
Kvinnors rättigheter
på lättläst svenska

Sveriges Kvinnolobby



Om FN:s Kvinnokonvention 

Förenta Nationerna, FN, har bestämt att det ska finnas  

bestämmelser om mänskliga rättigheter.  

De mänskliga rättigheterna säger att alla människor  

är lika mycket värda  

och att män och kvinnor har samma rättigheter. 

De mänskliga rättigheterna säger att alla är födda fria  

och att ingen människa ska bli diskriminerad.  

Att bli diskriminerad betyder att bli orättvist behandlad. 

De länder som sagt ja till de mänskliga rättigheterna  

måste också se till att kvinnor och män har lika rättigheter  

när det gäller ekonomi, kultur, politik,  

och när det gäller hur vi kan leva våra liv.  

Ändå blir kvinnor ofta diskriminerade.  

Därför har FN också gjort en konvention om  

att det ska bli slut på diskrimineringen av kvinnor.  

Den kallas för Kvinnokonventionen.



Det finns 30 bestämmelser i konventionen.  

16 bestämmelser handlar om vad länderna ska göra,  

till exempel bestämma om lagar.  

Länderna som sagt ja till Kvinnokonventionen  

har bestämt sig för att göra allt som behövs  

för att få slut på diskrimineringen.

Några få länder har inte sagt ja till bestämmelserna.  

Många andra länder har inte sagt ja till en del av bestämmelserna. 

Sveriges regering sa ja till Kvinnokonventionen år 1980.  

Det betyder att vår regering har bestämt att få slut på  

all diskriminering mot flickor och kvinnor.

Det finns också en handlingsplan för Kvinnokonventionen.

Handlingsplanen kom länderna överens om i Peking år 1995.

Den talar om vad som behöver hända 

för att bestämmelserna ska bli verklighet.



FN:s Kvinnokonvention



Bestämmelse 1: 
Detta är diskriminering 

När kvinnor har sämre möjligheter  

eller blir sämre behandlade än män  

är det diskriminering av kvinnor. 

När kvinnor inte har samma mänskliga rättigheter som män,  

är det diskriminering av kvinnor. 

Diskriminering av kvinnor är också när kvinnor inte har  

samma friheter som män när det gäller politik, ekonomi, kultur  

och att vara aktiva i samhället.



 

Bestämmelse 2: 
Länderna säger nej  
till diskriminering

Länderna säger bestämt nej till all diskriminering av kvinnor.  

Länderna ska arbeta politiskt på bästa och snabbaste sätt  

för att få slut på diskrimineringen. 

Länderna ska skriva lagar som  

förbjuder diskriminering av kvinnor  

och se till att alla följer lagarna. 

Länderna ska se till att  

de som bryter mot lagar om diskriminering kan bli straffade. 

Länderna ska se till att  

domstolar och andra myndigheter skyddar kvinnors rättigheter  

lika bra som männens rättigheter. 

Länderna ska inte göra sådant som diskriminerar kvinnor  

och även se till att inga myndigheter diskriminerar.  

En myndighet är en offentlig organisation  

som styrs av staten eller en kommun.

Länderna ska se till att personer, företag eller föreningar  

inte diskriminerar kvinnor. 

Länderna ska skriva nya lagar  

för att få bort allt i samhället som diskriminerar kvinnor. 

Länderna ska ta bort alla lagar som kan diskriminera kvinnor.



Bestämmelse 3: 
Lika rättigheter 

Länderna ska göra allt de kan  

när det gäller politik, kultur och ekonomi  

för att kvinnor ska kunna utvecklas och få bättre liv. 

Länderna ska också se till  

att kvinnor har samma möjlighet  

och samma frihet som män  

att ha de mänskliga rättigheterna.



 

Bestämmelse 4: 
Tillfälliga lagar kan hjälpa 

Ibland kan länder behöva göra tillfälliga lagar  

för att det ska gå fortare att få ett jämställt samhälle. 

De tillfälliga lagarna är inte diskriminerande  

och länderna ska ta bort dem  

när det har blivit jämställt mellan kvinnor och män. 

Länderna kan bestämma om särskilda lagar  

som skyddar mammor med barn.  

De lagarna är inte diskriminerande. 



Bestämmelse 5: 
Leva jämställt 

Länderna ska göra det som behövs  

för att få slut på sådana sätt att leva och sådana vanor  

som säger att kvinnor är mindre värda än män  

och som gör att kvinnor har ett sämre liv. 

Länderna ska se till att alla förstår  

att kvinnor och män tillsammans har ansvar  

för att ta hand om och uppfostra barnen. 

Barnens rätt till sina föräldrar ska vara det viktiga.



Bestämmelse 6: 
Stoppa handel med kvinnor  

och prostitution 

Länderna ska bestämma lagar  

och arbeta på alla sätt som behövs  

för att ingen ska köpa kvinnor  

eller utnyttja kvinnor i prostitution.



Bestämmelse 7: 
Rätt till politiskt arbete

Länderna ska arbeta för att kvinnor  

inte ska bli diskriminerade i politiken. 

Kvinnor ska ha samma möjligheter som män  

att bli valda till politiker.

Kvinnor ska ha samma möjligheter som män  

att arbeta politiskt för att förändra samhället. 

Kvinnor ska ha samma möjligheter som män  

att vara med i politiska föreningar och i andra föreningar  

för att påverka samhället. 

Kvinnor ska kunna ha alla slags arbeten  

i samhällets institutioner. 



Bestämmelse 8: 
Samarbete med andra länder 

Länderna ska se till att kvinnor har samma möjligheter som män  

att arbeta politiskt för sitt land. 

Kvinnor ska inte bli diskriminerade  

när de arbetar i organisationer i andra länder  

eller som samarbetar med andra länder.



Bestämmelse 9: 
Rätt till medborgarskap 

Kvinnor ska ha samma rätt som män att bli medborgare i ett land  

och att behålla sitt medborgarskap eller byta sitt medborgarskap.  

Att bli medborgare betyder att få fulla rättigheter  

och skyldigheter i ett land.

Lagar ska säga att kvinnors medborgarskap inte ska ändras  

om kvinnan gifter sig med en person från ett annat land,  

eller om partnern byter medborgarskap. 

Kvinnan får inte heller förlora medborgarskapet i ett land  

för att hon gifter sig med en person från ett annat land  

eller för att partnern byter medborgarskap. 

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män  

att påverka vilket medborgarskap deras barn ska ha.



Bestämmelse 10: 
Rätt till utbildning 

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män till utbildningar. 

Kvinnor ska få information om utbildning, få börja studera  

och kunna få betyg från skolor,  

både på landet och i städerna. 

Detta ska gälla alla skolor, från förskola  

till utbildningar på universitet,  

tekniska utbildningar och yrkesutbildningar. 

Kvinnor ska komma in på samma kurser,  

och kunna göra samma prov,  

ha lika kunniga lärare och lika bra skollokaler, böcker och skolmaterial  

som män. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män att söka och få pengar  

för att kunna studera. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män  

att få lära sig läsa och skriva.

Länderna ska se till att  

kvinnor inte slutar sina utbildningar för tidigt. 

Länderna ska hjälpa de flickor och kvinnor  

som har slutat skolan för tidigt. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män  

att vara med på idrott och gymnastik i skolan.

Bestämmelse 10: 
Rätt till utbildning 

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män till utbildningar. 

Kvinnor ska få information om utbildning, få börja studera  

och kunna få betyg från skolor,  

både på landet och i städerna. 

Detta ska gälla alla skolor, från förskola  

till utbildningar på universitet,  

tekniska utbildningar och yrkesutbildningar. 

Kvinnor ska komma in på samma kurser,  

och kunna göra samma prov,  

ha lika kunniga lärare och lika bra skollokaler, böcker och skolmaterial  

som män. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män att söka och få pengar  

för att kunna studera. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män  

att få lära sig läsa och skriva.

Länderna ska se till att  

kvinnor inte slutar sina utbildningar för tidigt. 

Länderna ska hjälpa de flickor och kvinnor  

som har slutat skolan för tidigt. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män  

att vara med på idrott och gymnastik i skolan.



 Bestämmelse 11: 
Rätt till arbete 

Länderna ska se till att kvinnor inte diskrimineras  

på arbetet och i arbetslivet. 

Företag och organisationer som anställer 

ska använda samma bestämmelser 

när de anställer kvinnor som när de anställer män. 

Kvinnor ska ha lika lön som män om de gör samma slags arbete. 

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män att få bidrag  

om de blir arbetslösa, sjuka eller skadade på arbetet. 

Kvinnor ska ha samma rätt till pension som män. 

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män  

att arbeta i en bra arbetsmiljö. 

När kvinnor väntar barn, ska de skyddas extra,  

till exempel ska de få vara lediga om jobbet är tungt. 

Kvinnor som har arbeten som kan vara skadliga om de är med barn  

ska få extra skydd, eller få byta arbete eller få vara sjukskrivna. 

Det ska vara förbjudet att avskeda kvinnor  

för att de gifter sig eller för att de är med barn,  

eller för att de är föräldralediga. 



Kvinnor ska kunna vara lediga från jobbet  

och få pengar av staten när de får barn. 

De ska inte förlora arbetet,  

eller fördelar i arbetet eller bidrag  

för att de får barn. 

Samhället ska ordna till exempel förskola  

så att föräldrar har möjlighet att arbeta  

och vara med och påverka i samhället.



 

Bestämmelse 12: 
Rätt till sjukvård

Länderna ska skriva lagar som får slut på diskriminering  

av kvinnor i sjukvården och hälsovården. 

Kvinnor ska ha lätt att komma till hälsovården. 

Kvinnor ska få information om att skaffa barn  

och om preventivmedel. 

Kvinnor ska få tillräcklig, gratis och bra vård  

när de är med barn, när de föder barn och efter att de fött barn. 

Kvinnor ska få bra mat när de är gravida och när de ammar.



 

Bestämmelse 13: 
Rätt till sin egen ekonomi 

Kvinnor ska ha samma rätt som män  

att få pengar och bidrag till familjen. 

Kvinnor ska ha samma rätt som män  

att ta banklån och andra lån. 

Kvinnor ska ha samma rätt som män 

att hålla på med idrott eller kultur, vara med i föreningar  

och annat som man gör på fritiden. 



Bestämmelse 14: 
Kvinnor på landsbygden 

Kvinnor på landsbygden ska ha samma rättigheter  

som kvinnor i städerna. 

Kvinnor på landsbygden ska ha samma tillgång  

till hälsovård och sjukvård. 

De ska ha samma tillgång till utbildning, arbete och att ta lån.

Kvinnor på landsbygden har rätt att bo bra, ha el och vatten.

Kvinnor på landsbygden ska kunna ta sig fram  

och få information  

på samma villkor som kvinnor och män i städerna.



Bestämmelse 15: 
Lika inför lagen 

Länderna ska se till att lagar gäller lika för kvinnor och män.

Länderna ska se till att kvinnor och män har samma rättigheter  

när det handlar om lagar,  

till exempel att anmäla någon för ett brott. 

Kvinnor ska ha samma rätt som män  

att skriva avtal och äga pengar, hus eller företag. 

Ett avtal som är skrivet så att det försämrar kvinnors rättigheter  

ska inte gälla. 

Länderna ska se till att kvinnor har samma rätt som män  

att resa och att välja var de vill bo.



 Bestämmelse 16: 
Rätt till familjeliv 

Kvinnor ska ha samma rätt att gifta sig som män. 

Kvinnor ska ha rätt att välja vem de vill gifta sig med. 

De ska bara gifta sig om de själva vill. 

Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter  

när de är gifta och om de skiljer sig. 

Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter  

när de är föräldrar, både de som är gifta och ogifta  

när det gäller frågor om barnen. 

Barnens bästa ska alltid gälla först. 

Kvinnor ska ha rätt att välja hur många barn de vill ha,  

och hur lång tid som ska gå mellan att de får barn. 

De har också rätt att få utbildning och information  

så att de kan använda denna rättighet. 

Kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter  

när det gäller att adoptera barn  

eller att vara förmyndare eller god man för barn. 

Kvinnor har samma rättigheter som män  

att till exempel välja efternamn eller välja yrke. 



Varje stat ska ha en lag som säger  

hur ung en person ska vara för att få gifta sig. 

Barn ska inte få gifta eller förlova sig. 

Bara vuxna personer får gifta sig. 

Staten ska skriva ett intyg till personer som gifter sig. 

Intyget är beviset på ett äktenskap. 

Staterna får bara skriva sådana intyg till vuxna personer.



Om Sveriges Kvinnolobby 

Sveriges Kvinnolobby är en organisation  

som samlar andra kvinnoorganisationer. 

Vi hör inte till något politiskt parti  

eller någon särskild kyrka. 

Sveriges Kvinnolobby arbetar  

för att förbättra kvinnors villkor i samhället. 

Sveriges Kvinnolobby är en feministisk organisation. 

Vårt arbete utgår från FN:s bestämmelser i Kvinnokonventionen. 

Konventionen förkortas ibland CEDAW  

efter sitt engelska namn.

Sveriges Kvinnolobby arbetar för att kvinnors perspektiv  

ska tas med i alla politiska, sociala och ekonomiska sammanhang. 

Vi försöker mest påverka de som fattar beslut i samhället. 

Vill din organisation bli medlem eller veta mer om oss? 

Kontakt 

08-33 52 47  

info@sverigeskvinnolobby.se 

Mer om Sveriges Kvinnolobby 

sverigeskvinnolobby.se

CEDAWCEDAW


