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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Rådets konklusioner om migration af 12. oktober 2015 og navnlig løftet 

om at respektere kvinders og pigers menneskerettigheder, 

A. der henviser til, at den nuværende krise først og fremmest er en humanitær krise, og at 

EU's reaktion skal bygge på solidaritet og en rimelig ansvarsfordeling; 

B. der henviser til, at en koordineret genbosætningsmekanisme for hele EU er nødvendig 

med henblik på genbosætning af flygtninge i samtlige medlemsstater; 

C. der henviser til, at der er betydelig ulighed mellem kønnene i de forskellige medlemsstater 

ved behandlingen af asylsøgende kvinder og piger, og at en holistisk EU-tilgang til asyl og 

indvandring skal sikre indførelse af konsekvente og kønssensitive procedurer, 

retningslinjer og støttetjenester i asylprocessen; 

D. der henviser til, at migrantkvinder og -piger, med eller uden papirer, samt kvindelige 

asylansøgere er særligt sårbare over for alle former for vold, herunder seksuel vold, på alle 

stader af deres rejse; 

E. der henviser til, at mindreårige asylsøgere oftere rejser sammen med kvinder end sammen 

med mænd, og at de også møder unikke udfordringer, der gør dem særligt udsatte i 

konfliktsituationer, på deres rejse til Europa og når de modtages af medlemsstaterne; 

F. der henviser til, at kvindelige asylansøgere har specifikke behov for beskyttelse og 

bekymringer, der er forskellige fra mænds, og at indførelsen af et kønsperspektiv i 

asylprocedurerne gør det muligt at tage hensyn til disse forskelle; 

G. der henviser til, at kvinder lige som LGBTI-personer er underkastet specifikke former for 

kønsrelateret forfølgelse, hvilket stadig alt for ofte ikke anerkendes i asylprocedurerne; 

H. der henviser til, at ofre for fysisk, psykisk og seksuel vold i forvejen er sårbare, og at 

tilbageholdelse kan forværre deres traumer; 

I. der henviser til, at bistandsordninger også skal indbefatte særlige plejefaciliteter for 

gravide kvinder og kvinder med alvorlige helbredsproblemer; der henviser til, at der er 

nogle lande, hvor kvindelige migranter ikke har adgang til pleje under graviditeten, selv 

om en sådan findes; 

J. der henviser til, at organiserede kriminelle grupper udnytter den nuværende ustabile 

situation i MENA-regionen (Middelhavet, Mellemøsten og Nordafrika) og kvinders og 

pigers sårbarhed, når de søger sikkerhed, for at udnytte dem gennem menneskesmugling, 

seksuel vold og menneskehandel som arbejdskraft og til prostitution og seksuel 

udnyttelse; 

K. der henviser til, at integrationsprocessen for migrantkvinder og disses rettigheder 
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undermineres, når deres retlige status er afhængig af deres ægtefælle;  

1. mener, at der kræves radikale, langsigtede ændringer af EU's tilgang til migration; mener, 

at enhver langsigtet og bæredygtig strategi skal dække alle aspekter af migration og asyl, 

herunder diplomati og udenrigspolitik, den globale kriminelle økonomi, ydelse af 

humanitær bistand og bedre assistance til dem, der allerede befinder sig i Europa; mener 

yderligere, at ligestillingsaspektet skal integreres på alle områder; 

2. opfordrer EU til i højere grad at tage ansvaret for den humanitære nødsituation, som også 

rammer migrantkvinder og -piger, gennem en holistisk tilgang, der omfatter en bindende 

mekanisme for omfordeling af flygtninge mellem medlemsstaterne, under særlig 

hensyntagen til behovene hos gravide eller handicappede kvinder, ofre for vold, herunder 

for kvindelig kønslemlæstelse, enlige mødre, ældre kvinder og piger; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at indføre en effektiv koordineret mekanisme for 

modtagelse, behandling, omfordeling og genbosætning af flygtninge under hensyntagen til 

kønsspecifikke spørgsmål; opfordrer EU-agenturer og -medlemsstater til at sikre, at 

personale, der er ansat i den offentlige sektor eller i civilsamfundets organisationer, er 

blevet undervist i at arbejde med flygtninge på grundlag af en kønsbaseret tilgang; 

4. påpeger, at en samordnet EU-reaktion på flygtningekrisen skal omfatte specifikke 

foranstaltninger for at afhjælpe sårbarheden og imødekomme behovene hos børn og især 

unge piger, herunder deres ret til uddannelse; 

5. understreger og erkender betydningen af, uafhængigt af retlig status, at udvikle en 

holistisk tilgang til migration fra et ligestillingssynspunkt; mener, at beslutninger om 

tilbageholdelse bør tage hensyn til, om kvinderne har undergået traumer eller været udsat 

for former for kønsbestemt vold, herunder kønslemlæstelse, og at behovene hos gravide 

kvinder kan imødekommes på mere hensigtsmæssig vis i skræddersyede faciliteter, hvor 

der er mulighed for privatliv, og der er kvalificeret personale, som er uddannet til at 

håndtere sådanne situationer; understreger, at piger og drenge aldrig bør tilbageholdes på 

grund af deres migrantstatus; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at asylprocedurerne (herunder ved grænserne) 

overholder UNHCR’s retningslinjer om kønsrelateret forfølgelse inden for rammerne af 

flygtningekonventionen fra 1951, der opfordrer til en kønsfølsom fortolkning af 

konventionen og fastsættelse af grunde til indgivelse af ansøgninger om flygtningestatus 

eller asylansøgninger; 

7. opfordrer indtrængende til, at personale fra UNHCR og medlemsstaterne, der arbejder i en 

humanitær nødsituation, er behørigt uddannet til at yde psykologisk støtte til kvindelige 

migranter og migrantpiger, som har lidt fysisk eller psykisk overlast under rejsen; 

8. udtrykker sin dybeste bekymring over det nuværende niveau af menneskesmugling, som 

forværrer den herskende krise og tvinger sårbare personer, herunder kvinder, piger og 

børn, til at rejse på umenneskelige og livstruende betingelser; bemærker, at sondringen 

mellem menneskesmugling og menneskehandel i praksis kan blive udvisket, når folk 

bliver ofre for vold og udnyttelse; opfordrer derfor medlemsstaterne til at styrke deres 

politisamarbejde og retlige samarbejde til bekæmpelse af de kriminelle organisationer, der 

står bag menneskehandel og menneskesmugling; 
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9. er modstander af tilbageholdelse af gravide kvinder, børn og ammende kvinder; opfordrer 

til, at der sættes en stopper for tilbageholdelse af børn, og at forældre skal have ret til at bo 

sammen med deres børn i passende faciliteter, der er indrettet til formålet, mens de 

afventer en asylafgørelse; understreger, at det er nødvendigt at sikre, at der ikke 

forekommer krænkelser af menneskerettighederne; 

10. tilskynder medlemsstaterne til kun at anvende tilbageholdelse sparsomt og ikke 

systematisk, og til at anvende effektive overvågningsprocesser og tillade adgang for 

ngo’er og andre kompetente organer, så de kan aflægge besøg og inspicere 

modtagelsesforholdene og kontrollere overholdelsen af minimumsstandarder, herunder 

dem, der vedrører kvinders rettigheder på tilbageholdelsesstederne; 

11. fremhæver behovet for at oprette modtagelsescentre i medlemsstaterne, som er 

familievenlige og opfylder de særlige behov, som mødre med børn og ammende og 

gravide kvinder har; 

12. understreger, at der bør træffes foranstaltninger for at fremme beskyttelsen af kvindelige 

migranter og asylansøgere, herunder gennem levering af adskilte boliger og sanitære 

faciliteter til mænd og kvinder, som ikke er i familie med hinanden; 

13. understreger, at kønssensitive procedurer, retningslinjer og støttetjenester bør indarbejdes i 

asyl- og flygtningeprocesserne, herunder separate afhøringer af mandlige og kvindelige 

flygtninge og asylansøgere, mulighed for at blive afhørt af personer af samme køn, og 

henvisninger til psykosocial rådgivning og traumebehandling; 

14. understreger, at det er nødvendigt til enhver tid at give kvindelige flygtninge og migranter 

adgang til kvindelige advokater, så de i sikre og fortrolige omgivelser kan give udtryk for 

deres bekymringer; mener, at dette bør indbefatte, men ikke være begrænset til, 

helbredsproblemer, reproduktionsproblemer, problemer i tilknytning til moderskab og 

seksuel chikane og vold, og desuden bør gælde for andre anliggender eller oplysning; 

15. understreger, at alle EU's migrations- og asylpolitikker og -foranstaltninger bør tage 

hensyn til køn og oprindelse i deres udformning, gennemførelse og evaluering; 

16. fremhæver, at det er vigtigt at oprette sikre og lovlige ruter til EU; mener, at dette vil 

bidrage til at sikre, at kvindelige migranter, flygtninge og asylansøgere ikke behøver at 

gøre brug af smuglernetværk, og at de har fuld adgang til deres mest basale 

grundlæggende rettigheder; 

17. understreger, at eftersøgnings- og redningsoperationerne skal optrappes og bibeholdes for 

at bringe antallet af dødsfald på havet ned på et minimum; 

18. opfordrer til en styrkelse af retten til familiesammenføring i hele EU og til en bedre 

gennemførelse heraf med hurtigere og mindre bekostelige procedurer; 

19. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre specifikke foranstaltninger til fremme af 

kvindelige migranters og flygtninges deltagelse på arbejdsmarkedet, herunder uddannelse, 

selvstændig virksomhed, sprogkurser, livslang læring og frivilligt arbejde; mener, at 

kvindelige asylansøgeres, migranters og flygtninges uddannelse, kvalifikationer og faglige 

uddannelse bør anerkendes og værdsættes, og at der bør fastlægges gennemsigtige 

procedurer for anerkendelse af kvalifikationer, der er erhvervet i udlandet; 
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20. understreger navnlig vigtigheden af at sikre adgang til uddannelse for migrantpiger, 

navnlig når de er uledsagede; 

21. mener, at økonomisk uafhængighed er nøglen til lighed og integration; opfordrer derfor 

medlemsstaterne til at lette kvindelige migranters adgang til arbejde; 

22. minder om, at artikel 12 konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination 

imod kvinder (CEDAW) fastsætter, at de deltagende stater skal sikre adgang til passende 

ydelser i forbindelse med kvinders helbred, der bør omfatte, men ikke være begrænset til, 

graviditet, nedkomst og tiden efter fødslen samt menstruationshygiejne; 

23. opfordrer til, at kvinder, navnlig gravide kvinder, piger uden papirer og uledsagede børn 

behandles korrekt og med høj prioritet, og at de straks identificeres, således at 

myndighederne kan følge dem; 

24. understreger, at værtslandene bør garantere kvindelige flygtninge fuld adgang til retten til 

gratis offentlig uddannelse af høj kvalitet, til sundhedsydelser, især dem, der vedrører 

seksuel og reproduktiv sundhed og dertil knyttede rettigheder, til beskæftigelse og til 

boliger, i overensstemmelse med deres behov og evner; 

25. glæder sig over de yderligere elementer, der er introduceret i direktivet om 

modtagelsesforhold i den omarbejdede udgave1, navnlig indføjelsen af ofre for 

menneskehandel og kvindelig kønslemlæstelse som særlige kategorier af sårbare personer; 

udtrykker dyb bekymring over, at kun 12 medlemsstater har tilkendt ofre for 

menneskehandel status som sårbare personer; opfordrer de resterende medlemsstater til at 

gennemføre bestemmelserne i det omarbejdede direktiv, og opfordrer Kommissionen til at 

tilskynde disse medlemsstater til at gennemføre de relevante foranstaltninger; 

26. mener, at (potentielle) ofre for børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, 

også i ankomstlande, bør tilkendes status som sårbare personer; 

27. opfordrer til yderligere overvejelser om behovene hos kvindelige migranter og flygtninge, 

der rejser med børn, uanset om der er tale om deres egne eller forældreløse børn, ved at 

skaffe dem sikker adgang til mad, vand, husly, omklædningsrum, den rette medicin, 

sanitet og andre behov på alle stader af rejsen og efter ankomsten; opfordrer 

medlemsstaterne til at tildele kvindelige asylansøgere og indvandrere, der er rejst ind i EU 

som led i en familiesammenføring, en selvstændig juridisk status for at forhindre 

udnyttelse, mindske sårbarheden og opnå større lighed; 

28. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre såvel direktiv 2011/36/EU om 

forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og 

direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til 

rettigheder, støtte og beskyttelse; 

29. opfordrer medlemsstaterne til at garantere international beskyttelse til kvinder, som er ofre 

for forfølgelse, og til at følge Kommissionens retningslinjer for anvendelsen af direktiv 

2003/86/EF om ret til familiesammenføring; 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for 

modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 96). 
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30. beklager, at målene for Kommissionens europæiske dagsorden for migration ikke omfatter 

en lempelse af restriktionerne for så vidt angår familiesammenføring; påpeger, at det er 

vigtigt at gøre det muligt for personer, der allerede befinder sig i EU, herunder uledsagede 

børn, at blive sammenført med familiemedlemmer; 

31. understreger, at det trods udsving i flygtninge- og migrationsstrømmene, der kan lægge 

pres på modtagefaciliteterne, er nødvendigt til enhver tid at prioritere sårbare personers, 

herunder kvinders og pigers, navnlig uledsagede pigers, behov, og udtrykker bekymring 

over den måde, hvorpå det fælles europæiske asylsystem anvendes i praksis; 

32. retter særlig opmærksomhed mod grupper inden for migrationsstrømmene, der allerede er 

sårbare, idet der lægges vægt på faktorer som f.eks. alder, køn, handicap, kønsidentitet og 

tro; udtrykker bekymring over, at folks specifikke behov for beskyttelse ikke opfyldes; 

33. fordømmer på det kraftigste brugen af seksuel vold mod kvinder som et krigsvåben; 

mener, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod migrantkvinder og piger, der er blevet 

misbrugt i konflikter, ved at sikre adgang til lægebehandling og psykologisk bistand; 

34. henstiller, at alle legitime og relevante organisationer, f.eks. UNHCR, Frontex, EASO og 

IOM samt ngo’er og medlemsstaterne bør sikre de højest mulige standarder for ansættelse 

af kvindeligt personale til alle faciliteter, og at kønsbaseret uddannelse bør være 

obligatorisk for alle ansatte med henblik på integration af kønsaspektet i alle aktioner og 

programmer, der er rettet mod flygtningebevægelser eller asylprocedurer; 

35. opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at undertegne og ratificere Europarådets 

konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet 

(Istanbulkonventionen) for at sikre, at migrantkvinder og -piger beskyttes mod vold, og til 

at anvende denne konventions artikel 59, hvoraf det klart fremgår, at parterne skal træffe 

de nødvendige foranstaltninger til at suspendere udvisningssager og/eller give en 

selvstændig opholdstilladelse i tilfælde af opløsning af ægteskab, når der er tale om 

kvindelige migranter, hvis opholdsstatus afhænger af deres ægtefælle; 

36. opfordrer til et bredere samarbejde med migranternes oprindelseslande og med ngo’er, der 

arbejder i disse lande, med henblik på at forbedre forholdene for kvinderne, som er de 

første ofre i konflikter; 

37. henviser til Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 om en europæisk dagsorden for 

migration1; noterer sig, at Kommissionen agter at skærpe bestemmelserne om "sikkert 

oprindelsesland" i direktivet om asylprocedurer; er af den faste overbevisning, at enhver 

beslutning om at harmonisere bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland", herunder en 

eventuel oprettelse af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, skal tage hensyn til 

kønsaspektet; bemærker dog, at ingen oprindelseslande eller tredjelande kan betragtes som 

helt sikre ud fra den betragtning, at kønsbaseret vold forekommer i alle lande; mener, at 

ansøgninger baseret på frygt for kønsrelateret vold eller forskelsbehandling aldrig bør 

underkastes en fremskyndet asylprocedure; 

38. erkender, at kvindeorganisationer og kvindelige flygtninge skal deltage i beslutningerne 

om deres behandling, herunder prioriteterne for fordeling af støtte, samt i fredsskabende 

                                                 
1 COM(2015)0240. 
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initiativer i deres oprindelseslande; 

39. understreger, at der bør sørges for børnepasningsordninger i forbindelse med 

asylindkaldelser og -interviews for at sikre, at der er en rimelig mulighed for at indgive en 

asylansøgning; påpeger, at manglende børnepasning for asylansøgere og flygtninge udgør 

en betydelig hindring for adgang for så vidt angår mainstreaming af serviceydelser, og at 

dette har uforholdsmæssigt stor indvirkning på kvinder, som i langt de fleste tilfælde har 

ansvaret for børnepasning; understreger, at de grundlæggende tjenester bør tage hensyn til 

familiers behov for børnepasning; 

40. mener, at papirløse kvindelige migranter og de personer, der er afhængige af dem, er 

særligt udsatte for at blive ofre for vold, udnyttelse og race- og kønsrelateret tværgående 

forskelsbehandling; påpeger, at papirløse kvindelige migranters juridiske status kan 

begrænse deres adgang til relevante faciliteter som f.eks. krisecentre for kvinder; 

41. udtrykker dyb bekymring over de negative kønsstereotyper, der omfatter kvindelige 

migranter, flygtninge og asylansøgere; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at 

forstærke deres indsats med henblik på at beskytte alle migranter, flygtninge og 

asylansøgere mod højreekstremisme og vold. 
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