
Eksempler på omtale av Yogyakarta-prinsippene 
i norsk kontekst: 

 
A. Regjeringens handlingsplan:  
Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009–2012 
 

Få dager etter at den kjønnsnøytrale ekteskapsloven var vedtatt av Stortinget i juni 2008, 
publiserte regjeringen denne handlingsplanen. Yogyakarta-prinsippene var helt ukjent for de aller 
fleste og hadde knapt vært nevnt noe sted i debatten om ekteskapsloven fram mot 2008. Men i 
handlingsplanen står det følgende på side 45: 
«Videre støtter Norge Yogyakarta-prinsippene som tar for seg en rekke menneskerettigheter og 
ser hvordan de bør gjennomføres overfor personer uavhengig av seksuell orientering og 
kjønnsuttrykk.» 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/handlingsplaner/hpl_lhbt_september_2008.pdf 

 

B. Likestillings- og diskrimineringsombudet – www.ldo.no 
Ved å søke på ordet «Yogyakarta» på nettstedet LDO.no, finner man at Yogyakarta-prinsippene blir sitert i 
12 forskjellige artikler og dokumenter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. 
 

C. Norsk innsats for menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet - 
Veiledning for Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene 
https://www.regjeringen.no/contentassets/b7384abb48db487885e216bf53d30a3c/lhbt_veileder.pdf 

 
* Side 3: «Norge støtter også de såkalte Yogyakarta-prinsippene som tar for seg en rekke 
menneskerettigheter og hvordan disse bør gjennomføres overfor seksuelle minoriteter.»  
* Side 4: «I FN bruker man begrepet seksuell orientering og kjønnsidentitet (sexual orientation and gender 
identity, SOGI), som i Yogyakartaprinsippene blir definert på følgende måte: …»  
 

D. Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 
Før Lov om endring av juridisk kjønn ble vedtatt i 2016, uttalte en jusprofessor til instituttets nettsted: 
– I år er det ekstra interessant å se på dette feltet siden det nå er ti år siden Yogyakarta-prinsippene ble 
skrevet, sier Hellum. 

– Yogakarta-prinsippene har i løpet av denne perioden fått en sentral rolle, på tross av at den er en 
deklarasjon som formelt sett ikke er rettslig bindende på samme måte som en konvensjon. Prinsippene har 
gitt støtet til lovreformer i mange land, herunder Norge. De siteres hyppig av internasjonale og nasjonale 
rettsinstanser, forteller hun.  

https://www.jus.uio.no/ior/forskning/aktuelle-saker/2016/transpersoners-rettigheter-styres-av-gammeldagse-t.html 

 

E. Kriminalomsorgen: Dokumentet Retningslinjer for transpersoner i varetekt eller under 

straffegjennomføring. I punkt 5.1 i dette fire siders dokumentet står det: 
«Transpersoner er ikke sikret rettigheter i form av en egen konvensjon. Imidlertid er transpersoner 
beskyttet av de internasjonale menneskerettigheter som Norge har sluttet seg til. Hva dette 
innebærer i praksis, er utdypet og konkretisert blant annet i de såkalte Yogyakartaprinsippene ….»   
 
* Dokumentet beskriver hvordan fengslede transpersoner skal behandles. Har f.eks. en 
transkvinne med mannskropp rett til å sone i kvinnefengsel? – Man finner dokumentet ved å søke 
på tittelen eller på noen formuleringer i sitatet. 
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