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FORSLAG 

 

A. der henviser til, at humanitære kriser næsten altid medfører enorme menneskelige lidelser 

for den berørte civilbefolkning, navnlig kvinder og børn, herunder krænkelser af den 

internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret; 

B. der henviser til, at beskyttelse af rettighederne for personer, som befinder sig i humanitære 

kriser, i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære 

folkeret anerkendes som en integrerende del af den humanitære indsats og anses for at 

være et af de vigtigste spørgsmål, der skal behandles på det humanitære verdenstopmøde, 

som skal afholdes i maj 2016;  

C. der henviser til, at det i forbindelse med håndteringen af humanitære kriser er nødvendigt 

at finde en balance mellem "effektivitetsgevinster" og "bevarelse af værdier"; 

1. opfordrer det internationale samfund, der træder sammen på det humanitære 

verdenstopmøde, til at vedtage en rettighedsbaseret tilgang til humanitær indsats med det 

formål at finde bedre og mere inkluderende måder at beskytte civilbefolkningen, navnlig 

udsatte grupper som kvinder, børn og religiøse eller etniske minoriteter, at kortlægge 

trusler og sårbarheder samt overvåge krænkelser af menneskerettighederne og den 

humanitære folkeret og dermed bidrage til kampen mod straffrihed; er overbevist om, at 

man ved at opretholde menneskerettighedernes universalitet og øge den fælles forståelse 

blandt alle de aktører, der er involveret i humanitære indsatser, ligeledes styrker de 

grundlæggende humanitære principper om medmenneskelighed, upartiskhed, neutralitet 

og operationel uafhængighed; understreger, at det er nødvendigt at sætte beskyttelse i 

centrum for den humanitære indsats, og beklager dybt ethvert misbrug eller enhver 

krænkelse af de grundlæggende humanitære principper af politiske, militære eller ikke-

humanitære årsager; advarer om, at et sådant misbrug undergraver reelle humanitære 

indsatser og deres personale og bringer dem i fare; fastholder, at foranstaltninger til 

bekæmpelse af terrorisme ikke bør underminere eller være til hinder for den humanitære 

indsats; 

2. understreger, at den humanitære indsats – navnlig under langvarige konflikter og kriser, 

hvor civile bliver internt og eksternt fordrevet i længere perioder – kan spille en afgørende 

og mere proaktiv rolle med hensyn til at styrke de berørte befolkningsgrupper ved at give 

dem større indflydelse og anerkende deres rettigheder og evner; insisterer i denne 

forbindelse på, at det er vigtigt at styrke den lokale og regionale kapacitet til at levere 

humanitær bistand og at sørge for inkluderende processer, hvor de lokale myndigheder, 

civilsamfundet, den private sektor og de berørte befolkningsgrupper inddrages i 

planlægningsprocessen; fastholder imidlertid, at det er vigtigt at tackle de underliggende 

årsager til disse langvarige konflikter og finde en varig politisk løsning på disse 

situationer; 

3. opfordrer til en universel ratifikation af alle internationale instrumenter vedrørende 

beskyttelse af civile, herunder Genèvekonventionen fra 1951, og deres indarbejdelse i den 

nationale lovgivning; opfordrer alle parter, der er involveret i de forskellige konflikter, til 

at respektere leveringen af humanitær bistand og overholde den humanitære folkeret; 
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understreger, at det er nødvendigt, at EU og dets medlemsstater overvåger anvendelsen af 

den humanitære folkeret og stiller gerningsmændene bag krænkelser, herunder ikke-

statslige aktører, til ansvar;  

4. opfordrer det internationale samfund til at styrke sin indsats for at sikre, at den 

humanitære bistand uhindret kan nå frem til alle de befolkningsgrupper, der er i fare; 

bekræfter på ny, at der er et grundlæggende behov for at fremme de humanitære 

hjælpearbejderes sikkerhed, beskyttelse og frie bevægelighed på stedet, idet de i stigende 

grad bliver mål for angreb og trusler, især i konfliktsituationer; understreger, at det er 

nødvendigt at samarbejde om humanitær udvikling ved hjælp af nye metoder, herunder 

fælles vurdering af forskellige risici og farer, flerårlige programmering og finansiering 

samt exitstrategier for humanitære aktører; 

5. fremhæver den centrale rolle, som kvinder spiller for overlevelse og modstandsdygtighed i 

samfund, der er ramt af humanitære kriser, bl.a. i konflikt- og postkonfliktsituationer; 

fremhæver behovet for at tackle de specifikke behov hos og sikre rettighederne for 

kvinder og børn, som udgør størstedelen af de personer, der rammes af humanitære kriser, 

og desuden rammes hårdest heraf; bemærker, at kønsbestemt vold er en af de mest 

udbredte, men mindst anerkendte menneskerettighedskrænkelser og en væsentlig hindring 

for ligestilling mellem mænd og kvinder; minder om, at kvinder og piger, der er blevet 

gravide som følge af voldtægt i konfliktsituationer, skal have passende støtte og gives 

adgang til alle ydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed i overensstemmelse med 

den humanitære folkeret; opfordrer det humanitære verdenstopmøde til at afspejle 

kønsaspektet fuldt ud i den fremtidige udformning af det humanitære system, som vil 

fremkomme af denne høringsproces; 

6. opfordrer til, at der – ved hjælp af de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer 

– sættes særligt fokus på at sikre retten til uddannelse effektivt under langvarige 

humanitære kriser, idet manglen på uddannelse udgør en trussel for børns fremtid og for 

ethvert samfunds videre udvikling; fremhæver betydningen af løbende uddannelse med 

hensyn til at beskytte og fremme fælles og universelle værdier som menneskelig 

værdighed, lighed, demokrati og menneskerettigheder; 

7. understreger, at det er nødvendigt at sørge for ernæring, vand, husly, sanitet og 

lægebehandling, eftersom disse er grundlæggende rettigheder for ethvert menneske; er 

yderst bekymret over risikoen for epidemier som følge af frygtelige sanitære forhold og 

begrænset adgang til sikkert drikkevand og over den manglende adgang til livsvigtige 

lægemidler i humanitære kriser; opfordrer EU til at påtage sig en ledende rolle med 

hensyn til at sikre en passende levering af livsvigtige lægemidler og rent drikkevand i 

forbindelse med humanitære kriser;  

8. henleder opmærksomheden på, at fordrivelse som følge af konflikter, naturkatastrofer 

eller miljøforringelse gør visse befolkningsgrupper særligt sårbare; understreger, at der 

skal ydes passende beskyttelse af menneskerettighederne for flygtninge, internt fordrevne, 

ofre for menneskehandel og andre migranter, der er fanget i kriser, som bringer deres liv i 

fare; udtrykker dyb bekymring over det hidtil uset høje antal flygtninge, eksternt 

fordrevne og migranter i verden i dag og opfordrer det internationale samfund til at 

benytte det humanitære verdenstopmøde til at mobilisere de nødvendige finansielle og 

operationelle ressourcer til at tage denne udfordring op ved især at fokusere på de 
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underliggende årsager; fremhæver betydningen af interreligiøs og interkulturel dialog i 

forbindelse med håndteringen af store flygtningestrømme; opfordrer EU og dens 

medlemsstater til i deres politikker og holdninger i forbindelse med topmødet at prioritere 

den globale flygtningekrise med henblik på at tackle følgerne af og de bagvedliggende 

årsager til denne flygtningestrøm; opfordrer i denne henseende indtrængende det 

humanitære verdenstopmøde til at tilskynde til, at der anvendes mere effektive metoder til 

at bekæmpe menneskehandel og slå ned på rekrutteringen og finansieringen af 

terrorgrupper ved at forebygge og bekæmpe rekruttering, organisering, transport og 

udrustning af terrorkrigere samt finansiering af deres rejser og aktiviteter; understreger 

nødvendigheden og vigtigheden af en hurtig indsats samt en langsigtet, konkret og 

omfattende handlingsplan, der skal anvendes i samarbejde med tredjelande og lokale, 

nationale og regionale aktører, med henblik på at opnå en effektiv strategi mod 

organiserede kriminelle netværk af menneskesmuglere; bemærker, at artikel 14, stk. 1, i 

verdenserklæringen om menneskerettighederne garanterer retten til at søge om og få asyl, 

og fremhæver staternes forpligtelse til ikke at afvise flygtninge ("nonrefoulement"); 

understreger, at det er nødvendigt, at EU, dets medlemsstater og alle internationale aktører 

overholder folkeretten fuldt ud og seriøst påtager sig deres ansvar og pligt til at bistå 

mennesker i fare; 

9. opfordrer indtrængende EU – som verdens største donor af humanitær bistand – til at 

udvise lederskab ved det humanitære verdenstopmøde ved at opfordre til mere fleksible 

metoder til levering af humanitær bistand samt til proaktive og sammenhængende 

foranstaltninger og værktøjer til effektiv kriseforebyggelse; opfordrer indtrængende EU og 

andre donorer til fortsat at leve op til deres finansielle forpligtelser og udvikle metoder til 

at nedbringe den tid, det tager at omsætte de finansielle forpligtelser i handling på stedet; 

påpeger desuden betydningen af rapportering om menneskerettighedssituationen som en 

mekanisme til tidlig varsling af kriser og tilskynder det humanitære verdenstopmøde til at 

tage hensyn hertil i forbindelse med overgangen fra en kultur baseret på efterfølgende 

indsats til en kultur baseret på forebyggelse; 

10. opfordrer alle EU-institutioner, navnlig Kommissionens GD ECHO, samt 

medlemsstaterne til at undersøge de erfaringer, der er gjort med hensyn til at integrere 

menneskerettighederne i den centrale del af den humanitære indsats inden for rammerne 

af FN-systemet, og opfordrer EU til at påtage sig en større rolle med hensyn til at fremme 

og forbedre denne proces; understreger, at det er vigtigt, at der, når EU har vedtaget en 

rettighedsbaseret tilgang til udviklingssamarbejde, sikres politikkohærens og koordinering 

af EU's humanitære bistand og udviklingsbistand; beklager i denne forbindelse dybt, at 

Kommissionens værktøjskasse for en rettighedsbaseret tilgang til udviklingssamarbejde 

udelukker EU's humanitære indsats; opfordrer derfor Kommissionen til som led i sit 

engagement i det humanitære verdenstopmøde at forpligte sig til at udvikle og vedtage en 

rettighedsbaseret tilgang til EU's humanitære indsats. 
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