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FÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 

utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. I artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) slås det fast att ”unionen 

ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, 

rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer 

som tillhör minoriteter”. 

B. Jämställdhet är en grundläggande rättighet och en gemensam EU-princip som ännu 

långt ifrån har uppnåtts. Artiklarna 21 och 23 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna förbjuder all diskriminering på grund av kön, och våld mot 

kvinnor är ett brutalt uttryck för bristande jämställdhet och utgör en av de vanligaste 

typerna av kränkning av de mänskliga rättigheterna i Europa. 

C. Artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder alla 

former av omänsklig och förnedrande behandling. 

D. Sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter har sin grund i 

grundläggande mänskliga rättigheter och är viktiga beståndsdelar av den mänskliga 

värdigheten1. Att vägra att utföra abort ens för att rädda en kvinnas liv utgör en allvarlig 

kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

E. Trots vissa sektoriella framsteg under senare år har varannan kvinna någon gång i livet 

utsatts för en eller flera former av sexuella trakasserier, och en kvinna av tre i EU har 

efter 15 års ålder utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld någon gång i livet2. 

Uppskattningsvis 500 000 kvinnor i EU har utsatts för kvinnlig könsstympning3, och 

våld mot kvinnor och flickor utgör ett stort hinder för jämställdhet och en kränkning av 

de grundläggande rättigheterna och förblir en av de vanligaste formerna av kränkning av 

de mänskliga rättigheterna i EU. 

F. En studie som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter genomförde 

2014 visar att de flesta kvinnor som utsätts för våld inte polisanmäler händelsen. 

G. Det finns inte något uttryckligt omnämnande i EU-lagstiftningen om våld mot kvinnor 

som en form av könsdiskriminering, och detta förekommer bara i tre nationella 

rättssystem (Spanien, Sverige och Tyskland), varför våld mot kvinnor inte betraktas 

som någon väsentlig jämställdhetsfråga. Medlemsstaterna definierar våld mot kvinnor 

och könsrelaterat våld på ad hoc-basis, och definitionerna varierar stort i de nationella 

lagstiftningarna, vilket gör det omöjligt att jämföra uppgifter. 

                                                 
1 ICPD:s handlingsprogram, punkt 7.2 och 7.3.  
2 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ”Violence against women: an EU-wide survey. 

Main results” (2014) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf. 
3 Enligt uppgifter i kommissionens studie ”European Commission actions to combat violence against women” 

(januari 2015). 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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H. Straff som står i proportion till det begångna brottet avskräcker visserligen från 

kränkningar av grundläggande rättigheter, men det främsta målet måste förbli att 

förhindra brott (genom insatser på utbildnings- och kulturområdet) i stället för att vidta 

åtgärder i efterskott.  

I. Våld mot kvinnor är den vanligaste kränkningen av de grundläggande rättigheterna i EU 

och resten av världen, det förekommer i alla samhällsskikt, oberoende av ålder, 

utbildningsnivå, inkomst, social ställning eller ursprungs- eller bosättningsland och 

utgör ett av de främsta hindren för jämställdhet. 

J. Det våld som drabbar kvinnor och flickor omfattar fysiska och psykiska övergrepp, 

våldtäkt, övergrepp mot barn, övergrepp med anknytning till religiös eller annan 

övertygelse, sexuella trakasserier och olaga förföljelse samt våld i hemmet, också med 

hjälp av ny teknik och internet, vilket tar sitt uttryck i misogynt språk, hot och glåpord 

på nätet, och i vissa fall leder detta våld till kvinnomord och/eller så kallade hedersbrott, 

vilket utgör en kränkning av kvinnors grundläggande rätt till värdighet, likabehandling 

och tillgång till rättslig prövning enligt FN:s definition. Kvinnor och flickor har rätt till 

lika åtnjutande och skydd av alla grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, 

sociala, kulturella och medborgerliga området och på alla andra områden1. 

K. Tillgång till rättslig prövning är en mänsklig rättighet, och lika tillgång till rättslig 

prövning för kvinnor och män är en förutsättning för jämställdhet. Kvinnor står ofta 

inför både socioekonomiska hinder för tillgång till rättslig prövning, såsom ekonomiskt 

beroende, brist på ekonomiska resurser eller rättshjälp och kulturella stereotyper som 

leder till rädsla och skam, och förfarandemässiga hinder för tillgång till rättvisa, såsom 

långdragna brottsutredningar, diskriminerande praxis och få fällande domar. Kvinnor 

och flickor med funktionsnedsättning eller som bor på landsbygden, tillhör en minoritet 

eller är invandrare eller flyktingar samt hbti-kvinnor och -flickor kan i större 

utsträckning än andra kvinnor drabbas av institutionell diskriminering när det gäller 

tillgången till rättslig prövning. 

L. Handel med och sexuellt utnyttjande av kvinnor och flickor utgör en tydlig kränkning 

av de mänskliga rättigheterna och den mänskliga värdigheten samt av grundläggande 

rättsprinciper och demokratiska principer. I dag är kvinnor mer utsatta för dessa hot på 

grund av den ökade ekonomiska otryggheten och den förhöjda risken för arbetslöshet 

och fattigdom. 

M. På en traditionellt sett könssegregerad arbetsmarknad är svårigheterna att förena arbete 

och familjeliv och undervärderingen av kvinnors kompetens och arbete en del av de 

komplexa orsakerna till de bestående löne- och pensionsskillnaderna mellan könen. 

N. Diskriminering på grund av kön påverkar kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden, 

särskilt bland äldre kvinnor, ensamstående föräldrar, kvinnor med funktionsnedsättning, 

invandrarkvinnor och kvinnor från etniska och kulturella minoriteter. 

                                                 
1 Artiklarna 1 och 3 i FN:s förklaring om avskaffande av våld mot kvinnor av den 20 december 1993 

(A/RES/48/104). 
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O. Masstillgången till internet har medfört ännu fler sätt att kränka kvinnors fysiska och 

psykiska integritet, till exempel genom gromning på nätet. 

P. Diskriminering på grund av kön är seglivad, med allvarliga konsekvenser för privatliv, 

arbetsliv och familjeliv, och förekommer ofta på utbildnings- och tjänsteområdet. Det 

finns även många fall av diskriminering mot kvinnor på andra grunder än 

könstillhörighet, såsom etniskt ursprung, trosuppfattning, klasstillhörighet, sexuell 

läggning och funktionsnedsättning. 

Q. Den ekonomiska krisen och den åtstramningspolitik som många medlemsstater bedriver 

har inneburit att de tillgängliga medlen minskat och att de offentliga stödtjänsterna för 

offer för våld mot kvinnor har skurits ned, med en negativ effekt som urholkar de 

grundläggande rättigheterna och gör att kvinnor i högre grad riskerar att drabbas av 

fattigdom, utanförskap, diskriminering och våld. 

1. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att i EU:s nästa 

hälsostrategi inbegripa sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en 

grundläggande mänsklig rättighet, i syfte att säkerställa konsekvens mellan EU:s interna 

och externa politik i fråga om grundläggande rättigheter, i enlighet med parlamentets 

uppmaning av den 10 mars 20151. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna rätten till 

säkra och moderna preventivmedel och till sexualundervisning i skolorna. 

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa genomförandet av 

strategier för respekt för och skydd av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och 

rättigheter. Parlamentet insisterar på att unionen har i uppgift att medvetandegöra 

människor om denna fråga och att främja bästa praxis på området, eftersom hälsa är en 

grundläggande rättighet och är en förutsättning för åtnjutandet av andra mänskliga 

rättigheter. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå specifika åtgärder som 

medlemsstaterna kan vidta för att bekämpa diskriminering på flera grunder. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja en strategi och en handlingsplan 

för att bekämpa alla former av könsrelaterat våld och homofobi genom att stärka det 

förebyggande arbetet och garantera skydd och hjälp för offren, med särskilt fokus på de 

mest utsatta personerna, till exempel barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, 

flyktingar, asylsökande och offer för diskriminering. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram en konkret och ambitiös jämställdhetsstrategi för perioden 

efter 2015. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta nätverk av centrum som 

tillhandahåller stöd och skyddat boende för kvinnor som utsatts för människohandel och 

prostitution och att säkerställa att de får psykologiskt, medicinskt, socialt och juridiskt 

stöd samt att vidta åtgärder för att dessa personer ska hitta ett stadigvarande arbete och 

därtill hörande rättigheter. 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0050. 
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7. Europaparlamentet fördömer allt psykiskt och fysiskt våld, inbegripet sexuellt våld, mot 

kvinnor. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att garantera våldsoffren hjälp 

och skydd. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo genomföra direktiv 

2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd 

till och skydd av dem samt direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern. 

9. Europaparlamentet anser att våld mot kvinnor, såsom hedersmord, barnäktenskap, 

människohandel, kvinnlig könsstympning och våld i hemmet, utgör allvarliga 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna och aldrig får rättfärdigas med hänvisning till 

religion, kultur eller traditioner. 

10. Europaparlamentet betonar att det för en effektiv bekämpning av våld mot kvinnor och 

av straffrihet krävs en attitydförändring gentemot kvinnor och flickor i samhället, där 

kvinnor alltför ofta framställs som underordnade och våld mot kvinnor alltför ofta 

tolereras eller förringas. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra det lättare för kvinnliga 

våldsoffer att få tillgång till rättslig prövning, samtidigt som man främjar utbyte av bästa 

praxis. 

12. Europaparlamentet understryker att åtgärder måste vidtas mot könsrelaterade hinder i 

tillgången till rättslig prövning i medlemsstaterna, ur både socioekonomisk och 

förfarandemässig synvinkel, och uppmanar eftertryckligen kommissionen och 

medlemsstaterna att undanröja dessa. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att förbättra insamlingen av könsuppdelade uppgifter om hinder i 

tillgången till rättslig prövning. 

13. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att 

ratificera Istanbulkonventionen, som är ett kraftfullt verktyg för en bred bekämpning av 

våld mot kvinnor och flickor, inbegripet våldtäkt inom äktenskapet, våld i hemmet och 

kvinnlig könsstympning. 

14. Europaparlamentet finner det mycket oroande att det fortfarande förekommer kvinnlig 

könsstympning, då det är en form av grovt våld mot kvinnor och flickor och en 

oacceptabel kränkning av deras rätt till fysisk integritet. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen EU och medlemsstaterna att vara ytterst vaksamma och att bekämpa 

dessa gärningar inom sina gränser i syfte att få bukt med dem snarast möjligt. 

Parlamentet uppmanar i synnerhet medlemsstaterna att inta ett bestämt och 

avskräckande förhållningssätt genom att utbilda människor som arbetar med migranter 

och att systematiskt och effektivt väcka åtal mot och bestraffa dem som genomför 

könsstympningar. Här måste det råda nolltolerans. Parlamentet insisterar på att detta 

måste gå hand i hand med informations- och upplysningskampanjer riktade till de 

berörda grupperna. Parlamentet ser positivt på att personer som utsatts för 

könsstympning betraktas som utsatta personer i EU:s asyllagstiftning och att 

könsstympning enligt denna lagstiftning är ett av de kriterier som ska beaktas vid 

asylansökningar. 
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15. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att på ett 

jämställdhetsintegrerat sätt undersöka de föreslagna eller genomförda 

åtstramningspolitiska åtgärdernas inverkan på de grundläggande rättigheterna, med 

beaktande av dessa åtgärders oproportionerligt allvarliga konsekvenser för kvinnor. 

Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att omedelbart vidta korrigerande åtgärder i 

fall där åtstramningsåtgärder har påverkat kvinnornas ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter negativt. 

16 Europaparlamentet påpekar att alltför många kvinnor fortfarande utsätts för sexuella 

trakasserier, bland annat på arbetsplatsen, och att detta förekommer inom alla delar av 

arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra 

upplysningskampanjer i frågan, riktade mot såväl det privata näringslivet som den 

offentliga sektorn. Medlemsstaterna uppmanas även att bekämpa straffrihet på detta 

område. 

17. Europaparlamentet är mycket oroat över kvinnornas underrepresentation i 

beslutsfattandet, i företagen och deras styrelser och i de vetenskapliga och politiska 

sfärerna, på både nationell och internationell nivå (storföretag, nationella val och EU-

val) men i synnerhet på lokal nivå. Parlamentet efterlyser stöd åt kvinnor i deras 

karriärutveckling och strävan att nå ledande befattningar, och uppmanar EU:s 

institutioner att ägna större uppmärksamhet åt det faktum att endast 17,8 procent av 

styrelseledamöterna i de största börsnoterade företagen i EU är kvinnor. 

18. Europaparlamentet ser positivt på att rapporten om tillämpningen av stadgan om de 

grundläggande rättigheterna innehåller ett avsnitt om det direktiv som syftar till att 

uppnå en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i 

börsnoterade företag, som ett sätt att främja de grundläggande rättigheterna i syfte att 

uppnå en verkligt jämn könsfördelning i företagsstyrelserna. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka medvetenheten bland allmänheten 

om behovet av en kultur präglad av respekt och tolerans i syfte att undanröja alla former 

av diskriminering av kvinnor. 

20. Europaparlamentet påminner om att fler än hälften av alla med högre 

universitetsexamen är kvinnor. Så länge det inte råder en jämn könsfördelning bland de 

högre beslutsfattarna bör positiv särbehandling tillämpas i detta syfte. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja utnämning 

av kvinnor till ledande poster. 

21. Europaparlamentet påpekar att löneklyftan mellan kvinnor och män utgör en 

oacceptabel diskriminering och strider mot EU:s fördrag (artikel 157 i EUF-fördraget), 

och beklagar djupt att kvinnor i EU fortfarande tjänar i genomsnitt 16 procent mindre än 

männen för lika arbete. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att 

principen om lika lön för lika arbete tillämpas inom alla delar av arbetsmarknaden. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa situationen i EU när det gäller de 

grundläggande rättigheterna på grundval av könsuppdelade uppgifter. 
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23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera oberoende och finansiell 

autonomi för de nationella jämställdhetsorganen, så att de kan skaffa sig nödvändig 

personal och utföra ett tillfredsställande arbete. Parlamentet betonar vikten av 

medlemsstaternas samverkan med Europaparlamentet inom jämställdhetsarbetet för att 

genomföra handlingsplaner och riktade rekommendationer för ökad jämställdhet, 

bekämpning av våld mot kvinnor och högre inkludering av kvinnor i samhället, 

oberoende vilken medlemsstat kvinnorna befinner sig i.  

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sin finansiering av projekt och 

partnerskap mellan medlemsstaterna och ideella organisationer med erkänd erfarenhet 

av att stödja kvinnor som utsatts för människohandel och prostitution. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta den 

demografiska utvecklingen och hushållens förändrade storlek och sammansättning när 

de utformar sin skattepolitik, sina sociala trygghetssystem och sina offentliga tjänster. 

Parlamentet konstaterar att antalet enpersonshushåll ökar i de flesta av medlemsstaterna 

men att politiken oftast direkt eller indirekt diskriminerar och missgynnar dessa. 

Parlamentet anser att människor inte ska belönas eller bestraffas på grund av den 

specifika storleken och sammansättningen på det hushåll som de ingår i. Parlamentet 

begär därför att politiska åtgärder ska vara neutrala i förhållande till hushållens storlek 

eller sammansättning. 

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU:s institutioner att samarbeta med 

Europeiska jämställdhetsinstitutet och EU:s byrå för grundläggande rättigheter i 

enlighet med den gemensamma föresatsen att tillsammans bekämpa könsrelaterat våld 

och könsdiskriminering. 

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta kraftfullare åtgärder mot 

nättroll på sociala medier, som har siktat in sig på kvinnor oproportionerligt mycket 

med trakasserier på internet. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna och 

främja betydelsen av formell och informell utbildning för att bidra till uppnåendet av 

jämställdhet genom egenmakt för kvinnor och hbti-personer, så att deras grundläggande 

rättigheter skyddas. 

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över sin nationella lagstiftning och 

upphäva bestämmelser som diskriminerar kvinnor, såsom skett nyligen i fallet med 

bestämmelserna i en medlemsstats nationella pensionssystem, där den ”normala 

pensionsåldern” skilde sig åt beroende på den berörda personens kön och, för kvinnor, 

på hur många barn de uppfostrat1. 

30. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att erkänna kvinnors och 

flickors oförytterliga rätt till fysisk integritet och självständigt beslutsfattande. 

                                                 
1 Domstolens dom av den 11 april 2013, Blanka Soukupová mot Ministerstvo zemědělství, EU:C:2013:223. 
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