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FORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. tager skarpt afstand fra fænomenet med indskrænkning af civilsamfundets spillerum, som 

er en del af et globalt, autoritært fremstød mod demokratiet og menneskerettighederne; 

beklager, at ytringsfriheden ofte begrænses i visse tredjelande for at bringe kritiske røster 

eller kritik til tavshed, også online ved at blokere det mobile internet, begrænse sociale 

medier og forbyde kommunikation med udenlandske grupper; minder om, at visse 

grupper, såsom kvinder, unge, LGBTI-personer, mindretal som for eksempel romaer, 

indfødte folk og personer med handicap, lider uforholdsmæssigt meget under disse 

begrænsninger; opfordrer regeringerne til at undersøge og sikre ansvarlighed for tilfælde 

af chikane og intimidering mod civilsamfundsorganisationer og individuelle aktivister, 

som blot gør brug af deres ret til ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed; advarer mod 

sikkerhedsstyrkers tiltagende anvendelse af unødig og overdreven magt for at undertrykke 

forsamlinger, bl.a. ved hjælp af overvågning, vilkårlige tilbageholdelser, tortur og 

mishandling samt idømmelse af dødsstraf; giver udtryk for bekymring over de alvorlige 

begrænsninger, der er lagt på pressefriheden af visse stater, som afvikler uafhængige 

medier ved hjælp af chikane og repressiv lovgivning, hvilket tvinger journalister og 

bloggere til at vælge mellem selvcensur, chikane og arrestation og eksil; minder om, at 

langsigtet stabilitet, demokrati og et samfunds modstandsdygtighed kun kan opnås og 

opretholdes ved at sikre åbenhed og autonomi i borgerfora samt retten til ytringsfrihed, 

meningsfrihed, herunder på internettet, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed; bemærker, 

at begrænsninger af og trusler mod civilsamfundet også kan komme fra ikke-statslige 

aktører, herunder fra erhvervssektoren; fordømmer den straffrihed, som en række stater 

nyder godt af, når de angriber civilsamfundet, og beklager, at forholdet mellem visse 

stater og EU ikke altid berøres af disse angreb; 

2. er dybt bekymret over det stigende antal angreb mod menneskerettighedsforkæmpere i 

hele verden; opfordrer EU og navnlig næstformanden i Kommissionen/Unionens 

højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til at 

indføre en politik med henblik på systematisk og utvetydigt at fordømme drab på 

menneskerettighedsforkæmpere og alle forsøg på at udsætte dem for enhver form for vold, 

forfølgelse, trusler, chikane, tvungen forsvinding, fængsling eller vilkårlig tilbageholdelse, 

at fordømme de personer, der begår eller tolererer sådanne grusomheder, samt at optrappe 

det offentlige diplomati for at vise åben og klar støtte til menneskerettighedsforkæmpere; 

opfordrer EU-delegationerne og medlemsstaternes diplomatiske personale til fortsat aktivt 

at støtte menneskerettighedsforkæmpere, navnlig ved systematisk at overvåge retssager, 

besøge dem i fængslet og udsende erklæringer om enkeltsager, hvis det er relevant; 

3. understreger, at indskrænkningen af civilsamfundets spillerum er et globalt fænomen, som 

ikke er begrænset til udviklingslandene, men også - og i stigende grad - forekommer i 

etablerede demokratier og mellem- og højindkomstlande, herunder i EU-medlemsstater og 

blandt nogle af EU's nærmeste allierede; opfordrer EU og dets medlemsstater til at gå 

foran med et godt eksempel ved at værne håndfast om civilsamfundets grundlæggende 

rettigheder samt til at sætte ind over for alle negative tendenser på dette område; 

4. opfordrer EU til at erkende, at der er behov for at yde rådgivning til regeringer, politiske 

partier, parlamenter og forvaltninger i modtagerlandene om udvikling af strategier med 
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henblik på at etablere et passende retligt, administrativt og politisk klima, som kan sætte 

civilsamfundsorganisationer i stand til at arbejde effektivt; 

5. mener, at EU bør benytte sine udenrigspolitiske instrumenter, herunder 

menneskerettigheds- og udviklingsinstrumenter og bilaterale aftaler med tredjelande, til at 

afhjælpe de strukturelle årsager til problemet med indskrænkningen af civilsamfundets 

spillerum og udforme en flerstrenget tilgang, eftersom nogle lande, herunder 

udviklingslande, pålægger restriktioner, som f.eks. vilkårlige registrerings- og 

rapporteringskrav, fordrejede strafferetlige anklager, herunder injurielove, razziaer og 

revisioner, terrorbekæmpelsesforanstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger, rejseforbud, 

indefrysning af aktiver og frihedsberøvelse; udtrykker bekymring over, at 

civilsamfundsorganisationer, som lovligt modtager udenlandsk finansiering, kan blive 

stemplet som "udenlandske agenter", hvilket stigmatiserer dem og i væsentlig grad øger 

de risici, de står over for; opfordrer EU til at styrke sine instrumenter og politikker, der 

omhandler institutionsopbygning og retsstatsforhold, og til at fastsætte solide benchmarks 

for ansvarliggørelse og bekæmpelse af straffrihed for vilkårlige anholdelser, overgreb fra 

politiets side, tortur og anden mishandling af menneskerettighedsforkæmpere, og holde 

sig for øje, at kvinder og mænd oplever dette forskelligt; 

6. mener, at der er nødt til at være en tydeligere sammenhæng mellem EU's forskellige 

udenrigspolitiske instrumenter: For eksempel bør der ved fastsættelsen af bevillinger til 

udviklingsbistand til tredjelande tages højde for tendenserne og situationen med hensyn til 

forsvar af menneskerettighederne og de demokratiske frihedsrettigheder i det pågældende 

land og for, hvor tæt landets udenrigspolitiske holdninger ligger på EU's; 

7. opfordrer Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), 

medlemsstaterne, NF/HR og EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til mere 

højlydt, konsekvent og rettidigt at gøre indsigelse i god tid inden vedtagelsen af restriktive 

love og praksis over for civilsamfundsorganisationer og systematisk at rejse dette 

spørgsmål i politiske dialoger og menneskerettighedsdialoger på højeste niveau; advarer 

mod brug af en overdrevent bred definition af terrorisme til at lukke munden på 

journalister, menneskerettighedsforkæmpere og politiske dissidenter; mener, at EU-

aktører bør fortsætte med at anvende konditionalitet, når der afsættes finansiel bistand til 

regeringer i udviklingslande, med udgangspunkt i det spillerum civilsamfundet gives; 

fremhæver den vigtige rolle, som EU-delegationerne spiller med hensyn til at støtte 

civilsamfundsorganisationer og individuelle aktivister, bl.a. ved at tilbyde bistand i 

forbindelse med retlige processer og overvåge retssager mod 

menneskerettighedsforkæmpere, og tilskynder til, at delegationerne involveres yderligere; 

mener, at medlemsstaterne i tilfælde af en hurtig og dramatisk indskrænkning af 

civilsamfundets spillerum på højt niveau og offentligt bør anerkende de berørte 

NGO'er/individuelle menneskerettighedsforkæmpere for deres arbejde, f.eks. ved at 

besøge dem i forbindelse med officielle besøg; 

8. opfordrer alle aktører i EU til i multilaterale fora at arbejde mere effektivt for en styrkelse 

af den internationale retlige ramme, der ligger til grund for demokratiet og 

menneskerettighederne, bl.a. ved at indgå i et samarbejde med multilaterale organisationer 

såsom FN, herunder FN's særlige procedurer og FN's Menneskerettighedsråds universelle 

regelmæssige gennemgangsmekanisme, samt regionale organisationer som f.eks. 

Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), Den Afrikanske Union (AU), 

Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), Den Arabiske Liga og kredsen 
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af demokratiske staters arbejdsgruppe om fremme og beskyttelse af civilsamfundet 

(Working Group on Enabling and Protecting Civil Society); minder om, hvor vigtigt det er 

for Unionen at etablere en inkluderende menneskerettighedsdialog med alle partnerstater 

ved at inkludere civilsamfundsorganisationer; opfordrer både Unionen og dens 

medlemsstater til at optrappe deres programmer for god regeringsførelse med tredjelande 

og til at fremme udvekslingen af god praksis med hensyn til inklusion og deltagelse af 

civilsamfundsorganisationer i beslutningsprocesser; mener, at det er nødvendigt at fremme 

trepartsdialoger mellem regeringer, EU og civilsamfundsorganisationer, også om 

vanskelige spørgsmål som sikkerhed og migration; 

9. anmoder om, at der etableres en mekanisme for overvågning og tidlig varsling om 

indskrænkning af spillerum ("Shrinking Space Monitoring and Early Warning") med 

deltagelse af de relevante EU-institutioner, der kan holde øje med trusler mod 

civilsamfundets spillerum og menneskerettighedsforkæmpere og udsende en advarsel, når 

der er bevis for, at et udviklingsland er ved at udarbejde nye alvorlige restriktioner over 

for civilsamfundet, eller når regeringen benytter statsligt organiserede ikke-statslige 

organisationer (GONGO'er) til at foregive, at der findes et uafhængigt civilsamfund, 

således at EU er i stand til at reagere mere rettidigt, koordineret og konkret; 

10. forpligter sig til årligt og i tæt samråd med relevante institutionelle aktører og NGO-

aktører at udarbejde en liste over de lande, hvor civilsamfundets spillerum er mest truet; 

11. opfordrer Kommissionen til at øge det europæiske instrument for demokrati og 

menneskerettigheders (EIDHR's) midler til at tackle indskrænkningen af spillerummet og 

situationen for menneskerettighedsforkæmpere; beklager dybt, at de årlige beløb i nogle 

lande er meget lave; opfordrer Kommissionen til at finde frem til nye former for 

aktiviteter, der skal finansieres af EIDHR, ved at vælge en sammenhængende tilgang til 

civilsamfundsorganisationer og til at fortsætte bestræbelserne på at indføre en mere 

fleksibel og forenklet procedure for at få adgang til finansiering fra EIDHR, navnlig når 

det drejer sig om unge mennesker, herunder mere markante undtagelser for de 

civilsamfundsorganisationer, der er i særlig fare, og støtte til ikke-registrerede grupper, 

som i sidste instans bør anerkendes af myndighederne; mener, at der bør lægges større 

vægt på støtte til lokale grupper og aktører, idet menneskerettighedsspørgsmål ofte 

opleves på en mere reel og akut måde på lokalt plan; gentager betydningen af, at EIDHR 

yder presserende direkte finansiel og materiel støtte til truede 

menneskerettighedsforkæmpere, og af nødfonden, der sætter EU-delegationerne i stand til 

at yde dem direkte ad hoc-tilskud; anerkender betydningen af koalitioner eller konsortier 

af internationale og nationale civilsamfundsaktører for at fremme og beskytte lokale 

NGO'ers arbejde mod repressive foranstaltninger; opfordrer Kommissionen, EU-

Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at fremme en effektiv fælles implementering af 

EU-retningslinjerne om menneskerettighedsforkæmpere i alle tredjelande, hvor 

civilsamfundet er truet, ved at vedtage lokale strategier for, hvordan de operationaliseres i 

fuld udstrækning; 

12. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at etablere bedste praksis og 

udvikle klare benchmarks og indikatorer i relation til indskrænkningen af spillerum inden 

for rammerne af EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati og 

EIDHR's midtvejsrevision med henblik på at måle de konkrete fremskridt. 
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