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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2018 og Den Europæiske Unions 
politik på området – årsberetning 2018
(2019/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og andre FN-traktater og 
-instrumenter om menneskerettigheder,

– der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til artikel 2, 3, 8, 21 og 23 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, som blev fremlagt den 28. juni 2016,

– der henviser til handlingsplanen vedrørende menneskerettigheder og demokrati 2015-
2019, som Rådet vedtog den 20. juli 2015, og midtvejsevalueringen heraf fra juni 2017,

– der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, 
som blev vedtaget den 24. juni 2013,

– der henviser til FN's 17 mål for bæredygtig udvikling og til 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling,

– der henviser til EU's ligestillingshandlingsplan II "Ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders indflydelse og status: ændring af pigers og kvinders liv via EU's 
eksterne forbindelser 2016-2020" af 21. september 2015,

– der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet ("Istanbulkonventionen") af 11. maj 2011,

– der henviser til den internationale konvention om barnets rettigheder af 20. november 
1989,

– der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap af 30. marts 
2007,

– der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder af 
16. juni 2011,

– der henviser til den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration, som blev 
vedtaget af FN's Generalforsamling den 10. og 11. december 2018,
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– der henviser til den globale aftale om flygtninge, som blev bekræftet af FN's 
Generalforsamling den 17. december 2018,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (den generelle 
forordning om databeskyttelse)1,

– der henviser til Europarådets protokol af 10. oktober 2018 om ændring af konventionen 
om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af 
personoplysninger,

– der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2018 om EU's prioriteter i De Forenede 
Nationer og på FN's Generalforsamlings 73. samling,

– der henviser til Rådets konklusioner af 17. juli 2018 om Den Internationale 
Straffedomstol i anledning af 20-året for vedtagelsen af Romstatutten,

– der henviser til den fælles erklæring af 27. september 2018 fra næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik samt repræsentanter for 13 deltagende FN-medlemsstater om 
initiativet "positive menneskerettighedshistorier",

– der henviser til EU's årsberetning 2018 om menneskerettigheder og demokrati i verden,

– der henviser til sin beslutning af 12. december 2018 om årsberetning 2017 om 
menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på 
området2, samt til sine tidligere beslutninger om tidligere årsberetninger,

– der henviser til sine beslutninger om tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne, 
demokratiet og retsstatsprincippet i 2018,

– der henviser til sin Sakharovpris for tankefrihed, som i 2018 blev tildelt den ukrainske 
filminstruktør Oleg Sentsov, der er politisk fange i Rusland,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0000/2019),

A. der henviser til, at EU i forbindelse med fejringen af 70-året for verdenserklæringen om 
menneskerettighederne i 2018 understregede den politiske betydning af, at der opbygges 
en verdensorden baseret på respekt for menneskerettighederne, og på ny bekræftede sit 
dybe og faste engagement i at fremme og beskytte menneskerettighederne i hele verden; 
der henviser til, at Europa-Parlamentet var vært for sin første Menneskerettighedsuge i 
november 2018, hvor der blev sat fokus på de milepæle, der var nået, siden 
verdenserklæringen om menneskerettighederne blev vedtaget, og på aktuelle 
udfordringer på menneskerettighedsområdet;

1 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0515.
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B. der henviser til, at verdenserklæringen om menneskerettighederne, som er et sæt 
universelle værdier, principper og normer, der er retningsgivende for FN's 
medlemsstater, sætter beskyttelsen af menneskerettighederne i centrum for god 
regeringsførelse; der henviser til, at EU i den ånd, der kommer til udtryk i 
verdenserklæringen om menneskerettighederne og i artikel 21 i TEU, står i spidsen for 
at føre en menneskerettighedsbaseret politik og hele tiden engagerer sig i at imødegå 
krænkelser af menneskerettighederne;

C. der henviser til, at EU gennem løbende foranstaltninger på bilateralt og multilateralt 
plan bidrog til at fremme menneskerettighederne i 2018, navnlig ved at styrke den 
politiske dialog med lande uden for EU og ved at indgå nye internationale aftaler, bl.a. 
vedrørende handel og økonomiske partnerskaber;

D. der henviser til, at øget kohærens mellem EU's interne og eksterne politikker samt 
indbyrdes mellem EU's eksterne politikker udgør et ufravigeligt krav, for at EU's 
menneskerettighedspolitik bliver vellykket og effektiv; der henviser til, at øget 
konsekvens bør sætte EU i stand til at reagere hurtigere på 
menneskerettighedskrænkelser og allerede på de tidligere stadier;

E. der henviser til, at omstillingen til demokrati eller indførelsen eller konsolideringen af 
retsstaten i mange lande er langvarige og vanskelige processer, for hvilke det gælder, at 
ekstern støtte over en længere periode, herunder fra EU, er afgørende for deres succes;

Menneskerettigheder og demokrati: generelle tendenser og centrale udfordringer

1. udtrykker dyb bekymring over angrebene på demokratiet og retsstatsprincippet på 
verdensplan i 2018, der afspejler væksten i autoritær regeringsførelse som et politisk 
projekt, der indbefatter manglende respekt for menneskerettighederne, undertrykkelse af 
meningsforskelle, politiseret retfærdighed samt valg, hvor udfaldet er givet på forhånd; 
er af den opfattelse, at lande, der forfalder til autoritær regeringsførelse, bliver mere 
sårbare over for ustabilitet, konflikter, korruption og voldelig ekstremisme; glæder sig 
over, at der samtidig er en række lande, der har iværksat freds- og 
demokratiseringsprocesser, gennemført forfatnings- og domstolsreformer og er gået i 
dialog med civilsamfundet gennem åbne og offentlige debatter med det formål at 
fremme de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne, herunder 
afskaffelse af dødsstraffen;

2. fastholder, at alle stater, der respekterer grundlæggende friheder som hjørnesten i 
demokratiet, skal gå forrest med at udbrede god regeringsførelse baseret på 
menneskerettighederne og retsstatsprincippet i hele verden og styrke de retlige 
internationale instrumenter til beskyttelse af menneskerettighederne; fremhæver de 
udfordringer, der ligger i brugen af skadelig påvirkning, som undergraver demokratisk 
regeringsførelse og de værdier, der er væsentlige for menneskerettighederne, og dermed 
modarbejder demokratiske staters positive bestræbelser;

3. fremhæver, at væbnede konflikter er en svøbe, som til stadighed kræver civile dødsofre 
og forårsager massefordrivelser, idet stater og ikkestatslige aktører tilsyneladende 
frasiger sig deres ansvar for at overholde den humanitære folkeret og den internationale 
menneskerettighedslovgivning; understreger, at regioner i krig eller i konfliktsituationer 
oplever alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som er af ekstraordinær karakter og 
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har til formål at fratage folk deres menneskelige værdighed, og som både er 
ødelæggende for ofrene og fornedrende for gerningsmændene; fremhæver eksempelvis, 
at brugen af seksuel vold som krigsvåben kan ødelægge, destabilisere og demoralisere 
enkeltpersoner, familier, lokalsamfund og samfund som helhed;

4. fordømmer tilbagetrængningen af multilateralisme og den regelbaserede internationale 
orden, som udgør en alvorlig udfordring for menneskerettighederne overalt i verden; er 
stærk tilhænger af tilgange og afgørelser, der træffes i samarbejde inden for en 
multilateral ramme, navnlig inden for FN's organer, som den mest effektive vej til at 
tjene menneskehedens interesser, finde varige løsninger på konflikter og skabe 
fremskridt på menneskerettighedsområdet;

5. er alvorligt bekymret over stigningen i antallet af mord og angreb på og trusler mod 
personer overalt i verden, der forsvarer menneskerettighederne, navnlig journalister, 
akademikere, advokater og civilsamfundsaktivister, bl.a. miljøaktivister og 
jordrettighedsforkæmpere, primært i lande med en høj grad af korruption og et dårligt 
omdømme med hensyn til opretholdelse af retsstatsprincippet og retslig kontrol;

6. fremhæver betydningen af at fremme ligestilling mellem kønnene og kvinders 
rettigheder i hele verden; fremhæver, at kvinder og piger til trods for fremskridt fortsat 
udsættes for forskelsbehandling og vold; understreger, at mange samfund stadig 
kæmper for at give kvinder og piger lige rettigheder i henhold til loven og lige adgang 
til uddannelse, sundhedspleje, ordentligt arbejde og politisk og økonomisk 
repræsentation;

7. understreger, at respekt for og fremme af barnets rettigheder, bekæmpelse af alle former 
for misbrug, vanrøgt, handel med og udnyttelse af børn, herunder anvendelse af 
børnesoldater i væbnede konflikter, samt tilvejebringelse af pasnings- og 
uddannelsesmuligheder for børn er helt afgørende for menneskehedens fremtid;

8. understreger, at det er vigtigt at tage de særlige behov hos personer med handicap fuldt 
ud i betragtning; opfordrer EU til at indarbejde bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grund af handicap i sine eksterne foranstaltninger og i udviklingspolitikken;

9. henleder opmærksomheden på tilfælde af forfølgelse og forskelsbehandling på grund af 
etnicitet, nationalitet, klasse, kaste, religion, tro, sprog, seksuel orientering og alder, som 
stadig er udbredt i mange lande og samfund; er alvorligt bekymret over de stadig mere 
intolerante og hadfyldte reaktioner over for personer, der er ofre for disse 
menneskerettighedskrænkelser;

10. bemærker, at antallet af personer, der blev tvangsfordrevet i 2018, oversteg 70 
millioner, hvoraf 26 millioner var flygtninge3; mener, at krige, konflikter, politisk 
undertrykkelse, fattigdom og fødevareusikkerhed, ulige vilkår med hensyn til 
økonomisk udvikling og de negative følger af klimaforandringer for især verdens 
fattigste lande giver næring til risikoen for at udløse nye konflikter og yderligere 
fordrivelse af befolkninger;

3 UNHCR – rapporten Global Trends 2018 (19. juni 2019).
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11. understreger, at ytringsfrihed og mediepluralisme er centrale elementer i 
modstandsdygtige demokratiske samfund; opfordrer indtrængende til, at der 
tilvejebringes den bedst mulige beskyttelse mod desinformationskampagner og fjendtlig 
propaganda gennem udvikling af en retlig ramme både på EU-plan og på internationalt 
plan for håndtering af hybride trusler, herunder cyber- og informationskrigsførelse;

Hvordan gøres EU's udenrigspolitik på menneskerettighedsområdet mere effektiv?

12. minder om, at EU har forpligtet sig til at sætte menneskerettigheder og demokrati i 
centrum for sine forbindelser med lande uden for EU; understreger derfor, at målet om 
at fremme menneskerettigheder og demokrati i hele verden kræver, at det integreres i 
alle EU-politikker med en ekstern dimension;

13. understreger, at handel og menneskerettigheder gensidigt styrker hinanden, og at 
erhvervslivet har en vigtig rolle at spille med hensyn til at tilbyde incitamenter i relation 
til fremme af menneskerettigheder, demokrati og virksomhedsansvar; minder 
Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om, at 
det er nødvendigt at gøre reel brug af menneskerettighedsklausulerne i internationale 
aftaler med udgangspunkt i politisk dialog, regelmæssig vurdering af fremskridt og 
anvendelse af høringsproceduren, hvis en part anmoder derom; opfordrer til, at der 
etableres solide mekanismer til gennemførelse og overvågning af 
menneskerettighedsklausulerne med inddragelse af Parlamentet, det lokale civilsamfund 
og relevante internationale organisationer og oprettes en klagemekanisme for grupper af 
borgere og interessenter, der er berørt af menneskerettighedskrænkelser;

14. støtter menneskerettighedsdialoger med lande uden for EU som et uundværligt redskab 
til bilateralt engagement i fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at gå sammen om at tage 
menneskerettighederne og de dertil knyttede forpligtelser op under dialoger eller 
forhandlinger inden for alle politiske og økonomiske områder med regeringerne i lande 
uden for EU for at forstærke virkningen af menneskerettighedsdialogerne;

15. støtter kraftigt EU's særlige repræsentants arbejde og indsats for at beskytte og fremme 
menneskerettighederne i verden; fremhæver det vigtige mål under EU's særlige 
repræsentants mandat om at styrke Unionens effektivitet på dette område;

Udvikling af løsninger til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder og demokrati

Demokratisk regeringsførelse og skabelse af råderum for civilsamfundet

16. opfordrer EU og medlemsstaterne til fortsat at holde nøje øje med udviklinger, der har 
en negativ indvirkning på regeringsførelsen og civilsamfundets råderum overalt i 
verden, og til systematisk at reagere med alle passende midler på politikker og 
lovgivningsmæssige ændringer under ledelse af autoritære regeringer, som har til formål 
at undergrave regeringsførelse baseret på grundlæggende demokratiske principper og 
indskrænke civilsamfundets råderum; er af den opfattelse, at synergien mellem 
Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og Parlamentet bør styrkes i denne forbindelse;
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EU's tilgang til konflikter og ansvarliggørelse for menneskerettighedskrænkelser

17. fremhæver forbindelsen mellem stigningen i antallet af menneskerettighedskrænkelser 
og udbredt straffrihed og manglende ansvarliggørelse i regioner og lande, der er hærget 
af konflikter eller er præget af politisk motiveret intimidering, forskelsbehandling, 
chikane og overgreb, bortførelser, voldelig politivirksomhed, vilkårlige anholdelser og 
sager om tortur;

18. glæder sig over EU's bestræbelser på at fremme Romstatuttens universalitet i 2018, hvor 
20-året for vedtagelsen blev fejret, og bekræfter på ny sin urokkelige støtte til Den 
Internationale Straffedomstol; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at 
undersøge mulighederne for og præsentere nye redskaber, der kan hjælpe ofrene for 
krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og af den humanitære 
folkeret til at få adgang til det internationale retssystem og få oprejsning og erstatning;

19. glæder sig over de indledende drøftelser i Rådet om oprettelsen af en EU-mekanisme 
for menneskerettighedsrelaterede sanktioner, den såkaldte "Magnitskijliste", som 
muliggør målrettede sanktioner mod enkeltpersoner, der er medskyldige i alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser;

Menneskerettighedsforkæmpere

20. fremhæver den uvurderlige og afgørende rolle, som menneskerettighedsforkæmpere 
spiller med risiko for deres liv; henstiller, at samarbejdet mellem EU-institutionerne og 
medlemsstaterne styrkes, så de bliver i stand til at yde løbende støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere; værdsætter mekanismen "ProtectDefenders.eu", som er 
etableret for at beskytte menneskerettighedsforkæmpere, der er i alvorlig fare; opfordrer 
Rådet og Kommissionen til at indføre en særlig samordnet procedure for tildeling af 
visa til menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer Kommissionen til at udnytte den 
finansielle kapacitet i det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder 
(EIDHR) fuldt ud til at støtte menneskerettighedsforkæmpere;

Ligestilling mellem kønnene

21. støtter kraftigt EU's strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene og dets løbende 
bestræbelser på at forbedre kvinders og pigers menneskerettighedssituation i 
overensstemmelse med 2030-målene for bæredygtig udvikling; opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til yderligere at bidrage til kønsligestilling og 
styrkelse af pigers og kvinders status og indflydelse ved at arbejde tæt sammen med 
internationale organisationer og lande uden for EU med henblik på at udvikle og 
gennemføre nye retlige rammer for ligestilling mellem kønnene og udrydde skadelige 
praksisser rettet mod kvinder og piger, såsom børneægteskaber og kønslemlæstelse af 
piger/kvinder;

Barnets rettigheder

22. efterlyser nye EU-initiativer med henblik på at forebygge og bekæmpe børnemisbrug i 
verden, rehabilitere konfliktramte børn og give dem et beskyttet miljø, hvor omsorg og 
uddannelse er af grundlæggende betydning; opfordrer EU til at tage initiativ til en 
international bevægelse til fremme af børns rettigheder, bl.a. ved at afholde en 
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international konference om beskyttelse af børn i udsatte miljøer;

Rettigheder for personer med handicap

23. glæder sig over ratificeringerne af FN-konventionen om rettigheder for personer med 
handicap; gør på ny opmærksom på vigtigheden af en effektiv gennemførelse både fra 
EU-medlemsstaternes og -institutionernes side; fremhæver navnlig behovet for på 
troværdig vis at mainstreame princippet om universel adgang og sikre alle rettigheder 
for personer med handicap i alle relevante EU-politikker;

Religions- og trosfrihed

24. opfordrer indtrængende Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til 
at intensivere deres fortalervirksomhed for så vidt angår religions- og trosfrihed og til at 
indlede en tværreligiøs dialog med stater og repræsentanter for civilsamfundet og 
religiøse grupper med henblik på at forebygge vold mod og forskelsbehandling af 
personer på grund af deres tanker, samvittighed, religion eller tro; opfordrer EU til 
fortsat at indgå alliancer og styrke samarbejdet med en bred vifte af lande og regionale 
organisationer for at tilsikre positive forandringer i relation til religions- og trosfrihed; 
minder Rådet og Kommissionen om nødvendigheden af i tilstrækkeligt omfang at støtte 
den særlige udsending for fremme af religions- og trosfrihed uden for EU's 
institutionelle mandat, kapacitet og opgaver;

Erhvervslivet og menneskerettighederne

25. bekræfter, at alle virksomheders aktiviteter, uanset om de opererer på nationalt plan 
eller på tværs af grænserne, skal være i fuld overensstemmelse med internationale 
menneskerettighedsstandarder; understreger, at der er behov for at oprette et instrument 
til i den internationale menneskerettighedslovgivning at regulere transnationale 
selskabers og andre virksomheders aktiviteter; minder alle lande om, at de skal 
gennemføre FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, og 
opfordrer de EU-medlemsstater, der endnu ikke har vedtaget nationale handlingsplaner 
for erhvervslivet og menneskerettigheder, til at gøre dette snarest muligt;

26. ser positivt på præferenceordningen GSP+ som et middel til at tilskynde til 
gennemførelse af 27 centrale internationale konventioner om menneskerettigheder og 
arbejdsmarkedsstandarder; anerkender, at globale værdikæder bidrager til at styrke 
centrale internationale arbejdstagerrettigheder, miljøstandarder og sociale standarder og 
udgør en mulighed for bæredygtig udvikling, især i udviklingslandene;

Nye teknologier og menneskerettigheder

27. fremhæver, at det er vigtigt at udarbejde en EU-strategi for, hvordan vi kan få nye 
teknologier såsom kunstig intelligens til at tjene befolkningen, og for at imødegå den 
potentielle trussel fra nye teknologier for menneskerettighederne, herunder 
masseovervågning, falske nyheder, desinformation og misbrug af kunstig intelligens, 
samt for at finde den rette balance mellem menneskerettigheder og andre legitime 
hensyn, såsom sikkerhed eller bekæmpelse af kriminalitet, terrorisme og ekstremisme;
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Migranter og flygtninge

28. fremhæver det presserende behov for at tackle de grundlæggende årsager til 
migrationsstrømmene, såsom krige, konflikter, forfølgelse, netværk for ulovlig 
migration, menneskehandel, smugling og klimaforandringer; opfordrer til, at der tages 
fat på den eksterne dimension af flygtningekrisen, bl.a. ved at finde varige løsninger på 
konflikter gennem opbygning af samarbejde og partnerskaber med de pågældende 
tredjelande; insisterer på, at gennemførelsen af de globale aftaler om migration og 
flygtninge derfor skal gå hånd i hånd med gennemførelsen af FN's 2030-dagsorden, som 
er afstukket med de strategiske udviklingsmål, samt med øgede investeringer i 
udviklingslandene;

Demokratistøtte

29. understreger, at EU fortsat aktivt bør støtte demokratiske og effektive 
menneskerettighedsinstitutioner og civilsamfundet i deres indsats for at fremme 
demokratiseringsprocessen; noterer sig i denne forbindelse med tilfredshed Den 
Europæiske Demokratifonds konsekvente engagement i EU's østlige og sydlige 
naboskabsområde for at fremme demokrati og respekt for grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder; minder om, at de indhøstede erfaringer og den lektie, vi har lært af 
overgangen til demokrati inden for rammerne af udvidelses- og naboskabspolitikkerne, 
vil kunne bidrage positivt til at kortlægge eksempler på bedste praksis, der kan 
anvendes til at støtte og konsolidere andre demokratiseringsprocesser på verdensplan;

30. fastholder sin positive holdning til EU's fortsatte støtte til valgprocesser og ydelse af 
valgbistand og støtte til nationale observatører; bifalder i denne forbindelse og støtter 
fuldt ud arbejdet i Gruppen for Demokratistøtte og Valgkoordinering i Europa-
Parlamentet; minder om vigtigheden af en passende opfølgning på rapporterne og 
henstillingerne fra valgobservationsmissionerne som et middel til at forbedre deres 
virkning og styrke EU's støtte til demokratiske standarder i de pågældende lande;
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31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, 
FN's generalsekretær, formanden for FN's 74. Generalforsamling, formanden for FN's 
Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og cheferne for 
EU-delegationerne.


