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CEDAW = Convention on the Elimination of All 
Kinds of Discrimination Against Women 

 

• New Yorkissa 18.12.1979 tehty kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskeva yleissopimus, lyhennys Naisten oikeuksien 
sopimus 

• Suomi allekirjoitti 17.1980 

• Suomi ratifioi 8.8.1986, voimaan 4.10.1986 

• Ensimmäinen raportti  v.1988, 2. v. 1992, 3. v. 1997, 4. v.1999 

• 5. ja 6. yhdessä  v. 2008 ja 7. helmikuussa 2014 
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Sopimuksen 1 artikla 

• Tässä yleissopimuksessa ” naisten syrjintä” tarkoittaa kaikkea 
sellaista sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää, 
poissulkemista tai rajoittamista, jonka vaikutus tai tarkoitus on 
heikentää naisille – miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta ja 
siviilisäädystä riippumatta – kuuluvien yhtäläisten ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien tunnustamista, nauttimista tai toteuttamista 

• Poliittisella, 

• Taloudellisella, 

• Yhteiskunnallisella,  

• Sivistyksellisellä, 

• Kansalaisoikeuksiin liittyvällä tai muilla aloilla, tai mitätöidä nämä 
oikeudet. 
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Eri artikloja 

3. Art. taataan mahdollisuudet harjoittaa ja nauttia ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia tasa-arvoisina miesten kanssa 

 

4. Väliaikaiset erityistoimet ja äitiyssuojaa koskevat erityistoimet 

 

5. Roolijaon ja stereotypioiden poistaminen, lapsen etu  

 

6. Naiskaupan ja naisten prostituutiosta hyötymisen estäminen 

 

7.Syrjinnän poistaminen poliittisesta ja julkisesta elämästä, 
äänestysoikeus ja vaalikelpoisuus, julkisen viran haltijana 
toimiminen, kansalaisjärjestöissä toimiminen 
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Lisää artikkeleita 

8. Oikeus edustaa hallitustaan kansainvälisellä tasolla ja osallistua 
kansainvälisten järjestöjen työhön. 

 

9. Oikeus kansalaisuuden säilyttämiseen  aviomiehen kansalaisuudesta 
huolimatta. Lasten kansalaisuuden osalta samat oikeudet kuin 
miehillä. 

 

10.Koulutuksellinen ja ammatillinen tasa-arvo. Osallistuminen 
urheiluun ja liikuntakasvatukseen. 

 

11. Työelämän tasa-arvo. 
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Artiklat 12 -  

12. Syrjinnän poistaminen terveydenhoidon alalla ml. perhesuun-
nitteluun liittyvät palvelut. Raskauden, synnytyksen ja synnytyksen 
jälkeiset tarvittaessa maksuttomat palvelut. 

 

13. Oikeus perheellisyysetuuksiin, lainoihin ja luottoihin. Oikeus 
osallistua virkistystoimintaan, urheiluun ja kulttuurielämän aloihin. 

 

14. Maaseudun naisten erityisongelmat 

 

15. Oikeudellinen tasa-arvo 

 

16. Avioliitto ja perhesuhteet, oikeudet omaisuuden suhteen 
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International Women’s Rights Action Watch 
Asia Pacific  www.iwraw-ap.org  perustettu 1993 
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http://www.iwraw-ap.org/
http://www.iwraw-ap.org/
http://www.iwraw-ap.org/


CEDAW istunto 2008 
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General Recommendation No.18 Disabled 
Women, articles 3,4,10,11,12,13 &14 
• ( CEDAW 10th session, 1991) 
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Taking into consideration particularly article 3 of the Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,  

Having considered more than 60 periodic reports of States parties, 

and having recognized that they provide scarce information on 

disabled women, 

 

Concerned about the situation of disabled women, who suffer from 

a double discrimination linked to their special living conditions,  

 

Recalling paragraph 296 of the Nairobi Forward-looking Strategies 

for the Advancement of Women, 9 in which disabled women are 

considered as a vulnerable group under the heading "areas of 

special concern",  
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Affirming its support for the World Programme of Action concerning 

Disabled Persons (1982), 10  

 

Recommends that States parties provide 

information on disabled women in their periodic 

reports, and on measures taken to deal with 

their particular situation, including special 

measures to ensure that they have equal 

access to education and employment, health 

services and social security, and to ensure that 

they can participate in all areas of social and 

cultural life.  



CEDAW recyclingcycle 
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