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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. der henviser til, at kvinder fra oprindelige folk står over for et komplekst system af 

gensidigt forstærkende menneskerettighedskrænkelser, der hidrører fra indbyrdes 

forbundne former for sårbarhed, herunder forskelsbehandling på grundlag af køn, klasse 

og etnisk oprindelse, og krænkelser af deres ret til selvbestemmelse og til kontrol af 

ressourcer; 

B. der henviser til, at land grabbing er et komplekst problem, som kræver en samlet 

international løsning; der henviser til, at der bør lægges særlig vægt på beskyttelse af 

kvinder og piger fra oprindelige folk; 

C. der henviser til, at det er blevet anslået, at én ud af tre kvinder fra oprindelige folk bliver 

voldtaget i løbet af deres levetid; der henviser til, at kvinder fra oprindelige folk har 

større risiko for at opleve forskellige former for seksuel vold, og at de også har været 

ofre for chikane, afpresning og voldtægt fra statslige embedsmænds side og i 

forbindelse med virksomhedsaktiviteter, navnlig udvindingsaktiviteter, der udføres på 

oprindelige folks landområder; der henviser til, at der er en betydelig underrapportering 

af sådanne forbrydelser; 

D. der henviser til, at land grabbing ikke nødvendigvis er et resultat af udenlandske 

investeringer, og at land grabbing også kan foretages af regeringer og lokalsamfund; 

E. der henviser til, at kvinder fra oprindelige folk støder på hindringer med hensyn til 

seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder manglende rådgivning om 

seksuel og reproduktiv sundhed, manglende adgang til udstyr og forsyninger og 

tilstedeværelsen af en lovgivning, der forbyder abort selv i tilfælde af voldtægt, hvilket 

fører til høje niveauer af mødredødelighed, teenagegraviditeter og seksuelt overførte 

sygdomme; 

F. der henviser til, at der eksisterer udbredt straffrihed i forbindelse med krænkelser af 

kvinder fra oprindelige folks rettigheder, især på grund af tilsidesættelse af deres ret til 

retsmidler og manglende overvågningsmekanismer og kønsopdelte data; 

G. der henviser til, at oprindelige folks jord og territorier også har tendens til at være 

områder med stor biologisk mangfoldighed, hvorfor de bør være omfattet af en særlig 

beskyttelse; 

H. der henviser til, at det i De Forenede Nationers erklæring om oprindelige folks 

rettigheder fastslås, at oprindelige folk skal høres, og at de skal give frit, informeret og 

forudgående samtykke til enhver foranstaltning, der vedrører deres jord og territorier; 

der henviser til, at gennemførelsen af dette princip forudsætter, at kvinder fra 

oprindelige folk deltager fuldt ud i disse processer; 

I. der henviser til, at etableringen af store infrastrukturprojekter uden oprindelige folks frie 

informerede og forudgående samtykke har ført til systematiske krænkelser af 

oprindelige folks rettigheder til jord og selvbestemmelse, hvilket har haft en 
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uforholdsmæssig stor indvirkning på kvinder fra oprindelige folk; 

J. der henviser til, at forkæmpere for menneskerettigheder for kvinder fra oprindelige 

folks spiller en afgørende rolle med hensyn til at beskytte kvinder i oprindelige 

samfund, men at deres aktiviteter er blevet kriminaliseret, og de er blevet udsat for 

forskellige former for vold, herunder chikane, voldtægt og mord; 

K. der henviser til, at der er sket en stigning i private former for kompensation, gennem 

hvilke private virksomheder tilbyder økonomisk kompensation til kvinder, som er ofre 

for vold, til gengæld for, at de underskriver en aftale om ikke at lægge sag an mod 

virksomheden; der henviser til, at staterne har det primære ansvar for at sikre, at de 

internationale tilsagn med hensyn til oprindelige folks rettigheder overholdes, hvorfor 

det også primært må være staterne, der er ansvarlige for at undgå overtrædelser og for at 

fremme sandhed, retfærdighed og oprejsning for ofrene;  

L. der henviser til, at krænkelser af retten til selvbestemmelse, der blev gjort varig af 

neokoloniale magtstrukturer og statslige praksisser, har en negativ indvirkning på 

oprindelige folk, navnlig kvinder og piger; 

M. der henviser til, at der er en direkte forbindelse mellem de kollektive rettigheder og 

kvinder fra oprindelige folks individuelle rettigheder, eftersom 

menneskerettighedskrænkelser på individuelt niveau har en negativ indvirkning på 

kollektive bestræbelser på at gøre rettighederne gældende for oprindelige folk som en 

gruppe; 

N. der henviser til, at den lave beskyttelse af oprindelige folks jord og ejendomsret til jord 

udsætter kvinder fra oprindelige folk for tvangsfordrivelse, udnyttelse og 

menneskehandel, hvilket gør det lettere for regeringerne at indføre ødelæggende 

projekter på deres territorier uden at indhente forudgående samtykke efter reel 

konsultation af oprindelige folk; 

O. der henviser til, at private virksomheders tvungne land grabbing ofte ledsages af 

tilstedeværelsen af private sikkerhedsfirmaer eller private militærstyrker, hvilket bl.a. 

fører til en stigning i direkte og indirekte vold på oprindelige folks territorier og direkte 

påvirker lokalsamfundene og navnlig sociale ledere samt kvinder; 

P. der henviser til, at der har været historiske krænkelser af kvinder fra oprindelige folks 

seksuelle og reproduktive rettigheder, herunder tvungen sterilisering og 

tvangsægteskaber som en del af politikker om kulturel assimilation; 

Q. der henviser til, at den stigende liberalisering og deregulering af markedet har ført til 

direkte udenlandske investeringer i oprindelige folks territorier uden deres forudgående 

samtykke eller en egentlig konsultationsproces, hvilket har resulteret i krænkelser af 

kvinder fra oprindelige folks menneskerettigheder; der henviser til, at udvikling ikke 

kan måles på grundlag af vækstindikatorer, men først og fremmest bør tage hensyn til 

nedbringelse af fattigdom og ulighed; 

1. opfordrer alle medlemsstater til retligt at anerkende oprindelige folks rettigheder til 

deres forfædres territorier; understreger den særlige forbindelse mellem kvinder fra 

oprindelige folk og deres forfædres territorier, navnlig med hensyn til traditionelle 
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praksisser for bæredygtig forvaltning af naturressourcerne, modellen for støtte til 

lokalsamfundet og for modstandsdygtighed, som indeholder erfaringer til andre 

samfund, der ikke må gå tabt; udtrykker sin bekymring over konsekvenserne af land 

grabbing og udvinding af ressourcer for oprindelige samfund, især for kvinder fra 

oprindelige folk, hvilket fører til fattigdom, udstødelse og krænkelser af 

menneskerettighederne, herunder kønsbaseret vold, misbrug og udnyttelse;  

2. opfordrer EU til at indlede konstruktive forhandlinger om en FN-traktat om 

transnationale selskaber, der sikrer overholdelse af oprindelige folks 

menneskerettigheder, navnlig kvinders og pigers; 

3. understreger, at klimaændringerne har direkte indvirkning på kvinder fra oprindelige 

folk, idet de tvinger dem til at opgive deres traditionelle praksisser eller fordriver dem, 

hvorved de risikerer at blive udsat for vold, misbrug eller udnyttelse; opfordrer alle 

stater, herunder EU og medlemsstaterne, til at inddrage oprindelige folk, navnlig 

kvinder fra oprindelige folk og lokalsamfund i landdistrikterne, i deres strategier til at 

tackle klimaændringerne og i udformningen af effektive strategier for tilpasning til og 

afbødning af klimaændringer, idet der tages hensyn til kønsspecifikke faktorer; anmoder 

om, at problemet med klimaforårsagede fordrivelser tages alvorligt; er åben over for en 

drøftelse om at fastsætte en bestemmelse om "klimamigration"; opfordrer til nedsættelse 

af et panel af eksperter, der skal undersøge dette spørgsmål på internationalt plan, og 

opfordrer indtrængende til, at problematikken omkring klimamigration sættes på den 

internationale dagsorden; opfordrer til øget internationalt samarbejde med henblik på at 

sikre modstandsdygtighed over for klimaændringer;  

4. noterer sig de alarmerende resultater af den undersøgelse, som FN offentliggjorde i 

2010, der pegede på, at forekomsten af vold og voldtægt blandt kvinder fra oprindelige 

befolkningsgrupper er højere end for den kvindelige befolkning på globalt plan; 

opfordrer derfor medlemsstaterne og EU til utvetydigt at fordømme anvendelsen af 

vold, herunder seksuel vold, mod kvinder fra oprindelige folk; mener, at der bør rettes 

særlig opmærksomhed mod kvinder og piger, der er ofre for vold, og sikre, at de har 

adgang til akut lægebehandling og psykologisk støtte; 

5. opfordrer derfor Kommissionen til som led i sin udenrigspolitik at arbejde sammen med 

civilsamfunds- og menneskerettighedsorganisationer om at sikre, at oprindelige folks 

menneskerettigheder i modtagelsescentre overholdes, navnlig for så vidt angår sårbare 

kvinder og piger; 

6. opfordrer alle stater til at forpligte sig til at sikre, at oprindelige folk, navnlig kvinder og 

piger, har passende adgang til uddannelse, til at fremme interkulturelle offentlige 

politikker og til at udarbejde initiativer, der skal øge bevidstheden i civilsamfundet om 

oprindelige folks rettigheder med henblik på at bekæmpe stereotyper; opfordrer alle 

stater til at sikre, at oprindelige folks kulturelle mangfoldighed bevares ved i samarbejde 

med oprindelige folk, navnlig kvinder, at udvikle materiale til uddannelsessystemer og 

kapacitetsopbygningprogrammer med henblik på at øge kendskabet til oprindelige folks 

kultur, traditioner, sprog og rettigheder; opfordrer alle stater til at omfatte sådanne 

materialer og kapacitetsopbygningsprogrammer i uddannelsen af offentligt ansatte, 

herunder ansatte i politi, retsvæsen og sundhedssektoren;  

7. opfordrer alle stater til at sikre, at oprindelige folk giver frit, informeret og forudgående 
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samtykke til alle projekter, som kan påvirke dem, og til at sikre, at oprindelige folks 

rettigheder, herunder rettigheder vedrørende jord, overholdes og beskyttes i hele 

processen; opfordrer alle stater til at sikre, at dette samtykke er påkrævet for alle parter, 

herunder virksomheder, der udøver aktiviteter i tredjelande; 

8. opfordrer til, at private sikkerheds- og militærstyrker, der er indsat i de oprindelige folks 

territorier i strid med deres rettigheder, trækkes ud derfra; 

9. opfordrer alle stater til at sikre, at oprindelige folk, navnlig kvinder, har adgang til 

retslige mekanismer i tilfælde af, at virksomheder krænker deres rettigheder, og at 

private former for retsmidler, som ikke sikrer reel adgang til retsvæsenet, ikke 

legitimeres; opfordrer alle stater til at ansætte flere kvinder i deres retssystemer med 

henblik på at bryde det patriarkalske system, der generelt er til stede i disse strukturer; 

fremhæver behovet for at indføre de nødvendige mekanismer til at sikre, at kvinder fra 

oprindelige folk ikke behandles på en diskriminerende måde, herunder mekanismer som 

passende tolketjenester og retshjælp; 

10. opfordrer alle stater til at indføre passende bestemmelser, der holder ledere af 

lokalsamfund ansvarlige for deres beslutninger og handlinger inden for jordforvaltning, 

der involverer offentlige, statslige og lokalsamfunds landområder, og til at fremme 

ændringer af retlige og sædvanlige praksisser, der diskriminerer kvinder med hensyn til 

ejendomsretten til jord og arv; 

11. opfordrer alle stater til at sikre, at kvinder og piger fra oprindelige folk nyder fuld 

beskyttelse og garantier mod alle former for vold, herunder seksuel og kønsbaseret vold, 

kønsbaserede drab, tidlige og tvungne ægteskaber, kønslemlæstelse af piger/kvinder og 

anden skadelig praksis; 

12. opfordrer til, at der i EU-lovgivningen indføres due diligence-forpligtelser baseret på 

FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og OECD's due 

diligence-retningslinjer med henblik på at sikre respekten for menneskerettighederne, 

herunder rettigheder for kvinder fra oprindelige folk, og passende sociale og 

miljømæssige standarder; henstiller, at dette spørgsmål gives en mere fremtrædende 

plads i EU's udenrigspolitik, herunder i EU's menneskerettighedsdialoger med 

tredjelande og i EU's politikdokumenter, samt i handels-, samarbejds- og 

udviklingsaftaler, der forhandles eller indgås med andre lande; opfordrer derfor til, at 

der i EU's handelsaftaler fastsættes bindende og eksigible bestemmelser om 

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige rettigheder, som lægger 

særlig vægt på oprindelige folks rettigheder, navnlig kvinders; 

13. opfordrer alle stater til at sikre, at kvinder og piger fra oprindelige folk har adgang til 

sundhedsydelser af høj kvalitet og til rettigheder forbundet hermed, især seksuelle og 

reproduktive sundhedsydelser og rettigheder: opfordrer Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten til at fremme deres adgang til seksuelle og reproduktive 

sundhedsydelser i EU's programmer for udviklingssamarbejde; 

14. opfordrer alle stater til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de 

statslige myndigheder afstår fra at fremsætte offentlige erklæringer, som stigmatiserer 

og underminerer den legitime rolle, som kvinder fra oprindelige folk har med hensyn til 

at beskytte deres territorium i forbindelse med land grabbing og ressourceudvinding, og 
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tilskynder til offentlig anerkendelse af den vigtige rolle, de spiller, i demokratiske 

samfund; 

15. opfordrer alle stater, herunder EU og dets medlemsstater, til at indsamle kønsopdelte 

data om situationen for kvinder fra oprindelige folk, herunder med hensyn til 

anerkendelse af og adgang til jordrettigheder, vold mod kvinder og fødevaresikkerhed; 

16. fordømmer, at forkæmpere for menneskerettigheder for kvinder fra oprindelige folk 

kriminaliseres og forfølges; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at 

afsætte særlige EU-midler til at sikre territorier til beskyttelse af lokalsamfund og sikre, 

at der afsættes tilstrækkelig finansiering til at støtte forkæmpere for oprindelige folks 

menneskerettigheder, navnlig kvinders, især under EIDHR og ProtectDefenders-

mekanismen; opfordrer indtrængende EU-delegationerne i de relevante lande til nøje at 

overvåge situationen for forkæmpere menneskerettigheder for kvinder fra oprindelige 

folk og til at give alle passende støtte; 

17. opfordrer Kommissionen til at forbedre rapporteringen og overvågningen af erhvervelse 

af større landområder, der involverer europæiske investorer, med henblik på rettidigt at 

vurdere risici for oprindelige folk, især kvinder; 

18. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at udforme og gennemføre 

programmer om oprindelige folks specifikke og kollektive rettigheder, herunder deres 

ret til ikkeforskelsbehandling og deres rettigheder vedrørende jord; 

19. opfordrer EU til at styrke EU's retningslinjer for jordpolitik og beskyttelsen af 

menneskerettighederne i internationale aftaler og traktater, og til at fremme sine værdier 

vedrørende beskyttelsen af kvinder og piger, især kvinder og piger i landområder, som 

generelt er mere sårbare over for ændringer i arealanvendelse, og som normalt har 

mindre adgang og ret til jord; 

20. opfordrer EU til at støtte udviklingslandene i beslutningsprocessen vedrørende rammen 

for investeringer og til samtidig at fremme inddragelsen af alle interessenter i denne 

proces, især kvinder og kvinder fra oprindelige folk; 

21. opfordrer alle stater og EU til at fremme og henstille om bedre indsamling af data 

vedrørende oprindelige folk opdelt efter køn, idet der tages hensyn til kvinders og pigers 

sårbare stilling; 

22. opfordrer alle stater til at investere i forskning med henblik på at udfylde hullerne i 

vores viden om konsekvenserne af land grabbing for kvinder og til at udarbejde en mere 

dybdegående analyse af de kønsmæssige aspekter af dette fænomen, hvilket vil føre til 

eksigible retningslinjer for handel med jord; 

23. understreger, at udenlandske investeringer fra virksomheders side kan medføre 

økonomiske og teknologiske fremskridt, føre til beskæftigelse og udvikling af 

infrastrukturer og give kvinder mulighed for at blive selvforsynende ved at fremme 

beskæftigelsen; understreger, at øgede investeringer i udviklingslandene er et vigtigt 

skridt i retning af at styrke nationale og regionale økonomier. 
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