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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at statsløse personer – som der anslås at være 10-15 millioner af, men 

hvoraf kun 3,5 millioner er opført i UNHCR's statistikker – er ujævnt fordelt i verden; der 

henviser til, at 5 ud af de 20 stater, der huser mere end 10 000 angiveligt statsløse 

personer, ligger i Syd- og Sydøstasien; 

B. der henviser til, at statsløshed har betydelige konsekvenser for menneskerettigheder – 

herunder civile, politiske og økonomiske rettigheder – udvikling og international stabilitet, 

såvel som stor betydning for borgerpligter, adgang til jord og ejendom, socialsikring og 

tjenesteydelser samt sundhed og uddannelse og derudover svækker folks sociale status; 

der henviser til, at statsløshed undergraver de berørte befolkningsgruppers 

udviklingsmuligheder og en effektiv gennemførelse af 2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling; 

C. der henviser til, at det komplekse problem med statsløshed befinder sig i periferien af 

folkeret og politik, selvom det ikke er et marginalt problem; 

1. fremhæver forbindelserne mellem statsløshed og social og økonomisk sårbarhed; 

opfordrer indtrængende udviklingslandenes regeringer til at forhindre fornægtelse, tab 

eller fratagelse af statsborgerskab, der bygger på diskrimination, til at vedtage retfærdige 

statsborgerskabslove og til at indføre procedurer for dokumentation af statsborgerskab, 

som er tilgængelige for alle, prismæssigt overkommelige og ikke-diskriminatoriske; 

2. glæder sig over vedtagelsen af bæredygtigt udviklingsmål 16.9, der indebærer, at alle bør 

have adgang til juridisk identitet og fødselsregistrering; beklager imidlertid, at statsløshed 

ikke udtrykkeligt nævnes i 2030-dagsordenen hverken som grundlag for diskrimination 

eller som fattigdomsbekæmpelsesmål; opfordrer EU og dets medlemsstater til at overveje 

at medtage statsløshedsindikatorer i deres overvågnings- og rapporteringsmekanismer i 

forbindelse med gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling; 

3. opfordrer regeringerne i Brunei, Malaysia og Nepal til at bekæmpe den 

kønsdiskrimination, der er indbygget i deres statsborgerskabslove, og til at fremme børns 

ret til statsborgerskab; 

4. bemærker forbindelsen mellem statsløshed og tvangsfordrivelser, navnlig i konfliktramte 

regioner; minder om, at mindst 1,5 millioner statsløse personer i verden er flygtninge eller 

tidligere flygtninge, herunder mange unge kvinder og piger; 

5. minder om, at statsløsheden i verden næsten ikke er kortlagt eller rapporteret, og at 

eksisterende data er baseret på forskellige definitioner; opfordrer indtrængende det 

internationale samfund til at vedtage en ensartet definition og til at udfylde hullerne i 

indsamlingen af data til måling af statsløshed i udviklingslandene, navnlig ved at bistå 

lokale myndigheder med at tilrettelægge passende metoder for at kvantificere, identificere 

og registrere statsløse personer og styrke deres statistiske kapacitet; 

6. opfordrer Kommissionen til at iværksætte udveksling af bedste praksis blandt 
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medlemsstaterne, støtter den aktive koordinering af nationale statsløshedskontaktpunkter 

og glæder sig over #IBelong-kampagnen; 

7. opfordrer medlemsstaterne til at tildele statsløse migranter beskyttelsesstatus; 

8. glæder sig over EU-støtten til statsløse personer i Syd- og Sydøstasien gennem forskellige 

instrumenter og opfordrer Unionen til at fortsætte sine bestræbelser på at adressere 

konsekvenserne af statsløshed for udvikling, fred og stabilitet som en integreret del af 

dens udviklingssamarbejdsprogrammer og mere generelt i dens optræden udadtil. 
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