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FÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 

utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i det förslag till resolution 

som antas: 

A. Kvinnor från urbefolkningar konfronteras med ett komplext system av 

människorättskränkningar som förstärker varandra till följd av samverkande former av 

utsatthet, inbegripet diskriminering på grund av kön, klass och etniskt ursprung, 

kränkningar av deras rätt till självbestämmande och kontroll över resurser. 

B. Markrofferi är ett komplext problem som kräver en övergripande, internationell lösning. 

Framför allt bör skyddet av kvinnor och flickor från urbefolkningar framhållas. 

C. Uppskattningsvis en av tre kvinnor från urbefolkningar våldtas under sin livstid. 

Kvinnor från urbefolkningar löper större risk att utsättas för olika former av sexuellt 

våld och har även utsatts för trakasserier, utpressning och våldtäkt av statstjänstemän 

och inom ramen för kommersiell verksamhet, särskilt av den utvinningsindustri som 

bedrivits på urbefolkningarnas landområden. Underrapporteringen av dessa brott är 

fortfarande hög. 

D. Markrofferi är nödvändigtvis inte ett resultat av utländska investeringar, och markrofferi 

kan även utföras av myndigheter och lokalsamhällen. 

E. Kvinnor från urbefolkningar upplever hinder i fråga om sexuell och reproduktiv hälsa 

och därmed sammanhängande rättigheter, inbegripet bristande rådgivning om sexuell 

och reproduktiv hälsa, bristande tillgång till sjukvårdsinrättningar och sjukvårdsmateriel 

samt lagstiftning som förbjuder aborter även i fall av våldtäkt, vilket leder till hög 

mödradödlighet, många tonårsgraviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. 

F. Kvinnor från urbefolkningar upplever att kränkningar av deras rättigheter ofta får gå 

ostraffade, särskilt på grund av förnekandet av deras rätt till rättsmedel och avsaknaden 

av övervakningsmekanismer och könsuppdelade uppgifter. 

G. Urbefolkningarnas landområden och territorier tenderar också att vara områden med 

stor biologisk mångfald och bör därför åtnjuta särskilt skydd. 

H. Enligt FN:s förklaring om urbefolkningars rättigheter måste urbefolkningar rådfrågas 

och ge sitt fria, välinformerade och på förhand inhämtade samtycke till varje åtgärd som 

påverkar deras landområden och territorier. Genomförandet av denna princip förutsätter 

ett fullt deltagande i dessa processer av kvinnor från urbefolkningar. 

I. Inrättandet av stora infrastrukturprojekt utan fritt, välinformerat och på förhand 

inhämtat samtycke från urbefolkningar har lett till systematiska kränkningar av 

urbefolkningarnas markrättigheter och självbestämmande som har drabbat kvinnor från 

urbefolkningar oproportionerligt hårt. 

J. Trots att kvinnliga människorättsförsvarare som representerar urbefolkningar spelar en 

oerhört viktig roll för att skydda kvinnor från urbefolkningar har deras verksamhet 
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kriminaliserats och de har varit föremål för olika former av våld, däribland trakasserier, 

våldtäkter och mord. 

K. De privata kompensationsformerna har ökat genom vilka privata företag erbjuder 

kvinnor som utsatts för våld ekonomisk kompensation i utbyte mot att de undertecknar 

ett avtal om att inte stämma företaget. Det är staterna som har det största ansvaret för att 

se till att de internationella åtagandena uppfylls vad gäller urbefolkningars rättigheter 

och de därför har det främsta ansvaret att se till att överträdelser undviks och att man 

främjar sanning, rättvisa och ersättning till de drabbade.  

L. Kränkningar av rätten till självbestämmande som begås genom nykoloniala 

maktstrukturer och statspraxis får negativa konsekvenser för urbefolkningen, särskilt för 

kvinnor och flickor. 

M. Det finns en direkt koppling mellan de kollektiva och de individuella rättigheter som 

kvinnor från urbefolkningar har, eftersom kränkningar av de mänskliga rättigheterna på 

individnivå inverkar negativt på kollektiva ansträngningar för att kräva sin rätt som 

urbefolkningsgrupp. 

N. Det bristfälliga skyddet av urbefolkningars mark och deras äganderätt till mark gör att 

kvinnor från urbefolkningar utsätts för tvångsförflyttning, utnyttjande och 

människohandel, vilket gör det lättare för regeringarna att driva igenom projekt som 

förstör urbefolkningarnas territorier utan att på förhand inhämta samtycke från dem 

genom en verklig samrådsprocess. 

O. När privata företag ägnar sig åt hänsynslöst markrofferi brukar detta ofta göras i närvaro 

av militära trupper eller privata säkerhetsstyrkor, vilket bland annat leder till ökad 

användning av direkt och indirekt våld på urbefolkningarnas territorium, vilket direkt 

drabbar samhällena och särskilt de sociala ledarna och kvinnorna. 

P. Historiska kränkningar av de sexuella och reproduktiva rättigheter som kvinnor från 

urbefolkningar har, däribland tvångssterilisering och tvångsäktenskap, har varit en del 

av politiken för kulturell assimilering. 

Q. Den ökande liberaliseringen och avregleringen av marknaden har lett till utländska 

direktinvesteringar på urbefolkningarnas territorier utan vare sig något på förhand 

inhämtat samtycke från dem eller någon verklig samrådsprocess, vilket resulterat i 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna för kvinnor från urbefolkningar. Utveckling 

kan inte mätas med hjälp av tillväxtindikatorer, utan man bör i första hand ta hänsyn till 

om fattigdom och ojämlikhet minskat. 

1. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att juridiskt erkänna urbefolkningarnas 

rätt till sina förfäders territorier. Parlamentet betonar den särskilda anknytningen mellan 

kvinnorna från urbefolkningar och de territorier som tillhört deras förfäder, särskilt i 

förhållande till traditionella metoder som används för hållbar förvaltning av 

naturresurser och modellen för stöd till lokalsamhället och motståndskraft, som andra 

lokalsamhällen kan dra lärdom av så att de inte går förlorade. Parlamentet uttrycker sin 

oro över vilka följder markrofferi och utvinning av naturtillgångar har för 

urbefolkningarnas samhällen, i synnerhet för kvinnorna från urbefolkningar, som leder 
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till fattigdom, utanförskap och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, däribland 

könsrelaterat våld, övergrepp och utnyttjande.  

2. Europaparlamentet uppmanar EU att engagera sig i konstruktiva förhandlingar för att få 

till stånd ett fördrag på FN-nivå om transnationella företag som garanterar att 

urbefolkningars, i synnerhet kvinnors och flickors, mänskliga rättigheter respekteras. 

3. Europaparlamentet understryker den direkta påverkan som klimatförändringarna har på 

kvinnor från urbefolkningar, eftersom de gör att de tvingas överge sina traditionella 

metoder eller tvingas på flykt, med ständig risk för att utsättas för våld, övergrepp och 

utnyttjande. Parlamentet uppmanar alla stater, däribland EU och medlemsstaterna, att 

inkludera urbefolkningar, och i synnerhet kvinnor från urbefolkningar och 

landsbygdssamhällen, i sina strategier för att komma till rätta med klimatförändringarna 

och i utformningen av effektiva klimatstrategier när det gäller anpassning till klimatet 

och begränsning av dess inverkan, samtidigt som könsspecifika faktorer beaktas. 

Parlamentet begär att klimatrelaterad flykt tas på allvar; och är öppet för en debatt om 

att fastställa en bestämmelse om ”klimatmigration”. Parlamentet vill att det ska tillsättas 

en expertpanel som ska utforska denna fråga på internationell nivå och begär att frågan 

om klimatmigration förs upp på den internationella agendan. Parlamentet efterlyser 

förstärkt internationellt samarbete för att säkra klimattålighet.  

4. Europaparlamentet noterar de starkt oroande resultaten av en studie som FN 

offentliggjorde 2010 som visar att kvinnor som tillhör urbefolkningar i högre 

utsträckning utsätts för våld och våldtäkter än den kvinnliga befolkningen i stort. 

Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och EU att otvetydigt fördöma 

användningen av våld, däribland sexuellt våld, mot kvinnor från urbefolkningar. 

Parlamentet anser att man särskilt bör uppmärksamma kvinnor och flickor som är offer 

för våld, och se till att de snabbt får tillgång till sjukvård och psykologiskt stöd. 

5. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att inom ramen för sin utrikespolitik 

samarbeta med organisationer i det civila samhället och människorättsorganisationer för 

att garantera att urbefolkningars mänskliga rättigheter respekteras, särskilt vad gäller 

utsatta kvinnor och flickor. 

6. Europaparlamentet uppmanar alla stater att åta sig att se till att urbefolkningar, i 

synnerhet flickor och kvinnor, verkligen ges tillgång till utbildning, att främja 

interkulturell offentlig politik och att utveckla initiativ för att öka medvetenheten hos 

det civila samhället om urbefolkningars rättigheter, så att fördomar kan motverkas. 

Parlamentet uppmanar samtliga stater att bevara urbefolkningarnas kulturella mångfald 

genom att i samarbete med urbefolkningar, särskilt kvinnor, ta fram material för 

utbildningssystem och kapacitetsuppbyggnadsprogram för att öka medvetenheten om 

urbefolkningarnas kultur, traditioner, språk och rättigheter. Parlamentet uppmanar 

samtliga stater att införliva sådant material och sådana kapacitetsuppbyggnadsprogram i 

utbildningen av offentliga tjänstemän, bland annat inom polisen och rättsväsendet samt 

hälso- och sjukvårdspersonal.  

7. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater att sörja för att fritt, välinformerat och på 

förhand inhämtat samtycke från urbefolkningar inhämtas som rör alla projekt som 

skulle kunna påverka dem, och att säkerställa att urbefolkningars rättigheter, däribland 

markrelaterade rättigheter, respekteras och värnas under hela processen. Parlamentet 
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uppmanar samtliga stater att se till att sådant samtycke krävs för alla parter, däribland 

företag som bedriver verksamhet i tredjeländer. 

8. Europaparlamentet kräver att privata militär- och säkerhetsstyrkor dras tillbaka som 

placerats ut på urbefolkningars territorium som en kränkning av deras rättigheter. 

9. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater att se till att urbefolkningar, i synnerhet 

kvinnor, har tillgång till rättsliga mekanismer ifall företag kränker deras rättigheter, och 

att privata former av rättslig prövning, som inte säkerställer någon faktiskt tillgång till 

rättslig prövning, inte tillåts. Parlamentet uppmanar samtliga stater att anställa fler 

kvinnor inom rättssystemen för att lösa upp de patriarkala system som i allmänhet 

förekommer i dessa strukturer. För att säkerställa att kvinnor från urbefolkningar inte 

behandlas på ett diskriminerande sätt måste nödvändiga mekanismer, inbegripet 

lämpliga tjänster avseende tolkning och rättsligt bistånd, införas. 

10. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater att se till att det finns tillfredsställande 

lagstiftning som ställer lokala ledare till svars för deras beslut och åtgärder inom 

markförvaltning som rör offentliga, statliga och gemensamma landområden och att 

verka för att rättspraxis och sedvanor som diskriminerar kvinnor i fråga om markägande 

och arv ändras. 

11. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater att se till att kvinnor och flickor från 

urbefolkningar åtnjuter fullständigt skydd och garantier mot alla former av våld, 

inbegripet sexuellt och könsrelaterat våld, könsrelaterade mord, tidiga äktenskap och 

tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning och andra skadliga sedvänjor. 

12. Europaparlamentet kräver att det i EU-lagstiftningen införs skyldigheter avseende 

tillbörlig aktsamhet som baseras på FN:s vägledande principer för företag och 

mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för tillbörlig aktsamhet, i syfte att 

säkerställa respekt för de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheter för kvinnor från 

urbefolkningar, och tillfredsställande sociala normer och miljönormer. Parlamentet 

rekommenderar att denna fråga ges större vikt i EU:s utrikespolitik, inte minst i dess 

människorättsdialoger med tredjeländer och i dess policydokument samt i de avtal om 

handel, samarbete och utveckling som förhandlas fram eller ingås med tredjeländer. 

Parlamentet efterlyser därför bindande och verkställbara bestämmelser om mänskliga 

rättigheter, arbetstagares rättigheter och miljömässiga rättigheter i EU:s handelsavtal 

som lägger särskild vikt vid urbefolkningars rättigheter, särskilt kvinnornas rättigheter. 

13. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater att säkerställa tillgång till hälso- och 

sjukvårdstjänster av hög kvalitet och rättigheter, särskilt när det gäller tjänster och 

rättigheter avseende sexuell och reproduktiv hälsa, för kvinnor och flickor från 

urbefolkningar. Parlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att främja 

deras tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa inom EU:s program för 

utvecklingssamarbete. 

14. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater att vidta de åtgärder som krävs för att se 

till att statliga myndigheter avstår från offentliga uttalanden eller förklaringar som 

stigmatiserar och underminerar den rättmätiga roll som innehas av kvinnor från 

urbefolkningar för att skydda deras territorium mot markrofferi och utvinning av 
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naturtillgångar, och uppmuntrar till ett offentligt erkännande av den viktiga roll som de 

spelar i ett demokratiskt samhälle. 

15. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater, inbegripet EU och dess medlemsstater, att 

samla in könsuppdelade uppgifter om situationen för kvinnor från urbefolkningar, även 

i fråga om erkännande av och tillgång till markrättigheter, våld mot kvinnor och tryggad 

livsmedelsförsörjning. 

16. Europaparlamentet fördömer att människorättsförsvarare som representerar kvinnor från 

urbefolkningar betraktas som kriminella och lagförs. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och utrikestjänsten att avsätta särskilda EU-medel för att skydda 

områden för att värna samhällen och se till att tillräcklig finansiering anslås till stöd för 

de människorättsförsvarare som representerar urbefolkningarna, i synnerhet kvinnorna, 

särskilt inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga 

rättigheter (EIDMR) och mekanismen för skydd av människorättsförsvarare 

(ProtectDefenders). Parlamentet uppmanar EU:s delegationer i berörda länder att noga 

övervaka situationen för människorättsförsvarare som representerar kvinnor från 

urbefolkningar och att tillhandahålla allt lämpligt stöd som behövs. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra rapporteringen om och 

övervakningen av storskaliga markförvärv som involverar europeiska investerare i syfte 

att i rimlig tid bedöma riskerna för urbefolkningar, särskilt kvinnor. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att utforma och 

genomföra program som beaktar urbefolkningarnas specifika och kollektiva rättigheter, 

däribland deras rätt till icke-diskriminering och markrelaterade rättigheter. 

19. Europaparlamentet kräver att Europeiska unionen stärker EU:s riktlinjer för 

markpolitiken och skyddet för de mänskliga rättigheterna i internationella avtal och 

fördrag samt främjar sina värden i fråga om skydd av kvinnor och flickor, särskilt 

kvinnor och flickor i landsbygdsområden som i allmänhet är mer utsatta vid 

markförändringar och som tenderar att ha mindre tillgång till mark och markrättigheter. 

20. Europaparlamentet kräver att EU stöder utvecklingsländerna i det beslutsfattande som 

rör ramen för investeringar och samtidigt främjar medverkan av alla berörda aktörer i 

denna process, särskilt kvinnor och kvinnor från urbefolkningar. 

21. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater och EU att främja och rekommendera en 

bättre insamling av könsuppdelade uppgifter om urbefolkningar, med tanke på kvinnors 

och flickors utsatthet och situation. 

22. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater att investera i forskning för att åtgärda den 

bristande kunskapen om hur markrofferi påverkar kvinnor och att på ett djupare plan 

granska detta fenomens könsrelaterade konsekvenser i syfte att skapa genomförbara 

riktlinjer för att reglera överlåtelse av mark. 

23. Europaparlamentet betonar att företags utländska investeringar kan leda till ekonomiska 

och tekniska framsteg, resultera i sysselsättning och utveckling av infrastruktur och ge 

kvinnor möjligheten att bli självförsörjande genom ökad sysselsättning. Parlamentet 
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understryker att ökade investeringar i utvecklingsländerna är en viktig åtgärd för att 

stimulera nationella och regionala ekonomier. 
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