 

menneskerettigheter (2.3). Prosjektet har gjennom master- og doktorgradsstipend lagt et faglig 

grunnlag for videre rekruttering av stipendiater på doktorgrads- og post.doc-nivå (3.5).  

 

 

  

3.1 Rettighetsbasert utvikling – faglig innhold i de enkelte prosjektene  

Prosjektet består av en rekke delstudier som tar utgangspunkt i gjennomføringen av 

internasjonalt initierte reformprosesser innen helse-, land- og vannsektoren og knyttet til 

demokratisk deltakelse og godt styresett i land som Pakistan, Afghanistan, Tanzania, 

Zimbabwe og i noen grad Zambia.  

 

* Et gjennomgående tema er forholdet mellom kvinners menneskerettigheter og rettslig 

pluralisme, i form av samspill mellom rettslige reformer og lokale sosiale, kulturelle og 

religiøse normer. Rettslige reformer som gir kvinner like rettigheter kommer ofte i konflikt 

med lokale patriarkalske normer. På den andre siden er lokale land- og 

vannforvaltningspraksis ofte av grunnleggende betydning for kvinners rett til livsopphold og 

økonomiske deltakelse. 

 

* Delstudiene fra bl.a. helse, land og vannsektoren bidrar til en generell opparbeiding av 

menneskerettslige standarder som tar høyde for de kjønnede kontekster kvinners sivile og 

politiske og sosiale og økonomiske menneskerettigheter virker inn i. Gjennom studier som tar 

utgangspunkt i kvinners og jentebarns livsforhold utvikles rettslige standarder basert på den 

gjensidige sammenheng og avhengighet mellom retten til selvbestemmelse, helse og 

utdanning og livsopphold i form av jord, vann og mat. 

 

* Kjønnsdiskrimineringsvernets innhold konkretiseres i tilknytning til sosiale, kulturelle og 

økonomiske forhold som på ulike måter hemmer eller fremmer kvinners like rettigheter til 

demokratiske deltakelse, reproduktive selvbestemmelse og besittelse og bruk av 

naturressurser som er nødvendige for livsopphold.  

 

Hovedpublikasjon: 

Hellum, Anne, Julie Stewart, Shaheen Sardar Ali og Amy Tsanga (red.) (2007): Human 

rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by walking, Harare: Weaver 

Press. 

 



 7 

 

 

 

 

A Kvinners sosiale og økonomiske rettigheter i utviklingssammenheng 

Retten til livsopphold; vann, jord og mat 

Prosjektutøver: Anne Hellum 

 

Studien omfatter vann og landreform i Zimbabwe i perioden 1999-2005. Den beskriver og 

analyserer sammenhengen mellom retten til deltakelse og retten til ressurser, med hovedvekt 

på retten til livsopphold, jord, vann og mat.  

 

Studien av vannreformprosessen viser hvordan kvinners rett til deltakelse ble hemmet 

gjennom en gender mainstreamings-politikk som ikke inkluderte rettighetsaspektet. Den viser 

videre hvordan fattige kvinnelige småbønder ble tapere i en vannreform som så bort fra 

viktige kvinnelige jordbruksaktiviteter, som kjøkkenhager, og denne jordbruksaktivitetens 

vanningsbehov. Med utgangspunkt i kjøkkenhagers betydning for lokal matvaresikkerhet, 

helse og utdanning behandles den nære sammenhengen mellom retten til livsopphold og 

retten til vann, ikke bare i menneskerettighetene men også lokal praksis.  

 

Retten til vann utvikles med utgangspunkt i den gjensidige sammenheng og avhengighet 

mellom retten til livsopphold, retten til vann og jord og retten til mat til å omfatte vann til 

jordbruksmessig aktivitet som er nødvendig for å realisere retten til livsopphold. Vernet mot 

indirekte diskriminering konkretiseres gjennom et krav om at investeringer i vannsektoren 

ikke må ramme kjønnsskjevt i forhold til kvinners og menns bruk av jord og vannressurser. 

 

Studien som også omfatter Fast Track landreform viser at gjennomføringen av kravet om 

kvinnekvoter ved jordfordeling fikk vært ulik virkning for ulike grupper kvinner. Det var 

kvinner fra øvre middelklasse og lojalitet til det regjerende parti, ZANU PF, som dro fordeler 

av kvinnekvoten. Kvinner og barn fra landarbeiderfamilier var jordreformens tapere. Som et 

resultat av landokkupasjonene ble familien fratatt sitt forsørgelsesgrunnlag i form av arbeid 

og bolig. Kvinner som var gift med landarbeidere ble ikke vurdert på selvstendig grunnlag og 

således ikke tatt i betraktning i omfordelingsprosessen. 

 

Prosjektstøtte: Feltarbeid, reisestøtte, konferansedeltakelse, gjesteforskeropphold. 

Forskningen er foretatt innen rammen av forskningsdelen av fast stilling ved UiO. Det er ikke 

gitt støtte til frikjøp. 

 

Hovedpublikasjoner: 

Hellum, Anne (2006): “The Indivisibility of Water, Land and Food in Local, National and 

Human Rights Law: The Case of Women‟s Gardens in Mhondoro, Zimbabwe” I: Food and 

Human Rights in Development Vol. II. Wenche Barth Eide og Uwe Kracht. Intersentia. 

 

Hellum, Anne og Bill Derman (2004): “Land Reform and Human Rights in Contemporary 

Zimbabwe: Balancing individual and social justice through an integrated human rights 

framework”. World Development, (32:10). 

 

 



 8 

 

Property rights at the interface of local and international law: Women, titling and 

secure tenure in Dar es Salaam, Tanzania 

 

Prosjektutøver: Cand.jur. Ingunn Ikdahl. Doktorgradsprosjekt avsluttes våren 2009. 

Veileder: professor Anne Hellum (biveileder førstemanuensis Jan Helgesen) 

 

The project addresses the current momentum for titling of land rights, with a particular 

emphasis on gendered outcomes and the importance of the local processes through which 

change it taking place. 

 

A case study of Hanna Nassif, an unplanned settlement in Dar es Salaam, display a mixture of 

norms and institutions influencing local property relations, including traditions from various 

parts of the country, religious norms, institutions and norms from the socialist era, local 

initiatives, as well as statutory national law. Interviews with women in the area, in addition to 

other material, are used to establish a nuanced picture of norms, perceptions, strategies and 

outcomes in the ongoing process of regularization and titling. The 1999 reform of land 

legislation in Tanzania, and subsequent implementation efforts, set the landscape for this local 

process. 

 

This study is used as basis to discuss two current trends in international law: the increasing 

focus on secure tenure as an element in the human right to housing (and women‟s right to 

secure tenure in particular), and emphasis on titling as a core requirement to achieve 

economic development. Two norms which explicitly aim at protecting women‟s interests are 

used as focal points: joint titling of both spouses when land is registered, and requiring 

spousal consent when land rights are transferred. Thus, the grounded perspective forms basis 

for analysis and further development of the legal concepts “property right”, “non-

discrimination” and “secure tenure”. 

 

 

Prosjektstøtte: Doktorgradsstipend, feltarbeid, konferansedeltakelse. Det er i 

stipendiatperioden gitt frikjøp for NORAD oppdrag gjennom SMRs konsulentavtale med 

NORAD og for undervisningsoppdrag ved SEARCWL ved Universitetet i Zimbabwe. 

 
Publikasjoner: 

Ikdahl, Ingunn (2007): “Engendering the human rights protection of property rights: 

Women´s local land use in Tanzania.” I: Human Rights, plural legalities and gendered 

realities. Paths are made by walking. Anne Hellum et al (red.) Harare: Weaver Press. 

 

Ikdahl, Ingunn “„Go Home and Clear the Conflict‟ - Human Rights Perspectives on Gender 

and Land and the Challenges of Implementation. Illustrations from Tanzania” I: Women’s 

rights to land in Africa in the era of privatization. Birgit Englert og Elizabeth Daley (red.). 

James Currey publishers, Oxford, og Ohio University Press. Utkommer våren 2008. 

 

Ikdahl, Ingunn “Competing notions of property rights: Land rights at the intersection of 

international and local”, i antologi fra konferansen "The New International Law. Polycentric 

decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new 

generation of international legal discourse?". M Emberland og C. C. Eriksen (red.), Oxford 

University Press. Utkommer i 2008. 
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Ingunn Ikdahl og Anne Hellum (2004): "Fattige kvinner kan tape", i Bistandsaktuelt, nr. 

10/2004. 

 

 

 

Reproduktiv selvbestemmelse – en helse- og utdanningsrett 
Prosjektutøvere: 

Professor Anne Hellum  

Cand.jur Anne Lene Staib Knudsen 

Stud.jur. Rannveig Sørskaar. 

 

Retten til reproduktiv selvbestemmelse er en integrert del av kvinners og tenåringsjenters 

internasjonale menneskerettigheter. Retten til å foreta informerte og veloverveide seksuelle og 

reproduktive valg henger sammen med myndigheters menneskerettslige forpliktelser på 

utdanning og helsesektoren. Retten til helse og retten til utdanning omfatter både opplysning 

og veiledning om reproduktivitet, seksualitet, prevensjon og beskyttelse mot seksuelt 

overførbare sykdommer. Den reproduktive selvbestemmelsesrettens grunnleggende betydning 

for andre rettigheter og for menneskelig utvikling tilsier at den veier tungt ved avveining av 

kolliderende økonomiske og religiøse forhold.  

 

Prosjektstøtte: mastergradsstipend 

 

Publikasjoner: 
Hellum, Anne og Anne Lene Staib Knudsen, “From human development to human rights. A 

southern African perspective on women and teenage girls‟ right to reproductive choice” I: 

Human rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by walking. Anne 

Hellum et al (red.) Harare: Weaver Press. 

 

Sørskaar, Rannveig (2007): ”Unge jenters rett til seksualundervisning – Belyst gjennom case-

studie fra Zambia”, Kvinnerettslig skriftserie nr. 68, Avdeling for kvinnerett, Institutt for 

offentlig rett, Universitetet i Oslo. 

(http://www.duo.uio.no/publ/jus/2007/51689/51689.pdf) 

 

 

 

B Kvinners menneskerettigheter og demokratisk styresett 
Kvinners rett til deltakelse er et grunnleggende element i demokratibygging og utvikling.  

Prosjektet har tatt for seg kvinnekonvensjonens standarder på dette feltet og sett nærmere på 

deres betydning i Pakistan og Afghanistan. 

 

 

Lokal- og parlamentsvalg i Pakistan – er kvotering nok? 

Prosjektutøver: Cand.jur. Irene Graff 

Veileder: professor Anne Hellum 

 

Denne studien av lokal- og parlamentsvalgene i Pakistan setter retten til deltakelse uten 

diskriminering i sammenheng med faktorer som påvirker kvinners politiske handlingsrom i 

folkevalgte organer og mekanismer som gir dem reell innflytelse og samtidig gjør dem 

ansvarlige i forhold til sin kvinnelige velgerkrets.  

http://www.duo.uio.no/publ/jus/2007/51689/51689.pdf
http://www.duo.uio.no/publ/jus/2007/51689/51689.pdf
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Arbeidet tar for det første for seg den menneskerettslige beskyttelsen av kvinners rett til 

valgdeltakelse, både som kandidater og som velgere. Temaet knyttes opp til kvinners rett til 

politisk deltagelse generelt, det siste tiårets demokratiseringsbølge, og utviklingen av 

demokrati som en menneskerettighet i internasjonal rett. Sentralt står internasjonale prinsipper 

for gjennomføring av frie og rettferdige valg, som vurderes og utvikles i et kvinnerettslig 

perspektiv. En rekke av dokumenterte barrierer kvinnelige kandidater og velgere møtte, 

beskrives. Selv om prinsippene for frie og rettferdige valg, slik de er nedfelt i internasjonale 

konvensjoner, er videreutviklet gjennom flere tiår med internasjonal valgobservasjon, er 

diskusjonen rundt hvilken beskyttelse disse prinsippene gir kvinners rett til valgdeltakelse 

fortsatt marginal. Valgprinsippene ligger som sovende, eller usynlige, forutsetninger for 

kvinners valgdeltakelse, og venter på å bli konkretisert og tatt i bruk både av stater og 

internasjonale organisasjoner. 

 

Videre beskrives og analyseres kvoteringsordningen for kvinner til Pakistans nasjonal- og 

provinssamlinger som ble innført i 2002. Kvoteringsordningen vurderes ut fra 

likestillingsprinsippet i internasjonal rett, og legger særlig vekt på de kvinnelige folkevalgtes 

mulighet for politisk innflytelse (empowerment) og deres ansvarlighet (accountability) 

overfor befolkningen generelt, og kvinner spesielt. Innføringen av kjønnskvoteringsordningen 

knyttes også opp mot den generelle demokratiutviklingen i Pakistan, og kvinnenes stilling i de 

politiske partiene. Den empiriske basis for forskningsrapporten er intervjuer med 15 kvinner 

som stilte til valg i 2002 (hvorav 13 ble valgt), gjennomført under studieopphold i Pakistan i 

mars 2003. 

 

Prosjektstøtte: Mastergradsstipend, forskerlønn, feltarbeid, reisestøtte, konferansedeltakelse 

 

Publikasjoner: 

Graff, Irene (2003): “Invisible Women, Invisible Rights – Women‟s Right to Election 

Participation with a Case Study of the 2001 Local Elections in Pakistan”, i Kvinnerettslige 

studier nr. 50, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6/2003, Universitetet i Oslo 

 

Graff, Irene (2005): “Empowerment, Accountability and Equality – They Give Us Respect 

But Not Rights”, i Kvinnerettslige studier nr. 54, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 

5/2005, Universitetet i Oslo 

 

 

 

Gender mainstreaming, rettigheter og statsbygging  

Prosjektutøver: Stud.jur. Julia Köhler-Olsen.  

Veileder: professor Anne Hellum 

 

Prosjektet belyser gender mainstreamingsstrategien som FN bruker for å nå målet om 

kjønnslikestilling ved gjenoppbygging etter konflikt. Fokuset er på Afghanistan etter Taliban-

regimets fall og i henhold til Bonn-avtalen om fred. Demokratiprosessen analyseres i lys av et 

bredt spekter rettigheter; som retten til selvbestemmelse i ekteskapet, bevegelsesfrihet i det 

offentlige rom, utdanning og helse. Det anlegges et integrert kvinne- og menneskerettslige 

rammeverk som ser rettighetspolitikk og demokratisering som to sider av samme sak.  

 

FNs rolle i demokratiseringsprosessen i Afghanistan, både dens rettslige grunnlag og faktiske 

gjennomføring beskrives og vurderes i lys av et omfattende juridisk og empirisk 
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kildemateriale. Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 som satte kvinner og jentebarns stilling på 

dagsorden, Bonn-avtalen om fred og Sikkerhetsrådsresolusjon 2002 om etableringen av 

United Nations Assistance Mission (UNAMA) for å nevne noen. Videre undersøkes, gjennom 

offentlig tilgjengelige kilder, UNAMAs praktiske gjennomføring av freds- og 

demokratibyggingsprosessen, særlig knyttet til grunnloven og valget.  

 

Undersøkelsen viser på den ene siden hvordan FNs gender mainstreamingsstrategi generelt 

har bidratt til et gjennombrudd med hensyn til å få kvinners og jentebarns menneskerettigheter 

på dagsorden i FNs freds- og demokratibyggingsvirksomhet. På den annen side avdekkes 

behov for en mer systematisk integrasjon og sterkere vektlegging av rettighetsperspektivet. 

The United Nations Assistance Mission i Afghanistan var for eksempelt delt opp i en 

menneskerettighets- og en gender mainstreamingsenhet. Kvinners menneskerettigheter 

inngikk i den siste. I gender mainstreamingsenhetens arbeid i tilknytning til grunnlov og valg 

var det dialog om betydningen av kjønn snarere enn et rettighetsperspektiv som ble vektlagt, 

til tross for at Afghanistan har ratifisert FNs kvinnekonvensjon.  

 

Analysen viser hvordan hensynet til nasjonal suverenitet i siste instans tillegges større vekt 

enn hensynet til kvinners grunnleggende menneskerettigheter. Ved å vise hvordan kvinnene 

må bære prisen når demokrati frikobles fra rettighetsdimensjonen er denne avhandlingen et 

viktig bidrag til den generelle diskusjonen om kjønn, demokrati og rettigheter. 

 

 

Prosjektstøtte: Mastergradsstipend, konferansedeltakelse 

 

Publikasjon: 

Köhler-Olsen, Julia (2006): “Mainstreaming women‟s human rights to political participation – 

The United Nations‟ approach in Afghanistan”, i Kvinnerettslige studier, nr. 55, Institutt for 

offentlig retts skriftserie nr. 1/2006, Universitetet i Oslo 

 

 

 

C Kvinner/barn, vold og konflikt 
To mastergradsprosjekter belyser kvinner og jentebarns vern mot overgrep i familien og 

overgrep i væpnet konflikt  

 

Det menneskerettslige forbudet mot barnesoldater 

Prosjektutøver: Stud.jur. Janne Margrethe Gillesen 

Veileder professor Lucy Smith 

 

Prosjektet tar for seg det internasjonale forbudet mot bruk av barnesoldater. Det ses særlig på 

internasjonale konvensjoner/traktater, regionale konvensjoner/traktater og nasjonale 

regelverk. Videre trekkes det frem aktuelle saker hvor de ovennevnte rettskilder har vært 

vurdert (særlig ad hoc-domstoler er aktuelle her). 

Landstudier (med hovedvekt på land i Afrika-regionen) gir innblikk i problemer med 

implementeringen av forbudet. Det gis også innblikk i enkeltpersoner og deres historier som 

tidligere barnesoldater, samt ulike hjelpeorganisasjoners prosjekter for demobilisering.  
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Publikasjon: 

Gillesen, Janne M. (2006): ”Barnesoldater. Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges 

deltagelse i væpnede konflikter”, i Kvinnerettslig skriftserie nr. 63, Avdeling for kvinnerett, 

Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. 

(http://www.jus.uio.no/ior/kvretten/kvrett_skriftserien/dokumenter/63_Gillesen.pdf) 

 

 

Tvangsekteskap i internasjonal rettslige belysning 

Prosjektutøver: Stud.jur. Kaja Moe  

Veileder: professor Anne Hellum 

 

Avhandlingen tar for seg tvangsekteskap, og beskyttelsen mot det i norsk, internasjonal og 

pakistansk lovgivning. Det anlegges et transnasjonalt perspektiv som omfatter både norsk, 

pakistansk og islamsk rett. Det blir slått fast at frihet fra tvangsekteskap er en universell norm 

man ikke kan fravike gjennom kulturrelativistiske argumenter, samtidig som det blir 

understreket at det er viktig å arbeide innenfra kulturen som praktiserer tvangsekteskap.  

Rettsvernet utdypes knyttet til et bredt spekter rettsvernsmekanismer: familierettslige, 

strafferettslig, barnevernrettslig og flyktningrettslig. 

 

Prosjektstøtte: Mastergradsstipend, konferansedeltakelse 

 

Publikasjon: 

Winter, Kaja Moe (2006): “Forced Marriage – In a Human Rights and Women‟s Rights 

Perspective, Exemplified through Norwegian and Pakistani Legislation”, i Kvinnerettslig 

skriftserie, nr. 60, Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. 

(http://www.jus.uio.no/ior/kvretten/kvrett_skriftserien/dokumenter/60_Winther.pdf) 

 

 

D. Kvinners menneskerettigheter og islam 
Prosjektet har i perioden fra 2002 til 2004 finansiert professor Shaheen Sardar Alis deltakelse 

i undervisning og forskning innenfor feltet kvinners menneskerettigheter og islam. To artikler 

er et direkte resultat av forskningsprosjektet Bistandsrelevant kvinnerett: 

 

- Shaheen Sardar Ali (2007): ”Interpretative strategies for women‟s human rights in a plural 

legal framework. Exploring judicial and state responses to Hudood laws in Pakistan” I: 

Human rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by walking. Anne 

Hellum et al (red.) Harare: Weaver Press. 

 

- Shaheen Sardar Ali (2007): ”Where is the toilet? Getting down to basics in accessing 

women‟s rights”. I: Human rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by 

walking. Anne Hellum et al (red.) Harare: Weaver Press. 

 

Shaheen Sardar Ali har forelest på mastergradskurset Women‟s Law and Human Rights, og 

forelest på tre forskerkurs arrangert i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter 

(SMR) om islam og menneskerettigheter samt vært biveileder og bidratt til kvalitetssikring av 

alle prosjekter innen Bistandsrelevant kvinnerett som involverer kvinners rett til likestilling og 

islam. Dette gjelder: 
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- Graff, Irene (2003): “Invisible Women, Invisible Rights – Women‟s Right to Election 

Participation with a Case Study of the 2001 Local Elections in Pakistan”, i Kvinnerettslige 

studier nr. 50, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6/2003, Universitetet i Oslo. 

 

- Graff, Irene (2005): “Empowerment, Accountability and Equality – They Give Us Respect 

But Not Rights”, i Kvinnerettslige studier nr. 54, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 

5/2005, Universitetet i Oslo. 

 

- Köhler-Olsen, Julia (2006): “Mainstreaming women‟s human rights to political participation 

– The United Nations‟ approach in Afghanistan”, i Kvinnerettslige studier, nr. 55, Institutt for 

offentlig retts skriftserie nr. 1/2006, Universitetet i Oslo. 

 

- Winter, Kaja Moe (2006): “Forced Marriage – In a Human Rights and Women‟s Rights 

Perspective, Exemplified through Norwegian and Pakistani Legislation”, i Kvinnerettslig 

skriftserie, nr. 60, Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. 

(http://www.jus.uio.no/ior/kvretten/kvrett_skriftserien/dokumenter/60_Winther.pdf) 

 

 

3.2 Bistandsrelevant undervisning 
Kunnskap og kompetanse som er utviklet gjennom prosjektets forskning er brukt i 

undervisning om kvinners menneskerettigheter og utvikling i en rekke sammenhenger.  

Prosjektets hovedpublikasjon Human rights, plural legalities and gendered realities er på 

pensum i undervisning i en rekke kurs, herunder Universitet i Oslo, SEARCWL ved 

Universitetet i Zimbabwe og School of Law, University of Warwick. 

 

SEARCWL, Universitet I Zimbabwe 

Utvikling av kursmodul, faglitteratur og undervisning innen feltet Gender, Rights and Natural 

Resource Management i samarbeid med Patricia Kameri-Mbote fra Faculty of Law, 

University of Nairobi, i 2005 og 2007. Anne Hellum og Ingunn Ikdahl. 

 

HRSC, Universitet i Peshawar 

Undervisningssamarbeid med Human Rights Study Center ved Universitetet i Peshawar ut 

2003. Utvikling av og undervisning diplomkurs i kvinnerett i Peshawar i samarbeid mellom 

Ayesha Shaheed, Irene Graff og Anne Hellum 2002-2003. Videreføringsansvaret er overført 

fra Avdeling for kvinnerett til Norske senter for menneskerettigheter (SMR) og ligger per i 

dag på is. 

 

NORAGRIC/UMB 

CEDAW and Rights Based Development, på mastergradskurset Gender and Development ved 

NORAGRIC/UMB, Anne Hellum januar, 2005, 2005, 2006 

“Land rights and the formalisation debate”, på mastergradskurs ved Noragric/UMB. Ingunn 

Ikdahl November 2006. 

 

Institute for Community Medicine, ISAM, UiO 

Sexual and Reproductive Rights, Forelesning på Johann Sundbys mastergradskurs ved 

Institute for Community Medicine, Anne Hellum ISAM, v/ 2006. 

 
Høyskolen i Oslo, SEFIA: 

”Jordreform og kjønn i Tanzania”, forelesning for studenter på utviklingsstudiet. Ingunn 

Ikdahl, januar 2007. 
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Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), UiO 

* Forelesning på mastergradskurs. ”Kvinners landrettigheter og rettighetsbasert utvikling”. 

Forelesning ved Anne Hellum på Baard Anders Andreassens mastergradskurs om 

Rettighetsbasert utvikling, v 2006. 

* Medarrangør av to forskerkurs om islam og menneskerettigheter (Tore Lindholm, Kari Vogt 

og Anne Hellum) 

 - ”Islam, human rights and divorce” 7.-9. mars, 2004 

- ”Sharia, Reformist Thought and Human Rights: With Special Reference to Muslims 

in Europe” 19.-21. september, 2005. 

- “Islam authorities and institutions” 17.-19. september, 2006. 

 
Det juridiske fakultet, UiO 

* Valgfagskurset Women‟s Law and Human Rights, ved Anne Hellum integrerer et 

utviklingsperspektiv i sin komparative behandling av FNs kvinnekonvensjon.V 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007. 

* Utviklingsperspektivet er også under integrasjon i mastergradsundervisning i rettsosiologi. 

 

 

3.3 Konferanser og workshops i regi av Avdeling for kvinnerett (AFK) 
* ”Human Rights Based Development Approach”, workshop i regi av Avdeling for kvinnerett 

og SUM, Oslo 04.11.-05.11.02. 

* Workshop ”Rettighetspolitikk – Kvinners menneskerettigheter i skjæringspunktet mellom 

religion og likestilling (workshop in english)” på konferansen Kjønnsmakt i Norden (12.-13. 

juni 2003), workshop leader Ingunn Ikdahl. 

* Gjesteforelesninger om Islam og kvinners menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet i 

Oslo våren 2003 og 2004 ved professor Shaheen Sardar Ali, School of Law, University of 

Warwick. 

* Gjesteforelesninger om Protokollen til det afrikanske menneskerettighetscharteret ved 

associate professor Fareda Banda, School of Oriental and African Studies (SOAS) London 

våren 2004 og våren 2005, Ved Avdeling for kvinnerett. 

* Workshop ”Women‟s and girl‟s reproductive rights as a site of religious and legal 

contestations”, på konferansen Crossroads, Oslo 2005. 

* Workshop – Human Rights, Gendered Realities and Plural Legalities, NFU konferansen, 

Ethics, Rights and Development, 2006. 

* Contestations over land rights in South Africa. Seminar ved SMR arrangert i samarbeid med  

NORAGRIC, 2006. 

 

 

 

3.4 Internasjonalt forskningssamarbeid 
Prosjektet har gjennom bevilgning til nettverksbygging gjennom reisestøtte, 

konferansedeltakelse og feltarbeid bidratt til deltakelse i internasjonale forskningsmiljøer som 

omfatter både forskning, formidling og publisering.  
 
SEARCWL, UiZ 

Det er i prosjektperioden gitt en bok som omfatter prosjektets egen forskning og 

Samarbeidspartnere ved SEARCWL og HRSC: 
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- Hellum, Anne, Julie Stewart, Shaheen Sardar Ali og Amy Tsanga (red.) (2007): Human 

rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by walking, Harare: Weaver 

Press. 

 
Nordic Network Custom and Conflict in Land and Water Management in Africa. 

Dette er et samarbeid som har hatt sin hovedfinansiering av Dansk forskningsråd 

Samarbeidspartnere har vært DIS, RUC, NORAGRIC og AFK. Nettverket har holdt flere  

Konferanser om land og vannrettigheter i Det sørlige og østlige Afrika hvor Avdelingens for 

Forskning har blitt lagt fram og senere publisert. For eksempel: 

 

- Anne Hellum og Bill Derman (2007): “Land, Identity and Violence in Zimbabwe”, I: 

Citizenship, Identity and Conflicts over Land and Water in Contemporary Africa, Bill 

Derman, Rie Odgaard og Espen Sjaastad (red.) London: James Currey. 

 
 

NORAGRIC 

Prosjektet har hatt omfattende arbeid med NORAGRIC. Det er utarbeidet en felles 

forskningsrapport til NORAD om kvinners menneskerettigheter og formalisering av 

landrettigheter, og en artikkel basert på samme materiale: 

 

- Ikdahl, Ingunn, Anne Hellum, Randi Kaarhus, Tor A. Benjaminsen og Patricia Kameri-

Mbote (2005): ”Human rights, formalisation and women‟s land rights in southern and eastern 

Africa”, i Kvinnerettslig skriftserie nr. 57, Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, 

Universitetet i Oslo. 

 

- Kaarhus, Randi, Tor A. Benjaminsen, Anne Hellum og Ingunn Ikdahl (2005): “Women‟s 

Land Rights in Tanzania and South Africa: A Human Rights Based Perspective on 

Formalisation”, i Forum for Development Studies, vol. 32, nr. 2, s. 443-482. 

 

 

Avdeling for kvinnerett deltar også som samarbeidspartner i to store  

Internasjonale forskningsprosjekter som er ledet av NORAGRIC: 

 

* “Land, Water and Poverty in Southern Africa: Breaking with the Past”, NFR/UTISØR  

 

* “In the Shadow of Conflict”, NFR/POVPEACE  

 

 
WID, Women in International Development, Michigan State University 

Anne Hellum hadde i 2003 gjesteforskeropphold ved WID som også inngikk i 

forskningssamarbeid med CASS ved Universitetet i Zimbabwe om studier av land- og 

vannreform. Følgende gjesteforelesninger ble holdt av Anne Hellum: 

 

- ”Multiple Discourse on Women‟s Human Rights and Islam: The Complex Intersections of 

Law, Religion, and Custom in Pakistan”, Guest Lecture Women and International 

Development, Michigan State University, November 2003. 

 

- “Multiple Law and Multiple Strategies in Promoting Women‟s Human Rights in the 

Southern African Region”, Guest Lecture CASID/WID Friday Forum, International Center, 

Michigan State University, November 2003. 
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Stipendiat Natalie Bourdon var i 2006 gjesteforsker ved Avdeling for kvinnerett. Bourdon 

foretar i sitt doktorgradsprosjekt en analyse av menneskerettighetsarbeidet til en rekke NGOer 

i Dar es Salaam som har vært aktive i arbeidet med å styrke kvinners rettigheter gjennom 

rettspolitisk arbeid, rettsopplysning og rettshjelp generelt og knyttet til kvinners 

landrettigheter spesielt. 

 

Warwick, School of Law 

School of Law, University of Warwick, som er et av Englands ledende forskningsmiljøer 

innen utviklingsrett, har i en årrekke deltatt i samarbeid med SEARCWL om 

Mastergradsprogrammet ved Universitetet i Zimbabwe og i noen grad samarbeid med 

University of Peshawar. Shaheen Sardar Ali, er tidligere professor ved University of 

Peshawar og har i dag sin hovedstilling ved School of Law, Warwick University. Forskere 

innen prosjektet Bistandsrelevant kvinnerett har deltatt i en rekke seminarer og konferanser i 

utviklingsrett i Warwick. For eksempel: 

 

- ”The Rights based approach to development – a grounded approach”, gjesteforelesning ved 

Anne Hellum, School of Law, University of Warwick, 21. februar 2005. 

 

- “Human Rights Approaches to Development”, keynote speech ved Anne Hellum, Warwick 

Law School Graduate Conference, 6. mai 2005. 

 

- “Equality in Land Reform? Human Rights, Poverty and Women‟s Use of Land”, 

presentasjon/paper på Warwick Law School Graduate Conference “International Economy, 

Impoverishment and Human Rights”, University of Warwick, UK, 5.-6. mai. 2005 

 

3.5 Forskningsrekruttering: 
Tre mastergradsstipendiater med støtte fra programmet Bistandsrelevant kvinnerett (i forrige 

periode) har i prosjektperioden blitt rekruttert til doktorgradsstudier.  

 

Ingunn Ikdahl, som skrev mastergrad om kvinners landrettigheter i Tanzania i 2001, har blitt 

tildelt doktorgradsstipend på programmet Bistandsrelevant kvinnerett og vil levere avhandling 

vår 2009 (grunnet svangerskapspermisjon). 
 

Kristin B. Sandvik, som skrev mastergradsavhandling om internasjonal handel med kvinner 

ved Avdeling for kvinnerett i 2001, ble tildelt eget doktorgradsstipend fra utviklingsveier i 

Sør og vil våren 2008 innlevere sin doktorgrad ved Harvard University. Hun har i 

stipendiatperioden vært tilknyttet prosjektet og hatt kontor ved Avdeling for kvinnerett. 

 

Julia Köhler-Olsen, som hadde mastergradstipend fra Bistandsrelevant kvinnerett i 2002/3 og 

skrev om demokratiseringsprosessen i Afghanistan, er senere tildelt doktorgradsstipend ved 

Det juridiske fakultet om temaet barns religionsfrihet. 
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4. Publikasjoner 2002 –  2007 
 

Bøker, antologier: 

 

Hellum, Anne, Julie Stewart, Shaheen Sardar Ali and Amy Tsanga (red) (2007): Human 

rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by walking, Harare: Weaver 

Press.  

 

Artikler i tidsskrift med referee: 

 

Ervik, Helga Fastrup (2003): ”Flyktningbeskyttelse av kvinner på flukt fra vold og 

diskriminering. FNs flyktningkonvensjon og forpliktelsene etter FNs kvinnekonvensjon 

i lys av norsk praksis”, i Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, (21:3), s. 307-324. 

 

Gillesen, Janne M. (2004): “Barnesoldater”, i Kritisk juss, (30) nr. 3. 

 

Hellum, Anne (2002): ”Kjønnet og rettens internasjonalisering. Om menneskerettigheter, 

rettslig pluralisme og multikulturalisme”, i Kritisk Juss, (29) nr. 1-3. 

 

Hellum, Anne og Bill Derman (2002): ”Neither Tragedy Nor Enclosure: Are There 

Inherent Human Rights in Water Management in Zimbabwe‟s Communal Lands?” i The 

European Journal of Development Research, nr. 2. 

 

Hellum, Anne og Bill Derman (2004): “Land Reform and Human Rights in Contemporary 

Zimbabwe: Balancing individual and social justice through an integrated human rights 

framework” i World Development, (32:10). 

 

Hellum, Anne og Bill Derman (2004): “Zimbabwe - Stille diplomati og internasjonale 

menneskerettigheter på kollisjonskurs”, i Kritisk juss, (30) nr.3. 
 

Hellum, Anne: (2004) “Se for dere et sammenfiltret kratt: Omtale av to bøker om islams 

samspill med internasjonal og lokal rett” i Retfærd (Nordisk juridisk tidsskrift), 107, årgang 

27, nr. 4, s. 46-57. 
 

Hellum, Anne (2005): ”Bokessay Women‟s Rights”, i Nordisk Tidsskrift for 

Menneskerettigheter, nr. 1. 

 

Hellum, Anne og Anne Lene Staib Knudsen (2006): “From Human Development to Human 

Rights: A Southern African Perspective on Women‟s and Girls‟ Right to Reproductive 

Choice” i Forum For Development Studies, nr. 1. 

 

Kaarhus, Randi, Tor A. Benjaminsen, Anne Hellum og Ingunn Ikdahl (2005): ”Women's land 

rights in Tanzania and South Africa a human rights based perspective on formalisation” i 

Forum for Development Studies, vol. 32, nr. 2, s. 443-482. 

 

Winther, Kaja Moe (2005): ”Tvangsekteskap – komplekse årsaker, sammensatte løsninger”, i 

Kritisk juss, (31) nr. 1. 
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Artikler i antologier: 

 

Ali, Shaheen Sardar (2007): ”Interpretative strategies for women‟s human rights in a plural 

legal framework. Exploring judicial and state responses to Hudood laws in Pakistan.” I: 

Human rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by walking. Anne 

Hellum et al (red.) Harare: Weaver Press. 

 

Ali, Shaheen Sardar (2007): ”Where is the toilet? Getting down to basics in accessing 

women‟s rights” I: Human rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by 

walking. Anne Hellum et al (red.) Harare: Weaver Press. 

 

Derman, Bill, Anne Hellum, Emmanuel Manzungu, Rose Machiridza og Pinnie Sithole 

(2007): “Intersections of Law, Human Rights and Water Management in Zimbabwe: 

Implications for Rural Livelihoods.” I: Community-Based Water Law And Water Resource 

Management Reform In Developing Countries, Barbara van Koppen, John Butterworth og 

Ibrahima Juma (red.), CABI. 

 

Hellum, Anne (2002): ”Noen refleksjoner om rettsutvikling, kjønn, ekteskap og slektskap i 

skjæringsfeltet mellom rettsvitenskap og rettsantropologi”, i Bonus Pater Familias. Festskrift 

til Peter Lødrup. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 

 

Hellum, Anne (2003): ”Kjønn, menneskerettigheter og rettslig pluralisme – Om identitet og 

rettsutvikling på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå”, i Rettlig mangfoldighed – En felles 

udfordring for retsvidenskab og antropologi. København: Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag. 

 

Hellum, Anne og Bill Derman (2003): ”Neither Tragedy Nor Enclosure: Are There 

Inherent Human Rights in Water Management in Zimbabwe‟s Communal Lands.” I: 

Securing Land Rights in Africa. T.A Benjaminsen og C. Lund (red.). London: Frank 

Cass.  

 

Hellum, Anne og Bill Derman (2004): “Re-negotiating water and land rights in Zimbabwe: 

Some reflections on legal pluralism, identity and power.” I: Remaking Law in Africa, 

Murison, J., Griffiths, A. and King, K. (red.). Centre for African Studies, University of 

Edinburgh, Edinburgh.  
 

Hellum, Anne og Bill Derman (2005): ”Negotiating Water Rights in the Context of a New 

Political and Legal Landscape in Zimbabwe.” Mobile People, Mobile Law, Aldershot: 

Ashgate. 

 

Hellum, Anne (2006): “The Indivisibility of Water, Land and Food in Local, National and 

Human Rights Law: The Case of Women‟s Gardens in Mhondoro, Zimbabwe,” I: Food and 

Human Rights in Development Vol.II, Wenche Barth Eide og Uwe Kracht (red.), Intersentia. 

 

Hellum, Anne (2007): “Human rights encountering gendered land and water uses. Family 

gardens and the rights to water in Mhondoro communal land.” I: Human rights, plural 

legalities and gendered realities. Paths are made by walking. Anne Hellum et al (red.) 

Harare: Weaver Press. 
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Anne Hellum og Bill Derman (2007): “Land, Identity and Violence in Zimbabwe” I: 

Citizenship, Identity and Conflicts over Land and Water in Contemporary Africa Bill Derman, 

Rie Odgaard og Espen Sjaastad (red.), London: James Currey. 

 

Hellum, Anne, Shaheen Sardar Ali, Julie Stewart og Amy Tsanga (2007): “Paths are made by 

walking: introductory thoughts.” I: Human rights, plural legalities and gendered realities. 

Paths are made by walking. Anne Hellum et al (red.) Harare: Weaver Press. 

 

Hellum, Anne og Anne Lene Staib Knudsen: (2007): “From human development to human 

rights. A southern African Perspective on women and teenage girls‟ right to reproductive 

choice.” I: Human rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by walking. 

Anne Hellum et al (red.) Harare: Weaver Press. 

 

Ikdahl, Ingunn (2007) “Engendering Human Rights Protection of Property Rights.” I: Human 

rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by walking. Anne Hellum et al 

(red.) Harare: Weaver Press. 

 

 

Skrifterserier, populærvitenskapelig: 

 

Graff, Irene (2004): “Quota Systems in Pakistan under the Musharraf Regime”, i NIAS-nytt 

Nr.1, Mars 2004, Nordic Institute of Asian Studies. 

 

Hellum, Anne (2002): ”Om domstolenes rolle som voktere av demokratiske rettigheter i 

Zimbabwe”, i Humak-avisen, Juristforeningens humanitæraksjon, Juridisk Studentutvalg, 

september 2002. 

 

Hellum, Anne (2002): ”Kvinners menneskerettigheter. Utfordringer i et pluralistisk 

rettslig landskab”, i Den Ny Verden vol. 35, nr. 4. Center for Udviklingsforskning, 

København. 

 

Gillesen, Janne M.(2006): ”Barnesoldater. Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges 

deltagelse i væpnede konflikter”, i Kvinnerettslig skriftserie nr. 63, Avdeling for kvinnerett, 

Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. 

 

Graff, Irene (2003): “Invisible Women, Invisible Rights – Women‟s Right to Election 

Participation with a Case Study of the 2001 Local Elections in Pakistan”, i Kvinnerettslige 

studier nr. 50, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6/2003, Universitetet i Oslo. 

 

Graff, Irene (2005): “Empowerment, Accountability and Equality – They Give Us Respect 

But Not Rights”, i Kvinnerettslige studier nr. 54, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 

5/2005, Universitetet i Oslo. 

 

Ikdahl, Ingunn, Anne Hellum, Randi Kaarhus, Tor A. Benjaminsen og Patricia Kameri-Mbote 

(2005): ”Human rights, formalisation and women‟s land rights in southern and eastern 

Africa”, i Kvinnerettslig skriftserie nr. 57, Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, 

Universitetet i Oslo. 
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Köhler-Olsen, Julia (2005): “Mainstreaming women‟s human rights to political participation – 

The United Nations‟ approach in Afghanistan”, i Kvinnerettslige studier, nr. 55, Institutt for 

offentlig retts skriftserie nr. 1/2006, Universitetet i Oslo. 

 

Sørskaar, Rannveig (2007): ”Unge jenters rett til seksualundervisning – Belyst gjennom case-

studie fra Zambia”, i Kvinnerettslig skriftserie nr. 68, Avdeling for kvinnerett, Institutt for 

offentlig rett, Universitetet i Oslo. (http://www.duo.uio.no/publ/jus/2007/51689/51689.pdf) 

 

Winter, Kaja Moe (2006): “Forced Marriage – In a Human Rights and Women‟s Rights 

Perspective, Exemplified through Norwegian and Pakistani Legislation”, i Kvinnerettslig 

skriftserie, nr. 60, Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. 

(http://www.jus.uio.no/ior/kvretten/kvrett_skriftserien/dokumenter/60_Winther.pdf) 

 

 

Kronikker, avisartikler, intervjuer: 

 

- Intervju med Ingunn Ikdahl: ”Eiendomsrett og kvinnerett”, i Kilden nyhetsbrev, desember 

2004. 

 

- Ingunn Ikdahl og Anne Hellum: ”Fattige kvinner kan tape”, i Bistandsaktuelt, 14.02.05. 

 

- Intervju med Anne Hellum: ”Ny debatt om religion og kvinners rettar” i Bladet Forskning, 

2005, nr. 2. 

  

- Intervju med Anne Hellum: ”Feminisme – et vestlig fenomen?”, i KILDEN, 17. mars 2005. 

 

- Intervju med Anne Hellum i forbindelse med bokutgivelse: ”Human rights, plural legalities 

and gendered realities. Paths are made by walking” – i KILDEN, 30.05.2007. 

 

- Kronikk av Anne Hellum: ”Politisk spydspiss med tvilsom legitimitet” i Dagbladet, 

08.03.2007. 

 

Under publisering 

Anne Hellum: “Kvinners sosiale rettigheter i utviklingsperspektiv” I: Fremtidsperspektiver 

for socialretten, Jens Kristiansen (red.), Jurist og Økonomforbudets forlag, 2008. 

 

Ingunn Ikdahl, “„Go Home and Clear the Conflict‟ - Human Rights Perspectives on Gender 

and Land and the Challenges of Implementation. Illustrations from Tanzania”, Kap. 4, s. 67-

97, I: Women’s Rights to Land in Eastern Africa in the Era of Privatization, Birgit Englert og 

Elizabeth Daley (red.). James Currey publishers, Oxford, og Ohio University Press. 

Utkommer våren 2008. 

 

Ingunn Ikdahl, “Competing notions of property rights: Land rights at the intersection of 

international and local”, i antologi fra konferansen “The New International Law. Polycentric 

decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new 

generation of international legal discourse?” Marius Emberland og Christoffer C. Eriksen 

(red.), kommer på Oxford University Press 2008. 

 

Informasjonshefte utarbeidet av KILDEN, ved Helene Langseter, fagansvarlig Anne Hellum. 

 

http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=46351
http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=46351
http://www.dagbladet.no/kultur/2007/03/08/494311.html
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5. Foredrag om bistandsrelevant tema fra 

prosjektmedarbeidere – 2002-2007 
 

Professor Anne Hellum: 

- ”Landreform og politisk krise i Zimbabwe”. Humanitært Forum, Domus Nova, Det juridiske 

fakultet, 14. mars 2002. 

 

- ”Multiple Discourse on Women‟s Human Rights and Islam: The Complex Intersections of 

Law, Religion, and Custom in Pakistan”, Guest Lecture Women and International 

Development, Michigan State University 2002. 

 

- “Multiple Law and Multiple Strategies in Promoting Women‟s Human Rights in the 

Southern African Region”, Guest Lecture CASID/WID Friday Forum, International Center, 

Michigan State University 2002. 

 

- “Water as a non-discrimination issue”, Seminar on the Human Rights Based Development 

Approach 3.-4. november. SUM/Institute of Public and International Law, 2002. 

 

- “International, National and Local Law in the Intersection of Water and Land Reform, with 

Bill Derman, Paper Prepared For The Conference Mobile People, Mobile Law, 7.-9. 

november, 2002, The Max Planck Institute For Social Anthropology, Halle i Tyskland. 

 

- ”Citizenship and gender as a window into the ”Land Question in Zimbabwe”, paper 

presented at the Conference Conflicts over Land and Water in Africa. Questions of 

Citizenship and Identity. Sopienberg Castle, Rungsted Kyst, Danmark, januar 2003. 

 

- “Re-negotitating water and land rights in Zimbabwe: Some reflections on legal pluralism, 

identity and power”. Paper på konferansen Remaking Law in Africa. Centre for African 

Studies, University of Edinburgh, Edinburgh, mai 2003. 

 

- “Gender and Human Rights: The Human Rights Based Approach to Development:  

What is in it for Women?”, Democracy, human Rights and Conflicts. Understanding power 

structures in a local context”, The Research Council of Norway, Oslo 4.-5. oktober 2004. 

 

- “Gender, land and the human rights based approach to development”, The Oslo Workshop 

in Human Rights, Equity and Development 11.-12. oktober 2004 Sectoral Implications in 

Development: Women‟s Rights. 

 

- “Intersections of Human Rights and customs: a livelihood perspective on water laws”, key 

note paper on International Workshop on Water Laws: Plural Legislative Frameworks for 

Rural Water Management in Africa”, IWMI, 26.-28. januar 2005, Johannesburg, Sør Afrika. 

 

- ”Intersections of Law, Human rights and water management”, foredrag på workshop 

”African Water Laws. Plural Legislative Frameworks for Rural Water Management in 

Africa”, Sør Afrika, 26.-28. januar 2005. 

 

- ”The Rights based approach to development – a grounded approach”, gjesteforelesning, 

School of Law, University of Warwick, 21. februar 2005. 
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- “Human Rights Approaches to Development”, keynote speech, Warwick Law School 

Graduate Conference, 6. mai 2005. 

 

- ”Kjønn og rettighetsbasert utvikling”, evalueringsavdelingen, NORAD, 20. mai 2005. 

 

- ”Women‟s and Girl‟s reproductive Rights: Some trends in International Human Rights 

Law”, paper, Crossroadskonferansen, Oslo 31. mai 2005. 

 

- Kommentator på “Human Rights Discourses in Africa: Changing Debates and 

Opportunities, American Anthropological Association Annual meeting, 3.-6. desember 2005. 

 

- “Gender, human rights and legal pluralism: Family Gardens, the right to Water and 

Livelihood in Zimbabwe”, paper, American Anthropological Association Annual meeting, 3.-

6. desember 2005. 

 

- “Kollektiv eiendomsrett og kvinners bruks- og eiendomsrett”, innledning til debatt på 

seminar om fattiges bruks- og eiendomsrett, Utenriksdepartementet 16. desember 2005. 

 

- Foredrag på seminar om evaluering av NORADs stipendprogram, “Utvikling av regionalt 

masterprogram i kvinnerett for sørlige og østlige Afrika”. NORAD 22. februar, 2006.  

- “Land Restitution in South Africa: the Ambiguities of Devolution in Limpopo 

Province” Anne Hellum og Bill Derman, Conference on Law and Governance ved Max 

Plank Institute of Anthropology, Program for Legal Anthropology, Halle 9.-11. 

november, 2006. 

 

- ”Intersections of Law, Human rights and water management”, foredrag 

Holdt i møte i utviklingsrettsgruppen ved Det juridiske fakultet, SMR 20. januar 2006. 

 

- “Kvinners sociale rettigheter i utviklingsrettslig perspektiv” 

Symposium om utviklingslinjer i sosialretten, Juridisk Fakultet, Københavns universitetet, 23. 

mars 2007. 

 

- ”Rights based approach to development, the case of women‟s land rights”, mastergradskurs i 

Human rights and development, Norsk center for menneskerettigheter. 26. april 2007. 

 

- ”Fra konstitusjonelle prinsipper til realiteter, om Sør Afrikas landrestitusjonsprosess”, 

Institutt for offentlig retts lunsjseminar, 20. mars 2007. 

 

- ”Remaking international law, Norway‟s incorporation of CEDAW”, International research 

conference, Tranational relations – transnational laws, Lysebu 15. juni 2007. 

 

- ”South Africa‟s land restitution, some reflection on law and development”, key note speech 

School of Law, University of Warwick yearly research conference, 20. juni 2007. 

“Human rights, national constitutions and practice – South Africa‟s land restitution process” 

 

- ”From Principles to Practice. South Africa‟s Constitution in the light of the land restitutions 

process!, Oslo Celebrations, A Decade of Academic Partnership South Africa and Norway. 

Gamle Festsal, 15. oktober 2007. 
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- “From Gender mainstreaming to a right based approach”, foredrag på konferansen Human 

Rights Based Approaches to International Development, Research group on Law and 

Development, 11-12 October 2007, Voksenåsen. 

 

 

Professor II Shaheen Sardar Ali: 

- Gender and Human Rights in Islam, dobbeltforelesning på mastergradskurset Women‟s Law 

and Human Rights v/2003, v/2004, v/2005, v/2006. 

   

- Forelesninger på doktorgradsseminar under B-delen på forskerseminar i Islam og 

menneskerettigheter i 2004, 2005, 2006. 

 

- Årlige åpne gjesteforelesninger for interesserte i UD, NORAD, BLD, NGOer, 

kvinneorganisasjoner, kvinne- og kjønnsforskere og islamforskere, 2003, 2004, 2005 og 2006. 

 

- Paper on Hudood Laws and its application to Muslim Women in Pakistan, Conference of the 

International Development Association and NIAS, 2005. 

 

- CULCOM, mandagsseminar, recent developments in Hudood Laws in Pakistan, h 2006. 

 

- “Women‟s rights and legal pluralism in Pakistan”, Asia-konferansen om Legal Pluralism in 

Asia, Sundvollen august 2006. 

 

- “Women‟s bodies, segregated spaces and human rights in development”, paper på workshop 

på NFU-konferansen Rights, Ethics and Devlopment, September 2006. 

 

- “Islam and the rights of women in diasporic communities”, key note IMERs 

oppstartingskonferanse, Voksenåsen februar 2007. 

 

Relevante publikasjoner (publikasjoner som bygger på foredrag eller framleggelser ved UiO – 

ikke medtatt i oversikt over publikasjoner): 

- Shaheen Sardar Ali og Javaid Rehman (2003), “Freedom of Religion versus Equality in 

International Human Rights Law. Conflicting Norms of Hierachical Rights. A Case Study of 

Pakistan”, i Mennesker og rettigheter, nr. 4. 

 
- Shaheen Sardar Ali (red.) (2006): 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, UNIFEM Regional Office: Delhi pp. 245. 

 

- Shaheen Sardar Ali (2006): “Rights of the Child under Islamic Law and Laws of Pakistan: A 

Thematic Overview”, Vol. 2 Journal of Islamic State Practices in International Law, s. 1– 16. 

 

- Shaheen Sardar Ali (2006): Legacies of Common Law: “Crimes of Honour” in India and 

Pakistan Vol. 27 Third World Quarterly. Co-authored with Pratiksha Baxi and Shirin M Rai. 
 

- Shaheen Sardar Ali (2007): “Religious pluralism, human rights and muslim citizenship in 

Europe : some preliminary reflections on an evolving methodology for consensus” I: 

Religious pluralism and human rights in Europe : where to draw the line?, M.L.P. Loenen og 

J.E. Goldschmidt (red) Antwerpen: Intersentia, s. 57-79. 
 



 24 

 

Cand.jur. Irene Graff: 

- 10-13. desember 2002: 4
th

 Global Forum on Re-inventing Government, FN-konferanse i 

Marokko. Skrev bakgrunnsdokumentet “Women in Governance – Quotas: Definitions, tools, 

experiences and results” til workshopen Gender and Governance. 

 

- 6.-7. juni 2003: Women and Politics in Asia, internasjonal konferanse pa Hoyskolen i 

Halmstad. Deltok med paperet “Women‟s Representation in Pakistani Politics – the Quota 

Systems under the Musharraf Regime”. 

 

 

Stipendiat Ingunn Ikdahl: 

- “Human rights as a framework for policy making: The case of women and land” på 

seminaret “, paper presentert på “Land and water reform in Africa: Law, Politics and Policies” 

arrangert av forskernettverket ”Custom and Conflict in Land and Water Management in 

Africa”, København Februar 2004. 

 

- “Human Rights, Formalisation and Women‟s Land Rights in Eastern and Southern Africa” 

foredrag på Verdensbankens ESSD (Environment and Socially Sustainable Development 

Network) Week, Washington 29. mars-3. april 2005. 

 

- “Equality in Land Reform? Human Rights, Poverty and Women‟s Use of Land”, 

presentasjon i workshop på Warwick Law School Graduate Conference “International 

Economy, Impoverishment and Human Rights”, University of Warwick, UK, 5.-6. mai 2005. 

 

- “Women, Human Rights and Land in Southern and Eastern Africa” foredrag/paper på NFUs 

konferanse “Transforming Landscapes of Poverty. Resources, Rights and Conflicts”, UMB 

20.-21. juni, 2005. 

 

- “„Go home and clear the conflict‟– Human rights perspectives on gender and formalisation 

of land rights. Illustrations from Tanzania” foredrag/paper på NFUs konferanse Ethics, 

Human Rights and Development, UiO/SUM, 13-15. sept, 2006. 

 

- “Land rights and the formalisation debate”, forelesning for masterstudenter på 

UMB/Noragric, 10. nov. 2006. 

 

- “Å studere begreper i endring: forsøk på kompleks beskrivelse av eiendomsrett”, 

framleggelse på PhD-seminar om rettshistorie, Juridisk fakultet, UiO, 15. nov. 2006. 

 

- “Human rights perspectives on gender and registration of land rights. Examples from 

Tanzania and South Africa” paper/foredrag på seminaret Land Rights for Women - Still Far 

from Reality?, arr. av The Collegium for Development Studies at Uppsala University, 

Uppsala, 23. november, 2006. 

 

- “Securing women‟s land use – between property rights and secure tenure”, framleggelse på 

SMRs rettsvitenskapseminar, desember 2006.  

 

- ”Jordreform og kjønn i Tanzania” – forelesning for studenter på utviklingsstudiet, 

Høyskolen i Oslo. 8. januar, 2007. 
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- “Gender perspectives on human rights and land titling. Illustrations from Dar es Salaam, 

Tanzania”, på internasjonal konferanse 17-19. januar 2007, arrangert av UNDP Oslo 

Governance Centre: “Pro-Poor Land Governance: Exploring Opportunities for Concerted 

Action”. Var også facilitator for arbeidsgruppe om skjæringsfeltet kjønn/land på 

konferansen.  

 

-”Human rights, formalisation and women's land rights: Grounded perspectives”, foredrag på 

seminar i UD, arrangert av UD, SUM og Forum for utvikling og miljø. Seminarets tittel: 

“Gender equality and empowerment; How can the Commission on Legal Empowerment 

contribute?”, arrangert i anledning besøk av kommisjonsmedlem og tidligere High 

Commissioner for Human Rights, Ms. Mary Robinson. 9. februar, 2007. 

 

- “Designing legislation at a distance: International attempts at transforming local property 

rights”, på den konferansen “The New International Law. Polycentric decision-making 

structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of 

international legal discourse?” arrangert av forskergruppen Internasjonale relasjoner ved Det 

juridiske fakultet i Oslo, 17. mars 2007.  

 

- “‟Promoting property rights‟ - Ulike oppfatninger av begrepet eiendomsrett studert gjennom 

Tanzanias jordreform”, foredrag på tingsrettskollokvium arrangert av Institutt for privatrett, 

Det juridiske fakultet i Oslo, 17. mars 2007. 

 

Stud.jur. Kaja Moe Winter: 

- ”Tvangsekteskap i Pakistan og Norge” – Avdelingsseminar, Avdeling for kvinnerett, 

november 2003. 

 

Stud.jur. Julia Köhler-Olsen:   

 - ” Freds- og demokratiprosessen i Afghanistan”. Avdelingsseminar, Avdeling for kvinnerett, 

januar 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


