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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Kommissionens fælles arbejdsdokumentmed titlen "Ligestilling mellem 

kønnene og kvindernes frigørelse: Ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne 

forbindelser 2016-2020", 

A. der henviser til, at Rådet for Udenrigsanliggender i juni 2015 gentog sit tilsagn om at 

fremme kvinders rettigheder og konkluderede, at empowerment af kvinder i regionen var 

et væsentligt element i langsigtet stabilitet og god regeringsførelse; 

B. der henviser til, at det er en grundlæggende forudsætning for et bredere samarbejde 

mellem EU og de fem lande i Centralasien, at der findes frem til en fælles forståelse af 

begreber som demokrati, retsstatslige forhold og kvinders rettigheder, og at EU’s 

prioriteter omfatter respekt for foreningsfrihed, ytringsfrihed og religionsfrihed samt 

fremme af rettighederne for kvinder, børn og personer, der tilhører mindretal; der 

henviser til, at problemer med hensyn til respekten for menneskerettighederne, 

demokratiet og de grundlæggende frihedsrettigheder fortsat er til stede i de 

centralasiatiske lande, og hvad angår forskelsbehandling med hensyn til adgang til 

uddannelse, sundhedsforsorg og økonomiske og kulturelle muligheder, er kvinders 

generelle situation i regionen fortsat bekymrende; der henviser til, at tættere samarbejde 

med EU vil bane vejen for forbedringer på disse områder; 

C. der henviser til, at EU’s særlige repræsentant for Centralasien, Peter Burian, har et ansvar 

for at fremme kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder; 

D. der henviser til, at situationen for kvinder i Centralasien gradvist bliver bedre med hensyn 

til mødredødeligheden, antal graviditeter for piger i alderen 15-19 og næsten samme antal 

piger og drenge, der fuldfører primær- og sekundærtrinnet, samt i 

beskæftigelsesfrekvensen for mænd og kvinder1; der henviser til, at der stadig er en stor 

kløft mellem antallet af kvindelige og mandlige studerende på de videregående 

uddannelser i Usbekistan og Tadsjikistan, i modsætning til situationen i Kasakhstan, hvor 

tilmeldingen er højere for kvinder end for mænd2; 

E. der henviser til, at en forhøjelse af det generelle uddannelsesniveau vil bidrage til at 

modvirke en potentiel radikalisering af unge og mindske kønsbaseret vold; 

F. der henviser til, at der er betydelige forskelle mellem de erfaringer, som kvinder, der bor i 

landdistrikter, og kvinder, der bor i byer, har haft, og der henviser til, at det er vanskeligt 

at generalisere herom, idet kvinder i landdistrikter kæmper mere for at kunne gøre deres 

rettigheder i henhold til national lovgivning gældende; 

G. der henviser til, at der er et hastende behov for, at EU vedtager en kønsbaseret 

udenrigspolitik for at fremme dagsordenen for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 

                                                 
1 World Bank Gender Equality Data and Statistics 2015 (Verdensbankens ligestillingsdata og -statistik fra 2015) 
2 UNESCO's statistiske kontor.  
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2015 på globalt plan; 

H. der henviser til, at på trods af vedtagelsen af strategien for ligestilling mellem kvinder og 

mænd 2006-2016 har FN’s institutioner rapporteret om ubetydelige ændringer i 

situationen for kvinder i Kasakhstan; der henviser til, at kvinder står over for særlige 

økonomiske problemer og forskelsbehandling inden for beskæftigelse og er sårbare over 

for menneskehandel, særlig med henblik på seksuel udnyttelse; 

I. der henviser til, at forskellige former for vold mod kvinder stadig er et udbredt problem 

både i Usbekistan, der ikke har nogen lovgivning, der forbyder vold i hjemmet, og i 

Tadsjikistan, hvor menneskehandel, herunder handel med sex og arbejdskraft, er særlig 

bekymrende, samt i Kirgisistan, hvor der stadig er indberetninger om bortførelse af 

brude, voldtægt inden for ægteskabet og vold i hjemmet; 

J. der henviser til, at dataindsamlingen om kvinders rettigheder er meget begrænset i 

Turkmenistan, og at fænomener som tvangsægteskaber, forskelsbehandling af fraskilte og 

fraseparerede kvinder, vold i hjemmet samt handel med kvinder og piger fortsat er vidt 

udbredt; 

1. erkender, at selv om Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan 

står over for forskellige udfordringer med hensyn til at fremme menneskerettighederne, 

står regionen over for fælles udfordringer med hensyn til at tackle og fremme kvinders 

rettigheder og ligestilling mellem kønnene; 

2. bemærker, at på trods af at alle fem centralasiatiske lande har ratificeret FN’s konvention 

om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, forbliver deres kultur 

patriarkalsk og mandsdomineret, der findes stadig betydelige uligheder mellem mænd og 

kvinder på mange områder, herunder for så vidt angår adgang til videregående 

uddannelse, dele af arbejdsmarkedet og juridisk beskyttelse og rettigheder, og at vold 

mod kvinder stadig er udbredt i mange dele af Centralasien og antager mange former, 

herunder vold i hjemmet, bortførelse af brude, menneskehandel, tidlige ægteskaber og 

fysisk vold; opfordrer de fem lande til fuldt ud at gennemføre konventionen om 

afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder; gentager, at EU’s støtte skal 

omfatte konkrete foranstaltninger til udryddelse af diskrimination imod kvinder; 

3. anbefaler, at retligt personale gøres bekendt med og uddannes i kønsspørgsmål, og 

påpeger nødvendigheden af at straffe personer, der begår kønsbaserede voldshandlinger; 

4. bemærker, at kvinder spiller en aktiv og afgørende rolle i landbrugsproduktion og 

landbrug i alle centralasiatiske lande, idet den gennemsnitlige andel af kvinder, som er 

beskæftiget i landbrugssektoren, er 58 %1, men beklager den fortsatte praksis med 

tvangsarbejde i landbruget, navnlig i Usbekistans bomuldsindustri; opfordrer alle de 

centralasiatiske lande til at fremme beskæftigelsen af kvinder og kvindelige iværksættere, 

navnlig i landdistrikterne; opfordrer til, at økonomiske og sociale rettigheder samt 

styrkelse af pigers og kvinders status fremmes og overvåges som et centralt mål i EU’s 

eksterne forbindelser med regionen; 

5. fastholder, at investeringsprogrammer, der kan have en større indvirkning på regionens 

                                                 
1 Verdensbankens statistik fra 2012. 
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udvikling, ikke mindst med hensyn til uddannelse, ungdom og ligestilling mellem 

kønnene, bør prioriteres; 

6. understreger vigtigheden af kvinders adgang til erhvervsuddannelse og 

universitetsuddannelse, herunder en større udbredelse af studier inden for naturvidenskab 

og teknologi, og opfordrer EU’s særlige repræsentant til at fremme incitamenter på dette 

område; mener, at EU bør styrke sin indsats på dette område, f.eks. ved at organisere 

læreruddannelseskurser og bidrage med undervisningsmateriale; opfordrer til, at der 

træffes foranstaltninger til at modernisere den offentlige uddannelsessektor, fremme 

international akademisk udveksling og gøre det muligt for kvinder at deltage på lige fod; 

mener, at der bør udvikles kurser i ligestilling mellem mænd og kvinder til lærere og 

undervisere; 

7. anerkender de skridt, som de enkelte centralasiatiske lande har taget for at forbedre 

ligestillingen, f.eks. ændringen af artikel 154 og 155 i Kirgisistans straffelov, der trådte i 

kraft i februar 2014 og indførte strengere straffe for den udbredte tradition med 

kidnapning af brude; bemærker imidlertid, at beskyttelse af kvinders rettigheder og 

fremme af ligestilling i hele regionen stadig er en udfordring; anmoder Kommissionen 

om yderligere at støtte de centralasiatiske lande i at udvikle deres dagsordener for 

kvinders rettigheder med henblik på at udvikle og gennemføre ligestilling mellem 

kvinder og mænd samt sikre, at alle, herunder de mest sårbare medlemmer af samfundet, 

kan udøve deres menneskerettigheder fuldt ud; 

8. glæder sig over Kasakhstans strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder og de 45 

politiske, sociale og økonomiske foranstaltninger heri; anmoder Kommissionen om 

yderligere at støtte de centralasiatiske lande i at udvikle deres dagsordener for kvinders 

rettigheder og opfordrer til en mere effektiv gennemførelse af denne strategi; beklager 

den manglende repræsentation af kvinder i kasakhiske offentlige beslutningsorganer, på 

trods af at en kvote på 30 % i de politiske institutioner er pålagt ved lov; 

9. anmoder Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om i forbindelse med revisionen af sin 

strategi for Centralasien og i overensstemmelse med sine prioriteter for 2016-2020 og de 

fremskridt, som de centralasiatiske lande allerede har gjort, at udarbejde en omfattende 

handlingsplan for ligestilling mellem kønnene med konkrete tiltag for at forbedre 

kvinders rettigheder og kvinders levevilkår; mener, at alle centralasiatiske lande bør 

tilskyndes til at vedtage lovgivning, der udtrykkeligt forbyder alle former for vold og 

diskrimination mod kvinder, herunder seksuelt, fysisk, psykisk og økonomisk misbrug, 

såsom at forhindre ofrene i at arbejde og få adgang til bankkonti, kreditkort eller 

transport, blandt andre former for isoleringstaktik; påpeger, at økonomisk sikkerhed er 

den allervigtigste indikator for, hvorvidt et offer for vold i hjemmet er i stand til at slippe 

fri og fortsat leve i sikkerhed for misbrug; opfordrer de centralasiatiske lande til at 

betragte vold mod kvinder som en strafbar handling, til behørigt at efterforske samtlige 

indberettede tilfælde og til at gennemføre foranstaltninger for at sikre beskyttelse, bistand 

og adgang til retfærdighed for ofrene samt mekanismer, der skal sikre håndhævelse af 

loven; bemærker, at ægteskabsbureauer er en forholdsvis stor branche i Centralasien, og 

opfordrer til, at landene i regionen overvejer at regulere disse bureauer med henblik på at 

beskytte sårbare kvinder bedst muligt mod udnyttelse; opfordrer de centralasiatiske lande 

til at tilrettelægge oplysningskampagner om retten til at leve uden vold samt 

bevidstgørelsesinitiativer rettet mod samfundet som helhed, især religiøse ledere, 
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vedrørende det ufravigelige krav om at indhente samtykke fra begge parter ved 

vielsesceremonier; 

10. bemærker, at der er en kløft mellem loven og virkeligheden, og selv om nogle lande har 

en lov, som garanterer lige rettigheder med hensyn til fordelingen af ejendomsret, 

forekommer der stadig forskelsbehandling i mandlige arvingers favør; er bekymret over, 

at manglen på retlig registrering af ægteskaber i Tadsjikistan efterlader kvinder i en 

særlig sårbar situation efter en skilsmisse, da forskning fra OSCE har vist, at 80 % af 

kvinder i skilsmissesager af denne grund nægtes ejendomsrettigheder og børnebidrag; 

11. opfordrer indtrængende EU til at støtte civilsamfundsorganisationer, der arbejder på at 

forsvare menneskerettighederne og fremme ligestilling mellem kønnene i de 

centralasiatiske lande, og til aktivt at samarbejde med de internationale organisationer, 

der beskæftiger sig med ligestilling mellem kønnene, såsom ILO, OECD og FN, med 

henblik på at skabe synergier, der fremmer kvinders indflydelse; 

12. bemærker, at kvinder er underrepræsenteret på ministerposterne, idet de i 2015 tegnede 

sig for 15 % og 5,7 % af disse stillinger i henholdsvis Kirgisistan og Turkmenistan1; 

tilskynder de centralasiatiske lande og Kommissionen til også at fokusere på kvinders 

inddragelse i beslutningsprocessen, navnlig den politiske beslutningstagning, og 

anbefaler, at der indføres en kvoteordning til fremme af kvinders deltagelse, hovedsagelig 

som kandidater; 

13. fordømmer enhver lovgivning, regulering eller statsligt pres, som uretmæssigt begrænser 

ytringsfriheden, især for kvinder og andre kønsspecifikke kategorier; 

14. fastholder, at EU’s engagement og budgetstøtte bør knyttes til mærkbare fremskridt på 

menneskerettighedsområdet, demokrati og de grundlæggende frihedsrettigheder i de 

centralasiatiske lande; 

15. bemærker med bekymring, at årsberetningen fra 2015 om menneskehandel2 har bragt 

Turkmenistan og Usbekistan på "observationslisten", hvilket betyder, at antallet af ofre 

for menneskehandel er stigende; opfordrer EU’s koordinator for bekæmpelse af 

menneskehandel til at støtte Turkmenistan og Usbekistan i bekæmpelsen af 

menneskehandel, der er en krænkelse af den menneskelige værdighed, som ofte omfatter 

psykisk terror og fysisk vold, og som derfor skal udryddes; anmoder endvidere 

medlemsstaterne om at understrege dette vigtige spørgsmål i deres kontakt med disse 

lande; 

16. opfordrer de centralasiatiske lande til at fremme lige adgang til informations- og 

kommunikationsteknologi med henblik på at sikre kvinders vækstpotentiale i både den 

lokale og den globale økonomi; 

17. understreger behovet for at tilrettelægge uddannelseskurser om vold mod kvinder og 

menneskehandel for retshåndhævelsespersonale, anklagere og retligt personale, og til at 

oprette tilgængelige krisecentre med psykologisk og juridisk støtte til ofrene; 

                                                 
1 Verdensbankens statistikker over en femårig periode (2011-2015). 
2 Udarbejdet at det amerikanske udenrigsministerium. 
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18. understreger vigtigheden af at yde behørig finansiel støtte til institutioner og organer, der 

har ansvar for gennemførelse af ligestillingspolitikker, og sørge for uafhængighed og 

finansiering til civilsamfundsorganisationer, der arbejder for kvinders rettigheder. 
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