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FÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet fördömer företeelsen med det krympande utrymmet för det civila 

samhället, vilket är en del av en global auktoritär motreaktion mot demokrati och 

mänskliga rättigheter. Parlamentet beklagar att yttrandefriheten i vissa tredjeländer ofta 

begränsas för att tysta avvikande åsikter eller kritik, även på nätet genom att blockera 

mobilt internet, begränsa sociala medier och förbjuda kommunikation med utländska 

grupper. Parlamentet påminner om att vissa grupper såsom kvinnor, unga personer, 

hbti-personer och minoriteter, till exempel romer, ursprungsbefolkningar och personer 

med funktionsnedsättning drabbas oproportionerligt på grund av dessa begränsningar. 

Parlamentet uppmanar regeringarna att utreda och säkerställa ansvarsskyldighet för 

trakasserier och hot mot organisationer i det civila samhället och mot enskilda 

aktivister, som bara utövar sin yttrande-, förenings-, och mötesfrihet. Parlamentet varnar 

för den ökade användningen av onödiga och överdrivna maktmedel från 

säkerhetsstyrkor för att slå ner mot sammankomster, inbegripet genom övervakning, 

godtyckliga kvarhållanden, tortyr och annan misshandel samt införandet av dödsstraffet. 

Parlamentet uttrycker sin oro över de allvarliga begränsningar av pressfriheten från 

vissa stater, som undertrycker oberoende medier genom trakasserier och repressiv 

lagstiftning, som tvingar journalister och bloggare att välja mellan självcensur, 

trakasserier och arresteringar eller exil. Parlamentet påminner om att ett samhälles 

långsiktiga stabilitet, demokrati och motståndskraft endast kan uppnås och upprätthållas 

genom att säkerställa ett öppet och självständigt offentligt rum, och genom att 

upprätthålla rätten till yttrandefrihet och åsiktsfrihet, däribland på internet, och rätten att 

delta i fredliga sammankomster samt föreningsfriheten. Parlamentet konstaterar att 

begränsningar och hot mot det civila samhället också kan komma från icke-statliga 

aktörer, däribland näringslivet. Parlamentet fördömer den straffrihet som ett antal stater 

åtnjuter i sina angrepp mot det civila samhället och beklagar att dessa angrepp inte alltid 

påverkar relationerna mellan dessa stater och EU. 

2. Europaparlamentet är djupt oroat över det växande antalet attacker mot 

människorättsförsvarare över hela världen. Parlamentet uppmanar EU, och i synnerhet 

vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik att anta en politik som systematiskt och otvetydigt fördömer dödandet 

av människorättsförsvarare och alla försök att utsätta dem för alla former av våld, 

förföljelser, hot, trakasserier, påtvingade försvinnanden, frihetsberövande eller 

godtyckliga gripanden, att fördöma dem som begår eller tolererar sådana grymheter och 

att utöka offentlig diplomati för öppet och tydligt stöd till människorättsförsvarare. 

Parlamentet uppmuntrar EU-delegationerna och medlemsstaternas diplomatiska 

beskickningar att fortsätta med sitt aktiva stöd till människorättsförsvarare, framför allt 

genom att systematiskt övervaka rättegångar, besöka människorättsförsvarare i fängelse 

och, när så är lämpligt, uttala sig i enskilda fall. 

3. Europaparlamentet understryker att det krympande utrymmet för det civila samhället är 

en global företeelse som inte är begränsad till utvecklingsländer, utan också blir allt 

vanligare i etablerade demokratier och medel- och höginkomstländer, inbegripet EU-

medlemsstater och vissa av EU:s närmaste allierade. Parlamentet uppmanar EU och 
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dess medlemsstater att föregå med gott exempel och strikt upprätthålla de 

grundläggande rättigheter som hör till det civila samhället och ta itu med eventuella 

negativa tendenser på detta område. 

4. Europaparlamentet uppmanar EU att erkänna behovet av att ge vägledning till 

regeringar, politiska partier, parlament och förvaltningar i mottagarländer när det gäller 

att ta fram strategier för att skapa en juridisk, administrativ och politisk miljö som 

underlättar arbetet för organisationer i det civila samhället. 

5. Europaparlamentet anser att EU bör använda sina utrikespolitiska instrument, inbegripet 

instrument för mänskliga rättigheter och utveckling samt bilaterala instrument med 

tredjeländer, för att hantera de strukturella orsakerna till problemet med det krympande 

utrymmet och för att ta fram ett mångfacetterat tillvägagångssätt, eftersom vissa länder, 

däribland utvecklingsländer, inför begränsningar såsom godtyckliga registrerings- och 

rapporteringskrav, åtal på felaktiga grunder, inbegripet ärekränkande straffrättsliga 

lagar, razzior och revisioner, åtgärder mot terrorism och säkerhetsåtgärder, reseförbud, 

frysning av tillgångar och frihetsberövande. Parlamentet uttrycker oro över att när det 

civila samhällets organisationer har möjlighet att lagligt ta emot utländsk finansiering 

riskerar de att betecknas som ”utländska agenter”, vilket stigmatiserar dem och utsätter 

dem för större risker. Parlamentet uppmanar EU att förstärka de instrument och 

politiska åtgärder som hanterar institutionsuppbyggnad och rättsstatsprincipen och att 

inkludera starka riktvärden för ansvarsskyldighet och kampen mot straffrihet för 

godtyckliga gripanden, polisvåld, tortyr och annan misshandel av 

människorättsförsvarare, med hänsyn till att kvinnor och män upplever detta olika. 

6. Europaparlamentet anser att det bör finnas en tydligare koppling mellan EU:s olika 

utrikespolitiska instrument. När man till exempel beslutar om anslag för 

utvecklingssamarbete till tredjeländer bör hänsyn tas till rådande trender och situationen 

med avseende på skyddet av mänskliga rättigheter och demokratiska friheter i det 

berörda landet samt hur nära dess utrikespolitiska ståndpunkter ligger EU:s. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, 

medlemsstaterna, vice ordföranden/den höga representanten och EU: s särskilda 

representant för mänskliga rättigheter att vara mer uttryckliga, konsekventa och 

punktliga när det gäller att uttrycka invändningar långt före antagandet av restriktiva 

lagar och förfaranden för organisationer i det civila samhället och konsekvent ta upp 

frågan i politiska dialoger och dialoger om mänskliga rättigheter. Parlamentet varnar för 

fall där en alltför vid definition av terrorism använts i syfte att tysta journalister, 

människorättsförsvarare och politiska dissidenter. Parlamentet anser att EU-aktörer bör 

fortsätta att utöva villkorlighet när man anslår ekonomiskt stöd till regeringar 

i utvecklingsländer, som ska baseras på det utrymme som det civila samhället ges. 

Parlamentet betonar den viktiga roll som EU:s delegationer spelar och uppmuntrar deras 

fortsatta engagemang när det gäller att stödja organisationer i det civila samhället och 

enskilda aktivister, bland annat genom att erbjuda hjälp i rättsprocesser och övervaka 

rättegångar med människorättsförsvarare. Parlamentet anser att i fall där utrymmet för 

det civila samhället krymper snabbt och dramatiskt bör EU-medlemsstaterna ge 

offentliga erkännanden på hög nivå till de berörda icke-statliga 

människorättsorganisationerna eller de enskilda människorättsförsvararna för deras 

arbete, till exempel genom att besöka dem under officiella resor. 
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8. Europaparlamentet uppmanar alla EU-aktörer att i multilaterala forum mer effektivt 

förespråka en förstärkning av den internationella rättsliga ram som ligger till grund för 

demokrati och mänskliga rättigheter, bland annat genom att samarbeta med multilaterala 

organisationer såsom FN, inbegripet FN:s särskilda förfaranden och FN:s 

människorättsråds allmänna återkommande utvärderingar, och regionala organisationer 

som Amerikanska samarbetsorganisationens (OAS), Afrikanska unionen (AU), 

Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Arabförbundet och Demokratiernas 

gemenskaps arbetsgrupp för aktivering och skydd av det civila samhället. Parlamentet 

påminner om vikten av att EU upprättar en inkluderande dialog om mänskliga 

rättigheter med alla partnerländer genom att inkludera organisationer i det civila 

samhället. Parlamentet uppmanar både EU och dess medlemsstater att utveckla sina 

program för bästa praxis med tredjeländer och att främja utbytet av bästa praxis när det 

gäller att låta organisationer i det civila samhället delta i beslutsprocesser. Parlamentet 

anser att det är nödvändigt att främja trepartsdialoger mellan regeringar, EU och 

organisationer i det civila samhället, inbegripet om svåra frågor såsom säkerhet och 

migration. 

9. Europaparlamentet efterlyser inrättandet av en mekanism för övervakning och tidig 

varning för krympande utrymme tillsammans med de berörda EU-institutionerna, som 

kan övervaka hot mot utrymmet för det civila samhället och människorättsförsvarare 

och utfärda en varning närhelst det finns bevis på att ett utvecklingsland utarbetar 

allvarliga nya begränsningar mot det civila samhället, eller när en regering använder sig 

av organisationer som presenteras som oberoende trots att de styrs av staten (GONGO – 

Government-operated non-governmental organization) för att simulera ett oberoende 

civilt samhälle, så att EU kan reagera på ett mer lägligt, samordnat och konkret sätt. 

10. Europaparlamentet åtar sig att årligen och genom omfattande samråd med relevanta 

institutionella och icke-statliga aktörer upprätta en förteckning över länder där 

utrymmet för det civila samhället är mest hotat. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka medlen inom det europeiska 

instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) för att ta itu med det 

krympande utrymmet och situationen för människorättsförsvarare. Parlamentet beklagar 

att de årliga beloppen i vissa länder befinner sig på en extremt låg nivå. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att identifiera nya former av aktivism som ska finansieras av 

EIDMR genom att tillämpa en övergripande strategi för organisationer i det civila 

samhället, och att fortsätta ansträngningarna för att införa ett mer flexibelt och förenklat 

förfarande för tillgång till EIDMR-finansiering särskilt för unga personer, inklusive mer 

betydande undantag för de organisationer i det civila samhället som är särskilt utsatta 

och stöd för oregistrerade grupper, som slutligen bör erkännas av myndigheterna. 

Parlamentet anser att det bör läggas större tonvikt på stöd för lokala grupper och 

aktörer, eftersom människorättsfrågor ofta upplevs på ett mer verkligt och akut sätt på 

lokal nivå. Parlamentet upprepar vikten av EIDMR när det gäller tillhandahållandet av 

brådskande direkt ekonomiskt och materiellt stöd till människorättsförsvarare som är 

hotade och av fonden för nödåtgärder, som gör det möjligt för EU-delegationerna att 

bevilja dem direkta ad hoc-bidrag. Parlamentet erkänner vikten av koalitioner eller 

grupper av internationella och nationella aktörer i det civila samhället för att underlätta 

och skydda lokala icke-statliga organisationers arbete mot repressiva åtgärder. 

Parlamentet uppmanar kommissionen, utrikestjänsten och medlemsstaterna att främja 
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ett effektivt gemensamt genomförande av EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare 

i alla tredjeländer där det civila samhället är hotat, genom att anta lokala strategier för 

att de ska bli fullt operativa. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att inrätta 

bästa praxis och ta fram tydliga riktmärken och indikatorer som rör det krympande 

utrymmet i samband med EU: s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 

och halvtidsöversynen av EIDMR, för att mäta konkreta framsteg. 
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