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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, de vedtager:

– der henviser til Europarådets konvention fra 2011 til forebyggelse og bekæmpelse af 
vold mod kvinder og vold i hjemmet,

A. der henviser til, at alle Den Europæiske Unions eksterne aktioner bør fremme 
gennemførelsen af menneskerettighederne som fastlagt i verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og andre internationale menneskerettighedsinstrumenter og 
udstikke retningslinjer for al udviklingssamarbejde og programmering inden for alle 
sektorer og i alle faser af programmeringen;

B. der henviser til, at det femte mål for bæredygtig udvikling fastslår, at ligestilling mellem 
kønnene og en styrkelse af alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder ikke blot 
er en grundlæggende menneskerettighed, men et nødvendigt fundament for en fredelig, 
velstående og bæredygtig verden; der henviser til, at lige adgang for kvinder og piger til 
uddannelse, sundhedspleje og anstændigt arbejde samt repræsentation i politiske og 
økonomiske beslutningsprocesser vil fremme bæredygtige økonomier og gavne hele 
samfundet og hele menneskeheden; der henviser til, at EU og EU-medlemsstaterne bør 
gøre det til en prioriteret målsætning at garantere kvinders adgang til en anstændig 
indkomst, til jord, til arv og til naturressourcer, som har afgørende betydning for deres 
uafhængighed; der henviser til, at styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og 
stilling skal spille en central rolle i ligestillingshandlingsplanen (Gender Action Plan -
GAP);

C. der henviser til, at 2018 markerer 70-årsdagen for vedtagelsen af verdenserklæringen 
om menneskerettigheder, og at lighedsgrundsætningen står i centrum for visionen om 
menneskerettighederne i FN-pagten fra 1945, hvor det hedder, at menneskerettigheder 
og fundamentale frihedsrettigheder bør gælde for alle mennesker "uden forskel med 
hensyn til race, køn, sprog eller religion";

D. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 3. oktober 2017 om indskrænkning af 
civilsamfundets spillerum i udviklingslandene1 understreger, at det er yderst vigtigt at 
prioritere ligestilling og styrkelse af kvinders indflydelse og stilling via EU's eksterne 
forbindelser;

E. der henviser til, at konventionen om barnets rettigheder er blevet undertegnet af 195 
lande, er juridisk bindende og er et væsentligt redskab til at imødegå pigers sårbare 
situation og deres behov for særlig beskyttelse og omsorg;

F. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene figurerer blandt de fælles værdier, som 
den europæiske naboskabspolitik er baseret på, selv om der mangler klare målsætninger 
og konkrete foranstaltninger på dette område; der henviser til, at kvinders deltagelse og 
repræsentation i det politiske liv ligger på et lavt niveau i EU's nabolande;

                                               
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0365.
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G. der henviser til, at det er vigtigt at inddrage mænd og drenge i bestræbelserne på at 
fremme ligestilling mellem kønnene for at styrke kvinders og pigers rettigheder;

H. der henviser til, at det skal ses som prioritering for de kommende år, at alle lande, 
herunder EU's medlemsstater, ratificerer og effektivt gennemfører Istanbul-
konventionen, i betragtning af konventionens betydning for at sikre bedre 
gennemførelse af ligestillingspolitikker;

1. er af den opfattelse, at ligestillingshandlingsplanen (GAP II) ud fra et 
menneskerettighedssynspunkt i sit første år har været effektiv med hensyn til at styrke 
samordningen og sammenhængen med dens overordnede mål om at støtte fremskridtene 
i EU og dets 28 medlemsstater hen imod realiseringen af Agenda 2030-målene og 
målene i konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder 
(CEDAW), Beijinghandlingsprogrammet og Kairohandlingsprogrammet;

2. bemærker, at anvendelsen af banebrydende politisk forskning og solid dokumentation er 
afgørende metoder til opbygning af viden om ligestilling mellem kønnene og styrkelse 
af kvinders indflydelse og stilling med henblik på at udvikle politikker og strategier for 
at styrke Unionens muligheder for at gøre ligestilling mellem kønnene til en oplevet 
virkelighed; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at lægge særlig vægt 
på deres mål om at sikre, at der foretages en uafhængig evaluering af gennemførelsen af 
foranstaltningerne i bilag 1 i GAP II;

3. understreger, at det er nødvendigt at udnytte de muligheder, som den digitale tidsalder 
frembyder, for at opnå fuldstændig ligestilling mellem kønnene; noterer sig, at der må 
sikres adgang til digital uddannelse fra græsrodsniveau for at styrke kvinders 
indflydelse og stilling i politisk og økonomisk henseende samt for at eliminere den 
digitale kønsskævhed; noterer sig, at adgang til internettet og færdigheder inden for 
informations- og kommunikationsteknologi sætter kvinder og piger i stand til at 
orientere sig om deres egne rettigheder og deltage i det moderne samfundsliv på lige 
vilkår med mænd, hvilket igen styrker samfundsøkonomien og øger den generelle 
velfærd i samfundet;

4. bemærker, at kvinder og mænd bliver påvirket forskelligt af ustabile situationer, for så 
vidt angår menneskerettighedskrænkelser, adgang til klage og domstolsprøvelse, 
ekstrem fattigdom og diskriminerende politikker/ordninger, og at kønsroller og 
kønsrelationer spiller en vigtig rolle i bestræbelserne for at forstå muligheder og 
forhindringer for statsopbygning; understreger, at ligestillingshandlingsplanen GAP II 
bør omfatte ligestilling mellem kønnene i bredere forstand hen over det menneskeretlige 
spektrum og alt, hvad der angår god forvaltning og praksis;

5. minder om, at EU-delegationernes rolle blev øget med vedtagelsen af Lissabontraktaten, 
og at de nu spiller en central rolle for gennemførelsen af GAP II; bemærker, at de er det 
første kontaktpunkt for koordinering af EU's indsats med internationale partnere i det 
pågældende land, og understreger behovet for, at de sikrer gennemførelsen af politikker, 
herunder integration, beskyttelse og fremme af ligestilling mellem kønnene; glæder sig 
over udvælgelsen af kontaktpunkter vedrørende ligestillingsspørgsmål (GFP) i 
delegationerne og efterlyser en hensigtsmæssig fordeling af arbejdstiden, idet de 
opgaver, der er knyttet til GFP, kommer oven i deres vigtigste eller andre 
ansvarsopgaver; bemærker, at det er bydende nødvendigt, at delegationer og 
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kontaktpunker vedrørende ligestillingsspørgsmål udvikler en grundig forståelse for den 
kønspolitiske kontekst, således at de kan levere oplysninger til landestrategiske mål, 
programmer, projekter og dialoger og gennemførelsen heraf; opfordrer NF/HR og EU-
Udenrigstjenesten til at udarbejde klare operationelle retningslinjer for 
kontaktpunkternes rolle i delegationerne, så de kan fungere som reelle 
menneskerettighedsrådgivere og udføre deres arbejde effektivt;

6. beklager, at kun en femtedel af EU-delegationerne ifølge de seneste tilgængelige 
statistikker fra EU-Udenrigstjenesten ledes af kvinder, og at deres andel i øjeblikket 
ligger under den i 2014 fastlagte referenceværdi for kvinder blandt EU-missionschefer; 
beklager endvidere, at kun én af EU's syv særlige repræsentanter er en kvinde; 
understreger også, at kvinder kun udgør ca. 25 % af personalet i civile missioner under 
den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), og at der ikke foreligger udtømmende 
statistikker med hensyn til kvinders deltagelse i militære missioner og operationer under 
FSFP; opfordrer EU til at fremme øget deltagelse af kvinder i fredsbevarende og 
fredsopbyggende processer samt i EU's militære og civile krisestyringsmissioner; 
opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Rådet til at danne forbillede og omgående træffe 
korrigerende foranstaltninger for at øge kvinders deltagelse i eksterne missioner og øge 
antallet af udnævnelser blandt kvinder til ledende og højt profilerede stillinger inden for 
EU og navnlig i EU-delegationerne;

7. beklager, at en rapport fra EU-Udenrigstjenesten fra november 2016 viser, at kun nogle 
få missioner under FSFP har træningsforløb vedrørende seksuel eller kønsbestemt 
chikane, og bemærker, at der i 2015 ikke blev indberettet tilfælde af seksuel eller 
kønsbestemt chikane, misbrug eller vold fra FSFP-missioner; understreger, at det er 
vigtigt at føre en nultolerancepolitik i sager vedrørende seksuel eller kønsbestemt 
chikane og at støtte institutionelle strukturer, som fokuserer på at forebygge seksuel 
eller kønsbaseret vold; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og EU-medlemsstaterne til at 
støtte alle bestræbelser på at bekæmpe seksuel eller kønsbaseret vold i internationale 
fredsbevarende operationer og til at sikre, at whistleblowere og ofre får effektiv 
beskyttelse;

8. anmoder alle institutioner og politiske aktører, der er involveret i udviklingen af EU's 
optræden udadtil, til at prioritere overholdelse af konventionen om barnets rettigheder, 
dens protokoller og de relevante internationale traktater for at sikre særlig beskyttelse af 
og omsorg for børn; understreger betydningen af en fuldstændig ratifikation af 
konventionen om barnets rettigheder med henblik på at gøre den til den første FN-
menneskerettighedskonvention, der er ratificeret af alle lande; anmoder om, at 
styrkelsen af pigers indflydelse og stilling og menneskerettigheder fremmes, idet denne 
styrkelse kræver pigers aktive deltagelse på lige fod i beslutningsprocesser; 
understreger, at disse punkter bør betragtes som afgørende elementer i gennemførelsen 
af GAP II; anmoder også om overholdelse af konventionen om rettigheder for personer 
med handicap (CRPD) og de dertil knyttede protokoller med henblik på at sikre 
handicappede kvinders og pigers rettigheder; påpeger, at migrantpiger, navnlig hvis de 
er uledsagede, er sårbare og har behov for beskyttelse i overensstemmelse med 
folkeretten; er bekymret over den foruroligende stigning i antallet af uregistrerede børn, 
der bliver født fjernt fra forældrenes oprindelsesland – en stigning, der berører et 
væsentligt antal piger;
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9. understreger betydningen af at undervise kvinder og piger i reproduktiv sundhed og 
minder om, at denne undervisning fremmer styrkelse af kvinders indflydelse og stilling 
samt forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme; understreger betydningen af den 
fortsatte gennemførelse af EU's tilsagn om at øge pigers og kvinders fysiske og psykiske 
integritet; understreger, at EU's politik for menneskerettigheder og ligestilling mellem 
kønnene kun kan være troværdig, hvis der er sammenhæng mellem interne og eksterne
politikker; fordømmer på det kraftigste genoptagelsen og spredningen af den såkaldte 
Global Gag-regel (global mundkurv) og dens indvirkning på kvinders og pigers 
sundhedspleje og rettigheder overalt i verden; gentager sin opfordring til EU og dets 
medlemsstater om at fylde ethvert finansieringshul på området seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder, idet der gøres brug af EU-udviklingsfinansiering; noterer sig 
målet i GAP II om myndiggørelse af kvinder, så de får kontrol over deres seksuelle og 
reproduktive liv; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til først og 
fremmest at rette deres indsats mod tredjelande, der fortsat forbyder abort under alle 
omstændigheder; opfordrer endnu en gang Kommissionen til at informere sine 
humanitære partnere om, at det er Kommissionens opfattelse, at den humanitære 
folkeret og/eller den internationale menneskerettighedslovgivning i situationer, hvor en 
graviditet er en trussel mod en kvindes eller piges liv eller giver anledning til 
umenneskelige lidelser, kan berettige tilbud om en sikker abort;

10. understreger, at EU og dets medlemsstater skal bekæmpe al vold mod kvinder, uanset 
om der er tale om fysisk, psykologisk, social eller økonomisk vold, og skal prioritere 
adgang til uddannelse og bekæmpelse af alle kønsstereotyper med hensyn til piger og 
drenge fra den tidligst mulige alder; glæder sig over det globale og flerårige Spotlight-
initiativ, som er iværksat af EU og De Forenede Nationer og har til formål at standse 
alle former for vold mod kvinder og piger ved at fokusere opmærksomheden på dette 
spørgsmål og placere det i centrum for bestræbelserne på at opnå ligestilling mellem 
kønnene og styrke kvinders indflydelse og stilling i overensstemmelse med 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling, og opfordrer til effektiv gennemførelse af dette 
direktiv;

11. bemærker, at styrkelse af pigers og kvinders indflydelse og stilling er et af de erklærede 
mål for EU's optræden udadtil via den globale strategi for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik; bemærker, at der ikke i tilstrækkelig grad bliver taget hensyn til 
kvinders rolle i fredsforhandlinger og mægling inden for rammerne af GAP II; 
fremhæver den vigtige rolle, som kvinder spiller med hensyn til at fremme dialog og 
opbygge tillid, skabe tilslutning til fred og samle forskellige syn på, hvad fred og 
sikkerhed betyder, navnlig i forbindelse med konfliktforebyggelse og konfliktløsning 
samt genopbygning efter konflikter; påpeger, at fremme af kvinders rettigheder i krise-
eller konfliktramte lande resulterer i stærkere og mere modstandsdygtige samfund; 
glæder sig over, at der i EU-Udenrigstjenesten er blevet udpeget en ledende konsulent i 
ligestillingsspørgsmål og for gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 
om kvinder, fred og sikkerhed; går ind for at styrke de foranstaltninger, der bliver 
gennemført af EU-medlemsstaterne og på internationalt plan, via De Forenede Nationer 
for mere effektivt at imødegå konsekvenserne af konflikter og postkonfliktsituationer 
for kvinder og piger; opfordrer Kommissionen til at støtte det nye globale netværk af 
kontaktpunkter for kvinder, fred og sikkerhed; bemærker, at det er vigtigt, at FN's 
Sikkerhedsråd har vedtaget resolution 2250 om ungdom, fred og sikkerhed, og at EU 
finder de bedst tænkelige måder til at gennemføre denne resolution;
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12. beklager og fordømmer, at seksuel vold tages i anvendelse over for kvinder og piger 
som et krigsvåben; opfordrer til, at der træffes alle nødvendige foranstaltninger til at 
sikre deres beskyttelse, bl.a. ved at tilbyde dem og deres børn sikre tilflugtssteder; 
opfordrer EU til at sikre beskyttelse af piger og kvinder i konflikter, navnlig når de 
bliver udsat for konfliktrelateret seksuel vold, kønslemlæstelse eller tvangsægteskab; 
understreger, at voldtægt bruges som krigsvåben og derfor til enhver tid bør fordømmes 
og elimineres; finder det væsentligt, at der på sikker måde ydes al nødvendig medicinsk 
bistand til kvinder, der har været udsat for krigsvoldtægter, bl.a. ved at give dem adgang 
til sikre aborter, således som det er fastsat i den humanitære folkeret; beklager dybt, at 
det nuværende program i henhold til Europa-Parlamentets undersøgelse af 
gennemførelsen af GAP II lader til at tilsidesætte kønsdimensionen i krisesituationer 
eller vanskelige konflikter;

13. opfordrer EU til at lægge større vægt på kvalitative aspekter i sine evalueringer, 
herunder forbedringer i kvinders og pigers selvværd og selvtillid, forskydninger i 
magtforholdet mellem kønnene i samfundet i almindelighed, og på indikatorer, der 
indfanger de ikke-kvantificerbare aspekter af sociale, økonomiske og politiske 
forandringer og styrkelsen af kvinders og pigers indflydelse og stilling; understreger, at 
det er vigtigt i højere grad at bevidstgøre samfundet som helhed og gøre en målrettet 
indsats over for bestemte grupper og personer for at skabe en fælles forståelse for 
årsagerne til og følgerne af manglende ligestilling mellem kønnene;

14. er bekymret over, at den tematiske prioritering af politiske og borgerlige rettigheder, 
særlig kvinders og pigers adgang til disse rettigheder, har fået begrænset 
opmærksomhed ved gennemførelsen af GAP II, og opfordrer til, at der gives øget 
opmærksomhed til kvinderettighedsorganisationer og kvindelige 
menneskerettighedsforkæmpere; understreger betydningen af at sætte kvinder i stand til 
at deltage på alle niveauer i det politiske og offentlige liv, og understreger derfor 
behovet for at sikre kvinder lige adgang til det politiske liv som vælgere, kandidater og 
valgte embedsmænd og offentligt ansatte; opfordrer til, at der tilvejebringes uddannelse 
for kvindelige politiske kandidater til at hjælpe dem med at opbygge deres 
kompetencer; minder om, at styrkelse af kvinders indflydelse og stilling ikke kun er 
knyttet til spørgsmålet om adgang til arbejdsmarkedet, eftersom det er nødvendigt at 
gøre fremskridt på mange andre områder som f.eks. politisk repræsentation, 
retsbeskyttelse og sundhed og navnlig via uddannelse;

15. opfordrer til, at der oprettes en særlig budgetpost for ligestilling, for at spørgsmålet om 
kvinders deltagelse i politik og repræsentation i EU's nabolande og i EU kan behandles 
på en mere fremtrædende måde; understreger, at disse programmer også bør integreres 
fuldt ud i UN Women og bør opstille målbare mål for regelmæssig overvågning af 
fremskridt på ligestillingsområdet i de østlige og sydlige nabolande, styrke samarbejdet 
og engagere sig mere med regeringerne i partnerlandene med henblik på at opnå bedre 
resultater hurtigere, inden for rammerne af bilaterale partnerskaber og 
associeringsaftaler;

16. noterer sig, at Kommissionen i det fælles arbejdsdokument fra tjenestegrenene om den 
flerårige finansielle ramme 2016-2020 erkendte, at EU's finansielle investeringer i 
ligestilling mellem kønnene ikke systematisk er blevet målt; opfordrer Kommissionen 
til at vedtage en klar og resultatorienteret tilgang, der opstiller høje standarder for 
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rapporterings-, evaluerings- og ansvarliggørelsesmekanismer, og til at fremme 
evidensbaseret beslutningstagning for at udnytte de finansielle ressourcer mere effektivt 
og hensigtsmæssigt; anmoder om, at der udarbejdes en rapport for nøjagtigt at fastslå, 
hvor mange midler der specifikt er blevet afsat til at integrere ligestillingsaspektet og for 
at identificere de mest bemærkelsesværdige mål, der er nået;

17. understreger, at GAP II i forbindelse med konflikt- og postkonfliktsituationer bør 
fokusere mere på i praksis at integrere ligestilling i forbindelse med bredere og mere 
omfattende menneskerettigheder og gode styreformer.

18. henleder opmærksomheden på, at Kommissionen har givet tilsagn om at medtage og 
integrere kønsspecifikke analyser og perspektiver i alle instrumenter; anmoder om, at 
denne fremgangsmåde bliver afspejlet i alle EU-instrumenter, navnlig i det europæiske 
instrument for demokrati og menneskerettigheder;

19. opfordrer til fremme af politikker og foranstaltninger, der tager sigte på uddannelse for 
piger og den deraf resulterende selvstændiggørelse; kræver, at der sker en styrkelse af 
ikke-statslige organisationer (ngo'er), der beskytter pigers og kvinders liv og kæmper 
for at fremme deres rettigheder, indflydelse og stilling;

20. understreger, at der er behov for at sikre inddragelse og inklusion af kvinder på 
samfundsøkonomiske områder, der er vigtige for en bæredygtig udvikling; understreger, 
at erhvervslivet har en vigtig rolle at spille i bestræbelserne på at fremme kvinders 
rettigheder; opfordrer i denne forbindelse til, at der gives øget støtte til lokale SMV'er 
og specielt til kvindelige iværksættere via mikrolån, således at de bliver i stand til at 
drage nytte af den vækst, der drives frem af den private sektor;

21. minder om, at EU og medlemsstaterne er forpligtede til at respektere pigers og kvinders 
rettigheder som migranter, flygtninge og asylansøgere i forbindelse med 
gennemførelsen og udviklingen af EU's migrationspolitik; opfordrer i denne forbindelse 
til, at der foretages en nyvurdering af EUNAVFOR MED operation SOPHIA med den 
libyske kystvagt i lyset af de rapporter om systematisk seksuel vold mod kvinder i 
interneringscentre på libysk territorium.
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