Konwencja w sprawie dyskryminacji kobiet

K

onwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979
r.
(Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1982 r. Nr 10, poz. 71)
Część
I
Artykuł 1
W rozumieniu niniejszej konwencji określenie „dyskryminacja kobiet" oznacza wszelkie
różnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu
uszczuplenie albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania,
realizacji bądź korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawowych
wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego,
obywatelskiego i innych.
Artykuł 2
Państwa Strony potępiają dyskryminację kobiet we wszelkich jej formach oraz zgadzają
się prowadzić, za pomocą wszelkich odpowiednich środków i bez zwłoki, politykę likwidującą
dyskryminację kobiet i w tym celu zobowiązują się:
a) wprowadzić zasadę równości mężczyzn i kobiet do swych konstytucji państwowych lub
innych odpowiednich aktów ustawodawczych, jeżeli dotychczas tego nie uczyniły, oraz
zapewnić w drodze ustawodawczej lub za pomocą innych środków realizację tych zasad w
praktyce,
b) podjąć stosowne kroki ustawodawcze i inne działania, obejmujące tam, gdzie jest to
niezbędne, sankcje zabraniające wszelkiej dyskryminacji kobiet,
c) ustanowić ochronę prawną praw kobiet na zasadach równości z mężczyznami oraz
zapewnić w drodze postępowania przed właściwymi sądami państwowymi i innymi organami
publicznymi skuteczną ochronę kobiet przed wszelkimi aktami dyskryminacji,
d) powstrzymywać się od wszelkich działań i praktyk dyskryminujących kobiety i
zapewnić, aby władze i organy publiczne działały zgodnie z tym obowiązkiem,
e) podejmować wszelkie stosowne kroki, aby likwidować dyskryminację kobiet przez
jakiekolwiek osoby, organizacje i przedsiębiorstwa,
f) podejmować wszelkie stosowne kroki, łącznie z ustawodawczymi, w celu zmiany lub
uchylenia wszelkich ustaw, zarządzeń, zwyczajów lub praktyk, które stanowią dyskryminację
kobiet,
g) uchylić wszelkie przepisy karne, które dyskryminują kobiety.
Artykuł 3
Państwa Strony podejmują we wszystkich dziedzinach a w szczególności w dziedzinie
życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, wszelkie stosowne kroki, w tym
również ustawodawcze, dla zapewnienia pełnego rozwoju i awansu kobiet w celu zapewnienia
im posiadania i wykonywania praw człowieka oraz podstawowych wolności na zasadach
równości z mężczyznami.
Artykuł 4
Wprowadzenie przez Państwa Strony tymczasowych zarządzeń szczególnych,
zmierzających do przyspieszenia faktycznej równości mężczyzn i kobiet, nie będzie uważane za
akt dyskryminacji w rozumieniu niniejszej konwencji, jednakże nie może w żaden sposób
pociągać za sobą utrzymania nierównych lub odrębnych norm; zarządzenia te powinny być
uchylone z chwilą osiągnięcia celów w zakresie równości szans i traktowania.
Wprowadzenie przez Państwa Strony specjalnych zarządzeń, w tym również zarządzeń
przewidzianych w niniejszej konwencji, w celu ochrony macierzyństwa nie będzie uważne za
akt dyskryminacji.
Artykuł 5
Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki w celu:
a) zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowania mężczyzn i kobiet w celu
osiągnięcia likwidacji przesądów i zwyczajów lub innych praktyk, opierających się na
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przekonaniu o niższości lub wyższości jednej z płci albo na stereotypach roli mężczyzny i
kobiety,
b) zapewnienia, aby wychowanie w rodzinie wyrabiało właściwe rozumienie
macierzyństwa jako funkcji społecznej oraz poczucie wspólnej odpowiedzialności mężczyzn i
kobiet za wychowanie i rozwój ich dzieci, przy założeniu, że wzgląd na dobro dzieci ma zawsze
podstawowe znaczenie.
Część
II
Artykuł 7
Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki, aby zlikwidować dyskryminacje kobiet
w życiu politycznym i publicznym państwa, a w szczególności aby zapewnić kobietom, na
równych z mężczyznami warunkach, prawa:
a) głosowania we wszystkich wyborach i referendach publicznych oraz wybieralności do
wszelkich organów wybieranych powszechnie,
b) uczestniczenia w kształtowaniu polityki Państwa i jej realizacji, zajmowania stanowisk
publicznych i wykonywania wszelkich funkcji publicznych na wszystkich szczeblach
zarządzania,
c) uczestniczenia w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach zajmujących się
sprawami publicznymi i politycznymi Państwa.
Część
III
Artykuł 10
Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki w celu likwidacji dyskryminacji kobiet,
aby zapewnić im równe prawa z mężczyznami w dziedzinie kształcenia, a w szczególności
zapewniające na zasadzie równości kobiet i mężczyzn:
a) równe warunki orientacji zawodowej, dostępu do studiów i uzyskiwania dyplomów we
wszystkich rodzajach zakładów kształcących, zarówno na wsi, jak i w mieście; równość ta
powinna być zapewniona zarówno w nauczaniu przedszkolnym, ogólnym, technicznym,
zawodowym i wyższym technicznym, jak i we wszystkich formach szkolenia zawodowego,
b) jednakowy dobór programów, jednakowe egzaminy oraz personel nauczający,
posiadający takie same kwalifikacje, równej jakości pomieszczenia szkolne i wyposażenie,
c) Wyeliminowanie wszelkich stereotypowych koncepcji pozycji mężczyzny i kobiety na
wszystkich szczeblach nauczania i we wszystkich rodzajach kształcenia przez popieranie
koedukacji i innych form nauczania, które mogą być pomocne w osiągnięciu tego celu, a
zwłaszcza przez rewizję podręczników i programów szkolnych oraz dostosowanie metod
pedagogicznych,
d) równe możliwości w dziedzinie otrzymywania stypendiów i innych subwencji na studia,
e) równe możliwości dostępu do programów stałego nauczania, w tym również do
programów nauki czytania i pisania dla dorosłych i programów nauczania elementarnego, w
celu jak najszybszego zniwelowania różnicy wykształcenia pomiędzy mężczyznami a kobietami,
f) zmniejszenie liczby uczennic nie kończących szkół oraz organizowanie programów dla
dziewcząt, które przedwcześnie zaprzestały nauki,
g) równe możliwości aktywnego uczestniczenia w sporcie i wychowaniu fizycznym,
h) dostęp do informacji specjalistycznych o charakterze wychowawczym, mających na
celu zapewnienie zdrowia i dobrobytu rodziny, w tym również do informacji i poradnictwa w
zakresie planowania rodziny.
Artykuł 11
Państwa Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich stosownych kroków w celu
likwidacji dyskryminacji kobiet w dziedzinie zatrudnienia, zmierzających do zapewnienia im na
zasadzie równości mężczyzn i kobiet takich samych praw, a w szczególności:
a) prawa do pracy jako niezbywalnego prawa każdego człowieka,
b) prawa do takich samych możliwości zatrudnienia, w tym również równych kryteriów
doboru w zakresie zatrudnienia,
c) prawa swobodnego wyboru zawodu i zatrudnienia, prawa do awansu, stałej pracy oraz
wszelkich świadczeń i warunków pracy, prawa do kształcenia i dokształcania zawodowego, w
tym również do praktyk, doskonalenia zawodowego i stałego szkolenia,
d) prawa do równego wynagrodzenia, w tym również do świadczeń oraz do równego
traktowania za pracę tej samej wartości, jak również do równego traktowania w ocenie jakości
pracy,
e) prawa do zabezpieczenia społecznego, w szczególności w razie przejścia na emeryturę,

bezrobocia, choroby, inwalidztwa i starości lub niezdolności do pracy z innych przyczyn, jak
również prawa do płatnego urlopu,
f) prawa do ochrony zdrowia i bezpiecznych warunków pracy, włączając w to ochronę
zdolności do rodzenia potomstwa.
W celu zapobieżenia dyskryminacji kobiet w związku z zamążpójściem lub
macierzyństwem oraz zapewnienia im faktycznego prawa do pracy, Państwa Strony podejmą
stosowne kroki, aby:
a) zabronić, pod groźbą zastosowania sankcji, zwalniania kobiet z powodu ciąży lub
urlopu macierzyńskiego oraz dyskryminacyjnego zwalniania ze względu na to, że są zamężne,
b) wprowadzić urlop macierzyński z prawem do wynagrodzenia lub do innych
równoważnych świadczeń socjalnych, z zachowaniem prawa do powrotu do poprzedniego
zatrudnienia, do stażu pracy i awansu oraz do uprawnień socjalnych,
c) popierać udzielanie dodatkowych świadczeń społecznych, niezbędnych do umożliwienia
rodzicom łączenia obowiązków rodzinnych z obowiązkami zawodowymi i udziałem w życiu
publicznym, zwłaszcza przez popieranie tworzenia i rozwijania sieci instytucji zapewniających
opiekę nad dziećmi,
d) zapewnić szczególną ochronę kobietom w ciąży w razie stwierdzenia szkodliwości
wykonywanych przez nie rodzajów pracy.
Ustawodawstwo mające na celu ochronę kobiet, w zakresie objętym niniejszym
artykułem, będzie poddawane okresowemu przeglądowi z uwzględnieniem stanu wiedzy
naukowej i technicznej oraz zależnie od potrzeb zmieniane, uchylane lub rozszerzane.
Artykuł 12
Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki zmierzające do likwidacji dyskryminacji
kobiet w dziedzinie opieki zdrowotnej w celu zapewnienia im, na zasadach równości z
mężczyznami, dostępu do korzystania z usług służby zdrowia, w tym również usług związanych
z
planowaniem
rodziny.
Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu Państwa Strony zapewniają
kobietom w czasie ciąży i porodu oraz po porodzie odpowiednie usługi w razie potrzeby, jak
również odpowiednie odżywianie w czasie ciąży i karmienia.
Artykuł 13
Państwa Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich stosownych kroków dla likwidacji
dyskryminacji w stosunku do kobiet w innych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego w
celu zapewnienia im, na zasadzie równości mężczyzn i kobiet, takich samych praw, a w
szczególności:
a) prawa do świadczeń rodzinnych,
b) prawa do pożyczek bankowych i hipotecznych oraz innych form kredytu finansowego,
c) prawa do uczestniczenia w działalności rekreacyjnej, sportowej oraz we wszystkich
formach życia kulturalnego.
Artykuł 14
Państwa Strony wezmą pod uwagę szczególne problemy stojące przed kobietami na wsi i
ich ważną rolę, jaką odgrywają one w życiu gospodarczym swoich rodzin, zwłaszcza przez
pracę w tych dziedzinach gospodarki, w których praca nie jest wynagradzana, a także podejmą
stosowne kroki w celu zapewnienia stosowania postanowień niniejszej konwencji do kobiet w
środowisku
wiejskim.
Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki dla likwidacji dyskryminacji kobiet w
środowiskach wiejskich w celu zapewnienia im, na zasadzie równości z mężczyznami, udziału w
rozwoju środowiska wiejskiego i korzyściach stąd płynących, w szczególności zaś zapewnienia
im prawa do:
a) pełnego udziału w przygotowaniu i realizacji planów rozwoju na wszystkich szczeblach,
b) dostępu do odpowiednich usług w dziedzinie zdrowia, w tym również do informacji,
poradnictwa i usług w zakresie planowania rodziny,
c) bezpośredniego korzystania z programów zabezpieczenia społecznego,
d) korzystania z wszelkich typów kształcenia i nauki, szkolnej lub pozaszkolnej, w tym
również w zakresie nauki pisania i czytania, oraz między innymi z możliwości korzystania z
wszelkich form zbiorowego upowszechniania i popularyzacji, w celu podwyższenia umiejętności
technicznych,
e) organizowania zespołów samopomocy i spółdzielni w celu stworzenia równych szans
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dostępu do korzyści gospodarczych przez zatrudnienie za wynagrodzeniem albo pracę
samodzielną,
f) uczestniczenia we wszelkiej działalności zbiorowej,
g) dostępu do kredytów i pożyczek dla rolników, do ułatwień handlowych, odpowiedniej
technologii oraz równego traktowania w zakresie reform gruntowych i rolnych, jak również w
projektowaniu inwestycji wiejskich,
h) korzystania z odpowiednich warunków życia, a zwłaszcza warunków mieszkalnych,
sanitarnych, dostawy energii elektrycznej i wody, transportu i łączności.
CZĘŚĆ
IV
Artykuł 15
Państwa Strony zapewnią kobietom równość z mężczyznami wobec prawa.
Państwa Strony przyznają kobietom identyczną z mężczyznami zdolność prawną w sprawach
cywilnych i jednakowe możliwości wykonywania tej zdolności. W szczególności zapewnią im
równe prawa w zakresie zawierania umów i zarządzania mieniem oraz jednakowe traktowanie
we
wszystkich
stadiach
postępowania
sądowego.
Państwa Strony zgadzają się, że wszystkie umowy i wszelkie inne dokumenty prywatne — bez
względu na ich rodzaj — jeżeli ich skutki prawne mają na celu ograniczenie zdolności prawnej
kobiet,
będą
uważane
za
nieważne
i
niebyłe.
Państwa Strony zapewnią mężczyznom i kobietom równe uprawnienia w zakresie
ustawodawstwa normującego prawa jednostek do wolności wyboru miejsca zamieszkania lub
pobytu.
Artykuł 16
Państwa Strony podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu likwidacji dyskryminacji kobiet
we wszystkich sprawach wynikających z zawarcia małżeństwa i stosunków rodzinnych, a w
szczególności zapewnią, na warunkach równości z mężczyznami:
a) równe prawo zawierania małżeństwa,
b) równe prawo swobodnego wyboru małżonka i zawierania małżeństwa wyłącznie za
własną swobodną i pełną zgodą,
c) równe prawa i obowiązki w czasie trwania małżeństwa i po jego rozwiązaniu,
d) równe prawa i obowiązki rodzicielskie, niezależnie od tego, czy rodzice są
małżeństwem, w sprawach dotyczących ich dzieci; we wszystkich przypadkach dobro dzieci
będzie najważniejsze,
e) równe prawa w zakresie swobodnego i świadomego decydowania o liczbie dzieci i
odstępach czasu między ich narodzinami oraz w sprawach dostępu do informacji, poradnictwa i
środków umożliwiających korzystanie z tego prawa,
f) równe prawa i obowiązki w zakresie opieki, kurateli, wychowania i przysposobienia
dzieci oraz w zakresie innych podobnych instytucji, jeżeli prawo krajowe je przewiduje; we
wszystkich przypadkach dobro dzieci będzie najważniejsze,
g) równe prawa osobiste męża i żony, w tym również w zakresie wyboru nazwiska,
zawodu i zajęcia,
h) równe prawa każdego z małżonków w odniesieniu do własności, nabywania,
rozporządzania, zarządzania, użytkowania i dysponowania mieniem, zarówno bezpłatnie, jak i
odpłatnie.
Przyrzeczenie małżeństwa oraz małżeństwo dziecka nie będą miały skutku prawnego;
zostaną podjęte wszelkie niezbędne kroki, w tym również ustawodawcze, w kierunku
określenia dolnej granicy wieku zdolności do zawarcia małżeństwa i wprowadzenia
obowiązkowego wpisu małżeństw do urzędowego rejestru.
CZĘŚĆ
VI
Artykuł 23
Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie narusza jakichkolwiek dalej idących
postanowień, prowadzących do osiągnięcia równości między mężczyznami i kobietami,
zawartych:
w
ustawodawstwie
Państwa
strony
lub
w jakiejkolwiek innej konwencji międzynarodowej, umowie lub porozumieniu wiążących dane
Państwo.
Artykuł 24
Państwa Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków na szczeblu
krajowym, koniecznych do pełnej realizacji praw uznanych w niniejszej konwencji.
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