
Gqual  

Kampanj för en jämn könsfördelning på internationella poster  

Vi som skrivit under denna deklaration har enats i övertygelsen om att jämställdhet och icke-  

diskriminering varken är önskningar eller privilegier; det är rättigheter.  

 

Folkrätten stödjer denna övertygelse. Den förbjuder diskriminering och kräver att stater 

garanterar jämlikhet mellan kvinnor och män. Dessvärre finns det många områden där detta 

inte uppfylls. Gqual syftar till att uppmärksamma det internationella samfundet på ett av 

dessa områden: underrepresentationen av kvinnor på ledarskapspositioner i internationella 

organ.  

 

Kvinnor är underrepresenterade i praktiskt taget alla internationella organ som är ansvariga 

för att övervaka och utveckla folkrätten, mänskliga rättigheter och internationella relationer. 

Detta gäller såväl inom Förenta nationerna som inom regionala organisationer i Amerika, 

Asien, Afrika och Europa.  

 

I september 2015 satt det kvinnor på bara 17 % av samtliga poster inom internationella och 

regionala tribunaler. Exempelvis är bara tre av 15 domare i den Internationella domstolen 

kvinnor; ingen av de sju medlemmarna i den Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga 

rättigheter är kvinna; den Internationella havsrättsdomstolen har 21 domare men bara en är 

kvinna; Internationella brottmålstribunalen för f.d. Jugoslavien har 17 medlemmar men bara 

två är kvinnor.   

 

Dessutom uppgår den kvinnliga representationen till inte mer än 30 % i FN:s kommitté för 

mänskliga rättigheter, FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och 

FN:s kommitté mot tortyr. FN:s kommitté mot påtvingade försvinnanden har två kvinnor 

bland sina 10 medlemmar medan FN:s arbetsgrupp för godtyckliga arresteringar på fem 

medlemmar har en kvinna. Faktum är att 13 av Förenta nationernas särskilda förfaranden som 

funnits så länge att mandaten innehafts av mer än en person aldrig innehafts av en kvinna. 

Vissa av dessa poster har funnits i decennier.     

 

I de flesta fall är det medlemsstaterna som är ansvariga för att nominera kandidater till 

posterna. Samma statsrepresentanter är ansvariga för att respektera icke-

diskrimineringsprincipen. I praktiken har staterna dock inga riktlinjer eller förfaranden som 

respekterar en jämn könsfördelning och jämlikhet att använda sig av vid nominering och 

röstning. Därtill saknar majoriteten av de internationella organen och tribunalerna kriterier, 

regler och mekanismer för att komma tillrätta med den ojämna könsfördelningen. 



  

Artikel 8 i Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor garanterar att 

kvinnor, på lika villkor som män och utan diskriminering, ska ha möjlighet att representera 

sin regering på internationell nivå och delta i arbetet inom internationella organsationer. 

Statistiken visar dock på att detta är något som medlemsstaterna misslyckats med att uppfylla.  

 

Vi tror starkt att för att kunna främja jämställdhet måste institutionerna som är skapade för att 

skydda mänskliga rättigheter, spegla denna princip i sina sammansättningar och i sina 

handlingar. Kvinnor är drabbade av mängder av olika former av diskriminering. Vi främjar 

den här deklarationen med hopp om att våra krav på reflektion ändrar strukturella 

ojämlikheter som påverkar kvinnors möjlighet till tillträde till viktiga internationella arenor. 

 

Därför vill vi: 

 Att riktlinjer och mekanismer på nationell och internationell nivå ska tas fram 

för att garantera och främja en jämn könsfördelning på poster som rör 

internationellt ansvar, inklusive internationella domstolar, 

människorättsorganisationer, FN:s särskilda förfaranden och regionala samt 

internationella organisationer.  

 Att varje lands verkställande makt och utrikesministerier offentligen förbinder 

sig att garantera en jämn könsfördelning vid utnämnande och röstande på 

kandidater i internationella människorättsdomstolar, internationella 

organisationer, diplomatiska poster och andra poster inom regionala och 

internationella organisationer.  

 Att alla som känner sig manade av vår uppmaning till jämlikhet mellan män 

och kvinnor stödjer och främjar de åtaganden som presenterats i 

deklarationen.  

 

För mer information se www.GqualCampaign.org och följ oss på @GqualCampaign.  

http://www.gqualcampaign.org/

