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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 

resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0024/2016 

Europaparlamentets resolution om situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande 

i EU  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget),  

– med beaktande av artiklarna 8 och 78 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget), 

– med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, 

– med beaktande av konventionen från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, samt 

av protokollet till den från 1967, 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, 

– med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor (Cedaw), och av den allmänna rekommendationen nr 32 av 

den 14 november 2014 från kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor, 

om de könsrelaterade dimensionerna av flyktingstatus, asyl, nationalitet och statslöshet 

bland kvinnor, 

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 

mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen), 

– med beaktande av Pekingdeklarationen och handlingsplanen, som antogs den 15 

september 1995 vid den fjärde internationella kvinnokonferensen, samt av de 

slutdokument som antogs vid FN:s extra sessioner Peking +5, Peking +10, Peking +15 

och Peking +20, 
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 maj 2015 En europeisk 

migrationsagenda (COM(2015)0240), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2015 EU:s åtgärdsplan 

mot smuggling av migranter (2015–2020),  

– med beaktande av rådets slutsatser av den 12 oktober 2015 om migration, särskilt det 

åtagande som uttrycktes om kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 

5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess 

offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 

25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för 

stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 

2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 

16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av 

tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 

26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt 

skydd, 

– med beaktande av förslaget till förordning om upprättande av EU:s gemensamma 

förteckning över säkra ursprungsländer enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla 

internationellt skydd och om ändring av direktiv 2013/32/EU, 

– med beaktande av förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration 

och internationellt skydd, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 

26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är 

ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 26 oktober 2015 Handlingsplan för 

jämställdhet 2016–2020,  

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 mars 2015 Genomförandet av 

den europeiska grannskapspolitiken 2014 (SWD(2015)0076,  

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 
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A. Fler män, kvinnor och barn än någonsin tidigare söker internationellt skydd i EU till 

följd av pågående konflikter, regional instabilitet och kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna, bland annat i form av könsrelaterat våld och våldtäkt som vapen i krig.  

B. I genomsnitt är var tredje asylsökande kvinna. Från början av 2015 och fram till 

november månad samma år anlände runt 900 000 människor via Medelhavet till 

Europas kuster, och omkring 38 % av dessa utgjordes av kvinnor och barn. 

FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har rapporterat att sedan januari 2016 är 55 % av 

dem som når Grekland för att söka asyl i EU kvinnor och barn. 

C. Asylsökande kvinnor och flickor har särskilda skyddsbehov och andra problem än män, 

och därför måste genomförandet av asylåtgärder och asylförfaranden ha ett 

genusperspektiv. 

D.  Tusentals människor har redan mist livet under resan till Europa, och många av dessa 

var kvinnor. 

E. För att kunna hantera en sådan massiv kris måste det finnas solidaritet medlemsstaterna 

emellan vad gäller den ekonomiska och humanitära börda den medför. 

F. Samarbete med tredjeländer är avgörande för att minska den ström av migranter som 

riskerar sina liv för att ta sig till EU. 

G. Snabbare förfaranden för laglig humanitär migration skulle bidra till en minskad 

tillströmning. 

H. Det förekommer rapporter om att kvinnor och barn bedriver överlevnadssex för att 

kunna betala smugglare så att de kan fortsätta sin resa till EU.  

I. Genom att stärka kontrollerna vid EU:s yttre gränser och bekämpa smugglarnas 

verksamhet skulle liv kunna räddas och förtroendet för lagliga vägar till EU öka. 

J.  Asylansökningar som föranleds av våld bör handläggas på ett sätt som skyddar kvinnor 

mot sekundär viktimisering under asylprocessen.  

K. Enligt UNHCR söker varje år uppskattningsvis 20 000 kvinnor och flickor från 

ursprungsländer där kvinnlig könsstympning förekommer asyl i EU. Ett betydande antal 

kvinnor som söker asyl gör det av fruktan för könsstympning. Enligt uppskattningar 

från UNHCR är 71 % av de kvinnor som söker asyl i EU från länder med kvinnlig 

könsstympning sådana som har överlevt kvinnlig könsstympning. Rättspraxis från 

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har satt stopp för utvisningen av flickor 

som riskerar att utsättas för könsstympning på grund av den oåterkalleliga skada som 

detta troligtvis skulle innebära för deras fysiska och psykiska hälsa.  

L. Kvinnor och barn som skiljs åt från sina familjemedlemmar löper större risker. 

M. Kvinnors behov i samband med mottagande och förvar skiljer sig från männens behov, 

framför allt riskerar de i högre grad att utsättas för könsrelaterat våld om anläggningar 

och åtgärder inte anpassats till deras behov. 
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N. Kvinnor behöver särskilda utrymmen där de kan ta hand om sina barn och andra 

anhöriga. 

O. Anläggningar för mottagning och förvar av kvinnor och flickor på flykt eller som söker 

asyl bör kunna erbjuda hälso- och sjukvård tillhandahållen av personal med rätt 

kompetens. 

P. Flickor som flyr undan konflikter och förföljelse löper större risk att utsättas för 

människohandel, övergrepp och sexuellt utnyttjande, särskilt av kriminella nätverk som 

drar nytta av den situation som asylsökande och flyktingar befinner sig i, och av 

kvinnors och flickors utsatthet.  

Q. Det finns en klar koppling mellan den nuvarande migrationskrisen och den ökade 

smuggling av och handel med människor som har en tydlig genusaspekt. 

R.  Social och kulturell integration av flyktingkvinnor och flyktingflickor i behov av 

internationellt skydd är ett sätt att undvika människohandel och andra former av 

utnyttjande. 

S.  Det saknas uppgifter för att konkret kunna mäta hur effektiva de nuvarande verktyg är 

som rör situationen för flyktingkvinnor och flyktingflickor. 

T. När det gäller en sådan känslig fråga måste medlemsstaternas befogenheter respekteras 

fullt ut, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. 

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samarbete med 

parlamentet förbättra situationen för kvinnor och flickor på flykt och som söker asyl och 

att beakta deras särskilda behov, i enlighet med följande rekommendationer. 

EN MIGRATIONSPOLITIK FÖR EU SOM HJÄLPER KVINNOR OCH MÄN 

2. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att stärka EU:s migrationspolitik, eftersom 

alla svar på migrationskrisen måste vara globala och en förbättrad hantering av 

migrantströmmarna i hög grad skulle gynna kvinnor och flickor på flykt och som söker 

asyl, eftersom de är mer riskutsatta under sin resa, såsom att 

i) fortsätta kampen mot smugglare och människohandlare som utsätter tusentals 

människor för livsfara och snabbt anta, i samarbete med parlamentet, gränspaketet 

för att intensifiera kontrollerna vid EU:s yttre gränser, 

ii) se till att det finns trygga och lagliga inresevägar till EU för flyktingar och 

asylsökanden som flyr undan konflikter och förföljelse inom ramen för en 

integrerad strategi för laglig humanitär migration inom klart definierade grupper, 

iii) genomföra vidarebosättningsprogram under överinseende av UNHCR eftersom de 

är väletablerade humanitära program och ett användbart verktyg för att hantera 

ordnade inresor i EU för personer i behov av internationellt skydd, 
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iv) genomföra rådets beslut som fastställer en tillfällig och extraordinär 

omplaceringsmekanism för personer, däribland kvinnor och flickor, i tydligt 

behov av internationellt skydd, 

v) stärka de bestämmelser som gäller förteckningen över säkra ursprungsländer för 

att stödja en snabb behandling av asylansökningar från personer med ursprung i 

länder som betecknas som säkra, och ett snabbt återvändande av de sökande i 

sådana fall. 

ASYLFÖRFARANDEN MED ETT GENUSPERSPEKTIV 

3. Europaparlamentet efterlyser en tillämpning av asylförfaranden som tar vederbörlig 

hänsyn till kvinnors och flickors särskilda behov, i enlighet med EU-rätten och 

internationella standarder genom att 

i) tillåta och uppmuntra kvinnor och flickor på flykt och som söker asyl att registrera 

sig individuellt, och garantera deras rätt att begära kvinnlig intervjuare och 

kvinnlig tolk,  att få ett personligt samtal utan en eventuellt tredje part och att 

under tiden få lämplig barnomsorg och omsorg för anhöriga,   

ii) se till att de ansökningar som lämnas av könsspecifika skäl behandlas av särskilt 

utbildad personal för att garantera en lämplig bedömning av dessa,  

iii) uppmärksamma könsrelaterat våld som den sökande kan ha utsatts för, bland 

annat (men inte enbart) kvinnlig könsstympning, när ansökan bedöms, 

iv) säkerställa att kvinnor och flickor på flykt och som söker asyl i god tid 

tillhandahålls all relevant information om sina rättigheter i asylförfaranden och 

alla de särskilda tjänster som finns tillgängliga för kvinnor som söker asyl. 

GENUSMEDVETNA ANLÄGGNINGAR 

4. Europaparlamentet vill se att de anläggningar för mottagande och förvar där det finns 

kvinnor och flickor anpassas till deras särskilda behov genom att man 

i) tillhandahåller separata badrum och sovplatser för kvinnor och flickor, men också 

lämpliga utrymmen för mödrar och deras barn,  

ii) tillgodoser kvinnors särskilda hygienbehov i samband med förvar, ökar antalet 

kvinnliga vakter och väktare samt ger all personal som arbetar med kvinnor i 

förvar utbildning om kvinnors könsspecifika behov och mänskliga rättigheter, 

iii) erbjuder lämplig hälso- och sjukvård för gravida kvinnor och flickor. 

BEKÄMPA MÄNNISKOHANDEL 

5. Europaparlamentet fördömer alla former av människohandel, utnyttjande och sexuella 

övergrepp, och kräver att kampen mot dessa fenomen ska intensifieras genom att  
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i) underteckna och ratificera Istanbulkonventionen och se till att direktiv 

2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd 

av dess offer och direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för 

brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem, genomförs fullt ut, 

ii) garantera att välkomnandet av nya migranter kombineras med en stabil 

integrationspolitik (obligatoriska språkkurser, undervisning om EU:s värderingar 

och principer, vilka EU värderar mycket högt, såsom varje människas värdighet 

och jämställdheten mellan kvinnor och män), 

iii) öka polissamarbetet och det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna, 

inklusive med Europol, Frontex, Eurojust och stödkontoret för samarbete i 

asylfrågor (Easo), 

iv) tillhandahålla ytterligare möjligheter till barnomsorg för att hjälpa kvinnliga 

flyktingar och asylsökande att bli ekonomiskt oberoende, 

v) kämpa för kvinnors rättigheter i afrikanska länder och Mellanöstern och hjälpa till 

att förbättra deras situation genom humanitärt bistånd och utvecklingspolitik. 

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra dessa 

rekommendationer i enlighet med sina respektive behörighetsområden, och betonar 

vikten av utbyte av bästa praxis, särskilt där medlemsstaterna har exklusiv behörighet. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samla in könsuppdelad statistik i 

samarbete med myndigheterna för rättsliga och inrikes frågor (RIF), med särskilt fokus 

på de delar vars mål är att mäta asylförfarandenas och asylpolitikens effekter på kvinnor 

och flickor. 

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen.  

Or. en 

 


