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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på 
området – årsrapport 2018
(2019/0000(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och 
FN:s övriga konventioner om och instrument för mänskliga rättigheter,

– med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av artiklarna 2, 3, 8, 21 och 23 i fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget),

– med beaktande av artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget),

– med beaktande av den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, som offentliggjordes den 28 juni 2016,

– med beaktande av handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati 2015–2019, 
som antogs av rådet den 20 juli 2015 och halvtidsöversynen från juni 2017,

– med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och 
trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

– med beaktande av FN:s 17 mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 för hållbar 
utveckling,

– med beaktande av EU:s andra handlingsplan för jämställdhet av den 21 september 2015 
– Jämställdhet och kvinnors egenmakt: Förändra flickors och kvinnors liv genom 
EU:s yttre förbindelser 2016–2020,

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och av våld i hemmet (nedan kallad Istanbulkonventionen) av den 
11 maj 2011,

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989,

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning av den 30 mars 2007, 

– med beaktande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter av 
den 16 juni 2011,

– med beaktande av den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration, som 
antogs av FN:s generalförsamling den 10–11 december 2018,
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– med beaktande av den globala flyktingpakten, som bekräftades av 
FN:s generalförsamling den 17 december 2018,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän 
dataskyddsförordning)1,

– med beaktande av Europarådets protokoll av den 10 oktober 2018 om ändring av 
konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 25 juni 2018 om EU:s prioriteringar i Förenta 
nationerna och vid FN:s generalförsamlings 73:e session,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 17 juli 2018 om Internationella 
brottmålsdomstolen i samband med tjugoårsfirandet av Romstadgans antagande,

– med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 27 september 2018 från 
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och utrikesministrarna eller företrädarna för de tretton deltagande 
FN-medlemsstaterna om initiativet för goda exempel på förverkligandet av mänskliga 
rättigheter (Good Human Rights Stories),

– med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 
2018,

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2018 om årsrapporten om 
mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på 
området2, och sina tidigare resolutioner om föregående årsrapporter,

– med beaktande av sina resolutioner från 2018 om fall av kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen,

– med beaktande av Sacharovpriset för tankefrihet, som 2018 tilldelades Oleg Sentsov, 
en ukrainsk filmregissör som hållits som politisk fånge i Ryssland,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0000/2019), och av 
följande skäl:

A. 2018 firade den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna sjuttio år. 
Vid firandet betonade EU den politiska betydelsen av att forma en världsordning som 
bygger på respekt för de mänskliga rättigheterna, och unionen bekräftade återigen sitt 
djupa och starka engagemang för att främja och värna de mänskliga rättigheterna i hela 
världen. I november 2018 stod Europaparlamentet värd för sin första 
s.k. människorättsvecka, där man lyfte fram de milstolpar som nåtts sedan antagandet av 

1 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.
2 Antagna texter, P8_TA(2018)0515.
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den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna samt de aktuella 
utmaningarna på människorättsområdet.

B. I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som är ett antal universella 
värden, principer och normer som ska vägleda FN:s medlemsstater, står skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i centrum för ett gott styrelseskick. I enlighet med 
andemeningen i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och artikel 21 
i EU-fördraget går EU i bräschen för en människorättsbaserad politik och arbetar 
kontinuerligt med att hantera människorättskränkningar.

C. EU har genom fortlöpande åtgärder på bilateral och multilateral nivå medverkat till att 
främja de mänskliga rättigheterna under 2018, särskilt genom att stärka den politiska 
dialogen med länder utanför EU och genom att upprätta nya internationella avtal, bland 
annat handelspartnerskap och ekonomiska partnerskap.

D. Ökad samstämmighet mellan EU:s inre och yttre politik samt mellan olika delar av 
EU:s yttre politik är en ofrånkomlig förutsättning för att unionen ska få en framgångsrik 
och effektiv politik på människorättsområdet. Ett mer samstämmigt agerande borde 
göra det möjligt för EU att reagera snabbare i ett tidigt skede av 
människorättskränkningar.

E. I många länder är övergången till demokrati och inrättandet eller konsolideringen av 
rättsstaten mödosamma processer som tar lång tid. För att de ska kunna lyckas är det 
oerhört viktigt med stöd utifrån, bland annat från EU, under en längre tid.

Mänskliga rättigheter och demokrati: allmänna trender och viktiga utmaningar

1. Europaparlamentet är djupt bekymrat över de angrepp mot demokratin och 
rättsstatsprincipen som ägt rum i hela världen under 2018, som visar på att auktoritära 
regimer är på frammarsch och att de som ett politiskt projekt står för bristande respekt 
för mänskliga rättigheter, förtryck av oliktänkande, politiserade rättsliga förfaranden 
och förutbestämda val. Parlamentet anser att länder som utvecklas till auktoritära 
regimer blir mer sårbara för instabilitet, konflikter, korruption och våldsbejakande 
extremism. Parlamentet ser positivt på att ett antal länder samtidigt inlett freds- och 
demokratiseringsprocesser, genomfört konstitutionella och rättsliga reformer och inlett 
öppna och offentliga debatter med det civila samhället i syfte att främja de 
grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheterna, inbegripet dödsstraffets 
avskaffande.

2. Europaparlamentet vidhåller att alla stater som håller fast vid att de grundläggande 
friheterna utgör hörnstenarna i en demokrati måste gå i bräschen när det gäller att sprida 
goda styrelseformer som bygger på de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i 
hela världen och att stärka de rättsliga internationella instrumenten för skydd av de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet understryker de utmaningar som följer av skadlig 
påverkan som undergräver både demokratiska styrelseformer och de mänskliga 
rättigheternas värden och därmed omintetgör de positiva insatser som demokratiska 
stater gjort.

3. Europaparlamentet framhåller den plåga som väpnade konflikter åsamkar och som 
fortsätter att kräva civila liv och orsaka massförflyttningar när stater och icke-statliga 
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aktörer verkar vilja avsäga sig sitt ansvar att följa internationell humanitär rätt och 
människorätt. Parlamentet betonar att det i regioner som befinner sig i krig eller 
konflikter pågår sällsynt allvarliga människorättskränkningar som syftar till att förneka 
människors värdighet, vilket är både förödande för offren och förnedrande för 
förövarna. Parlamentet framhåller som ett exempel användningen av sexuellt våld som 
ett vapen i krig för att förstöra, destabilisera och förvekliga enskilda personer, familjer, 
befolkningsgrupper och samhällen.

4. Europaparlamentet fördömer motreaktionen mot multilateralismen och den 
regelbaserade världsordningen, vilken utgör en allvarlig utmaning för de mänskliga 
rättigheterna i hela världen. Parlamentet är fast övertygat om att strategier och beslut 
som fattas tillsammans inom en multilateral ram, särskilt inom FN-organen, är det 
effektivaste sättet att tjäna mänsklighetens intressen, hitta hållbara lösningar på 
konflikter och arbeta för framsteg på människorättsområdet.

5. Europaparlamentet är allvarligt bekymrat över de allt fler fallen av mord, angrepp och 
hot mot människor som står upp för mänskliga rättigheter i hela världen, särskilt 
journalister, akademiker, advokater och aktivister i det civila samhället, däribland miljö- 
och markförsvarare, som främst befinner sig i länder med omfattande korruption och 
tillkortakommanden när det gäller att upprätthålla rättsstatsprincipen och den rättsliga 
tillsynen.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter i 
hela världen. Parlamentet betonar att kvinnor och flickor fortfarande utsätts för 
diskriminering och våld, trots de framsteg som gjorts. Parlamentet betonar att många 
samhällen fortfarande kämpar för att ge kvinnor och flickor samma lagstadgade 
rättigheter och lika tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, anständigt arbete samt 
politisk och ekonomisk representation.

7. Europaparlamentet betonar att det som är avgörande för mänsklighetens framtid är att 
respektera och främja barnets rättigheter, att bekämpa alla former av övergrepp mot 
samt försummelse, handel och exploatering av barn, däribland användningen av 
barnsoldater i väpnade konflikter, och att ge barn omsorg och utbildning.

8. Europaparlamentet betonar vikten av att beakta de särskilda behoven hos personer med 
funktionsnedsättning fullt ut. Parlamentet begär att EU införlivar kampen mot 
diskriminering av personer med funktionsnedsättning i sin politik för yttre åtgärder och 
utvecklingsbistånd.

9. Europaparlamentet vill uppmärksamma de fall av förföljelse och diskriminering på 
grund av etnicitet, nationalitet, klass, kast, religion, övertygelse, språk, sexuell läggning 
och ålder som fortfarande frodas i många länder och samhällen. Parlamentet är allvarligt 
bekymrat över de allt mer intoleranta och hatfyllda reaktionerna mot personer som 
utsätts för sådana människorättskränkningar.

10. Europaparlamentet noterar att antalet tvångsförflyttade personer under 2018 översteg 
70 miljoner, varav 26 miljoner var flyktingar3;. Parlamentet anser att krig, konflikter, 
politiskt förtryck, fattigdom och osäker livsmedelsförsörjning, olika villkor för 

3 UNHCR – rapporten Global Trends 2018 (19 juni 2019).
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ekonomisk utveckling och framför allt klimatförändringarnas negativa effekter på 
världens fattigaste länder underblåser riskerna för nya konflikter och fler 
befolkningsförflyttningar.

11. Europaparlamentet betonar att yttrande- och åsiktsfriheten samt mediernas mångfald 
utgör kärnan i robusta demokratiska samhällen. Parlamentet kräver att det införs bästa 
möjliga skyddsåtgärder mot desinformationskampanjer och fientlig propaganda genom 
att man utvecklar en rättslig ram på både EU-nivå och internationell nivå för att hantera 
hybridhot, däribland it- och informationskrigföring.

Hur EU:s människorättspolitik kan göras mer effektiv

12. Europaparlamentet påminner om att EU har åtagit sig att sätta mänskliga rättigheter och 
demokrati i centrum för sina förbindelser med länder utanför EU. Parlamentet betonar 
därför att målet att främja mänskliga rättigheter och demokrati runt om i världen måste 
integreras i all EU-politik med en extern dimension.

13. Europaparlamentet framhåller att handel och mänskliga rättigheter är två områden som 
förstärker varandra och att näringslivet spelar en viktig roll för att erbjuda positiva 
incitament i syfte att främja mänskliga rättigheter, demokrati och företagens sociala 
ansvar. Parlamentet påminner kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om 
behovet av att verkligen använda sig av människorättsklausuler i internationella avtal, 
på grundval av politisk dialog, regelbunden bedömning av framsteg och användning av 
samrådsförfarandet om en av parterna begär det. Det måste inrättas kraftfulla 
mekanismer för genomförandet och övervakningen av människorättsklausuler med 
medverkan av parlamentet, det lokala civilsamhället och berörda internationella 
organisationer och med en klagomålsmekanism för grupper av medborgare och berörda 
parter som utsätts för människorättskränkningar.

14. Europaparlamentet stöder människorättsdialoger med länder utanför EU såsom viktiga 
verktyg för bilateralt engagemang för att främja och värna de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att arbeta tillsammans för att 
ta upp frågor som rör mänskliga rättigheter och tillhörande skyldigheter i samband med 
dialoger och förhandlingar på alla politiska och ekonomiska områden med regeringar i 
länder utanför EU, för att stärka människorättsdialogernas effekt.

15. Europaparlamentet stöder helhjärtat det arbete och de insatser som gjorts av EU:s 
särskilda representant för mänskliga rättigheter för att värna och främja de mänskliga 
rättigheterna i världen. Parlamentet understryker det viktiga målet att öka unionens 
effektivitet på detta område inom ramen för EU:s särskilda representants mandat.

Ta fram lösningar för att främja och värna de mänskliga rättigheterna och demokratin

Demokratiskt styre och utrymme för det civila samhället

16. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fortsätta att noggrant 
övervaka sådan utveckling som inverkar negativt på samhällsstyrningen och på det 
civila samhällets utrymme i världen, och att med alla lämpliga medel systematiskt svara 
på politiska åtgärder och lagändringar som företas av auktoritära regeringar och som 
syftar till att undergräva styrelseformer som bygger på grundläggande demokratiska 
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principer och att begränsa utrymmet för det civila samhället. Parlamentet anser att 
samverkan mellan kommissionen, utrikestjänsten och parlamentet bör stärkas i denna 
fråga.

EU:s strategi i samband med konflikter och ansvarsutkrävande vid människorättskränkningar

17. Europaparlamentet betonar sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den utbredda straffriheten samt å andra sidan det 
bristande ansvarstagandet i regioner och länder som härjats av konflikter eller som 
präglas av politiskt motiverad skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier och 
övergrepp, bortföranden, våldsamt polisarbete, godtyckliga gripanden och fall av tortyr.

18. Europaparlamentet välkomnar EU:s insatser till främjande av Romstadgans 
allmängiltighet under året 2018, då man firade 20-årsdagen av dess antagande, och 
bekräftar sitt orubbliga stöd för Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att undersöka olika sätt och införa nya 
verktyg för att hjälpa de offer som utsatts för brott mot den internationella 
människorätten och humanitära rätten att få tillgång till internationell rättvisa och att få 
upprättelse och gottgörelse.

19. Europaparlamentet välkomnar de inledande diskussionerna i rådet om inrättandet av en 
EU-mekanism för människorättsliga sanktioner, den så kallade Magnitskijlistan, som 
möjliggör riktade sanktioner mot personer som medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

Människorättsförsvarare

20. Europaparlamentet betonar den ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan EU-institutionerna och medlemsstaterna, så att de 
kontinuerligt kan stödja människorättsförsvarare. Parlamentet värdesätter mekanismen 
för människorättsförsvarare (ProtectDefenders.eu), som inrättats för att skydda 
människorättsförsvarare som löper stora risker. Rådet och kommissionen uppmanas att 
inrätta ett särskilt samordnat förfarande för utfärdande av viseringar till 
människorättsförsvarare. Kommissionen uppmanas att fullt ut utnyttja den ekonomiska 
kapaciteten hos det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter 
(EIDMR) för att stödja människorättsförsvarare.

Jämställdhet

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat EU:s strategiska engagemang för jämställdhet och 
dess pågående insatser för att förbättra situationen för kvinnors och flickors mänskliga 
rättigheter, i enlighet med målen för hållbar utveckling fram till år 2030. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att medverka ännu mer till jämställdhet 
och flickors och kvinnors egenmakt genom ett nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med syfte att utveckla och genomföra nya rättsliga 
ramar för jämställdhet samt utrota skadliga sedvänjor som riktar sig mot kvinnor och 
flickor, t.ex. barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.
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Barnets rättigheter

22. Europaparlamentet efterlyser nya EU-initiativ för att förebygga och bekämpa övergrepp 
mot barn i världen, rehabilitera barn som drabbas av konflikter och ge dem en skyddad 
miljö där omsorg och utbildning utgör grunden. Parlamentet begär att EU tar initiativ 
till en internationell rörelse för att framhäva barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om skydd av barn i sårbara miljöer.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

23. Europaparlamentet välkomnar ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Parlamentet ger på nytt uttryck för vikten av ett 
effektivt genomförande från både EU-medlemsstaternas och EU-institutionernas sida. 
Framför allt måste principen om allmän tillgänglighet integreras på ett trovärdigt sätt 
och alla rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste säkerställas i all 
relevant EU-politik.

Religions- och trosfrihet

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, utrikestjänsten och medlemsstaterna att 
intensifiera arbetet i fråga om religions- och trosfrihet och att inleda en interreligiös 
dialog med stater och företrädare för det civila samhället och trossamfund i syfte att 
förhindra våldshandlingar mot och diskriminering av personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. Parlamentet begär att EU fortsätter att bilda 
allianser och stärka samarbetet med många olika länder och regionala organisationer för 
att åstadkomma positiva förändringar när det gäller religions- och trosfrihet. 
Parlamentet påminner rådet och kommissionen om behovet av att stödja det särskilda 
sändebudets institutionella mandat, roll och skyldigheter när det gäller att främja 
religions- och trosfrihet utanför EU.

Företag och mänskliga rättigheter

25. Europaparlamentet bekräftar att alla företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste driva sin verksamhet i full överensstämmelse 
med internationella människorättsnormer. Parlamentet betonar behovet av att inrätta ett 
instrument för att inom ramen för internationell människorätt reglera transnationella 
bolags och andra företags verksamhet. Parlamentet påminner om att alla länder måste 
genomföra FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och 
uppmanar de EU-medlemsstater som ännu inte har gjort det att anta nationella 
handlingsplaner för företags rättigheter så snart som möjligt.

26. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att det allmänna preferenssystemet 
GSP plus är ett sätt att stimulera ett effektivt genomförande av de 27 centrala 
internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. Parlamentet 
medger att de globala värdekedjorna bidrar till att stärka grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala normer och att de utgör en möjlighet att uppnå 
hållbara framsteg, särskilt i utvecklingsländerna.
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Ny teknik och mänskliga rättigheter

27. Europaparlamentet betonar vikten av att utarbeta en EU-strategi för att ny teknik, såsom 
artificiell intelligens, ska kunna tjäna allmänheten och för att ta itu med det potentiella 
hotet från ny teknik mot mänskliga rättigheter, inbegripet massövervakning, falska 
nyheter, desinformation och missbruk av artificiell intelligens, för att hitta rätt balans 
mellan mänskliga rättigheter och andra legitima överväganden, såsom säkerhet eller 
kampen mot brottslighet, terrorism och extremism.

Migranter och flyktingar

28. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, förföljelser, nätverk för 
irreguljär migration, människohandel, smuggling och klimatförändringar. Parlamentet 
kräver att man tar itu med flyktingkrisens externa dimension, bland annat genom att 
hitta hållbara lösningar på konflikter genom att bygga upp samarbete och partnerskap 
med de berörda tredjeländerna. Parlamentet insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i enlighet med de strategiska utvecklingsmålen, 
samt med ökade investeringar i utvecklingsländerna.

Demokratistöd 

29. Europaparlamentet betonar att EU bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska och 
effektiva människorättsinstitutioner samt det civila samhället i deras ansträngningar för 
att främja en demokratisering. Parlamentet konstaterar som en ljuspunkt i detta 
sammanhang att det europeiska initiativet för demokrati konsekvent gått in för att i 
EU:s östra och södra grannskap främja demokrati och respekt för grundläggande 
rättigheter och friheter. Parlamentet påminner om att erfarenheterna av och lärdomarna 
från övergångar till demokrati inom ramen för utvidgnings- och grannskapspolitiken 
kan vara ett positivt bidrag till arbetet med att fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa demokratiseringsprocesser på andra håll runtom i 
världen.

30. Europaparlamentet ställer sig återigen positivt till EU:s fortsatta stöd till valprocesser 
och unionens arbete för att hjälpa till vid val och stödja inhemska observatörer. I detta 
sammanhang välkomnar och stöder parlamentet helhjärtat det arbete som utförs av 
Europaparlamentets grupp för demokratistöd och valsamordning. Parlamentet påminner 
om att det är viktigt att valobservatörsuppdragens rapporter och rekommendationer får 
vederbörlig uppföljning, som ett sätt att öka deras inflytande och stärka EU:s stöd till 
demokratiska normer i de berörda länderna.

°

° °

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, 
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FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s generalförsamlings 74:e session, 
ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter och EU:s delegationschefer.


