
 

AD\1059533SV.doc  PE551.923v02-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

  

 EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019 

 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
 

2014/2229(INI) 

11.5.2015 

YTTRANDE 

från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

till utskottet för utrikesfrågor 

över säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till 

politisk stabilitet 

(2014/2229(INI)) 

Föredragande av yttrande: Maria Arena 



 

PE551.923v02-00 2/7 AD\1059533SV.doc 

SV 

PA_NonLeg 



 

AD\1059533SV.doc 3/7 PE551.923v02-00 

 SV 

FÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 

utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Främjandet av kvinnors rättigheter och jämställdhet bör i linje med 2008 års 

EU-riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor vara ett grundläggande inslag i den 

politiska och människorättsrelaterade dialogen mellan EU och länderna i Mellanöstern 

och Nordafrika. 

B. Kvinnors rättigheter är odelbara och icke förhandlingsbara, och EU måste bedriva en 

jämställdhetsbaserad utrikespolitik i förhållande till nationer som kränker kvinnors 

rättigheter och inte stadgar om jämställdhet. 

C. Flickor och kvinnor, särskilt de som tillhör religiösa och etniska minoriteter, utsätts för 

våld som begås av IS, vilket inbegriper slaveri, sexuellt utnyttjande, sexuellt våld, 

tvångsgraviditeter, utomrättsliga avrättningar, olagliga rättegångar med omänskliga 

straff, attacker som innebär krigsbrott och brott mot mänskligheten. 

D. Den politiska instabiliteten i regionen medför en avsevärd ökning av antalet flyktingar, 

vilka ofta riskerar sina liv för att fly och faller offer för människohandel, där de mest 

sårbara grupperna är kvinnor och barn. Kvinnors deltagande, särskilt deltagandet av 

kvinnor från religiösa och etniska minoriteter, i fredsförhandlingar, fredsuppbyggnad 

och fredsbevarande arbete är nyckeln till varaktigt goda resultat på detta område. 

E. Det återstår en mängd problem att lösa för att garantera kvinnliga våldsoffers säkerhet 

och skydd, eftersom våldtäkter och andra former av våld mot kvinnor förefaller öka i 

Mellanöstern och Nordafrika. Kvinnor har endast begränsad tillgång till rättvisa. Den 

fortsatt bristande jämställdheten måste åtgärdas. 

F. Det finns fortfarande många kvinnor som förtycks genom statens och samhällets 

institutionaliserade patriarkala strukturer och som drabbas av statsunderstött våld och 

brist på infrastrukturer för stöd till kvinnliga våldsoffer. 

G. Kvinnors engagemang och egenmakt i det offentliga, politiska, ekonomiska och 

kulturella sfärerna i länderna i Mellanöstern och Nordafrika är avgörande för stabilitet, 

fred och ekonomiskt välstånd på lång sikt. Det är oerhört viktigt att ge kvinnor och 

flickor egenmakt genom utbildning för att stärka deras roll inom alla dessa sfärer. 

Organisationer i det civila samhället som verkar för kvinnors rättigheter och 

jämställdhet har en viktig funktion att fylla när det gäller att ge egenmakt till kvinnorna 

i Mellanöstern och Nordafrika. 

H. Den 25 juni 2012 antog Europeiska rådet en strategisk ram för de mänskliga 

rättigheterna och demokratin, där det fastställs att frågan om de mänskliga rättigheterna 

ska genomsyra all EU-politik, inbegripet utrikespolitiken. Bekämpningen av våld mot 

kvinnor är en prioriterad fråga inom denna strategiska ram. 
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I. Kulturellt samarbete och utbyte samt akademiska utbyten mellan och bland 

EU-länderna och länderna i Mellanöstern och Nordafrika spelar en viktig roll för 

skapandet av förståelse, stabilitet och fred i hela regionen. Kvinnornas och flickornas 

roll inom kulturellt utbyte och samarbete måste uppmuntras och främjas. 

1. Europaparlamentet upprepar att EU med eftertryck fördömer slaveri, tvångsäktenskap, 

barnarbete, användning av barnsoldater, kvinnlig könsstympning, hedersrelaterade brott 

och alla andra former av kränkningar av de mänskliga rättigheterna.  

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att jämställdhet och kvinnors 

rättigheter – särskilt rätten till säkerhet, rätten till adekvata tjänster för reproduktiv hälsa 

och rätten till upprättelse och ersättning för konfliktens offer – inbegrips i alla 

partnerskapsavtal och i alla förhandlingar med länderna i Mellanöstern och Nordafrika. 

3. Europaparlamentet uppmanar parterna i de väpnade konflikterna att respektera 

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 samt att vidta åtgärder för att skydda kvinnor och 

flickor, i synnerhet från sexuella övergrepp, människosmuggling och sexhandel, och att 

bekämpa förövarnas straffrihet. 

4. Europaparlamentet anser att kvinnorättsorganisationerna kan främja en freds- och 

säkerhetskultur och att åtgärder för kvinnors deltagande i det konfliktförebyggande 

arbetet kommer att möjliggöra ett faktiskt förverkligande av resolution 1325. 

5. Europaparlamentet uppmanar de nationella och lokala myndigheterna att respektera 

kvinnornas grundläggande rättigheter, bland annat rätten att delta aktivt i det politiska 

livet, liksom att säkerställa att kvinnor har möjlighet att delta i beslutsfattandet inom 

sina befolkningsgrupper och länder samt att erbjuda skydd åt kvinnliga politiker och 

aktivister. Kommissionen uppmanas att ta fram specifika stödåtgärder på 

jämställdhetsområdet i de berörda länderna. 

6. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att jämställdhetsfrågor och kvinnors 

rättigheter och delaktighet måste tas upp uttryckligen och systematiskt inom alla 

EU:s samarbets- och frihandelsförhandlingar och ytterligare inbegripas i alla politiska 

och kulturella dialog med länderna i Mellanöstern och Nordafrika, inbegripet med 

Arabförbundet. 

7. Europaparlamentet framhåller att det är oerhört viktigt att jämställdhetsintegrera 

främjandet och finansieringen av kulturellt och akademiskt samarbete och utbyte, 

yrkesutbildning och program för cirkulär rörlighet mellan EU och partnerländerna i 

Mellanöstern och Nordafrika och att använda sig av dessa som ett verktyg för att ge 

kvinnor och flickor egenmakt, stärka och främja deras delaktighet i ländernas 

ekonomier och främja jämställdhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

jämställdhetsintegrera Europaparlamentets förslag om ett Erasmusprogram för 

Europa-Medelhavsområdet. 

8. Europaparlamentet understryker att EU genom att säkerställa en jämn könsfördelning i 

sina utlandsuppdrag, delegationer och medlarteam också främjar kvinnors rättigheter 

och delaktighet i partnerländerna. 
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9. Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Mellanöstern och Nordafrika samt FN, EU 

och ideella organisationer att beakta den särskilda utsattheten hos flyktingkvinnor och 

flyktingflickor, särskilt de som skilts från sina familjer, och att ge dem tillräckligt skydd 

samt att stärka sina insatser för att hjälpa personer som överlevt sexuellt våld samt att 

vidta socialpolitiska åtgärder som gör det möjligt för dessa personer att återintegreras i 

det civila samhället. 

10. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att inrätta ett särskilt stöd- 

och rehabiliteringsprogram för kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt våld och 

slaveri i konfliktområdena i Mellanöstern och Nordafrika, särskilt Syrien och Irak. 

11. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen regeringarna i länderna i Mellanöstern och 

Nordafrika att underteckna och ratificera Istanbulkonventionen, som är ett kraftfullt 

verktyg för en mångsidig bekämpning av våld mot kvinnor och flickor, inbegripet våld i 

hemmet och kvinnlig könsstympning. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att anlägga 

ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv på den direkta utvecklingsdialogen med det 

civila samhället i länderna i Mellanöstern och Nordafrika samt att göra det möjligt för 

kvinnliga aktivister och akademiker i regionen att göra sina röster hörda. Parlamentet 

framhåller vikten av att kvinnor och jämställdhetsorganisationer deltar i samråden med 

det civila samhället inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och även i 

samråd om förnyelse av denna politik. Parlamentet konstaterar att en effektiv dialog om 

politiska frågor och mänskliga rättigheter måste sätta kvinnoperspektivet i centrum och 

ta hänsyn till olika och föränderliga sociokulturella och religiösa sammanhang. 

Europeiska utrikestjänsten och kommissionen uppmanas att inbegripa jämställdhet och 

kvinnornas roll i samhället som nyckelfrågor och centrala inslag i sin strategi för att 

uppmuntra till demokratiska reformer i EU:s grannländer. Parlamentet betonar att vikten 

av att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt i samhället som ett led i demokratiska 

reformer måste återspeglas i finansieringen av den europeiska grannskapspolitiken och i 

utvecklandet av politiska och strategiska dimensioner. 

13. Europaparlamentet påminner om den viktiga roll som den parlamentariska församlingen 

för unionen för Medelhavsområdet kan spela som arena för demokratisk och politisk 

diskussion bland företrädarna från vardera sidan av Medelhavet. Parlamentet efterlyser 

en ny politisk impuls till denna institution och framhåller de framsteg som gjorts under 

senare år inom den politiska jämställdhetsdialogen och främjandet av kvinnors 

rättigheter. 

14. Europaparlamentet beklagar att det gjorts så många reservationer till konventionen om 

avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, vilket kraftigt begränsat dess verkan 

och det skydd den kan erbjuda. Parlamentet uppmanar eftertryckligen regeringarna i 

länderna i Mellanöstern och Nordafrika att till fullo genomföra denna konvention samt 

att kriminalisera alla former av våld mot kvinnor, inbegripet sexuellt våld och våld inom 

äktenskapet. 

15. Europaparlamentet konstaterar att all hållbar ekonomisk utveckling som är resultatet av 

en strategisk dialog och strategiskt samarbete mellan EU och länderna i Mellanöstern 

och Nordafrika måste öka kvinnornas delaktighet i dessa länders ekonomier, främja 
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jämställdhet och skapa möjligheter för ungdomar och kvinnor, inbegripet kvinnor från 

marginaliserade grupper. 
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