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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: 

A. henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber1 er en 

overtrædelse af menneskerettighederne i henhold til internationale standarder såsom 

Beijingerklæringen og -handlingsprogrammet, handlingsplanen fra den internationale 

konference om befolkning og udvikling og FN-konventionen om samtykke til ægteskab, 

mindstealder for ægteskab og registrering af ægteskaber, der indgår blandt de centrale 

principper for Den Europæiske Union som et område med frihed, sikkerhed, 

retfærdighed og menneskerettigheder, herunder rettigheder for kvinder og piger; der 

henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber forlænger 

andre krænkelser af menneskerettighederne, der påvirker piger og kvinder i 

uforholdsmæssigt høj grad og er en hindring for socioøkonomisk udvikling; 

B. der henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber trods 

tilsagn på internationalt, nationalt og regionalt plan stadig er udbredte i hele verden, og 

at næsten 700 millioner kvinder og 150 millioner mænd ifølge skøn fra FN lever i 

tvungne ægteskaber, der blev indgået, før de nåede den myndige alder; der henviser til, 

at tidlige ægteskaber fortsat er et problem, som i uforholdsmæssigt høj grad rammer 

mindreårige piger; der henviser til, at udryddelsen af børneægteskaber ville være en 

strategisk måde at fremme kvinders rettigheder og styrke kvinders position på; 

C. der henviser til, at det gentagne gange er blevet påvist, at tidlige ægteskaber eller 

børneægteskaber har negative konsekvenser for og er skadelige for piger og kvinder, 

deres børn og lokalsamfund; der henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og 

tvangsægteskaber meget hyppigt fører til skolefrafald, frarøver kvinder og piger deres 

grundlæggende rettigheder og øger sandsynligheden for, at de bliver ofre for 

kønsbetinget og vedvarende fattigdom; der henviser til, at den kendsgerning at unge 

gifte kvinder forhindres i at uddanne sig og tage lønnet arbejde i fremtiden, øger 

sandsynligheden for, at de bliver fattige, og at fattigdommen varer ved; 

D. der henviser til, at der hvert år i hele verden er 16 millioner piger i alderen 15-19 år, der 

føder et barn, og at mindst én million piger bliver mødre, inden de er 15 år gamle; der 

henviser til, at 95 % af alle fødsler på verdensplan, hvor barnets forældre er teenagere, 

sker i udviklingslandene, at barnets forældre i ni ud af ti af disse tilfælde er gift eller 

lever i partnerskab, og at der årligt dør ca. 70 000 teenagere i udviklingslandene af 

årsager relateret til graviditet og fødsler2; 

 

E. der henviser til, at undersøgelser viser en tæt sammenhæng mellem børneægteskaber og 

for tidlige fødsler; der henviser til, at tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber har 

alvorlige konsekvenser for kvinders og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og 

                                                 
1 Defineret som "ægteskab indgået uden den ene eller begge ægtefællers frie og gyldige samtykke eller inden det 

fyldte 18. år" ifølge FN-konventionen om samtykke til ægteskab, mindstealder for ægteskab og registrering af 

ægteskaber af 7. november 1962 og resolution 1468 om tvangsægteskaber og børneægteskaber fra Europarådets 

Parlamentariske Forsamling (2005). 
2 "Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy" (At blive mor som barn: 

udfordringer i forbindelse med teenagegraviditet) UNFPA, 2013. 
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rettigheder, herunder uønskede graviditeter, på grund af en ringe grad af 

familieplanlægning og seksualundervisning, og udgør en alvorlig trussel for kvinders og 

pigers fysiske og mentale sundhed ved i væsentlig grad at øge risikoen for tidlige, 

hyppige og/eller uønskede graviditeter, dødelighed og sygelighed hos mødre og 

spædbørn, obstetriske fistler og seksuelt overførte infektioner, herunder HIV, at 

komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel er den hyppigste dødsårsag for 

kvinder i alderen 15-19 år, og at der for børn af teenagemødre er en 50 % større risiko 

for at dø i de første par dage efter fødslen; 

 

F. der henviser til, at der hvert syvende sekund et sted i verden er en pige i alderen under 

15 år, der bliver gift, ofte med en mand, som er meget ældre end hende; der henviser til, 

at antallet af barnebrude, såfremt det fortsætter med at stige i samme takt som nu, 

skønsvis vil stige til 950 millioner i 2030 og 1,2 milliarder i 20501; 

G. der henviser til, at ægteskaber, der indgås før det fyldte 18. år, øger sandsynligheden for 

vold i hjemmet; der henviser til, at barnebrude ofte udsættes for vold, da en stor 

aldersforskel forstærker ubalancen i magtfordelingen mellem piger og deres meget 

ældre ægtemænd; 

 

H. der henviser til, at dybt rodfæstede uligheder mellem kønnene og stereotyper, skadelig 

praksis, skadelige opfattelser, skikke og diskriminerende normer er grundlæggende 

årsager til børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber; der henviser til, at 

dette øger risikoen for, at kvinder og piger udsættes for forskelsbehandling og 

kønsbaseret vold i løbet af deres liv; 

I. der henviser til, at uddannelse er en af de mest effektive metoder til forebyggelse af 

tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber og til at hjælpe kvinder og piger med at kunne 

foretage valg i fuld bevidsthed om de konsekvenser, det vil få for deres liv; der henviser 

til, at undervisning forbereder piger på job og arbejdsliv, styrker deres selvværd og 

status i husstanden og lokalsamfundet og giver dem større indflydelse på beslutninger, 

som påvirker deres liv2, hvilket reducerer sandsynligheden for indgåelse af 

børneægteskaber og udskyder barnefødsler; 

J. der henviser til, at der er stigende bekymring med hensyn til tidlige og tvungne 

ægteskaber i konfliktramte områder; der henviser til, at der er en tendens til, at visse 

krigsførende og ekstremistiske grupper retfærdiggør denne praksis, og at den har en 

kraftig indvirkning på kvinders og pigers sundhed og trivsel; 

K. der henviser til, at børneægteskaber er dybt rodfæstet i nogle traditioner og kulturer, 

men at ingen kultur eller religion kan retfærdiggøre en sådan praksis, navnlig ikke når 

menneskerettighederne og børns rettigheder står på spil; der henviser til, at mænd i 

mange af de samfund, hvor tidlige ægteskaber er udbredte, nyder større privilegier, og 

at piger ofte betragtes som en økonomisk byrde for deres familier og som følge heraf 

generelt lider af lavt selvværd; 

L. der henviser til, at alle små piger har ret til fuldt ud at kunne leve deres barndom, lege, 

                                                 
1 "Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm". Rapport fra Red Barnet, den 11. oktober 2016.  
2 "Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy" (At blive mor som barn: 

udfordringer i forbindelse med teenagegraviditet). UNFPA, 2013. 
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nyde godt af retten til uddannelse og være beskyttet mod vold, fysisk og psykisk 

overlast og enhver form for misbrug og udnyttelse; 

M. der henviser til, at piger, både små og store, i henhold til FN's konvention om barnets 

rettigheder har ret til at udvikle deres fulde potentiale som borgere; 

N. der henviser til, at tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber i sig selv udgør en hindring 

for udvikling, og at den kendsgerning, at sådanne ægteskaber fortsat arrangeres, har 

hæmmet bestræbelserne på at nå millenniumudviklingsmålenes mål 1-6, navnlig med 

hensyn til ligestilling mellem kønnene og myndiggørelse af kvinder og piger, 

nedbringelse af fattigdom, uddannelse, mødres og børns dødelighed og sundhed, 

herunder seksuel og reproduktiv sundhed1; 

O. der henviser til, at forebyggelse og imødegåelse af alle former for vold mod piger og 

kvinder, herunder tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, er et af målene i EU's 

handlingsplan om ligestilling 2016-2020; 

P. der henviser til, at selv om tvangsægteskaber er i modstrid med lovgivningen i hele EU, 

varierer den nøjagtige definition heraf; der henviser til, at manglen på en alment 

accepteret definition har været en hindring for bestræbelser på at tilvejebringe data om 

antallet af tvangsægteskaber i EU; 

Q. der henviser til, at tvangsægteskaber fortsat er en kilde til bekymring i EU; der henviser 

til, at det i de fleste medlemsstater ikke udgør en specifik strafbar handling, og at der i 

stedet ydes beskyttelse gennem en kombination af mere generelle strafferetlige 

bestemmelser, eksempelvis vedrørende voldtægt eller bortførelse; 

R. der henviser til, børneægteskaber skal betragtes som tvangsægteskaber, idet mindreårige 

under 18 år ikke kan give gyldigt samtykke til ægteskab; der henviser til, at det derfor er 

beklageligt, at 144 ud af 193 lande ikke har nogen lov, der forbyder børneægteskaber; 

S. der henviser til, at mange tilfælde af tvangsægteskaber ikke bliver indberettet eller 

indberettes til private organisationer og NGO'er i stedet for til de offentlige 

myndigheder; der henviser til, at der, når tvangsægteskaber indberettes til nationale 

myndigheder, ikke findes et system til konsekvent dataindsamling på medlemsstatsplan, 

skønt der er et påtrængende behov herfor; 

T. der henviser til, at børneægteskaber frem til 2030 vil koste udviklingslandene billioner 

af dollars2; 

U. der henviser til, at regeringerne er nødt til at anerkende, at det i bestræbelserne på at nå 

målene i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling er vigtigt at bekæmpe tidlige 

ægteskaber og børneægteskaber; der henviser til, at man ved at hjælpe piger med at 

undgå børneægteskaber og udskyde graviditeter samt gøre det muligt for dem at gå i 

skole ville give dem mulighed for at forbedre deres fremtidige færdigheder og indkomst 

og på den måde bidrage til at udrydde fattigdom i kommende generationer; der henviser 

                                                 
1 FN's Generalforsamlings resolution 69/156 af 18. december 2014 om børneægteskaber, tidlige ægteskaber og 

tvangsægteskaber.  
2 Økonomiske virkninger af børneægteskaber: Sammenfattende global rapport 2017. 
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til, at fremme af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og 

status vil sikre piger beføjelsen til at træffe beslutninger vedrørende deres familieliv og 

seksuelle og reproduktive liv; der henviser til, at udryddelsen af børneægteskaber og 

tidlige ægteskaber ville nedbringe børnedødeligheden og mildne den brede vifte af 

sundhedsproblemer, som kan opstå i forbindelse med graviditeter eller fødsler i en ung 

alder; 

V. der henviser til, at kvinder i størstedelen af de lokalsamfund, hvor tidlige ægteskaber og 

børneægteskaber praktiseres, ofte er ofre for beslutningsprocessen, og at inddragelse og 

uddannelse af lokale ledere og kvinder fra disse samfund er afgørende for at ændre 

holdninger og adfærd i forbindelse med børneægteskaber; der endvidere henviser til, at 

der er behov for lovgivning, der forbyder tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber; 

W. der henviser til, at fattigdom, som nedarves fra generation til generation, er en af de 

hyppigst nævnte årsager til at tvinge piger til indgåelse af børneægteskaber; der 

henviser til, at forældre på grund af manglende viden om seksuel og reproduktiv 

sundhed i almindelighed ikke kender til risiciene ved tidlig graviditet; 

X. der henviser til, at det i forbindelse med børneægteskaber – som på alle andre områder 

af indsatsen for at bekæmpe vold mod kvinder – er yderst vigtigt at mobilisere mænd og 

drenge med henblik på at anfægte kønsdiskrimination og skadelig traditionel praksis, 

der er dybt indgroet i et givet samfunds kultur; 

Y. der henviser til, at tidlige ægteskaber og børneægteskaber fortsat er et tabubelagt emne, 

der skal tages op i offentligheden for at sætte en stopper for de daglige lidelser hos de 

piger og teenagepiger, som er berørt heraf, og den vedvarende krænkelse af deres 

menneskerettigheder; der henviser til, at en måde at gøre det på ville være at støtte og 

formidle den indsats, som journalister, kunstnere, fotografer og aktivister udfolder for at 

løse problemet med tidlige ægteskaber; 

Z. der henviser til, at kampagner med henblik på at sætte en stopper for tidlig bortgiftning 

af piger og unge kvinder ikke vil lykkes, såfremt unges seksualitet og deres ret til at 

træffe egne beslutninger om deres kroppe, forbindelser og seksuelle aktivitet ikke 

accepteres; der henviser til, at oplysninger om seksualitet og præventionsmetoder skal 

gøres tilgængelige for både de unge og deres forældre, så den slags beslutninger kan 

træffes med fuldt kendskab til fakta; 

1. fordømmer børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber og anden skadelig 

tvangsmæssig praksis, som påføres kvinder og piger, herunder teenagepiger og piger i 

Europa og resten af verden, da en sådan praksis udgør en alvorlig overtrædelse af 

menneskerettighederne, og navnlig – såfremt den person, mod hvem overgrebet begås, 

er under 18 år gammel – misbrug af en mindreårig; 

2. understreger, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber er en grov 

krænkelse af retten til frivilligt samtykke; 

3. anerkender, at børneægteskaber og tvangsægteskaber også i EU er blevet et reelt 

problem, som kræver en fælles, beslutsom og koordineret indsats fra alle medlemsstater; 

4. opfordrer medlemsstaterne til aktivt at nægte at anerkende tvangsægteskaber og yde 
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fuld familieuafhængig støtte til ofrene;  

5. bemærker, at mange forældre, der lever i nød og ekstrem fattigdom i flygtningelejre, 

føler behov for at beskytte deres døtre mod truslen om seksuel vold ved at bortgifte dem 

til ældre mænd; understreger imidlertid, at EU og dets medlemsstater bør stå sammen 

og være konsekvente i deres afvisning af flygtninges anmodninger om retlig 

anerkendelse af ægteskaber, hvor den ene af de påståede ægtefæller er et barn eller en 

teenager; understreger, at flygtningestatus ikke må bruges som en juridisk smutvej til 

anerkendelse af børneægteskaber i Europa; 

6. anbefaler en helhedsorienteret og samlet tilgang til børneægteskaber, tidlige ægteskaber 

og tvangsægteskaber, hvilket betyder, at de grundlæggende årsager til børneægteskaber, 

herunder ulighed mellem kønnene, fattigdom og manglende sociale og økonomiske 

muligheder, skal bekæmpes; fremhæver, samtidig med at det understreger betydningen 

af uddannelse som et effektivt værktøj til forebyggelse af børneægteskaber, tidlige 

ægteskaber og tvangsægteskaber, at integration af kønsligestillingsaspektet bør udvides 

ud over traditionelle sektorer som uddannelse og sundhed og omfatte alle øvrige 

politikområder; 

7. opfordrer EU til at spille en vigtig rolle med hensyn til bekæmpelsen af denne 

menneskerettighedsovertrædelse på nationalt, europæisk og internationalt plan, og 

opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at gøre brug af alle 

forhåndenværende værktøjer og samtidig fremlægge en særlig strategi med henblik på 

at finde frem til, hvilke skridt der skal tages for at bekæmpe tidlige ægteskaber, 

tvangsægteskaber og børneægteskaber og anden praksis, som er til skade for piger og 

kvinder, såsom kvindelig kønslemlæstelse, såkaldte æresdrab, seksuelt slaveri og 

menneskehandel, samt til at fastsætte de mål, som skal opstilles, og øremærke midler 

specifikt hertil med henblik på det overordnede mål om at udrydde de ovennævnte typer 

af ægteskab inden 2030 i overensstemmelse med FN’s mål for bæredygtig udvikling 

(mål 5.3); opfordrer derfor Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til i strategien at 

medtage behovet for at bekæmpe kønsstereotyper og diskriminerende sociale normer, 

der bidrager til accept og fortsættelse af den ovennævnte skadelige praksis; 

8. der erindrer om, at afskaffelse af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og 

tvangsægteskaber er indføjet som en af prioriteterne for EU's optræden udadtil på 

området fremme af kvinders rettigheder og menneskerettigheder; 

9. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at udarbejde en handlingsplan for 

at bidrage til bekæmpelsen af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber 

i forbindelse med EU's forbindelser med partner- og tredjelande, især på 

udviklingsområdet, og til i alle handels- og partnerskabsaftaler at lægge særlig vægt på 

respekten for kvinders og pigers rettigheder, ikke mindst ved at gøre brug af 

"menneskerettighedsklausulen"; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til 

at prioritere disse spørgsmål i den politiske dialog med partnerlande og til i samarbejde 

med alle de vigtigste aktører at fastlægge konkrete foranstaltninger til afskaffelse af 

skadelig praksis; opfordrer endvidere medlemsstaterne til i deres forbindelser med 

tredjelande at tilskynde til bestræbelser på at bekæmpe børneægteskaber, tidlige 

ægteskaber og tvangsægteskaber; 

10. glæder sig over iværksættelsen af EU's og FN's fælles globale ligestillingsinitiativ, 
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"Spotlightinitiativet", til bekæmpelse af seksuel og kønsbaseret vold og skadelig praksis 

såsom tidlige tvangsægteskaber, kvindelig kønslemlæstelse eller menneskehandel; 

bemærker imidlertid, at Spotlightinitiativet hovedsageligt handler om elementer af 

dagsordenen, som allerede udgør en fælles bekymring globalt; understreger derfor 

behovet for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på en mere omfattende 

måde gennem en passende blanding af programmer og modaliteter; opfordrer 

Kommissionen til at benytte midtvejsevalueringen af dens internationale 

samarbejdsprogrammer til at øge finansieringen til kønsressourcepakken for at integrere 

ligestilling mellem kønnene i det bilaterale samarbejde og gennem tematiske 

programmer; 

11. opfordrer EU og medlemsstaterne til at arbejde sammen med UN Women, UNICEF, 

UNFPA og andre partnere, herunder civilsamfundsorganisationer (CSO'er), diaspora- 

og migrantorganisationer om at sætte fokus på spørgsmålet om børneægteskaber, tidlige 

ægteskaber og tvangsægteskaber, ved at fokusere på kvinders myndiggørelse, herunder 

gennem uddannelse, styrket økonomisk stilling og øget deltagelse i beslutningstagning, 

samt beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, herunder seksuel og reproduktiv 

sundhed, for alle kvinder og piger; 

12. påpeger behovet for, at europæisk finansiering til eksterne aktioner gøres afhængig af 

effektiv gennemførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og 

tvangsægteskaber; 

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere et kønsperspektiv i 

fredsopbygningsprogrammer og programmer til genopbygning efter konflikter, udvikle 

programmer for økonomisk eksistensgrundlag og uddannelse for piger og kvinder, som 

er ofre for tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, og lette deres adgang til 

sundhedstjenester og reproduktive tjenester i konfliktramte områder; 

14. understreger behovet for budgetbevillinger til programmer til forebyggelse af 

børneægteskaber, der tager sigte på at skabe et socialt miljø, hvor piger kan indfri deres 

fulde potentiale, herunder ved hjælp af uddannelse, sociale og økonomiske programmer 

for piger, der ikke går i skole, programmer for beskyttelse af børn, krisecentre, juridisk 

rådgivning og psykologisk støtte; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

sikre, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til denne type programmer og aktiviteter i 

deres eksterne aktioner; opfordrer endvidere Kommissionen til at foretage en 

systematisk vurdering af effektiviteten af de eksisterende programmer og anvende 

passende midler til forebyggelse af tidlige ægteskaber for at sikre, at programmerne 

gennemføres i de regioner og lande, hvor børneægteskaber er mest udbredte; opfordrer 

EU-delegationerne til at opfylde EU's tilsagn i kønshandlingsplanen 2016-2020 om nøje 

at overvåge situationen og udarbejde relevante programmer med det formål at støtte 

lokale lovgivningsmæssige tiltag; 

15. understreger behovet for at udvikle programmer til styrkelse af pigers og unge kvinders 

myndiggørelse som en central strategi til at forebygge og modvirke tidlige ægteskaber 

samt forbedre både deres selvværd og kendskab til egne rettigheder, herunder retten til 

at nægte at indgå ægteskab; 

16. understreger, at afskaffelse af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber 

igen ville have en stor positiv indvirkning på pigers og deres børns uddannelsesniveau, 
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bidrage til, at kvinder får færre børn, og kunne øge deres forventede indkomst og 

husstandens velfærd; 

17. påpeger, at kontakter på lokalt plan er afgørende med hensyn til at hjælpe med at 

overvinde traditionelle og diskriminerende holdninger vedrørende uddannelse af piger 

og dermed til at forbedre kvinders udsigter til beskæftigelse, så de kan sikre udkommet 

for sig selv og deres familier; 

18. tilskynder til udvikling af oplysningsprogrammer for alle lokale ledere, der uddanner 

dem med hensyn til de skadelige virkninger af traditioner såsom tidlige ægteskaber, så 

de bagefter kan spille en aktiv rolle med hensyn til at øge bevidstheden i deres 

lokalsamfund; 

19. fremhæver det presserende behov for at oplyse og uddanne mænd og drenge og opnå 

deres støtte til foranstaltninger med henblik på overholdelse af menneskerettighederne, 

herunder rettighederne for børn og kvinder; 

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe integrerede, omfattende og 

koordinerede foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold 

mod kvinder og piger, herunder børneægteskaber, tidlige ægteskaber og 

tvangsægteskaber, især ved at lette ofres adgang til domstolsprøvelse og styrke 

mekanismer til beskyttelse af børn, samtidig med at der gives bedre støtte samt 

yderligere og forbedret adgang til finansiering for de ikkestatslige organisationer, der 

arbejder for afskaffelse af denne praksis; 

21. opfordrer alle medlemsstaterne til at gennemføre lovgivningen om forbud mod 

børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber fuldt ud ved at sikre adgang 

til domstolsprøvelse, herunder retsmidler, samt ved at etablere strukturer og 

programmer til at støtte, bistå og beskytte ofre for børneægteskaber, tidlige ægteskaber 

og tvangsægteskaber, herunder sikre modtagelsescentre og bistand fra kvalificerede 

kvindelige medarbejdere såsom jordemødre, gynækologer, psykologer og 

socialarbejdere; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at 

sikre en effektiv gennemførelse af EU's direktiv om ofre, navnlig ved at forbedre 

adgangen for kvinder, der er ofre for vold, til almen og specialiseret støtte til ofre og 

ved at iværksætte effektive indberetningsmekanismer, der respekterer ofrenes 

anonymitet og fortrolighed, med henblik på at tilskynde ofre for tvangsægteskaber til at 

indberette overtrædelsen uden at skulle frygte for yderligere stigmatisering; 

22. opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre faciliteter til og uddannelse af 

sundhedspersonale, så de kan levere fortrolige og fordomsfrie ungdomsvenlige 

tjenester, information og ressourcer, der opfylder WHO's standarder med hensyn til 

ligelighed, tilgængelighed, accept, hensigtsmæssighed og effektivitet; 

23. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte informationskampagner 

om fænomenet, dets konsekvenser og de retsmidler, der er til rådighed, i hele EU, 

herunder i flygtningelejre og i kandidatlande; 

24. glæder sig over indførelsen af en ny alarmmekanisme som del af 

Schengeninformationssystemet, der kan anvendes til beskyttelse af børn, der er i fare for 

at blive tvunget ind i et ægteskab; 
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25. påpeger, at det i artikel 37 i Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse 

af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) slås fast, at 

deltagerstaterne skal gøre det strafbart med forsæt at tvinge en voksen eller et barn til at 

indgå ægteskab; beklager derfor, at kun 12 EU-medlemsstater har kriminaliseret 

tvangsægteskaber, og minder om, at ofre, der bliver ført til et andet land, hvor de som 

følge af tvangsægteskabet mister deres ret til at opholde sig i EU, i overensstemmelse 

med kravene i nærværende konvention bør gives effektive retsmidler til at genvinde 

deres opholdsstatus; opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret 

Istanbulkonventionen, til uden tøven at gøre det1; 

26. opfordrer medlemsstaterne til at garantere migrantkvinder og -piger, navnlig ofre for 

fysisk eller psykisk vold, herunder tvangsægteskaber eller arrangerede ægteskaber, en 

selvstændig opholdstilladelse, som ikke er afhængig af deres ægtefælles eller partners 

status, samt sikre, at der træffes alle de fornødne administrative foranstaltninger for at 

beskytte dem, herunder effektiv adgang til bistands- og beskyttelsesmekanismer; 

27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger, der får 

forældre – hvad enten de er EU-borgere eller ej – til at afstå fra at tilbyde ægteskab med 

deres mindreårige døtre, både under rejser til deres respektive oprindelseslande og, 

endnu værre, inden for EU's grænser, samt i givet fald at straffe disse forældre; 

28. anerkender, at de fleste lande i verden har lovgivning, der fastsætter en minimumsalder 

for indgåelse af ægteskab, understreger imidlertid, at mange lande giver mulighed for 

undtagelser fra alderskravet for ægteskab, hovedsageligt med forældrenes samtykke 

eller tilladelse fra en domstol, og at næstformanden i Kommissionen/Unionens 

højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik bør bringe dette 

på bane; opfordrer de medlemsstater og tredjelande, der endnu ikke har gjort det, til at 

kriminalisere tvangsægteskaber og tidlige ægteskaber, bl.a. ved at ændre den lovpligtige 

minimumsalder uafhængigt af forældrenes billigelse, kræve begge ægtefællers fulde 

samtykke og straffe personer, der tvinger andre til at indgå ægteskab; 

29. foreslår, at tvangsægteskab udtrykkeligt indføjes som en form for menneskehandel i 

artikel 2 direktiv i 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og 

beskyttelse af ofrene herfor, og at der udvikles en fælles politik med hensyn til og en 

fælles definition af tvangsægteskaber, som bør anvendes konsekvent på nationalt og 

europæisk plan i politikker og civil- og strafferetlige bestemmelser vedrørende 

tvangsægteskaber; 

30. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overvåge tilfælde af 

børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber i EU og til at overveje at 

fastsætte fælles retlige standarder med hensyn til proceduren for behandling af tilfælde 

af børneægteskaber og tidlige ægteskaber; 

31. tilskynder til at overveje indførelsen af obligatorisk fødselsregistrering i de lande, hvor 

børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber er udbredte, da manglende 

                                                 
1 "Tvangsægteskab ud fra et kønsperspektiv". Generaldirektoratet for Interne Politikker, Europa-Parlamentet 

(2016). 

Fortegnelse over ratificeringer af konventionen: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true. 
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registrering kan føre til en højere risiko for børneægteskaber og tidlige ægteskaber; 

32. opfordrer Kommissionen til at oprette en europæisk database til overvågning af og 

rapportering om tvangsægteskaber og andre former for kønsbestemte krænkelser af 

menneskerettighederne, herunder seksuel udnyttelse; 

33. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere et sammenhængende system 

til indsamling af data om børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, 

herunder kønsopdelte data, da solide og pålidelige data er afgørende for udformning af 

en evidensbaseret politik og bedre målrettede indsatser; 

34. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre særlige undersøgelser 

på grundlag af de indsamlede data for at få et klart billede af fænomenet på EU-plan 

med specifikke oplysninger vedrørende hver enkelt medlemsstat; 

35. understreger de negative konsekvenser af humanitære kriser, konflikter og 

naturkatastrofer på udbredelsen af tvangsægteskaber, børneægteskaber og tidlige 

ægteskaber; understreger derfor behovet for at kombinere udviklingsbistand og 

humanitær indsats; 

36. understreger behovet for at fremme og beskytte de grundlæggende rettigheder for alle 

kvinder og piger, navnlig retten til at udtrykke deres seksualitet og frit og ansvarligt at 

kunne træffe beslutninger vedrørende deres seksualitet, især hvad angår deres seksuelle 

og reproduktive sundhed, uden at blive ramt af begrænsninger, diskrimination eller 

vold; 

37. understreger, at universel respekt for og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og 

rettigheder (SRSR) bidrager til opfyldelsen af alle de mål for bæredygtig udvikling, der 

har med sundhed at gøre, såsom svangerskabsrådgivning og foranstaltninger for at 

undgå højrisikofødsler og mindske dødeligheden blandt spædbørn og børn; påpeger, at 

adgang til familieplanlægning, sundhedstjenester for mødre og sikre og lovlige 

aborttjenester er elementer, der bidrager afgørende til at redde kvinders og pigers liv; er 

bekymret over, at ingen af EU-delegationerne i Mellemøsten og Nordafrika og i 

regionerne Europa og Centralasien har valgt en indikator, der er knyttet til seksuel og 

reproduktiv sundhed og rettigheder, trods det store behov for seksuel og reproduktiv 

sundhed og rettigheder i disse regioner; opfordrer EU's delegationer i disse regioner til 

at revurdere disse bekymrende tal med henblik på at afgøre, om de kan skyldes 

fejlrapportering, eller om der er behov for at supplere de nuværende programmer med 

målrettede indsatser om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder; 

38. understreger, at EU, dets medlemsstater og tredjelande, samtidig med at der fokuseres 

på forebyggelse af tidlige ægteskaber, også bør støtte unge kvinder, som allerede er gift, 

så de eksempelvis bliver bevidste om deres seksuelle og reproduktive rettigheder og 

deres ret til prævention; 

39. fordømmer genindførelsen og udbredelsen af den globale mundkurv og dens 

indvirkning på kvinders og pigers sundhed; minder om, at befolkningsgrupper i sårbare 

situationer, herunder dem, som "på grund af stigmatisering, fattigdom, geografisk 

placering, vold eller HIV-status" normalt ikke kan få adgang til tjenester, rammes 

hårdest; 



 

PE616.622v03-00 12/14 AD\1150804DA.docx 

DA 

40. gentager sin opfordring til EU og dets medlemsstater til proaktivt at støtte kvinders og 

pigers rettigheder verden over og i væsentlig grad øge både den nationale og EU's 

udviklingsfinansiering til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, 

herunder adgang til fødselskontrol samt sikker og lovlig abort, med henblik på at 

mindske det finansieringsunderskud, som USA har efterladt på dette område;  

41. støtter kraftigt "Hun Bestemmer"-initiativet og opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

øge deres støtte til dette initiativ og andre tiltag for så vidt angår seksuel og reproduktiv 

sundhed og rettigheder; 

42. mener, at en forøgelse af antallet af kvinder i stillinger med politisk og økonomisk 

beslutningsansvar kan bidrage til at sikre, at den fornødne lovgivning indføres, og at der 

er øget støtte til institutioner og civilsamfundsorganisationer, der arbejder med at 

forebygge tidligt ægteskab og tvangsægteskab. 
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