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JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel a gyermek-, a korai és a kényszerházasság1 a különböző nemzetközi normákban – 

mint például a pekingi nyilatkozatban és cselekvési platformban, a népesedésről és a 

fejlődésről tartott nemzetközi konferencia cselekvési programjában, valamint az ENSZ  

a házasságkötéshez való hozzájárulásra, a házasságkötés alsó korhatárára és a 

házasságkötés anyakönyvezésére vonatkozó egyezményében – rögzített és az Európai 

Uniónak a szabadságon, a biztonságon és az emberi jogok – ideértve a nők és lányok 

jogait – a jog érvényesülésén alapuló alapelvei közé tartozó emberi jogok megsértését 

képezi; mivel a gyermek-, a korai és a kényszerházasságok egyéb emberi jogok 

megsértéséért is felelősek, amelyek aránytalanul érintik a nőket és a lányokat, és 

akadályozzák a társadalmi-gazasági fejlődést; 

B. mivel a nemzetközi, nemzeti és regionális szintű kötelezettségvállalások ellenére a 

gyermek-, a korai és a kényszerházasság továbbra is elterjedt gyakorlat a világon, és az 

ENSZ becslései szerint közel 700 millió nőt és 150 millió férfit érint, akik olyan 

kényszerházasságban élnek, amelyet már akkor megkötöttek, mielőtt elérték volna a 

nagykorúságot; mivel a korai házasság gyakorlata továbbra is olyan probléma, amely 

aránytalan mértékben sújtja a kiskorú és fiatalkorú lányokat; mivel a gyermekházasság 

eltörlése a nők jogainak és helyzetük megerősítésének stratégiai szempontból fontos 

módja; 

C. mivel már számos esetben bizonyítást nyert, hogy a gyermek- vagy korai házasság 

negatív következményekkel jár a lányok és nők, gyermekeik és közösségeik számára; 

mivel a gyermek-, a korai és a kényszerházasságok gyakran járnak az iskolából való 

kimaradással, megfosztva a nőket és a lányokat alapvető jogaiktól, és növelve annak 

valószínűségét, hogy nemi alapú és tartós szegénység áldozataivá válnak, és mivel 

megfosztják őket az oktatástól és a jövőbeli fizetett foglalkoztatástól, nagyobb 

valószínűséggel lesznek és maradnak szegények; 

D. mivel minden évben világszerte 16 millió 15 és 19 év közötti lány szül gyermeket és 

legalább egymillió lány válik anyává 15 éves kora előtt; mivel a világban a serdülőkori 

szülések 95%-a a fejlődő országokban történik, és 10-ből 9 ilyen születés házasságon 

vagy élettársi közösségen belül történik, és mivel a fejlődő országokban mintegy 70 000 

serdülőkorú hal meg évente a terhességhez és szüléshez kapcsolódó okok miatt2; 

 

E. mivel a tanulmányok szerint a gyermekházasságok és a koraszülések szorosan 

összefüggenek; mivel a gyermek-, a korai és a kényszerházasság súlyos 

következményekkel jár a nők és a lányok szexuális és reproduktív egészségére és 

                                                 
1 A házasságkötéshez való hozzájárulásra, a házasságkötés alsó korhatárára és a házasságkötés 

anyakönyvezésére vonatkozó, 1962. november 7-i ENSZ-egyezmény, valamint az Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlésének a kényszerházasságról és a gyermekházasságról szóló 1468. (2005) határozata az alábbi 

meghatározást adja: „a házasságkötés az egyik vagy mindkét házastárs szabad és érvényes beleegyezése nélkül, 

vagy 18 éves kor előtt történt”. 
2 „Motherhood in Childhood. Facing the challenge of adolescent pregnancy” (Gyermekkori anyaság: a 

serdülőkori terhességek jelentette kihívás), az ENSZ Népesedési Alapjának (UNFPA) jelentése, 2013. 



 

PE616.622v02-00 4/14 AD\1150804HU.docx 

HU 

jogaira nézve, ideértve a nem kívánt terhességeket a családtervezés és a szexuális 

felvilágosítás alacsony szintje miatt, és komoly veszélyt jelent a nők és a lányok testi és 

szellemi egészségére, jelentősen növelve a korai, gyakori és/vagy nem kívánt 

terhességek, az anyai és újszülötti halandóság, a szülészeti sipoly és a szexuális úton 

terjedő fertőzések, többek között a HIV kockázatát, miközben a terhességhez és a 

szüléshez kötődő szövődmények alkotják a 15 és 19 év közötti lányok körében a 

legfőbb halálozási okot, és a tinédzser anyák gyermekei 50%-kal nagyobb 

valószínűséggel halnak meg a születést követő első napokban; 

 

F. mivel a világon minden hetedik másodpercben egy 15 évnél fiatalabb lány házasságra 

lép, gyakran nála sokkal idősebb férfival; mivel ha a gyermekházasságok száma a 

jelenlegi ütemben nő, a becslések szerint 2030-ra 950 millió, 2050-re pedig 1,2 milliárd 

rendkívül fiatal házas nő lesz a világon1; 

G. mivel a18 éves kor előtti házasodás növeli a házasságon belüli erőszak valószínűségét; 

mivel a gyermekmenyasszonyok gyakran erőszak áldozatai, ugyanis a jelentős 

korkülönbségek megerősítik a lányok és sokkal idősebb házastársuk közötti hatalmi 

egyenlőtlenségeket; 

 

H. mivel a mélyen gyökerező nemek közötti egyenlőtlenségek és sztereotípiák, káros 

gyakorlatok, felfogások, szokások és megkülönböztető normák a gyermek-, a korai és a 

kényszerházasság alapvető okai; mivel ez növeli annak kockázatát, hogy a nők és a 

lányok életük során megkülönböztetésnek és nemi alapú erőszaknak legyenek kitéve; 

I. mivel az oktatás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy megelőzzék a korai és 

kényszerházasságokat, és segítsenek a nőknek és lányoknak az életükre gyakorolt 

következmények teljes ismeretében választani; mivel az oktatás felkészíti a lányokat a 

munkavállalásra és a megélhetésre, növeli az önbecsülésüket, illetve a háztartásban és a 

közösségekben betöltött helyzetüket, és több beleszólási jogot biztosít számukra a saját 

életük vonatkozásában2, így csökkentve a korai házasság valószínűségét és késleltetve a 

gyermekvállalást; 

J. mivel a konfliktus sújtotta területeken tapasztalható korai és kényszerházasságok 

jelensége egyre nagyobb aggodalomra ad okot; mivel ezt a gyakorlatot általában 

bizonyos háborúzó és szélsőséges csoportok szentesítik, miközben ez mély hatással van 

a nők és a lányok egészségére és jólétére; 

K. mivel a gyermekházasság egyes hagyományokban és kultúrákban gyökerezik, pedig 

egyetlen kultúra és vallás sem tudja igazolni ezt a gyakorlatot, különösen ha az emberi 

jogok és a gyermekek jogai forognak kockán; mivel számos olyan közösségben, 

amelyben jelen van a korai házasság, a fiúkat előnyben részesítik, míg a lányokat 

sokszor családjuk gazdasági terhének tekintik, ennek következtében pedig alacsony lesz 

az önértékelésük; 

L. mivel minden kislánynak joga van teljes egészében gyermekként megélni 

                                                 
1 A „Mentsük meg a gyermekeket” szervezet 2016. október 11-i jelentése: „Every Last Girl: Free to live, free to 

learn, free form harm”. 
2 „Motherhood in Childhood. Facing the challenge of adolescent pregnancy” (Gyermekkori anyaság: a 

serdülőkori terhességek jelentette kihívás), az ENSZ Népesedési Alapjának (UNFPA) jelentése, 2013. 
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gyermekkorát, játszani, kihasználni az oktatáshoz való jogot, védve lenni mindenféle 

erőszakkal, fizikai és pszichológiai kárral, bántalmazással és kizsákmányolással 

szemben; 

M. mivel a fiatalabb és idősebb lányoknak joguk van arra, hogy teljes mértékben 

kifejlesszék polgári potenciáljukat, ahogyan azt az ENSZ gyermekek jogairól szóló 

egyezménye megállapítja; 

N. mivel a korai házasságok és a kényszerházasságok önmagukban akadályozzák a 

fejlődést és mivel továbbra is szerveznek meg ilyen házasságokat,  a millenniumi 

fejlesztési célok 1–6. célkitűzéseinek elérésére irányuló erőfeszítések eredménytelenek, 

különösen a következő területeken: nemek közötti egyenlőség, a nők és lányok 

önrendelkezésének elősegítése, szegénység csökkentése, oktatás, anyai és 

gyermekhalandóság és egészség, beleértve a szexuális és reproduktív egészséget is1; 

O. mivel a lányok és nők elleni erőszak minden formájának – ideértve a korai és a 

kényszerházasságokat – megelőzése és ez erre adott reakció az EU 2016–2020 közötti, a 

nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervének egyik célkitűzése; 

P. mivel bár a kényszerházasság törvénybe ütközik az EU egészében, annak pontos 

meghatározása változó; mivel egy általánosan elfogadott meghatározás hiánya 

akadályozta az uniós kényszerházasságok számára vonatkozó adatok gyűjtését; 

Q. mivel a kényszerházasság továbbra is probléma az EU-ban; mivel a legtöbb tagállamban 

nem konkrét bűncselekmény, hanem inkább védelmet biztosítanak az általánosabb 

büntetőjogi rendelkezések, például a nemi erőszak vagy az emberrablás 

kombinálásával; 

R. mivel a 18 éven aluli kiskorú nem tud érvényesen beleegyezni a házasságba, a korai 

házasságokat kényszerházasságnak kell tekinteni; mivel sajnálatos, hogy a 193 ország 

közül 144-nek nincs olyan törvénye, amely tiltja a korai házasságot; 

S. mivel sok kényszerházasságot nem jelentenek, illetve magánszervezeteknek és nem 

kormányzati szervezeteknek jelentik azokat a közigazgatási szervek helyett; mivel az 

olyan esetekben, amelyeket a nemzeti hatóságoknak jelentenek, tagállami szinten nincs 

következetes adatgyűjtési rendszer annak ellenére, hogy erre sürgősen szükség lenne; 

T. mivel a gyermekházasság a fejlődő országoknak 2030-ra több billió dollár veszteséget 

fog okozni2; 

U. mivel a kormányoknak el kell ismerniük a gyermek- és korai házasság ellen vívott 

küzdelemnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend 

céljainak megvalósítása terén betöltött jelentős szerepét; mivel azzal, ha segítenek 

abban, hogy a lányok elkerülhessék a gyermekházasságot, és így késleltessék a 

terhességet, és lehetőségük legyen iskolába járni, lehetőséget teremtenek nekik arra, 

hogy fejlesszék készségeiket és javítsák jövőbeli megélhetésüket, hogy ezáltal a jövő 

                                                 
1 Az ENSZ Közgyűlésének 2014. december 18-i 69/156 sz. határozata a gyermek-, a korai és a 

kényszerházasságokról.  
2 Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report (A gyermekházasság gazdasági hatásai: globális 

összefoglaló jelentés), 2017. 
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generációi számára megszűnjön a szegénység; mivel a nemek közötti egyenlőség és a 

nők pozíciójának megerősítésével a lányoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a saját 

családi és szexuális életükkel, valamint reprodukciós kérdésekkel kapcsolatban ők 

maguk hozzanak döntéseket; mivel a gyermek- és korai házasság eltörlése csökkentené 

a gyermekhalálozás és a fiatalkori terhességgel vagy koraszüléssel kapcsolatos 

egészségügyi problémák számát; 

V. mivel a gyermek- és korai házasságot alkalmazó közösségek többségében a nők jóval 

inkább kimaradnak a döntéshozatali folyamatokból, és mivel e közösségek vezetőinek 

és asszonyainak fejlesztése és oktatása elengedhetetlen a gyermekházassággal 

kapcsolatos hozzáállás és viselkedés megváltoztatásához; mivel ezenkívül olyan jogi 

szabályozásra van szükség, amely tiltja a korai és kényszerházasságokat; 

W. mivel a generációkon átöröklődő szegénység az egyik leggyakrabban idézett oka annak, 

hogy a lányokat gyermekházasságba kényszerítik; mivel az egészséggel és a szexuális, 

valamint a reprodukciós egészséggel kapcsolatos ismeretek hiányának eredményeként a 

szülők nincsenek tisztában a korai terhességgel kapcsolatos veszélyekkel; 

X. mivel a gyermekházasság esetében, mint minden nőket érő erőszak elleni fellépéssel 

érintett területen, a férfiak és a fiúk mozgósítása rendkívül fontos a nemi alapú 

megkülönböztetés leküzdése és az adott közösség kultúrájában mélyen gyökerező, káros 

hagyományos gyakorlatok megváltoztatása érdekében; 

Y. mivel a gyermek- és korai házasság továbbra is tabunak számít, és itt az ideje, hogy 

nyilvánosan is megvitatásra kerüljön annak érdekében, hogy a kislányok és serdülőkorú 

lányok mindennapos szenvedéseit, valamint emberi jogaik folyamatos megsértését meg 

lehessen szüntetni; mivel ennek egyik módja a korai házasságok témájával foglalkozó 

újságírók, művészek, fényképészek és aktivisták munkájának támogatása és 

megosztása; 

Z. mivel a lányok és fiúk korai házasulásának megszüntetését célzó kampányok nem 

járhatnak sikerrel a serdülőkorúak szexualitásának és a saját testük, kapcsolataik és 

szexuális aktivitásuk feletti döntéshozatalhoz való jogának elfogadása nélkül; mivel 

annak érdekében, hogy e döntéseket felvilágosultan tudják meghozni, a szexualitásról és 

a fogamzásgátlási módszerekről szóló tájékoztatásra van szükség mind a serdülőkorúak, 

mind pedig a szüleik körében; 

1. elítéli a gyermek-, kényszer- és korai házasságokat, valamint az Európában és a világ 

többi részén többek között a tinédzser lányokat és a kislányokat érintő káros kényszerítő 

gyakorlatokat, mivel ezek az emberi jogok súlyos megsértését képezik, különös 

tekintettel a 18 év alatti kiskorú áldozatok bántalmazására; 

2. hangsúlyozza, hogy a gyermek-, a korai és a kényszerházasságok súlyosan sértik a 

hozzájárulás szabad kinyilvánításának jogát; 

3. elismeri, hogy a gyermek- és a kényszerházasság is valódi problémává vált az EU-ban, 

amely valamennyi tagállam közös, határozott és összehangolt fellépését követeli meg; 

4. felszólítja a tagállamokat, hogy aktívan tagadják meg a kényszerházasságok elismerését 

és nyújtsanak teljes mértékben családfüggetlen támogatást az áldozatoknak;  
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5. megjegyzi, hogy számos, menekülttáborokban szenvedő és mélyszegénységben élő 

szülő szeretné megvédeni a lányát a nemi erőszaktól azzal, hogy idősebb férfiakhoz 

adják őket; hangsúlyozza azonban, hogy az EU-nak és a tagállamoknak egységesnek és 

következetesnek kell lenniük a menekültek által a házasság jogi elismerésére irányuló 

kérelmek elutasításakor azokban az esetekben, amikor az egyik állítólagos házastárs 

gyermek vagy serdülőkorú; hangsúlyozza, hogy a menekültstátusz nem használható jogi 

kiskapuként a gyermekházasságok európai elismeréséhez; 

6. javasolja, hogy holisztikus és átfogó megközelítést alkalmazzanak a gyermek-, a korai 

és a kényszerházasságok kezelésére, vagyis orvosolják a gyermekházasságok kiváltó 

okait, ideértve a nemek közötti különbséget, a szegénységet és a társadalmi és gazdasági 

lehetőségek hiányát; miközben hangsúlyozza az oktatás fontosságát, mert az hatékony 

eszköz a gyermek-, a korai és a kényszerházasság előfordulásának megakadályozására, 

kiemeli, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget ki kell terjeszteni a hagyományos 

ágazatoknak számító oktatáson és egészségügyön túl valamennyi más szakpolitikai 

területre; 

7. kéri, hogy az EU játsszon fontos szerepet az emberi jogok e megsértése elleni 

küzdelemben nemzeti, uniós és nemzetközi szinten is, és felszólítja az Európai Külügyi 

Szolgálatot (EKSZ) és a Bizottságot, hogy használjon ki minden meglévő eszközt, 

valamint hogy terjesszen elő konkrét stratégiát, amelyben megállapítja a korai, a 

kényszer- és a gyermekházasságok, illetve a lányokra és nőkre nézve más káros 

gyakorlatok – például a női nemi szervek megcsonkítása, az úgynevezett becsület 

védelmében elkövetett bűncselekmények, a szexrabszolgaság és a szexuális célú 

emberkereskedelem – elleni küzdelem terén szükséges lépéseket, valamint célokat tűz 

ki és azok megvalósítására szánt pénzeszközöket határoz meg azzal az általános 

szándékkal, hogy az ENSZ fenntartható fejlesztési céljával összhangban (5.3. 

célkitűzés) 2030-ig bezárólag a házasság e fent említett formáit felszámolják; felhívja 

ezért a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy vegye fel a stratégiába az olyan nemi 

sztereotípiák és diszkriminatív társadalmi normák orvoslását, amelyek hozzájárulnak a 

fent említett káros gyakorlatok elfogadásához és folytatásához; 

8. emlékeztet arra, hogy a gyermek-, a korai és a kényszerházasságok megszüntetése az 

EU külső fellépésének egyik prioritása a nők jogai és az emberi jogok elősegítése terén; 

9. kéri a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy határozzon meg olyan cselekvési tervet, amely 

előmozdítja a gyermek-, a korai és a kényszerházasságok elleni küzdelmet az EU, 

valamint a partner- és harmadik országok közötti kapcsolatokban, különösen 

fejlesztéspolitikai téren, továbbá fordítson különös figyelmet a nők és lányok jogainak 

tiszteletben tartására valamennyi kereskedelmi és partnerségi megállapodásban, élve az 

emberi jogi záradékkal is; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy kezelje 

prioritásként ezeket a kérdéseket a partnerországokkal folytatott politikai párbeszédben, 

valamint hogy vezessen be konkrét intézkedéseket az összes kulcsszereplő bevonásával 

a káros gyakorlatok megszüntetése érdekében; továbbá kéri a tagállamokat, hogy 

ösztönözzék a gyermek-, a korai és a kényszerházasság elleni küzdelemre irányuló 

erőfeszítéseket a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataikban; 

10. üdvözli az EU és az ENSZ közötti, a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó közös 

kezdeményezést (Reflektorfény kezdeményezés), amely olyan szexuális és nemi alapú 
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erőszakkal és káros gyakorlatokkal foglalkozik, mint például a korai kényszerházasság, 

a női nemi szervek megcsonkítása vagy az emberkereskedelem; megjegyzi azonban, 

hogy a Reflektorfény kezdeményezés többnyire egy globális érintettségű menetrend 

főbb elemeit célozza meg; hangsúlyozza ezért a nemek közötti egyenlőség átfogóbb 

módon történő elősegítésének szükségességét a programok és módozatok megfelelő 

kombinációja révén; felszólítja a Bizottságot, hogy használja fel nemzetközi 

együttműködési programjainak félidős felülvizsgálatát a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó erőforráscsomag finanszírozásának növelésére, hogy a nemek közötti 

egyenlőséget tematikus programok révén vezesse be a kétoldalú együttműködésbe; 

11. felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy dolgozzanak együtt az ENSZ Szervezete a 

Nemek Közötti Egyenlőségért és a Nők Társadalmi Szerepvállalásának Növeléséért 

szervezetével, az ENSZ Gyermekalappal (UNICEF), az ENSZ Népesedési Alapjával 

(UNFPA), és más partnerekkel – ideértve a civil társadalmi szervezeteket, a 

diaszpóraszervezeteket és a bevándorlókat támogató szervezeteket –, hogy felhívják a 

figyelmet a gyermek-, a korai és a kényszerházasság kérdésére azáltal, hogy a nők 

társadalmi szerepvállalását helyezik a középpontba, többek között az oktatás, a 

gazdasági szerepvállalás és a döntéshozatalban való fokozott részvétel révén, illetve 

hogy valamennyi nő és lány emberi jogainak, köztük a szexuális és reproduktív 

egészség védelmét és előmozdítását emelik ki. 

12. felszólít annak szükségességére, hogy a külső fellépések európai forrásait a korai és 

kényszerházasságok eltörlése érdekében bevezetett intézkedések hatékony 

alkalmazásának függvényévé kell tenni; 

13. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy építsék be a nemek közötti 

egyenlőség perspektíváját a békeépítési és a konfliktus utáni újjáépítési programokba, 

fejlesszék azon lányok és nők gazdasági megélhetési és oktatási programjait, akik a 

korai és a kényszerházasságok áldozatai, valamint hogy könnyítsék meg az 

egészségügyi és reproduktív szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket a konfliktus sújtotta 

területeken; 

14. hangsúlyozza, hogy forrásokra van szükség a gyermekházasságok megelőzésének 

programjaira, amelyek olyan szociális környezetet hoznának létre, ahol a lányok 

kiteljesedhetnek, köztük az iskolát elhagyó lányok számára oktatási, szociális és 

gazdasági programok, gyermekvédelmi rendszerek, lányok és nők számára létesített 

menhelyek, jogi tanácsadás és pszichológiai támogatás révén; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy külső fellépéseik során elegendő erőforrást 

rendeljenek e programokra és tevékenységekre; felszólítja továbbá az Európai 

Bizottságot, hogy készítsen rendszeres és szigorú értékelést a korai házasságok 

megakadályozására irányuló meglévő programjaival kapcsolatban, és értékelje azok 

hatékonyságát és az elérhető finanszírozás felhasználását, valamint biztosítsa, hogy a 

programok megvalósuljanak azokban a régiókban és országokban, amelyekben a 

gyermekházasságok száma a legmagasabb; arra ösztönzi az uniós képviseleteket, hogy 

valósítsák meg a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2016–2020-as cselekvési terv 

uniós kötelezettségvállalását, kövessék szorosan a helyzetet, valamint dolgozzanak ki 

releváns programokat a helyi jogalkotási tevékenységek támogatása érdekében; 

15. emlékeztet arra, hogy a lányok és fiatal nők pozíciójának megerősítésére irányuló 
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programokat kell kialakítani a korai házasság elleni küzdelem alapvető eszközeiként, 

hogy ezzel javuljon az önértékelésük, valamint tudatosítsák saját jogaikat, beleértve a 

házasság megtagadásához való jogukat; 

16. hangsúlyozza, hogy a gyermek-, a korai és a kényszerházasságok megszüntetése 

jelentős pozitív hatással volna a lányok és gyermekeik iskolai végzettségére, 

hozzájárulna ahhoz, hogy a nők kevesebb gyermeket vállaljanak, és növelné várható 

bevételeiket és a háztartás jólétét; 

17. emlékeztet, hogy elengedhetetlen a helyi szintű, közösségekkel együtt végzett munka a 

lányok oktatáshoz való hozzáférésével kapcsolatos hagyományos és diszkriminatív 

nézetek leküzdése, és ezáltal a nők foglalkoztatási lehetőségeinek növelése, valamint a 

saját és családjaik megélhetéséhez való hozzájárulás terén; 

18. tájékoztató programok kialakítására ösztönöz, amelyek minden közösségi vezetőt 

bevonnak, és az olyan hagyományok, mint a korai házasság káros hatásaival 

kapcsolatban tájékoztatják őket, hogy később ők maguk is aktív részesei legyenek a 

közösségen belüli tájékoztatásnak; 

19. hangsúlyozza, hogy sürgősen tájékoztatni és oktatni kell a férfiakat és fiúkat, hogy ők 

maguk is részt vegyenek az emberi jogok, nevezetesen a gyermekek és nők jogainak 

védelmében; 

20. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek integrált, átfogó és összehangolt 

intézkedéseket azért, hogy megelőzzék és fellépjenek a nők és a lányok ellen irányuló 

erőszak valamennyi formája, többek között a gyermek-, a korai és a 

kényszerházasságok ellen, különösen az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 

megkönnyítésével és a gyermekvédelmi mechanizmusok fokozásával, miközben 

nagyobb támogatást és a finanszírozáshoz való további és jobb hozzáférést biztosítanak 

az ezen gyakorlatok megszüntetésén dolgozó nem kormányzati szervezeteknek; 

21. felhívja a tagállamokat, hogy az igazságszolgáltatáshoz, többek között a 

jogorvoslatokhoz való hozzáférés biztostása révén teljes körűen hajtsák végre a 

gyermek-, a korai és a kényszerházasságot tiltó jogszabályokat, valamint hozzanak létre 

struktúrákat és programokat a gyermek-, a korai és a kényszerházasságok áldozatainak 

támogatása, a nekik nyújtott segítség, valamint az áldozatok védelme tekintetében, 

többek között biztonságos befogadóállomások kialakításával és szakképzett női 

személyzet,  például szülésznők, nőgyógyászok, pszichológusok és szociális munkások 

segítségével; ezzel kapcsolatban felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

biztosítsák az EU áldozatokról szóló irányelvének hatékony végrehajtását, különösen a 

nők elleni erőszak áldozatainak az általános és speciális sértett-támogatási 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javításával, valamint hatékony bejelentési 

mechanizmusok létrehozásával a kényszerházasság áldozatainak a bűncselekmény 

bejelentésére történő ösztönzésével, tiszteletben tartva az áldozatok névtelenségét és a 

titoktartási kötelezettséget, így ösztönözve a kényszerházasság áldozatait a 

bűncselekmény bejelentésére, egyúttal megakadályozva a további megbélyegzést; 

22. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy biztosítsanak létesítményeket és képzést az 

egészségügyi dolgozóknak a bizalmas és előítéletmentes, a fiatalok igényeihez 

alkalmazkodó szolgáltatások, információk és a WHO méltányosságra, 
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hozzáférhetőségre, elfogadhatóságra, megfelelőségre és hatékonyságra vonatkozó 

standardjait kielégítő eszközök nyújtása tekintetében; 

23. arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy EU-szerte indítsanak 

figyelemfelkeltő kampányokat a jelenség, annak következményei és az elérhető 

jogorvoslatok ismertetése érdekében, ideértve a menekülttáborokat és a tagjelölt 

országokat is; 

24. üdvözli a Schengeni Információs Rendszer részét képező új riasztás bevezetését, amely 

a kényszerházasság által veszélyeztetett gyermekek védelmére használható; 

25. rámutat arra, hogy az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak 

megelőzéséről és felszámolásáról szóló 2011. évi egyezménye (isztambuli egyezmény) 

a 37. cikkében kimondja, hogy a részes államoknak bűncselekménnyé kell 

nyilvánítaniuk „azt a szándékos magatatartást, amely arra kényszerít egy felnőttet vagy 

gyermeket, hogy házasságot kössön”; ezért sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy csak 12 

uniós tagállam nyilvánította a kényszerházasságot bűncselekménnyé, és emlékeztet arra, 

hogy az egyezmény követelményeivel összhangban, az áldozatok számára, akiket egy 

másik országba visznek, és a kényszerházasság következtében elveszítik uniós 

tartózkodási jogukat, hatékony módon lehetővé kell tenni az uniós tagállamba való 

visszatérésüket és tartózkodási státusuk visszanyerését; felszólítja azokat a 

tagállamokat, amelyek ezt eddig nem tették meg, hogy ratifikálják az isztambuli 

egyezményt1; 

26. felhívja a tagállamokat, hogy a migráns nők és lányok számára olyan önálló 

tartózkodási engedélyt biztosítsanak, amely nem függ házastársuk vagy partnerük 

jogállásától, különösen a fizikai és pszichológiai erőszak, köztük a kényszer- vagy 

szervezett házasság áldozatai számára, valamint biztosítsák, hogy minden közigazgatási 

intézkedést megtegyenek a védelmük érdekében, beleértve a segítségnyújtó és védelmi 

mechanizmusok hatékony igénybevételét; 

27. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el olyan intézkedéseket, 

amelyek visszatartják a szülőket – legyenek uniós polgárok vagy sem – attól, hogy 

kiskorú lányaikat menyasszonyként felajánlhassák, mind a saját származási országukba 

utazva – és ami még rosszabb – mind az EU határain belül és ahol szükséges, büntessék 

meg ezeket a szülőket; 

28. elismeri, hogy a világ legtöbb országában olyan jogszabályok vannak érvényben, 

amelyek meghatározzák a házasságkötés alsó korhatárát, azonban hangsúlyozza, hogy 

számos ország kivételeket biztosít a házasságkötés alsó korhatára, főként szülői 

beleegyezés vagy bírósági engedély függvényében, és hogy ezt a Bizottság 

alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének kezelnie kell; 

felszólítja azokat a tagállamokat, és felkéri azokat a nem uniós országokat, amelyek 

még nem tették meg, hogy a kényszerházasságokat és korai házasságokat nyilvánítsák 

bűncselekménnyé, többek között a házasságkötés minimális életkorának felülvizsgálata 

                                                 
1 „Kényszerházasság a nemek közötti egyenlőség perspektívájában”, Belső Politikák Főigazgatósága, Európai 

Parlament (2016). 

2 lista az egyezmény ratifikálásáról: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true 
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révén, a szülők beleegyezésétől függetlenül, előírva mindkét házasuló fél teljes 

beleegyezését és szankciókat határozva meg azokkal szemben, akik valakit házasságra 

kényszerítenek; 

29. javasolja a kényszerházasság kifejezett felvételét az emberkereskedelem egyik 

formájaként az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, 

valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv 2. cikkébe, valamint egy 

közös szakpolitika és a kényszerházasság közös fogalommeghatározásának 

kidolgozását, amelyet nemzeti és európai szinten következetesen kellene használni a 

kényszerházassággal kapcsolatos szakpolitikákban, illetve a polgári és büntetőjogi 

rendelkezésekben; 

30. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat az EU-ban tapasztalható gyermek-, korai és 

kényszerházasságok nyomon követésére, valamint egységesített jogi normák 

kialakításának fontolóra vételére a gyermek- és korai házasságokat érintő eljárások 

vonatkozásában; 

31. támogatja a kötelező születési nyilvántartás gondolatát azokban az országokban, 

amelyekben a korai, gyermek- és kényszerházasságok száma magas, mivel az 

anyakönyvezés hiánya növelheti a gyermek- és a korai házasságok kockázatát; 

32. felszólítja a Bizottságot, hogy a kényszerházasságok jelenségének, illetve a nemi alapú 

emberi jogi jogsértések egyéb formáinak – ideértve a szexuális kizsákmányolást – 

nyomon követése és bejelentése érdekében hozzon létre európai adatbázist; 

33. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat egy következetes adatgyűjtési rendszer 

létrehozására a gyermek-, a korai és a kényszerházasságok vonatkozásában, ideértve a 

nemek szerint lebontott adatokat, mivel a nagy mennyiségű és megbízható adatok 

létfontosságúak a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalban és a jobban célzott 

beavatkozásokban; 

34. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az összegyűjtött adatok alapján 

készítsenek külön tanulmányokat annak érdekében, hogy uniós szinten világos képet 

kapjanak a jelenségről, az egyes tagállamokra jellemző egyedi információkkal; 

35. hangsúlyozza a humanitárius válságok, a konfliktusok és a természeti katasztrófák 

kényszer-, gyermek- és korai házasságok elterjedésére való negatív hatását; 

hangsúlyozza ezért a fejlesztési és humanitárius erőfeszítések kombinálásának 

szükségességét; 

36. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani és meg kell védeni minden nő és lány alapvető 

jogait, különös tekintettel a szexualitásuk kifejezésére és a szexualitással kapcsolatos 

szabad és felelős döntések meghozatalára, különös tekintettel a szexuális és reproduktív 

egészségükkel kapcsolatos kényszerek, megkülönböztetés vagy erőszak nélkül; 

37. hangsúlyozza, hogy a szexuális és reproduktív egészség és jogok egyetemes tisztelete 

hozzájárul az egészséggel kapcsolatos fenntartható fejlesztési célok megvalósításához, 

többek között a terhesgondozás és a magas kockázatú szülések elkerülését célzó 

intézkedések, a csecsemő- és gyermekhalandóság csökkentése terén; kiemeli, hogy a 

családtervezéshez, az anyáknak járó egészségügyi szolgáltatásokhoz és a biztonságos és 
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legális abortuszhoz történő hozzáférés fontos elemek a nők és lányok életének 

megmentésében; aggódik amiatt, hogy közel-keleti és észak-afrikai, európai és közép-

ázsiai régiókban működő egyetlen uniós képviselet sem választott szexuális és 

reproduktív egészséghez és jogokhoz kapcsolódó mutatót, annak ellenére, hogy e 

régiókban nagy szükség volna erre; felhívja az e régiókban lévő uniós képviseleteket, 

hogy értékeljék újra ezeket az aggasztó adatokat annak meghatározása érdekében, hogy 

pontatlan jelentéstételhez kapcsolódnak-e, vagy pedig szükség van a jelenlegi 

programoknak a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz kapcsolódó, 

célirányos fellépésekkel történő kiegészítésére; 

38. hangsúlyozza, hogy amellett, hogy a korai házasságok megakadályozását kell a 

középpontba helyezni, az EU-nak, a tagállamoknak és a harmadik országoknak 

segíteniük kell azokat a fiatal nőket is, akik már házasok, és támogatniuk kell őket a 

jogaik megismerésében, beleértve a szexuális és reprodukcióval, valamint 

fogamzásgátlással kapcsolatos jogaikat; 

39. elítéli az általános tilalmi szabály visszaállítását és kiterjesztését és annak a nők és a 

lányok egészségére gyakorolt hatását; emlékeztet arra, hogy ez legsúlyosabban a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő lakosságot érinti, ideértve azokat is, akik egyébként nem 

tudnának hozzáférni a szolgáltatásokhoz a „megbélyegzés, a szegénység, a hely, az 

erőszak vagy a HIV-státusuk miatt”. 

40. ismételten felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy világszerte proaktívan támogassák a 

nők és a lányok jogait, valamint hogy jelentősen növeljék a szexuális és reproduktív 

egészségre és jogokra irányuló nemzeti és uniós fejlesztési finanszírozást, különösen a 

születésszabályozáshoz és a biztonságos és törvényes abortuszhoz való hozzáférést 

illetően, azzal a céllal, hogy csökkentsék az Egyesült Államok által ezen a területen 

hagyott finanszírozási rést;  

41. határozottan támogatja a She Decides (A nő dönt) kezdeményezést, és felhívja az EU-t 

és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a kezdeményezésnek és a szexuális és 

reproduktív egészséghez és jogokhoz kapcsolódóan nyújtott támogatásukat; 

42. úgy véli, hogy a politikai döntéshozatalban részt vevő nők számának növelése segíthet a 

szükséges jogszabályok kialakításának biztosításában, valamint a korai és 

kényszerházasság megakadályozása érdekében dolgozó intézményeknek és civil 

szervezeteknek nyújtott támogatás megerősítésében. 
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