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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: 

– med beaktande av rådets slutsatser om migration av den 12 oktober 2015, särskilt det 

åtagande som uttrycktes om kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, 

A. Den rådande krisen är först och främst en humanitär kris, och EU:s sätt att bemöta den 

måste grunda sig på solidaritet och rättvis ansvarsfördelning. 

B. Det behövs en samordnad och EU-övergripande mekanism för vidarebosättning av 

flyktingar i samtliga medlemsstater. 

C. Behandlingen av asylsökande kvinnor och flickor präglas av en hög grad av bristande 

jämställdhet i medlemsstaterna. Om man ska kunna ta ett helhetsgrepp på asylfrågor och 

invandring i EU måste man se till att det finns enhetliga förfaranden, riktlinjer och 

stödtjänster i asylprocessen som tar hänsyn till jämställdhetsaspekter. 

D. Migrerande kvinnor och flickor, papperslösa eller ej, och asylsökande kvinnor är 

särskilt utsatta för alla former av våld, inbegripet sexuellt våld, under alla etapper av sin 

resa. 

E. Asylsökande barn reser oftare med kvinnor än med män och ställs också inför unika 

utmaningar som gör dem särskilt sårbara i konflikter, både under sin resa till Europa och 

vid mottagandet i medlemsstaterna. 

F. Asylsökande kvinnor har särskilda problem och bekymmer i fråga skydd som skiljer sig 

från männens. Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i asylförfaranden skulle göra 

det möjligt att ta hänsyn till dessa skillnader. 

G. Kvinnor och hbti-personer utsätts för specifika former av könsrelaterad förföljelse, som 

fortfarande alltför ofta inte erkänns i asylförfarandena. 

H. Offer för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld är redan utsatta, och om de tas i förvar kan 

detta förvärra deras trauma. 

I. Stödinrättningar måste även omfatta särskild vård för gravida kvinnor och kvinnor med 

allvarliga hälsoproblem. I vissa länder har kvinnliga migranter inte alltid tillgång till 

mödravård, även om den finns. 

J. Organiserade kriminella grupper utnyttjar det aktuella instabila läget i Medelhavet och 

Mellanöstern och Nordafrika (MENA-regionen) och utsattheten hos kvinnors och 

flickor som söker skydd, för att exploatera dem genom smuggling, sexuellt våld och 

människohandel för arbetskraftsexploatering, prostitution och sexuell exploatering. 

K. Integrationsprocessen och kvinnliga migranters rättigheter undergrävs när deras rättsliga 

ställning är beroende av deras make. 
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1. Europaparlamentet anser att det behövs radikala och långsiktiga förändringar 

i Europas strategi för migration. Parlamentet anser att en långsiktig och hållbar strategi 

måste täcka in alla aspekter av migration och asyl, inbegripet diplomati och 

utrikespolitik, den globala kriminella ekonomin, tillhandahållandet av humanitärt 

bistånd och bättre stöd till dem som redan befinner sig i Europa. Parlamentet anser 

dessutom att jämställdhet måste integreras på alla områden. 

2. Europaparlamentet uppmanar EU att ta ett större ansvar för att lösa den humanitära 

nödsituationen som också drabbar migrerande kvinnor och flickor, med hjälp av ett 

helhetsgrepp som innefattar en bindande mekanism för omplacering av flyktingar 

mellan medlemsstaterna, med särskild hänsyn till behoven hos gravida kvinnor, kvinnor 

med funktionsnedsättning, våldsoffer, däribland offer för kvinnlig könsstympning, 

ensamstående mödrar, äldre kvinnor samt flickor. 

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa en effektiv samordnad 

mekanism för mottagande, handläggning, omplacering och vidarebosättning av 

inkommande flyktingar, samtidigt som man tar hänsyn till jämställdhetsaspekter. 

Parlamentet uppmanar EU:s byråer och medlemsstater att se till att anställda inom den 

offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer ges utbildning om ett 

jämställdhetsperspektiv i sitt arbete med inkommande flyktingar. 

4. Europaparlamentet understryker att ett samordnat svar från EU:s sida på flyktingkrisen 

måste omfatta särskilda åtgärder för att ta itu med barnens utsatta situation och behov, 

särskilt unga flickors, inbegripet deras rätt till utbildning. 

5. Europaparlamentet betonar och erkänner vikten av att ta ett jämställdhetsintegrerat 

helhetsgrepp på migration, oavsett personernas rättsliga ställning. Parlamentet betonar 

att man vid beslut om att ta någon i förvar bör ta hänsyn till om kvinnor har upplevt 

trauman eller utsatts för någon form av könsrelaterat våld, till exempel kvinnlig 

könsstympning, samt att gravida kvinnors behov tillgodoses bättre i anpassade 

anläggningar där den personliga integriteten säkerställs och där det finns kvalificerad 

personal som är utbildad för att hantera sådana situationer. Parlamentet betonar att 

flickor och pojkar aldrig bör tas i förvar på grund av deras status som migranter. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att asylförfarandena (även vid 

gränserna) uppfyller UNHCR:s riktlinjer om könsrelaterad förföljelse inom ramen för 

flyktingkonventionen från 1951 där man efterlyser en jämställdhetsintegrerad tolkning 

av konventionen och fastställande av grunder för flykting- eller asylansökningar. 

7. Europaparlamentet kräver att UNHCR:s och medlemsstaternas personal som arbetar 

med den humanitära nödsituationen har ordentlig utbildning i tillhandahållandet av 

psykologiskt stöd till migrerande kvinnor och flickor som har utsatts för antingen 

psykiskt eller fysiskt våld under sin resa. 

8. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den aktuella omfattningen av 

människosmugglingen, som förvärrar den aktuella krisen och tvingar utsatta människor, 

inklusive kvinnor, flickor och barn, att resa under omänskliga och livsfarliga 

förhållanden. I praktiken kan skillnaden mellan människosmuggling och 

människohandel suddas ut när människor utsätts för våld och exploateras. Parlamentet 

uppmanar därför medlemsstaterna att stärka sitt polisiära och rättsliga samarbete för att 
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bekämpa kriminella organisationer som ligger bakom människohandel och 

människosmuggling. 

9. Europaparlamentet motsätter sig användningen av förvar av gravida kvinnor, barn och 

ammande mödrar. Parlamentet kräver att alla former av förvar av barn i EU stoppas och 

att föräldrarna ska kunna bo med sina barn i lämpliga anpassade anläggningar i väntan 

på sitt asylbeslut. Parlamentet betonar behovet att se till att de mänskliga rättigheterna 

inte kränks. 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda förvar återhållsamt och inte 

systematiskt, att använda solida övervakningsprocesser och att ge icke-statliga 

organisationer och andra behöriga organ tillträde så att de kan besöka och inspektera 

mottagningsförhållanden och kontrollera att miniminormer uppfylls, bland annat i fråga 

om kvinnors rättigheter på förvarsanläggningar. 

11. Europaparlamentet betonar behovet att se till att mottagningscentrumen 

i medlemsstaterna är familjevänliga och tillgodoser de särskilda behoven hos mödrar 

med barn och ammande och gravida kvinnor. 

12. Europaparlamentet betonar att åtgärder bör vidtas för att underlätta skyddet av kvinnliga 

migranter och asylsökande, bland annat genom tillhandahållande av separata boenden 

och sanitetsanläggningar för män och kvinnor som inte är familj. 

13. Europaparlamentet betonar att jämställdhetsintegrerade förfaranden, riktlinjer och 

stödtjänster bör införlivas i asyl- och flyktingprocesser, inbegripet separata intervjuer av 

manliga och kvinnliga flyktingar och asylsökande, möjlighet att få en intervjuare av 

samma kön samt hänvisningar till psykosocial rådgivning och traumahantering. 

14. Europaparlamentet vill lyfta fram att kvinnliga flyktingar och migranter måste ha 

ständig tillgång till kvinnliga företrädare för att kunna uttrycka sin oro i en säker och 

konfidentiell miljö. Parlamentet anser att detta bör omfatta, men inte begränsa sig till, 

frågor om hälsa, reproduktiv hälsa, moderskap, sexuella trakasserier och våld, liksom 

andra eventuella frågor eller upplysningar. 

15. Europaparlamentet betonar att EU vid utformningen, genomförandet och utvärderingen 

av all sin politik och alla sina åtgärder för migration och asyl bör ta hänsyn till kön och 

ursprung. 

16. Europaparlamentet betonar vikten av att skapa säkra och lagliga vägar in i EU. 

Parlamentet anser att detta är ett sätt att säkerställa att kvinnliga migranter, flyktingar 

och asylsökande inte behöver vända sig till nätverk för människosmuggling och att de 

kan åtnjuta sina grundläggande rättigheter fullt ut. 

17. Europaparlamentet understryker att sök- och räddningsinsatserna måste utökas och 

bibehållas för att minimera antalet dödsfall till havs. 

18. Europaparlamentet kräver att rätten till familjeåterförening i EU stärks samt att 

genomförandet förbättras, med snabbare och mindre kostsamma förfaranden. 
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19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra särskilda åtgärder för att 

underlätta deltagandet på arbetsmarknaden för kvinnliga flyktingar och migranter i form 

av exempelvis praktik, egenföretagande, språkkurser, livslångt lärande och 

frivilligarbete. Parlamentet anser att kvinnliga asylsökandes, migranters och flyktingars 

utbildning, kompetens och yrkesutbildning bör erkännas och värdesättas och att öppna 

förfaranden för erkännande av kvalifikationer som erhållits utomlands bör införas. 

20. Europaparlamentet understryker i synnerhet vikten av att säkerställa tillgång till 

utbildning för migrerande flickor, särskilt ensamkommande flickor. 

21. Europaparlamentet anser att ekonomiskt oberoende är nyckeln till jämställdhet och 

integration. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att underlätta tillgången till 

arbete för kvinnliga migranter. 

22. Europaparlamentet påminner om artikel 12 i konventionen om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor, som fastslår att konventionsstaterna ska tillförsäkra kvinnor 

lämplig vård vid havandeskap och förlossning samt under tiden efter nedkomsten, 

liksom medvetenhet om menstruationshygien. 

23. Europaparlamentet kräver att kvinnor, framför allt gravida kvinnor, papperslösa flickor 

och ensamkommande barn prioriteras och handläggs korrekt och att de identifieras 

omedelbart så att myndigheterna har tillsyn över dem. 

24. Europaparlamentet betonar att värdländerna bör garantera full tillgång till gratis 

offentlig högkvalitativ utbildning, hälso- och sjukvård, särskilt när det gäller sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter, sysselsättning och boenden som motsvarar 

flyktingkvinnors och flyktingsflickors behov och kapacitet. 

25. Europaparlamentet välkomnar de tillägg som gjorts i direktivet om mottagningsvillkor 

i dess omarbetade version1, i synnerhet inkluderandet av offer för människohandel och 

kvinnlig könsstympning som separata kategorier av utsatta personer. Parlamentet 

uttrycker sin djupa oro över att endast tolv medlemsstater har gett offer för 

människohandel status som utsatta personer. Parlamentet uppmanar de återstående 

medlemsstaterna att genomföra bestämmelserna i det omarbetade direktivet samt 

kommissionen att uppmuntra dessa medlemsstater att genomföra relevanta åtgärder. 

26. Europaparlamentet anser att offren för, och dem som riskerar att utsättas för, 

barnäktenskap, tidigt äktenskap eller tvångsäktenskap, inbegripet i ankomstlandet, bör 

ges status som utsatt person. 

27. Europaparlamentet begär att extra hänsyn tas till behoven hos kvinnliga migranter och 

flyktingar som reser med sina egna barn eller med föräldralösa barn, genom att 

garantera säker tillgång till livsmedel, vatten, skydd, omklädningsrum, lämpliga 

läkemedel, sanitetsanläggningar och andra behov i alla skeden av resan samt efter 

ankomst. Parlamentet uppmanar medlemstaterna att bevilja kvinnliga asylsökande och 

migranter som har kommit till EU på grund av familjeåterförening oberoende rättslig 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av 

personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 96). 
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ställning, för att undvika att de exploateras, göra dem mindre sårbara och uppnå större 

jämställdhet. 

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra både 

direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om 

skydd av dess offer och direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för 

brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem. 

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera internationellt skydd till 

kvinnor som är offer för förföljelse och att följa kommissionens riktlinjer om 

tillämpning av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening. 

30. Europaparlamentet beklagar att kommissionens europeiska migrationsagenda bland sina 

mål inte har med att lätta på begränsningarna för familjeåterförening. Parlamentet 

noterar vikten av att göra det möjligt för dem som redan befinner sig i EU att 

återförenas med sina familjemedlemmar, inbegripet ensamkommande barn. 

31. Europaparlamentet betonar att utsatta personers behov, däribland kvinnors och flickors, 

i synnerhet ensamkommande flickors, ständigt måste prioriteras, trots skiftande 

flykting- och migrationsströmmar, som kan innebära ett ökat tryck på 

mottagningsanläggningar, och uttrycker sin oro över hur det gemensamma europeiska 

asylsystemet genomförs i praktiken. 

32. Europaparlamentet vill särskilt uppmärksamma redan utsatta grupper inom 

migrationsströmmar och understryker faktorer såsom ålder, kön, funktionsnedsättning, 

könsidentitet och trosuppfattning. Parlamentet uttrycker oro över att människor med 

särskilda skyddsbehov inte får dessa tillgodosedda. 

33. Europaparlamentet fördömer kraftfullt användningen av sexuellt våld mot kvinnor som 

ett vapen i krig. Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt migrerande 

kvinnor och flickor som utsatts för övergrepp i konflikter genom att säkerställa 

deras tillgång till sjukvård och psykologiskt stöd. 

34. Europaparlamentet rekommenderar att alla legitima och relevanta organisationer, såsom 

UNHCR, Frontex, Easo och IOM, samt icke-statliga organisationer och 

medlemsstaterna bör se till att högsta möjliga normer tillämpas vid rekrytering av 

kvinnlig personal till alla anläggningar, och att jämställdhetsintegrerad utbildning bör 

vara obligatorisk för all personal i syfte att jämställdhetsintegrera samtliga operationer 

och program med inriktning på flyktingströmmar eller asylprocesser. 

35. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga medlemsstater att underteckna 

och ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot 

kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) för att se till att migrerande kvinnor 

och flickor skyddas mot våld, och att tillämpa artikel 59 i konventionen, som tydligt 

anger att konventionsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att skjuta upp 

utvisningsförfaranden och/eller bevilja självständigt uppehållstillstånd vid upplösning 

av äktenskapet till kvinnliga migranter vars rätt att vistas i landet är beroende av maken. 
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36. Europaparlamentet efterlyser ett utvidgat samarbete med migranternas ursprungsländer 

och med de icke-statliga organisationer som arbetar i dessa länder för att förbättra 

villkoren för kvinnor, som är de främsta offren i konflikter. 

37. Europaparlamentet vill rikta uppmärksamhet på kommissionens meddelande av den 

13 maj 2015, En europeisk migrationsagenda1. Parlamentet noterar kommissionens 

avsikt att skärpa bestämmelserna om säkert ursprungsland i direktivet om 

asylförfaranden. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att alla beslut att 

harmonisera bestämmelserna om säkert ursprungsland, inbegripet ett eventuellt 

upprättande av en gemensam EU-förteckning över säkra ursprungsländer, måste 

integrera ett jämställdhetsperspektiv. Parlamentet konstaterar dock att inga 

ursprungsländer eller tredjeländer kan betraktas som verkligt säkra när könsrelaterat 

våld förekommer i alla länder. Parlamentet anser att ansökningar som grundar sig på 

rädsla för könsrelaterat våld eller könsdiskriminering aldrig bör bli föremål för 

påskyndade asylförfaranden. 

38. Europaparlamentet framhåller att kvinnoorganisationer och flyktingkvinnor måste delta 

i beslutsfattandet om hur de behandlas, bland annat när det gäller prioriteringar 

i fördelningen av bistånd, liksom fredsbyggande initiativ i deras ursprungsländer. 

39. Europaparlamentet betonar att barnomsorg måste tillhandhållas vid asylrelaterade besök 

och intervjuer för att säkerställa en rättvis möjlighet att göra en asylansökan. 

Parlamentet konstaterar att bristen på barnomsorg för asylsökande och flyktingar utgör 

ett stort hinder i tillgången när det gäller tillhandahållandet av jämställdhetsintegrerade 

tjänster och att detta drabbar kvinnor oproportionerligt hårt eftersom de bär störst ansvar 

för barnen. Parlamentet understryker att tjänsteinstanser i frontlinjen måste ta hänsyn till 

familjernas behov av barnomsorg. 

40. Europaparlamentet anser att papperslösa kvinnliga migranter och 

deras omsorgsberoende anhöriga är särskilt utsatta för våld, exploatering och 

diskriminering på olika områden på grund av ras och kön. Parlamentet noterar att 

papperslösa kvinnliga migranters rättsliga ställning kan begränsa dessas tillgång till 

relevanta tjänster såsom kvinnojourer. 

41. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de negativa stereotyper som 

förekommer om kvinnliga migranter, flyktingar och asylsökande. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att fördubbla sina insatser för att skydda alla 

migranter, flyktingar och asylsökande mot högerextremism och våld. 

                                                 
1 COM(2015)0240. 
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