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1. Mål, varighet, finansieringsplan og faglige prioriteringer 
 
1.1 Bakgrunn 
 
Prosjektsammendrag: 
Prosjektet fokuserer på problemstillinger i skjæringspunktet mellom likestilling, 
religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter. Dette utgjør en brennbar tematikk innenfor 
feltet juss og politikk både internasjonalt og innenfor nasjonalstatenes rammer. Forholdet 
mellom kjønnslikestilling, religion og kultur setter sterkt preg på internasjonal feministisk 
debatt og blir stadig mer sentral i norsk samfunnsdebatt. To kontroversielle spørsmål, som 
henger nøye sammen med kvinners diskrimineringsvern, er spørsmålet om inkorporasjon av 
FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven og spørsmålet om å oppheve likestillingslovens 
unntak for indre forhold i trossamfunn. Ambisjonen for de prosjektene som inngår i 
forskningsprosjektet DEMROK er å etablere et kunnskapsgrunnlag for rettighetstenkning, 
rettighetspolitikk og politikk for demokratisk deltakelse i konkrete kontekster der kvinners rett 
til ikke-diskriminering står på spill i dette skjæringsfeltet. 
 
Finansiering:  
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds kvinne- og kjønnsforskningsprogram. 
Prosjektperiode: 1/9-2004-30/9-2008 
Seniorstipend: 6 måneder og 4 måneder. 
Stipendiatmidler: 1 doktorgradsstipender i rettsvitenskap 
Vit.ass-midler: (¼ stilling i 4 mnd) til bygging av database og koordinering 
Nettverks– og konferansemidler 
 
Dette er et fler- og tverrfaglig samarbeid som blant annet inkluderer analyser av 
kjønnsmodeller i monoteistiske religioner, avveining av religionsfrihet og retten til ikke-
diskriminering og likestilling i nasjonal og internasjonal rett, den internasjonale utviklingen 
av reproduktive rettigheter, fortolkninger av hijab som religiøst/politisk symbol, nasjonal og 
internasjonal politikkutvikling for å bekjempe diskriminering og vold mot kvinner, samt 
deltakelse i folkevalgte organer og gjennom strukturer for organisert interessehevding. 
Kvinners grunnleggende rettigheter er et felles utgangspunkt for samarbeidet, slik disse følger 
av prinsippet om demokratisk likhet, og er folkerettslig forankret gjennom internasjonale 
menneskerettighetskonvensjoner, særlig FN-konvensjonen om eliminering av alle former for 
diskriminering av kvinner (KDK). 
 
Prosjektmodell: 
Vi har kombinert finansieringen av grunnprosjektet med etablering og utvikling av et bredt 
nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk (samarbeidsnettverket). Dette nettverket, 
DEMROK, har en egen nettside som driftes av: KILDEN. Se 
http://kilden.forskningsradet.no/c38386/artikkel/vis.html?tid=38497 
 
Nettverket er drevet gjennom et eget veilednings-, seminar- og konferanseprogram, og 
gjennom en serie nyutviklede forskningsprosjekter. Tre større satsninger finansieres av IMER 
programmet: Prosjektet ”Fra formelle til reelle rettigheter” administreres av avdeling for 
kvinnerett ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og ledes av Anne Hellum. Prosjektet 
”Gender equality, Cultural diversity, Religious pluralism” administreres av Institutt for 
statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og ledes av Hege Skjeie. Gjennom IMER finansieres 
FEMM (feminisme og multikulturalisme) nettverket, der Anne Hellum og Hege Skjeie deltar i 
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styringsgruppen. Gjennom FEMM er det etablert et systematisk samarbeid mellom disse og 
andre forskernettverk gjennom regelmessige lokale og nasjonale seminarer og konferanser. 
 
Deltakere i grunnprosjektet: 
Prosjektmedarbeidere finansiert av NFRs kvinne- og kjønnsforskningsprogram: 

o Anne Hellum, professor, Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, UiO 
(leder) 

o Hege Skjeie, professor, Institutt for statsvitenskap, UiO (leder) 
o Kari Elisabeth Børresen, professor emerita, Teologisk fakultet, UiO 
o Tordis Borchgrevink, forsker, Institutt for samfunnsforskning 
o Vibeke Blaker Strand, stipendiat, Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, 

UiO 
o Tone Linn Wærstad, prosjektmedarbeider ¼ stilling 4 mnd, Avdeling for kvinnerett 

 
Internasjonale kontakter knyttet til grunnprosjektet: 

o Kirsten Ketscher, professor, Juridisk fakultet, København og professor II, UiO 
o Shaheen Sardar Ali, Professor, School of Law, University of Warwick, og professor II, 

UiO  
o Margit Cohn, Associate Professor, Faculty of Law, University of Leicester, England 
o Frances Raday, Professor, Hebrew University, Israel  
o Titia Loenen, Professor, Utrecht University, Nederland 

 
Samarbeidsnettverk: 
Som samarbeidsnettverk arbeider DEMROK med følgende prosjekter: 

o FEMM-nettverket – der Anne Hellum, Hege Skjeie, og Beatrice Halsaa er medlemmer 
av styringsgruppen 

o FEMCIT - Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of 
Contemporary Women's Movements, ledet av professor Beatrice Halsaa, STK 

o PLUREQ - Gender equality, cultural diversity, religious pluralism, ledet av professor 
Hege Skjeie, Institutt for statsvitenskap 

o FFRR - Fra formelle til reelle rettigheter, ledet av professor Anne Hellum, 
Avdeling for kvinnerett 

o CULCOM – der Anne Hellum og Beatrice Halsaa er medlemmer av styringsgruppen 
 
Individuelle deltakere i samarbeidsprosjektet: 

o Beatrice Halsaa, professor, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO 
o Anja Bredal, forsker, Institutt for samfunnsforskning, (PLUREQ) 
o Mari Teigen, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning 
o Farhat Taj Andersen, stipendiat, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO 
o Beret Bråten, stipendiat, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO 
o Stina Hansteen Solhøy, stipendiat, Institutt for statsvitenskap, UiO 
o Cecilie Thun, stipendiat, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO 

(IMER/PLUREQ) 
o Tone Linn Wærstad, stipendiat, Avdeling for kvinnerett, UiO (IMER/FFRR) 
o Trude Langvassbråten, mastergradsstudent (avsluttet) CULCOM, Pt. Institutt for 

samfunnsforskning (ISF) 
o Rannveig Sørskaar, mastergradsstudent, avsluttet, Bistandsrelevant kvinnerett, 

Avdeling for kvinnerett, UiO, Pt LDO 
o Lene Løvdal, mastergradsstudent, Avdeling for kvinnerett, UiO (IMER/FFRR) 
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o Rukhsana Ashraf, mastergradsstudent, Avdeling for kvinnerett/JURK, UiO 
(IMER/FFRR) 

o Tina Nordstrøm, mastergradsstudent, Avdeling for kvinnerett/JURK, UiO 
(IMER/FFRR) 

 
1.2 Formålet med prosjektet 
 
Hovedmål: 
Prosjektets hovedmål er å klargjøre spenningen mellom grunnleggende rettigheter; 
religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter. Et hovedanliggende i prosjektet er bidrag til 
teoriutvikling og produksjon av ny kunnskap om muligheter og betingelser for konsensus om 
kjønnsrettferdighet i møtet mellom ulike religiøse systemer på den ene siden og sekulære 
rettighetsoppfatninger på den andre. 
 
Delmål: 
Inkluderer en tverrfaglig dialog om religion og likestilling gjennom et seminar- og 
konferanseprogram som omfatter forskere innenfor rettvitenskap, religionsvitenskap, filosofi, 
statsvitenskap og antropologi, samt gi et diskusjons-, vei lednings- og undervisningstilbud til 
studenter på master- og doktorgradsnivå (jfr. også arbeidet med antologi i diskriminerings- og 
likestillingsrett sin integrerer disse temaene). Internasjonalisering og nye sammenkoplinger av 
faglige nettverk er også et viktig del mål (jfr. oversikten over prosjektdeltakere). Det samme 
gjelder produksjon av doktorgradsavhandling om religionsfrihet og grunnrettigheter. 
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2. Måloppnåelse 
 
Gjennom forskningen finansiert av grunnprosjektet er det etablert et kunnskapsgrunnlag for 
rettighetstenkning og rettighetspolitikk i skjæringsfeltet demokrati, kjønnsdiskrimineringsvern 
og religionsfrihet på nasjonalt og internasjonalt nivå. Gjennom fagartikler i norske og 
internasjonale tidsskrift og bøker samt aviskronikker er det utviklet en rettslig og rettspolitisk 
argumentasjon som har fått gjennomslag i norsk lovgivningspolitikk. Prosjektets forskning 
har vært med å danne et faglig beslutningsgrunnlag for inkorporasjon av kvinnekonvensjonen 
i norsk rett og fjerning av likestillingslovens unntak for indre forhold i trossamfunn. En annen 
aktuell tematikk er den rettslige håndteringen av hijab, særlig forholdet mellom den 
europeiske menneskerettskonvensjon, kvinnekonvensjonen og likestillingsloven. Innen 
feministisk teori har prosjektet bidratt til ny forståelse av forholdet mellom kjønn, kulturell 
kompleksitet og rettslig interseksjonalitet, dvs. samspillet mellom flere samvirkende 
diskrimineringsgrunnlag. 
 
2.1 Faglig utvikling 
 
Tverrfaglig dialog 
DEMROK har gitt deltakerne en enestående mulighet til å trekke veksler på flere disipliner 
samtidig. Særlig fruktbart har møtet mellom juridiske, statsvitenskaplige og 
religionshistoriske/teologiske tilnærminger vært.  Prosjektet har slik etablert en tverrfaglig 
dialog om kjønnsperspektiver på sentrale menneskerettslige problemstillinger som er unik 
ikke bare i norsk sammenheng, men, vil vi hevde, også på nordisk og europeisk nivå. 
DEMROKs sentrale problemstillinger og tverrfaglige tilnærming blir nå løftet inn i et større 
nordisk nettverksamarbeid, gjennom nettverksmidler fra Nordforsk for perioden 2009 – 2012. 
 
2.2 Undervisning 
 
Bachelor og mastergradsnivå 
Forskningsprosjektet har bidratt sterkt til utviklingen av faget diskriminerings- og 
likestillingsrett. Faget er valgfag ved mastergrad i rettsvitenskap og utgjør en obligatorisk 
modul innen bachelorprogrammet i kvinne- og kjønnsforsknings likestillingsvariant. En rekke 
fagartikler vedrørende demokrati og kvinners menneskerettigheter, kvinnekonvensjonen og 
forholdet mellom likestilling og trosfrihet som er skrevet som et ledd i forskningsprogrammet 
inngår i pensum. På BA-nivå har prosjektets problemstillinger stått sentralt i det tverrfaglige 
tilbudet på SV-fakultetet, UiO, om Likestilling i et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og på 
mastergradsnivå har de blitt grundig presentert gjennom kurs ved Institutt for Statsvitenskap i 
Feminisme og likestillingspolitikk (2007) og et nyutviklet kurs om Multikulturalisme og 
menneskerettigheter (holdes første gang 2009). 
 
Doktorgradsnivå 
Forskningsprogrammet har utviklet et veiledningsseminar med fire seniorforskere fra 
statsvitenskap, rettsvitenskap og sosiologi og 10 stipendiater fra rettsvitenskap, statsvitenskap, 
sosiologi, religionsvitenskap og sosialantropologi. Samtlige stipendiater skriver doktorgrader i 
skjæringsfeltet feminisme, multikulturalisme, religion og menneskerettigheter. Det er holdt 
regelmessige stipendiatsamlinger ved STK og AfK. Videre har stipendiater og veiledere 
deltatt kollektivt på en rekke internasjonale forskerkonferanser. 
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3. Aktivitetsrapport/resultater 
 
3.1 Delprosjekter finansiert av kvinne- og kjønnsforskningsprogram 
 
3.1.1 Kvinnekonvensjonen og religionsfrihet 
 
Prosjektutøvere: 
Anne Hellum, professor Avdeling for kvinnerett, professor Hege Skjeie, Institutt for 
statsvitenskap og vit.ass. Tone L. Wærstad Avdeling for kvinnerett. 
 
Debatten om å inkorporere FNs kvinnekonvensjon i menneskerettloven henger nøye sammen 
med forholdet mellom kvinners diskrimineringsvern og religionsfriheten. 
Kvinnekonvensjonen er det menneskerettighetsinstrument som i utgangspunktet er klarest i 
sin avveiing av forholdet mellom retten til ikke å bli diskriminert på grunn av kjønn, retten til 
trosfrihet og retten til kulturell identitet og egenart. I motsetning til andre konvensjoner, for 
eksempel rasediskrimineringskonvensjonen, gjør den ikke noe unntak for private og religiøse 
forhold. Artikkel 5a som beskytter retten til individuell identitet gjennom et forbud mot 
vektlegging av sosiale, kulturelle og religiøse kjønnsstereotypier er en rettslig nydannelse som 
savner sidestykke i andre konvensjoner. FNs kvinnekomite har i behandlingen av Norges 
4,5,6 og 7 periodiske rapporter uttrykt bekymring for det asymmetriske forholdet mellom 
likestillings- og trosfrihetsprinsippet slike det kommer til uttrykk i likestillingslovens unntak 
for indre forhold i trossamfunn, konvensjonshierarkiet som er etabler gjennom 
likestillingslovens 1b og grunnlovens manglende kjønnsdiskrimineringsvern. Gjennom 
prosjektet er det utviklet en rettslig og rettspolitisk argumentasjon for inkorporasjon av 
kvinnekonvensjonen med forrang i menneskerettsloven som har fått politisk gjennomslag. 
Videre er det utviklet en database, i første omgang til bruk for DEMROKs forskningsrettverk. 
CEDAW-basen gir oversikt over kvinnekonvensjonens kilder med særlig henblikk på 
litteratur, generelle rekommandasjoner, kommentarer til stasrapporter og norske og 
internasjonale rettsavgjørelser. 
 
3.1.2 Trosfrihet og diskrimineringsvern. Rettighetsavveininger på 
politikkens, arbeidslivets og utdanningens område 
 
Prosjektutøver:  
Vibeke Blaker Strand, stipendiat Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 
 
Både retten til trosfrihet og retten til vern mot diskriminering er grunnleggende 
menneskerettigheter. Retten til trosfrihet er for eksempel nedfelt i Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 9 og i FN- konvensjonen om sivile og 
politiske rettigheter (SP) artikkel 18. Sentrale bestemmelser når det gjelder retten til vern mot 
diskriminering er EMK artikkel 14, SP artikkel 26, samt bestemmelsene i FNs 
kvinnediskrimineringskonvensjon, i FNs barnekonvensjon og i FNs 
rasediskrimineringskonvensjon. Retten til trosfrihet og retten til vern mot diskriminering (på 
grunn av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, religion eller livssyn) kan komme i konflikt 
med hverandre. Dette reiser spørsmål om hvordan de to rettighetene skal avveies. 
 
I avhandlingen ser jeg nærmere på hvordan de to rettighetene skal avveies mot hverandre. Jeg 
velger ut noen problemstillinger som jeg belyser nærmere. Problemstillingene hentes fra ulike 
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samfunnsområder, fordi ulike hensyn gjør seg gjeldende på ulike områder. Jeg tenker meg 
eksempler fra politikkens område, fra arbeidslivets område og fra utdanningens område. 
 
3.1.3 Reproduktive rettigheter og religionsfrihet  
 
Prosjektutøver:  
Anne Hellum, professor, Universitetet i Oslo 
 
Dette delprosjektets hovedtema er forholdet mellom kvinners reproduktive selvbestemmelse 
og religionsfriheten. Retten til selvbestemmelse som omfatter rett til prevensjonsopplysning 
og fruktbarhetskontroll, nedfeller seg i artikkel 12 i kvinnekonvensjonen. Den favner om både 
tenåringsjenter, gifte og ugifte kvinner, men er blitt møtt med stor motstand fra religiøse stater 
og religiøse organisasjoner. Dette henger sammen med at kvinne- og barnekonvensjonens 
konstruksjon av kjønn, ekteskap, seksualitet og reproduksjon bryter med både katolisismens 
og islams kvinne-, ekteskaps- og familieidealer. Innen rammen av dette prosjektet er det 
foretatt en opparbeiding av statens plikt til å sørge for seksualundervisning i skolen som en 
del av retten til utdanning etter konvensjonen om sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter 
(ØSK), barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen. Ut fra den grunnleggende betydningen 
slik undervisning har for andre rettigheter som retten til live, helse, utdanning og arbeid må 
dette ses som et område hvor verken barn eller foreldre kan be om fritak av religiøse grunner. 
 
3.1.4 Et stykke tøy til besvær. Muslimske kvinners sivile og religiøse 
rettigheter i sekularisert kontekst  
 
Prosjektutøver: 
Tordis Borchgrevink, forsker II, Institutt for samfunnsforskning 
 
Debatten i en del vest-europeiske nasjonalstater om bruk av hijab i offentlige institusjoner og 
arbeidsliv aktualiserte de dilemmaer på menneskerettighetsområdet som oppstår der individ- 
og grupperettigheter er gjensidig utelukkende. Problemet er særlig tydelig der kvinners sivile 
rettigheter er regulert i henhold til teologisk basert familielov som ikke anerkjenner prinsippet 
om kjønnsmessig likestilling – som tilfellet er i islam. Eventuell intervensjon blir dermed et 
inngrep i religionsfriheten. Prosjektets formål har vært å utvikle en bedre samfunnsfaglig 
forståelse for juridiske, statsvitenskapelige og teologiske betingelser for endring av religiøse 
kvinners menneskerettslige posisjon. Arbeidet har bestått i utdypning av grunnlagsproblemer 
knyttet til spenningsforholdet mellom sekulær lovgivning og religiøs pluralisme - og forholdet 
mellom religionsfrihet og integrasjon i vestlige demokratier. Ett inntrykk er imidlertid at 
spørsmålet om muslimske kvinners sivile rettigheter er en tematikk man helst unngår, innen 
akademiet så vel som blant troende. Vanskeligheten med å få reist en substansiell og 
løsningsorientert debatt om en problemstilling som har forårsaket så mye offentlig 
indignasjon både i minoritet og majoritet, er i seg selv tankevekkende.  
 
3.2 Internasjonalt forskningssamarbeid 
 
Det ble gjennom prosjektets internasjonale åpningskonferanse innledet er internasjonalt 
samarbeid med forskere som arbeider i forskningsfeltet kjønn, religiøs pluralisme og 
menneskerettigheter. Professor Frances Raday ved Hebrew University, Israel og professor 
Titia Loenen, Professor, Utrecht University, Nederland har siden deltatt på forsknings-
konferanser om religion og menneskerettigheter i DEMROKs regi.  
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Titia Loenen og Frances Raday hadde key notes om kvinners menneskerettigheter og religiøs 
pluralisme på DEMROK konferansen. Frances Raday var en av hovedinnlederne på den 
internasjonale konferansen Human Rights at the Interface, arrangert av RIKS ved 
Anne Hellum i 2005. 
 
I 2004 arrangerte prof. Kari Børresen, sammen med Sara Cabibbo, en europeisk workshop i 
Roma om Religion, Gender, and Human Rights in Europe. Her var Titia Loenen blant 
innlederne, og fra DEMROK deltok også Hege Skjeie. Workshopen resulterte i en 
bokutgivelse på Herder forlag (2006). Titia Loenen var hovedinnleder på dagskonferansen 
Feminisme og multikulturalisme: Diskriminering på tvers i 2006. I 2006 arrangerte prof. 
Titia Loenen og prof. Jenny Goldscmidt en europeisk konferanse i Utrecht: Religious 
Pluralism and Human Rights in Europe: Where to draw the line? der bl.a. Hege Skjeie, 
Kirsten Ketcher og Saheen Sardar Ali fra DEMROK deltok med papers / foredrag. 
Konferansen resulterte også i en bok, publisert av Intersentia i 2007. I 2007 møttes 
stipendiater og veiledere fra Norge og Nederland gjennom en europeisk konferanse om 
Multidimensional Equality, arrangert av Dagmar Schiek, Oldenburg Universitet. Og i 2008 
arrangerte Department of Legal Theory, universitetet i Utrecht, et europeisk doktorand-
seminar om Religion and Human Rights, for phd-studenter og veiledere, og der Hege Skjeie, 
Vibeke Blaker Strand og Stina Hansteen Solhøy deltok fra Norge, med papere, kommentarer 
og i panel.  
 
3.3 Forskningsrekruttering 
 
Prosjektet har bidratt sterkt til å generere nye forskningssøknader og forskningsrekruttering 
gjennom doktorgrads og mastergradsstipend. Satsingen har gitt opphav til satsinger på 
doktorgradsstipend på dette feltet både på Institutt for statsvitenskap og ved Senter for 
tverrfaglig kjønnsforskning med til sammen tre stipend, med stipendiat Stina Solhøy (IS), 
stipendiat Farhat Taj Andersen (STK) og stipendiat Beret Bråten (STK). 
I denne sammenheng vises også til videreutviklingen av prosjektet gjennom to IMER 
finansierte forskningsprosjekt. Det ene er (PLUREQ) Gender equality, cultural diversity, 
religious pluralism som er ledet av professor Hege Skjeie som finansierer et 
doktorgradsprosjekt  ved STK, Cecilie Thun. Det andre er Fra formelle til reelle rettigheter 
(FFRR) som ledes av Anne Hellum om tar for seg innvandrerkvinners rettigheter i Norge. Det 
finansierer en doktorgrad om transnasjonale ekteskap med fokus på muslimske kvinners 
skilsmisserettigheter ved Tone Linn Wærstad (AFK) og videre 6 mastergradsstipend fra 
diskrimineringsfeltet. 
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http://www.jus.uio.no/forskning/grupper/riks/prosjekter/IMER/Fra%20formelle%20til%20reelle%20rettigheter.html


3.4 Egne prosjektarrangementer 
 
3.4.1 DEMROK internasjonal oppstartingskonferanse 
 
Crossroads. Debating Women's Rights, Racism and Religion 30. mai - 1. juni 2005.  
A forum for reflection on gender justice within and across culture, religion and ethnicity. 
Keynote speakers: Uma Narayan, Patricia McFadden, Frances Raday, Titia Loenen, 
Rachel Eapen Paul 
DEMROK workshops: 

o Religious Exemptions to Equality, ved professor Hege Skjeie og forsker 
Tordis Borchgrevink 

o Women's and girls' reproductive rights as a site of religious and legal 
contestation, ved professor Anne Hellum 

o Religious Gender Models versus Women's human Rights, ved professor emeritus 
Kari Børresen 

Arrangør: KILDEN, i samarbeid med DEMROK, STK og NIKK 
 
3.4.2 DEMROK nasjonal avslutningskonferanse 
 
Tro, kultur og diskriminering torsdag 20. november 2008 
Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo  
Blant hovedinnledere og paneldeltakere: Anne Hellum, Hege Skjeie, Hege Brækhus, Tordis 
Borchgrevink, Vibeke Blaker Strand og Shaheen Sardar Ali. 
Arrangør: Demrok/ Femm-nettverket 
 
3.4.3 DEMROK veiledningsseminar 
 
h/05, v/06, v/07, v/08 (4-5 ganger årlig) 
Seniordeltakere/veileder: Hege Skjeie, Anne Hellum, Anja Bredal, Beatrice Halsaa,  
Stipendiater: Farhat Taj Andersen (STK), Beret Bråten (STK), Stina Hansteen Solhøy (IS), 
Cecilie Thun (STK), Tone Linn Wærstad (AFK), Vibeke Blaker Strand (AFK) Julia Kohler 
Olsen (AFK), Trude Langvassbråten (ISF), Lena Larsen CULCOM, Sissel Mæland 
(CULCOM)  
 
3.4.4 I samarbeid med RIKS 
 
Human Rights at the Interface 2. – 3. mars 2006, Universitetet i Oslo 
Conference agenda: 
The conference explored ways in which human rights and international law respond to 
challenges in an increasingly pluralistic and global society. The great flux in immigration and 
the globalization of legal cultures in the Scandinavian countries (and elsewhere in Europe) has 
given rise to new debates about the relationship between different individual rights, as well as 
between individual and group rights. How these dilemmas should be reconciled is a site of 
contestation. 
International speakers: 
Professor Frances Raday, professor Kimberele Crenshaw,  professor Lucy Smith, professor 
Joanna Schiratsky, professor Oddny Arnadottir Møll, professor Kirsten Ketscher.  
Ansvarlig:  
Professor Anne Hellum (RIKS/DEMROK) and research fellow Ronald Craig (SMR) 
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3.4.5 Konferanser i samarbeid med FEMM-nettverket 
 
Konferanse: Makt og motstand - Kva tyding har kjønn i relasjonar på tvers av minoritet 
og majoritet? 
10. og 11. januar 2008. 
Innleiarar:  
Christine M. Jacobsen, postdoc. ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 
Benita Roth, professor i sosiologi og kvinnestudier ved Binghampton University, New York, 
Sherene H. Razack er professor ved Department of Sociology and Equity Studies in 
Education, Universitetet i Toronto og Birte Siim, professor at Institute for History, 
International and Social Studies, Aalborg University.  
Tema: 
Målet for denne konferansen er å analysera og diskutera minoritetar og majoritetar i lys av 
kjønn og klasse. Fokuset vil bli retta både mot symbolske representasjonar, sosiale relasjonar 
og samfunnsstrukturar, samt korleis dette er relatert til kvarandre 
Arrangørar: FEMM-nettverket i samarbeid med Kulturell kompleksitet i det nye Norge 
(CULCOM) og Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK). 
 
Dagskonferanse: Feminisme og multikulturalisme: Diskriminering på tvers? 
4. desember 2006, kl. 09.15-16.00  
Tema: 
Innledere fra Storbritannia, Nederland og Norge om utfordringer knyttet til 
"interseksjonalitet" innen et felles håndhevingsapparat for diskriminering. Hvordan håndterer 
man en "diskrimineringsvirkelighet" som er mangefasettert, og hva innebærer det at ulike 
diskrimineringsformer "går på kryss og tvers", overlapper og eventuelt står i konflikt? 
Blant innlederne: 
Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås, professor Judith Squires (UK) og 
professor Titia Loenen (Nederland). 
Ansvarlig: Professor Hege Skjeie, DEMROK/ISV, UiO og forsker Anja Bredal, SKK. 
 
Seminarserien Feminisme og multikulturalisme, DEMROK-samarbeid med FEMM 
 
Kanonseminar II: Ludvig Holberg: Norges første feminist? 
18. september 2008 kl 14.15 -16.30 
Innledere: Professor em. Kari E. Børresen, Teologisk fakultet og forsker Ingeborg Owesen, 
STK/IFIKK. 
Ansvarlig: Jorunn Økland, STK 
 
Feminisme og multikulturalisme – ny forskning 
9. oktober 2006, kl. 13.15-15.00 
Innledere: Gro Saltnes Lopez, forsker ved NOVA og Tone Linn Wærstad, vit.ass. 
Avd. for kvinnerett, Institutt for offentlig rett. 
 
Two hot issues from abroad: "Polygamy" and "Post-colonial history" 
21. september 2006, kl. 13.15-16.00 
Innledere: Professor Beverley Baines, Queens University Canada og Ph.D student 
Daniela Hrzán, Humboldt Universität. 
Faglig ansvarlig: Beatrice Halsaa, SKK og Anne Hellum, Institutt for offentlig rett, UiO. 
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Interseksjonalitet – et nyttig og nødvendig begrep?  
Innleder: Diana Mulinari, universitetslektor i sosiologi, Universitetet i Lund, Sverige. 
Kommentator: May-Len Skilbreid, forsker ved Fafo. 
Faglig ansvarlig: Rachel M. Paul, Likestillings- og integreringsombudet, og Beatrice Halsaa, 
SKK i samarbeid med CULCOM.  
 
Ny norsk forskning – vi presenterer nye hovedfagsoppgaver. 
29. mai 2006, kl. 13.15-15.00 

o Trude Langvasbråten (statsvitenskap, UiO): "Likestilling i det flerkulturelle 
Skandinavia - flerkultur i skandinavisk likestillingspolitikk" 

o Ida Hjelde (sosiologi, UiO): "Eurosentrisme i norsk sosiologi. Sosiologifaget ved UiO 
sett i lys av Postkolonial teori og Dorothy E. Smiths "method of inquiry". 

o Elise Skarsaune (religionshistorie, UiO): ”Mann og muslim i likestillingslandet”. En 
undersøkelse av religiøs kjønnsidentitet blant mannlige muslimer i Oslo. 

Faglig ansvarlig: Beatrice Halsaa, SKK. 
 
Ethnic minority women in Denmark: Citizenship, Participation and Representation 
15. mai 2006, kl. 12.15-15.00 
Del av seminarrekken til nettverket 'Feminisme og multikulturalisme' ved Senter for kvinne- 
og kjønnsforskning, UiO. Innleder: Birte Siim, Professor, Institut for Historie, Internationale 
Studier og Samfundsforhold, Ålborg universitet. Sted: SKK, Sognsvn. 70. 
 
Gender Norms and Political Islam in Norway 
6. mars 2006, kl. 13.15-15.00 
Del av seminarrekken til nettverket 'Feminisme og multikulturalisme' ved Senter for kvinne- 
og kjønnsforskning, UiO. Farhat Taj Andersen, PhD student ved SKK introduserer prosjektet 
sitt. Anne Hellum, professor ved avdeling for kvinnerett, UiO, kommenterer.  
 
Interseksjonalitet – et nyttig og nødvendig begrep? 
6. februar 2006, kl. 13.15-15.00 
Nettverket Feminisme og mulitkulturalisme fortsetter diskusjonen om interseksjonalitet. 
Diana Mulinari, universitetslektor i sosiologi, Universitetet i Lund, legger fram fra sin bok 
”Intersektionalitet”. May-Len Skilbrei, forsker ved Fafo, kommenterer. 
 
Minoritetskvinners diskrimineringsvern i Danmark 
Phd Stine Jørgensen, Københavns Universitet presenterer sin PhD avhandling 
Kommentar: JURK 
Ansvarlig: Anne Hellum, Avdeling for kvinnerett 
 
3.4.6 Avdeling for kvinneretts seminarserie 
 
Min forskning om kjønn, religion og menneskerettigheter.  
28. januar 2008, Avdeling for kvinnerett, Det juridiske fakultet 
Kari Elisabeth Børresen 
 
The intersectionality of race and gender discrimination 
3. mars 2006, kl. 9.15-10.30, Aud. 7 Domus Nova. 
Professor Kimberle Crenshaw, Columbia University Law School og UCLA Law School 
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Retten til å bære religiøs påkledning i det offentlige rom - sett i lys av den danske 
Føtexsaken 
8. desember 2005, kl. 12.15 
Kirsten Ketscher, professor i sosialrett ved universitetet i København og professor II ved 
Avdeling for kvinnerett, UiO 
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Borchgrevink, Tordis (2007): ”Wither Hijab? Religious freedom and the liberal dilemma”, in: 
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Global Politics, Novus Press. 
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Les på aftenposten.no. 
 
Wærstad, Tone (2007): Utarbeidelse av database over nettpubliserte rettskilder og bibliografi 
om forholdet mellom religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter. 
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Vedlegg 1 Oppstartings- og avslutningskonferanse 
 
DEMROK oppstartingskonferanse, 2005: 
Crossroads. Debating Women's Rights, Racism and Religion 
 
May 30th: 
16:00: Registration 
17.00: Plenary: Conference opening 
Welcoming speach by Hege Skjeie and Beatrice Halsaa 
17.10: Greeting by Arild Underdal, rector at the University of Oslo 
17.20: Greeting by Anne-Jorunn Berg, The Research Council of Norway, 
Gender research: knowledge, boundaries, change 
17.30: Key note speaker Frances Raday, introduced by Anne Hellum 
18.15: Questions from audience 
18.30: Departure to reception  
19.00: Reception at Oslo City Hall 
Greeting by Mayor of Oslo, Per Ditlef Simonsen 
 
May 31st: 
09.30: Plenary: Key note speaker Titia Loenen 
10.15: Questions from audience 
10.30: Coffee Break 
11.00: Workshops - Parallel sessions (see workshop program, link above) 
13.00: Lunch (at Frederikke canteen) 
14.15: Workshops - Parallel sessions (see workshop program, link above) 
15.45: Coffee Break 
16.15: Plenary: Key note speaker Patricia McFadden 
17.15: Plenary ending 
18.00: Dinner (at staff canteen, Georg Sverdrup's building) 
 
June 1st: 
09.30: Plenary: Key note speaker Rachel Eapen Paul 
10.00: Plenary: Key note speaker Uma Narayan:  
10.45: Questions from audience 
11.00: Coffee Break 
11.30: Workshops – Parallel sessions (see workshop program, link above) 
13.30: Lunch (at Frederikke canteen) 
14.30: Plenary: Debate. Moderator: Shaheen Sardar Ali 
15.50: Concluding remarks 
16.00: Conference closing  
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DEMROK Workshops at the Crossroads conference: 
 
1. Religious Gender Models versus Women's Human Rights 
 
Workshop organizer: Senior Professor Kari Elisabeth Børresen, Department of Church 
History, University of Oslo, phone + 47 22 55 81 61, k.e.borresen@teologi.uio.no 
 
This workshop will investigate the convergent anthropology of traditional Christianity and 
Islam, where gender-specific rights and duties are established by one God as Creator of two 
different sexes. According to these variants of monotheism, Godgiven gender asymmetry is 
revealed in Holy Scripture (Bible/Qur'an) and codified in theocratic legislation (Canon 
Law/Shari'a). From a global perspective, the human right of freedom for premodern religions 
is therefore incompatible with the modern ideal of universal human rights for both sexes. 
 
The first session will outline traditional Christian and Islamic gender models and focus on the 
ensuing conflict with secular democratic ideals in Europe, where all states have ratified the 
UN’s Convention on Women (CEDAW). Nevertheless, several EU members have national 
concordats with the Holy See, thereby ensuring Vatican control of public religious teaching 
and canonical influence on civil legislation. 
 
The second session will explore inculturated potential of human rights for women in Palestine 
and Iran. Dialogue between Christian and Muslim women is proposed as a strategy for 
transformation of hierarchical gender models. The challenge of religious freedom for 
women’s universal human rights is discussed. 
 
Christian and Islamic Gender Models and Women's Human Rights 
Senior Professor Kari Elisabeth Børresen 
 
Gender Hierarchy between Nature and Revelation 
Senior Lecturer Jorunn Økland, Department of Biblical Studies, University of Sheffield, 
j.okland@sheffield.ac.uk  
 
The Impact on Women’s Rights of the Changing Interaction between Law and Religion 
in Europe 
Professor Marco Ventura, Department of Public Law, University of Siena, Italy, 
ventura4@unisi.it 
 
Towards Woman's Human Rights in Palestine 
Associate Professor Turid Smith Polfus, Department of Religious Studies, NTNU, 
turid.polfus@hf.ntnu.no 
 
Christian and Muslim Women’s Dialogue as a Strategy for Transforming Religious 
Gender Models 
Research Fellow Anne Hege Grung, Faculty of Theology, University of Oslo, 
annehg@teologi.uio.no 
 
Is Freedom of Religion Bad for Women? 
Research Fellow Ingvill Thorson Plesner, Norwegian Centre for Human Rights, 
i.t.plesner@nchr.uio.no 
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2. Women's and girls' reproductive rights as a site of religious and legal contestations 
 
Workshop-organizer: Professor Anne Hellum, Institute of Women's Law, University of Oslo, 
anne.hellum@jus.uio.no 
 
Women's and girls' reproductive rights are embedded in the Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), the Convention on Social, Economic 
and Cultural Rights (CSECR) and the Child Right Convention (CRC). This workshop will 
look into tensions and conflicts between international, national and religious norms and values 
with a view to different forms of Christianity, Islam, Hinduism or local religions. Contesting 
constructions of gender will be explored in relation to information and access to means of 
preventing unwanted pregnancies, sexually transmitted diseases and AIDS. The papers in this 
workshop will analyze how conflicts between human rights, national legislation and religious 
norms are handled in international and national health policies and programs. The efficacy 
and potential of a rights based approach to strengthen women's and girls' freedom and equality 
will be discussed in the light of competing claims like freedom of religion and the right to 
culture. 
 
Commentator: Dr. Fareda Banda, School of Oriental and African Studies 
 
Women’s and Girls Reproductive Rights: Some Trends in International Human Rights 
Law 
Anne Hellum, Professor Institute of Women’s Law, University of Oslo/Norway 
anne.hellum@jus.uio.no   
 
Gender, Masculinity and Femininity in Yoruba Religious Thought, Envisioning New 
Strategies for Asserting Reproductive Rights in the 21st  
Researcher Adetoun O ILumoka, Nigeria  
Tilumoka@aol.com 
 
Shielding girls’ reproductive rights by means of Zulu ritual traditions: State of denial or 
constructive, faith-based response to HIV-Aids? 
Dr. Jone Salomonsen, University of Oslo  
jone.salomonsen@teologi.uio.no  
 
Malconceived controversies: Condemnations of FGM, seen in relation to female 
initiation rituals in Mozambique. What is at stake? 
Signe Arnfred, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala. 
signe.arnfred@nai.uu.se  
 
Implementation of human rights within the immigrant community in Norway - 
challenges and failures, illustrated by the battle against genital mutilation of women 
Gro Hillestad Thune, special adviser, The Norwegian Center of Human Rights, Oslo/Norway  
g.h.thune@nchr.uio.no   
 
Women, Sex and the Pope: The Roman Catholic Church and Women's Reproductive 
Rights 
Monica Hox, Legal advisor, Senter mot etnisk diskriminering Oslo/Norway 
monica@smed.no 
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Women's and girls' reproductive rights as a site of religious and legal contestations 
Adriana Lamačková, Lawyer, Pro Choice Slovakia  
lamackova@yahoo.com   
 
Unpacking religious and nationalist principles in the struggle for reproductive 
autonomy in Ireland 
Dr. Sibohan Mullaly, Senior Lecturer, Faculty of Law, University College Cork 
s.mullally@ucc.ie  
 
Unpredictable politics: women's reproductive rights on the UN arena 
Torild Skard, Researcher, NUPI, Oslo/Norway 
Former Director in UNESCO and UNICEF and Director General in the Norwegian Ministry 
of Foreign Affairs 
toriskar@online.no 
 
3. Religious exemptions to equality 
 
Workshop-organizers: 
Professor Hege Skjeie, Department of Political science, University of Oslo, 
hege.skjeie@stv.uio.no 
Senior Researcher Tordis Borchgrevink, Institute for Social Research, Oslo, 
tordis.borchgrevink@samfunnsforskning.no 
 
Is the right to religious freedom an inviolable right, even in the case of theologically based 
internal discrimination? Or does the respect for democratic individual human rights set 
boundaries to the practices the state can allow even within religious communities? If so, 
where will these boundaries be drawn? 
 
Taking as a point of departure this human rights aporia where rights confront rights, our 
intention is to provide a space for discussing the sensitive dilemmas, deliberations and 
priorities which are actualized in this instance.  
 
One aim of the workshop is to map and explore the formal legal arrangements in the Nordic 
countries. In the context of a general ban on gender discrimination, to what extent does the 
law intervene - or abstain from intervention - in theologically based tenets regulating gender 
arrangements which are contrary to the law on gender equality? In Norway the present 
situation is this: The Gender Equality Act applies to all areas of society - with an exemption 
for communities of faith. Similarly, partial exemption from general bans on discrimination 
exists for religious communities in their approach to homosexuality. We are interested in 
empirical studies of exemption rights as well as normative discussions of their legitimacy. 
Analyses of actual cases before the courts will be welcome. We also hope for mappings of 
human rights institutions' treatment of such issues; for instance the European Human Rights 
Court in Strasbourg, The UN Human Rights Committee in Geneva, or the CEDAW 
Committee, as well as investigations into what possible role CEDAW plays in national 
legislation and/or court decisions in such instances. 
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Theorizing Accomodation and Vulnerability: Women, Muslim Principles and Family 
Arbitration.  
Beverly Baines, Head of Women’s Studies, Faculty of Arts & Science 
Associate Professor, Faculty of Law, Queen’s University 
bainesb@post.queensu.ca/wmns  
 
Women, Law and ‘Cultural Islam’: Application of Islamic Law in Diasporic 
Communituies. (A Case Study of Britain)  
Shaheen Sardar Ali, Professor of Law, University of Warwick, 
Professor II, University of Oslo 
 
Public Hierarcy and Private Harm – A Feminist Analysis of Tort Law and Family Law 
in Israel.  
Yfat Bitton, PhD The Hebrew University of Jerusalem, Visiting Researcher, School of Law  
yifat@stlaw.co.il 
Discussant: Tordis Borchgrevink  
 
Shari’a law in Ontario, Canada  
Morny Joy, Professor, Dept. of Religious Studies, University of Calgary 
mjoy@ucalgary.ca  
 
The Norwegian Equality Law, and the religious exeptions  
Lars Christensen, Deputy Gender Equality Ombud 
lars.christensen@likestillingsombudet.no  
 
Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights and the Religious Relativism of Human 
Rights 
Dag Øistein Endsjø, Postdoctoral fellow in History of Ideas, University of Oslo 
Leader of the Norwegian Human Rights Allianse, Menneskerettsalliansen 
d.o.endsjo@ifikk.uio.no 
Discussant: Cathrine Holst  
 
Becoming Modern, Becoming Islamist, and Becoming Woman: Gender Politics in 
Private Islamist High Schools in Turkey. 
Berna Zengin Arslan, PhD Student/Teaching Assistant, University of California Santa Cruz 
berna_zengin@yahoo.com 
 
Female Muslim garments in the public room: A legal discourse on human rights 
Kirsten Ketscher, Professor of Social Security and Welfare Law, Faculty of Law, University 
of Copenhagen and Professor II, Women's Law and Labour Law at the Department of 
Women's Law, Faculty of Law, University of Oslo. 
Kirsten.Ketscher@jus.uio.no 
 
Religious "pillars" of Dutch society: history, remnants and pluralism implications.  
Titia Loenen, Professor of Gender and Law at Utrecht University, the Netherlands 
M.Loenen@law.uu.nl  
Discussant: Inger Furseth  
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DEMROK avslutningskonferanse: Tro, kultur og diskriminering 
 
Sted:  Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo  
Tidspunkt: 20.november 2008, kl. 9.15 – 17.00. 
Arrangør: Demrok/ Femm-nettverket 
 
”Demrok” er et nettverksprosjekt om Demokrati, religionsfrihet og kvinners 
menneskerettigheter, som har samlet forskere med fagbakgrunn fra juss, statsvitenskap, 
sosiologi, teologi og antropologi. Prosjektet har vært ledet av Anne Hellum, Institutt for 
offentlig rett, UiO, og Hege Skjeie, Institutt for statsvitenskap, UiO og støttet av 
Kjønnsforskningsprogrammet i NFR i perioden 2004-2008. Det avrundes 20.11.2008 med en 
dagskonferanse. Her blir sentrale temaer innenfor nettverksprosjektet diskutert, gjennom 
følgende program: 
 
9.15 – 10.45: Individrettigheter, kulturell og religiøs pluralisme (sesjonsleder: Hege Skjeie)  
9.15 – 9.50: Innledning ved Anne Hellum, Professor ved Institutt for offentlig rett, UIO 
9.50 – 10.10: Kommentarer ved Marius Emberland, Førsteamanuensis ved Institutt for 

offentlig rett, UIO og Berit Thorbjørnsrud, Førsteamanuensis Institutt for kulturstudier 
og orientalske språk, UIO 

10.10 – 10.30: Generell diskusjon, med innlagt kaffepause 
10.30 – 12.30: Kvinner og homofile i trossamfunn (NOU 2008:1) (sesjonsleder Hege Skjeie) 
10.30 – 11.00: Innledning ved Hege Brækhus, Professor ved Det juridiske fakultet, UIT. 

Diskrimineringslovutvalget: ”Arbeidet med NOU 2008:1 kvinner og homofile i 
trossamfunn” 

11.00 – 12.00: Panel: Vibeke Blaker Strand, Stipendiat ved Institutt for offentlig rett, UIO, 
Dag Ø. Endsjø, Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap, UIB, Anne Hege Grung, Stipendiat Culcom, UIO, Oddbjørn 
Leirvik, Professor ved det teologiske fakultetet, UIO. Panelledelse: Kristin Mile  

12.00 – 12.30: Generell diskusjon 
12.30 – 13.30: Lunsj 
13.30 – 14.30: Interseksjonalitet, juss og politikk (sesjonsleder Anne Hellum) 
13.30 – 13.50: Innledning ved Hege Skjeie, Professor ved Institutt for statsvitenskap, UIO 
13.50 – 14.20: Kommentarer ved Ronald Craig, Post.doc. ved Norsk Senter for 

Menneskerettigheter, UIO, Ann Therese Lothrington, Forskningsleder ved Northern 
Research Institute, og Beate Gangaas, likestillings- og diskrimineringsombud  

14.20 – 14.30: Generell diskusjon 
14.30 – 17.00: Sekularitet, religionsfrihet og religionsdialog (sesjonsleder Anne Hellum) 
14.30 – 16.00: Innledninger ved Tordis Borchgrevink, Forsker II ved Institutt for 

samfunnsforskning: "From Hijab to Habermas", Tore Lindholm, Førsteamanuensis 
ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, UIO: ”The Two-Ways Traffic between 
Human Rights and Religion: A Report from the Cross-Roads”, Shaheen Sardar Ali, 
Professor II ved Institutt for offentlig rett, UIO: “Between the Devil and the Deep Blue 
Sea? Rising Polygamy and implications for Muslim Women in the British Muslim 
Diaspora” 

16.00 – 16.45: Panel: Sindre Bangstad, Førsteamanuensis ved Sosialforsk, HIO, Kristin Mile, 
Generalsekretær i Human- Etisk Forbund, Stina Hansteen Solhøy, Stipendiat ved 
Institutt for statsvitenskap UIO. Panelledelse: Anne Hege Grung  

16.45 – 17.15: Generell diskusjon 
Avslutning 
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Vedlegg 2 Foredragsvirksomhet/paper 
 
Ali, Shaheen Sardar (2007): Discussant and rounding up speaker on CULCOM conference, 
Transnational Reletions and Transnational Laws,  Oslo on 14-15th June. 
 
Ali, Shaheen Sardar (2005): “The Fundamental rights of Muslim Women in Europe and the 
quest for recognition of Islamic law and Islamic Councils.” Gjesteforelesning ved 
Universitetet i Oslo, 9.mars. 
 
Borchgrevink, Tordis (2008): “From Hijab to Habermas”. DEMROKs avslutningskonferanse 
20. november. 
 
Borchgrevink, Tordis (2007): “A Multicultural Dilemma: Freedom of Religion vs. Women`s 
Civil Rights”, Vitenskapsakademiets jubileumsseminar, 8.-9. februar. 
 
Borchgrevink, Tordis (2004): “Gud, stat og nasjons gjenkomst. Om union, medborgerskap og 
trosfrihet”. Innlegg ved ISF’s sensommertreff. 
 
Børresen, Kari Elisabeth (2008): ”Ludvig Holberg og europeisk feminisme i 
opplysningstiden”. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, 18. september. 
 
Børresen, Kari Elisabeth (2008): ”Religious Foundation of Patriarchy”. 
Nordic Gender Institute, 2. juni. 
 
Børresen, Kari Elisabeth (2008): “Gender and Religion in Europe”. Margaret Beaufort 
Institute of Theology, 31. januar. 
 
Børresen, Kari Elisabeth (2008): Margaret Beaufort Lecture 2008: ”Matristic Renewal of 
God-language”. University of Cambridge, 30. januar. 
 
Børresen, Kari Elisabeth (2008): “Min forskning om kjønn, religion og menneskerettigheter”. 
Det juridiske fakultet, 28. januar. 
 
Børresen, Kari Elisabeth (2008): ”Oversikt over min forskning om teologiske 
kjønnsmodeller”. Det teologiske fakultet, 21. januar. 
 
Børresen, Kari Elisabeth (2008): ”Forbud mot kvinnelig Gudsbilde? Gudbilledlighet i kristen 
tradisjon”. Det teologiske fakultet, 3. januar. 
 
Børresen, Kari Elisabeth (2007): ”Gender e Tradizioni. Donne e Bibbia nell’Epoca 
Patristica”. Fondazione Bruno Kessler, Trento, 29. november. 
 
Børresen, Kari Elisabeth (2007): ”Perspectives on Gender Studies in Religion”. 
Istituto di Norvegia, Roma, 22. oktober. 
 
Børresen, Kari Elisabeth (2007): Faglig - pedagogisk dag, forelesning: ”Kjønn og religion i 
Europa: kristendom og islam”. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 3. januar. 
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Børresen, Kari Elisabeth (2007): VI Conterence of the European Society of Catholic 
Theology on Religion and the European Project, Theological Perspectives. Foredrag: 
“Christian and Islamic Gender Models - the European Challenge”. University of Leuven, 
Belgia 13.-16. september. 
 
Børresen, Kari Elisabeth (2006): III European Science Foundation. Presentasjon av “Gender, 
Religion and Human Rights in Europe”. Università di Roma 6. desember. 
 
Hellum, Anne (2008): “Bans on the Use of Hijab in the Labour Market, CEDAW and the 
Norwegian Gender Equality Act” Fagseminar Holocaust Senteret: “Hijab-forbud: 
Undertrykkende eller frigjørende?”; 2008-03-04. 
 
Hellum, Anne (2007): “Remaking international law, Norway`s incorporation of CEDAW”, 
International research conference, Transnational relations - transnational laws, CULCOM 
Lysebu, 15. juni. 
 
Hellum, Anne (2007): ”Kvinners rettigheter, multikulturalisme og rettslig pluralisme”, 
Institutt for samfunnsforskning, 11. mai. 
 
Hellum, Anne (2007): ”Den muslimske familie- islam og rettslig pluralisme”. Innledning på 
seminaret Juss og empiri, Avdeling for kvinnerett, 22. mars. 
 
Hellum, Anne (2005): “Menneskerettigheter og multikulturalisme”, foredrag ved Institutt for 
samfunnsforskning, 4. november. 
 
Hellum, Anne (2005): Workshop 7: Women’s and girl’s reproductive rights as a site of 
religious and legal contestations, på konferansen Crossroads, 30. mai-7. juni. 
 
Ketscher, Kirsten (2005): Retten til å bære religiøs påkledning i det offentlige rom – sett i lys 
av den danske Føtex-saken, Universitetet i Oslo, 8. desember. 
 
Ketscher, Kirsten (2005): Female Muslim Garments in the Public Room: A Legal Discourse 
on Human Rights, konferencen Crossroads: Debating Womens Rights, Racism and Religion 
in International Relations, Universitetet i Oslo, 30. mai – 1. juni. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2008): Paneldeltaker under DEMROKS avslutningskonferanse. En 
kommentar til NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. 20. november.  
 
Strand, Vibeke Blaker (2008): Foredrag på Juristenes Utdanningssenterets kurs i 
Diskrimineringsrett. Diskriminering på grunnlag av kjønn. 11. november.  
 
Strand, Vibeke Blaker (2008): Innledning under panel på Kjønnsforskning NÅ-konferansen, 
på UiO. Trosfrihet og kjønnsdiskriminering. En rettslig innfallsvinkel til tematikken. 10. 
november. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2008): Innledning på instituttlunsj sammen med professor Aslak Syse.  
På vei mot et generelt diskrimineringsforbud i EU? EF-domstolens avgjørelse i Coleman-
saken 17. juli 2008 og forholdet til norsk rett, 7. oktober. 
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Strand, Vibeke Blaker (2008): Innledning på møte i Menneskerettighetsutvalget i Den norske 
kirke knyttet til NOU 2008:1 ”Kvinner og homofile i trossamfunn”, 13. mai. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2008): Fremleggelse av paper på PhD-seminar i Utrecht. Tittel: 
“Conflicting Rights: How to Balance the Right to Freedom of Religion or Belief and the Right 
to Non-discrimination in Working Life and in Education.” 7. mai. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2008): Innledning på MR-forum på Senter for menneskerettigheter om 
NOU 2008:1 ”Kvinner og homofile i trossamfunn”, 6. mai. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2008): Innlegg på Kjønnsforskningsmessen 2008 med tittel: 
”Trosfrihet versus diskrimineringsvern”. Sluttarrangement for forskningsprogrammet 
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring, 15. april. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2008): Fremleggelse av artikkelutkast på DEMROK internseminar, 
Oslo, 26. mars. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2007): Paneldeltaker i temamøte hos Human Etisk Forbund. ”Hva 
skjer når rettigheter kolliderer?” sammen med Lars Gule og Rolf Kjøde, 5. desember. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2007): Fremlegg av PhD-prosjektet på veiledningsseminar under 
prosjektet Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (DEMROK) 
28. februar.  
 
Strand, Vibeke Blaker (2006): Lunsjseminar i forskergruppen Rettigheter, Individer, Kultur, 
Samfunn, om PhD-prosjektet, 31. oktober. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2006): Internseminar avholdt i Aalborg under prosjektet Demokrati, 
religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter. Innlegg knyttet til PhD-prosjekt med tittelen 
”Vern mot diskriminering i religiøse friskoler”, 3. mai. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2005): Foredrag for Amnesty på Det juridiske fakultet i Oslo med 
tittel: ”Inkorporering av menneskerettigheter, -særlig om kvinnekonvensjonen”, 9. november. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2005): Fremleggelse av PhD-prosjektet på forskningsseminar under 
prosjektet Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter, Oslo, 28. oktober. 
 
Strand, Vibeke Blaker (2005): Innlegg under programseminar for 
Kjønnsforskningsprogrammet (Forskningsrådet) i Ålesund, 16. september. 
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