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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til rapporten af 27. maj 2016 fra FN’s arbejdsgruppe om spørgsmålet om 

diskrimination mod kvinder i lovgivningen og i praksis1, 

– der henviser til Kommissionens begrundede udtalelser af 27. april 2017 vedrørende EU-

lovgivningen om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse 

og erhverv (direktiv om ligebehandling, direktiv 2006/54/EF) samt direktivet om 

barselsorlov (Rådets direktiv 92/85/EØF), 

A. der henviser til, at artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) fastsætter, at ligestilling mellem kvinder og mænd er et grundlæggende princip 

i Unionen, hvorfor det også skal være et centralt spørgsmål for alle medlemsstater; 

B. der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for retsstaten og 

respekt for menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem kvinder og mænd og 

rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og at disse værdier er universelle og 

fælles for medlemsstaterne (artikel 2 i TEU); 

C. der henviser til, at Ungarn med 50,8 point ligger næstsidst i den europæiske 

sammenligning af kønsligestillingsindekset 2017 fra Det Europæiske Institut for 

Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og desuden er gået 1,6 point tilbage siden 2010; 

D. der henviser til, at det er berettiget at forvente, at ikkestatslige organisationer har en 

gennemsigtig finansiel baggrund; 

E. der henviser til, at Ungarn er blevet stærkt kritiseret af flere internationale 

menneskerettighedsorganisationer for at have begrænset menneskerettighederne og 

indført restriktioner på civilsamfundets funktion, herunder 

kvinderettighedsorganisationer; der henviser til, at de restriktive bestemmelser og 

politikker, der er blevet indført som beskrevet nedenfor, har udgjort en betydelig 

hindring for de kvinderettighedsorganisationer, der leverer særlige serviceydelser til 

ofre for kønsbaseret vold og vold i hjemmet, og bragt dem i fare for at blive udelukket 

fra skattefordele og andre fordele; 

F. der henviser til, at Ungarn er blandt de lande, hvorfra der stammer flest ofre for 

menneskehandel inden for EU; 

G. der henviser til, at udgifter til moderne prævention – til trods for Ungarns stærke 

nationale sundhedssystem og offentlige sygesikringsordning og trods flere henstillinger 

fra FN's traktatovervågende organer – er fuldstændig udelukket fra Ungarns 

sundhedssystem, som ikke tilbyder godtgørelse for nogen metoder til 

svangerskabsforebyggelse, hvilket skaber en hindring for moderne familieplanlægning, 

og Ungarn er en af de få medlemsstater, der kræver en recept for nødprævention eller 

                                                 
1  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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"fortrydelsespillen", hvilket strider imod Kommissionens henstilling fra 2015 om, at 

nødprævention skulle stilles til rådighed som håndkøb; der henviser til, at papirløse 

kvindelige migranter ikke kan at få adgang til sundhedspleje ud over akut lægehjælp, 

hvilket også forhindrer dem i at opnå svangerskabsrådgivning; der henviser til, FN's 

Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW) med bekymring har 

opfordret regeringen til at sikre adgang til sikker abort for kvinder uden at kræve 

obligatorisk rådgivning og en medicinsk unødvendig ventetid, men at disse krav stadig 

opretholdes, og at medicinsk abort endnu ikke er tilgængelig, hvilket komplicerer og er 

stigmatiserende for kvinders adgang til disse sundhedsydelser; 

H. der henviser til, at den ungarske forfatnings definitionen af familie som "ægteskab og 

partner-børn-forhold" er forældet og baseret på konservative overbevisninger; der 

henviser til, at ægteskab mellem personer af samme køn er forbudt; der henviser til, at 

næsten 70 % af respondenterne i Agenturet for Grundlæggende Rettigheders LGBT-

undersøgelse 2014 angav, at de undgår visse steder af frygt for at blive chikaneret eller 

overfaldet, fordi de er en LGBTI-person; 

I. der henviser til, at 30 ud af de 47 medlemmer af Europarådet indtil nu har ratificeret 

Istanbulkonventionen, og at yderligere 15 medlemmer, herunder Ungarn, har 

undertegnet konventionen, men endnu ikke ratificeret den; der henviser til, at der ikke er 

sket nogen fremskridt i ratificeringsprocessen i Ungarn siden februar 2017; der henviser 

til, at der i 2013 blev indført lovgivning, som gør kriminaliserer vold i hjemmet, men at 

gennemførelsen af den er problematisk, og definitionen af vold i hjemmet omfatter ikke 

seksuel vold; der endvidere henviser til, at Ungarn ikke har en holistisk strategi eller 

handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder; der henviser til, at 

de seneste undersøgelser foretaget af Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder (FRA) viser dokumentation for omfattende kønsrelateret 

vold: ifølge data fra 2015 fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og 

Kvinder har 27,7 % af kvinderne i Ungarn oplevet fysisk vold, seksuel vold eller begge 

dele siden 15-års alderen, og mindst 50 kvinder slås hvert år ihjel af deres slægtninge 

eller partnere, og hundredetusinder af kvinder mishandles regelmæssigt inden for 

familien; der henviser til, at kvinderettighedsorganisationer oplyser, at gerningsmanden 

i 95 % af voldstilfældene er en mand og ofret en kvinde eller en pige, og at mange 

kvinder tøver med at anmelde mishandlingen, fordi de bliver fjendtligt modtaget på 

politistationerne og ved domstolene; der henviser til, at det retshåndhævende personale 

og dommerstanden i vid udstrækning er ineffektive med hensyn til at finde og 

retsforfølge gerningsmændene, hvilket yderligere afskrækker ofre for vold fra at 

anmelde volden og skaber mistillid til myndighederne; der henviser til, at der fra både 

myndighedernes side og i sociale kredse er tradition for at tillægge ofret skylden; 

J. der henviser til, at Ungarn i CEDAW's afsluttende bemærkninger fra 2013 blandt andet 

blev opfordret til at revidere sine familie- og kønsligestillingspolitikker med henblik på 

at sikre, at førstnævnte ikke begrænser kvinders fulde udøvelse af retten til 

ikkeforskelsbehandling og ligestilling, sikre passende retsmidler for ofre for 

forskelsbehandling på grund af indbyrdes forbundne faktorer, systematisk foretagelse af 

kønsspecifikke konsekvensanalyser af eksisterende og foreslået lovgivning og sikre, at 

den nye lovgivningsmæssige ramme ikke medfører nogen forringelser i forbindelse med 

dens gennemførelse; der henviser til, at disse henstillinger til dato ikke er blevet 

gennemført af nogen regering; der henviser til, at der ikke er blevet udarbejdet en plan 
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for gennemførelsen af disse anbefalinger; 

K. der henviser til, at skadelige kønsstereotyper og antagelser om kvinders rolle i 

samfundet er udbredt i det ungarske samfund, herunder forskelsbehandling på grund af 

køn; der henviser til, at den ungarske regering har en regressiv tilgang til kønsrelaterede 

spørgsmål og anvender fremme af "integrering af familieaspektet" – i stedet for 

integrering af kønsaspektet – i forbindelse med ønsket befolkningstilvækst og 

fejlfortolker og misbruger begreberne "køn" og "ligestilling mellem kønnene"; 

L. der henviser til, at erhvervsfrekvensen blandt kvinder i Ungarn er steget betydeligt i 

forhold til 2010; 

1. bemærker den indsats, der i de seneste år er blevet gjort for at opnå en bedre forening af 

arbejdsliv og privatliv; minder om Kommissionens forslag til direktiv om balance 

mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner1, der blev fremlagt i 

april 2017, og opfordrer den ungarske regering til at bidrage til en hurtig vedtagelse 

heraf; 

2. glæder sig over, at antallet af børnepasningspladser, der er til rådighed, steg med ca. 

23 % mellem 2010 og 2016, og at Ungarn i 2017 indførte et nyt og mere fleksibelt 

børnepasningssystem, der er bedre tilpasset til lokale forhold og hjælper kvinder med at 

vende tilbage til arbejdsmarkedet; 

3. beklager ikke desto mindre dybt, at Ungarn stadig ikke har opfyldt EU's Barcelonamål, 

og opfordrer den ungarske regering til at prioritere disse mål og tilpasse sin 

familiepolitik til behovene hos de mest sårbare medlemmer af samfundet; 

4. beklager dybt, at kønsligestillingspolitikker er blevet genfortolket og indsnævret i 

retning af familiepolitikker og minder om den nationale strategi til fremme af social 

ligestilling mellem kvinder og mænd – mål og målsætninger (2010-2021), som Ungarn 

endnu ikke har gennemført; påpeger, at en fejlfortolkning af begrebet køn har domineret 

den offentlige diskurs i Ungarn, og beklager dybt denne forsætlige fejlfortolkning af 

begreberne "køn" og "ligestilling kønnene"; understreger, at målet med 

kønsligestillingspolitikken på alle områder af samfundet må være at sikre, at ingen 

forskelsbehandles på grund af sit køn, at den enkeltes rettigheder beskyttes, og at 

kvinder og mænd inddrages på alle niveauer i samfundslivet på lige fod; opfordrer 

derfor til, at der vendes tilbage til idéen om integrering af kønsaspektet som et analytisk 

og politisk redskab, og at den nationale strategi gennemføres med disse målsætninger på 

alle områder; opfordrer den ungarske regering til at gennemføre CEDAW's anbefalinger 

fra 2013 uden yderligere forsinkelse og til at udarbejde og ajourføre sin fastkørte 

nationale strategi eller erstatte den med en ny strategi for kønsligestilling, idet der sikres 

konkrete frister og ansvarlige aktører og tilvejebringes midler og 

overvågningsmekanismer med henblik på en effektiv gennemførelse af strategien, 

samtidig med at kvinderettighedsorganisationer høres under hele processen; 

5. beklager den snævre definition af familie, som diskriminerer samlevende og par af 

samme køn; minder Ungarn om, at forskelsbehandling på grund af seksuel orientering 

                                                 
1 COM(2017)0253. 
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er forbudt; 

6. fremhæver, at det er vigtigt at styrke kvinders stilling, især med hensyn til deres 

politiske, økonomiske og sociale rettigheder som en forudsætning for et miljø, hvor 

familier kan blomstre; 

7. beklager dybt det meget lave antal kvinder på poster i den politiske beslutningsproces, 

og i den forbindelse at kun 10 % af medlemmerne af det ungarske parlament hidtil har 

været kvinder, hvilket er den laveste andel i alle medlemsstater, og at der ikke er nogen 

kvindelige ministre i den nationale regering; understreger, at inddragelsen af kvinder i 

den politiske beslutningsproces på lige fod med mænd er af grundlæggende betydning 

for demokratiet; minder om CEDAW's og OSCE's anbefalinger med hensyn til at 

gennemføre lovfastsatte kvoter for nationale valg; understreger, at politiske partier bør 

gå foran med et godt eksempel med hensyn til lige muligheder og kønsbalance og 

indføre effektive lovgivningsmæssige foranstaltninger for at øge kvinders deltagelse i 

det politiske liv og i beslutningsprocessen; påpeger, at en bedre balance mellem 

arbejdsliv og familieliv og et delt ansvar mellem forældre er vigtige skridt hen imod en 

større repræsentation af kvinder i den politiske beslutningstagning på alle niveauer; 

8. bemærker, at den nuværende beskæftigelsesfrekvens for kvinder er 61,2 %, og den 

største forbedring i kvinders beskæftigelse findes i gruppen af kvinder, der har børn 

under 6 år, hvilket skyldes de positive foranstaltninger, som den ungarske regering har 

truffet siden 2010 for at hjælpe familier og kvinder med børn, hvilket bl.a. omfatter "det 

ekstra børnepasningstillæg" og det nye børnepasningssystem; 

9. bifalder, at den ungarske regering siden 2010 har truffet flere foranstaltninger på det 

sociale område og vedrørende social inklusion, familiepolitik, sundhedspolitik og 

uddannelse, der bl.a. er rettet mod romaer, herunder sundhedsprogrammet for 

romamødre og -børn, uddannelse af romasundhedsvogtere, uddannelse af 

romasundhedsrepræsentanter og udviklingsprogrammer for småbørn; opfordrer den 

ungarske regering til at fortsætte med at gennemføre disse politikker og foranstaltninger 

yderligere og fremlægge dokumentation for deres indvirkning på romakvinder snarest 

muligt;  

10. er bekymret over den stadig mindre plads, der er til civilsamfundsorganisationer, og 

over forsøgene på at kontrollere ikkestatslige organisationer ved at begrænse deres evne 

til at udføre deres legitime arbejde; er bekymret over, hvordan Ungarns lov om 

gennemsigtighed for organisationer, der modtager udenlandske midler, indvirker på 

civilsamfundsorganisationer, der modtager midler fra EU, EØS og tredjelande, samt 

indførelsen af den såkaldte "Stop Soros"-lovpakke; fremhæver, at denne udvikling har 

en negativ indvirkning på ikkestatslige organisationers funktion, herunder mange 

organisationer, som arbejder for kvinders rettigheder, LGBTI-personer, personer med 

handicap, etniske og religiøse mindretal, migranter, flygtninge, asylansøgere og andre 

grupper, der befinder sig i en sårbar situation, idet disse organisationer er afgørende for 

at kunne beskytte de grundlæggende menneskerettigheder og for samfundets funktion 

og udvikling, da de leverer tjenesteydelser, øger fagfolks og offentlighedens bevidsthed 

og beskæftiger sig med kapacitetsopbygning samt er forkæmpere for og bidragere til 

lovgivningsmæssige og politiske ændringer, der forbedrer ligestillingen mellem 

kønnene; bemærker med bekymring den stemning i samfundet, som har fået næring fra 
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de politikker, der er blevet gennemført i de seneste år, og fordømmer den mistillid og 

fjendtlighed, som mange kvinderettighedsforkæmpere og -akademikere støder på som 

følge af deres engagement; opfordrer indtrængende den ungarske regering til at fremme 

og forbedre demokrati- og menneskerettighedsanliggender og til at ophæve de love, der 

stigmatiserer de organisationer, som anvender udenlandsk finansiering; tilskynder 

regeringen til i stedet at udnytte kvinderettighedsorganisationernes ekspertise og 

erfaringer, når den planlægger og gennemfører lovgivningsmæssige og politiske 

foranstaltninger på området for kønsligestilling og kvinders rettigheder, og til at gøre 

passende brug af de etablerede rådgivende fora i denne henseende; 

11. foreslår, at der oprettes en europæisk demokratifond med henblik på at yde øget støtte 

til civilsamfundet og NGO'er, der beskæftiger sig med demokrati og 

menneskerettigheder, og at denne fond skal forvaltes af Kommissionen med det formål 

at styrke civilsamfundets aktører såsom pige- og kvinderettighedsorganisationer; 

12. beklager, at udviklingen i Ungarn har ført til en alvorlig forringelse af retsstaten i løbet 

af de seneste par år, foruden hvilken det ikke er muligt i tilstrækkelig grad og på en 

ikkediskriminerende måde at sikre rettigheder for kvinder og kvinder fra mindretal 

såsom romaer, migranter og LBT-kvinder; 

13. er bekymret over den fjendtlige stemning over for migranter og flygtninge i Ungarn; 

fordømmer de hadefulde udtalelser fra stats- og regeringsansatte; opfordrer den 

ungarske regering til at sikre, at migranters og flygtninges menneskerettigheder styrkes;  

14. minder om, at vold mod kvinder i Ungarn, ligesom i alle andre medlemsstater, er en 

vedholdende strukturel overtrædelse af menneskerettighederne; opfordrer den ungarske 

regering til uden forbehold at ratificere Istanbulkonventionen snarest muligt og forpligte 

sig til at indarbejde dens bestemmelser i national ret, hvilket vil være et vigtigt skridt i 

retning af at ændre den kulturelle norm vedrørende vold i hjemmet og beskytte kvinder 

og piger, der er ofre for vold; fordømmer, at vold i hjemmet skal være begået to gange, 

før den kan behandles som en strafbar handling; opfordrer til, at organer, som 

tilvejebringer oplysninger, rådgivning og bistand, fortsat modtager finansiering som en 

måde at tilbyde kvinder effektiv beskyttelse og sikkerhed; opfordrer Kommissionen til 

at fortsætte sin dialog med den ungarske regering i samarbejde med Europarådet og til 

at afhjælpe sine bekymringer og navnlig opklare vildledende fortolkninger af 

Istanbulkonventionen vedrørende definitionen af kønsbaseret vold og definitionen af 

køn i artikel 3, litra c) og d), som på nuværende tidspunkt hindrer en samlet tilgang til 

konventionen, i overensstemmelse med de generelle bemærkninger fra Europarådets 

menneskerettighedskommissær; 

15. opfordrer den ungarske regering til at ændre straffeloven med henblik på i definitionen 

af vold i hjemmet at medtage alle former for fysisk vold, herunder fysisk skade, 

personskade eller overfald, seksuel vold, forfølgelse og chikane, påførelse af frygt for 

overhængende fysisk skade, personskade eller overfald, tvangspræget kontrol, dvs. 

psykisk og økonomisk vold, der udgør en del af et mønster med dominans gennem 

intimidering, isolation, nedbrydning og afsavn samt fysiske overgreb; opfordrer desuden 

den ungarske regering til at ændre loven om tilhold med henblik på at udvide 

anvendelsesområdet for ofre for vold i hjemmet til at omfatte og beskytte alle ofre, 

herunder dem, som ikke bor sammen med eller ikke har børn med personen, der begår 
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overgreb imod dem, eller som ikke betragtes som familiemedlemmer (f.eks. partnere), 

og med henblik på at udvide perioden med forbud mod kontakt til at vare så længe, som 

det er nødvendigt; opfordrer til slut den ungarske regering til at ændre retsplejeloven for 

at sikre, at vold i hjemmet er en strafbar handling, der er undergivet offentlig påtale med 

straf; 

16. anbefaler på det kraftigste, at det retshåndhævende personale og dommerstanden 

modtager undervisning i standarder for bedste praksis med hensyn til at reagere på vold 

i hjemmet i samarbejde med støtteorganisationer for ofre og i overensstemmelse med de 

internationale menneskerettighedsstandarder; anbefaler desuden på kraftigste at tilbyde 

passende uddannelse, lægge behørig vægt på den rolle, som sundhedspersonalet spiller i 

forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet, og øge 

sundhedspersonales kapacitet til dette formål; 

17. anerkender den indsats, der er gjort vedrørende love om bekæmpelse af 

menneskehandel, og opfordrer regeringen til at fortsætte med at forbedre sin indsamling 

af data, forbedre tjenesteydelser for ofre for menneskehandel og mindske efterspørgslen 

ved at gøre det strafbart at købe tjenester fra ofre for menneskehandel, herunder 

seksuelle ydelser; 

18. understreger betydningen af kvinders ret til selvbestemmelse og i forbindelse hermed 

betydningen af at overholde deres seksuelle og reproduktive rettigheder, herunder deres 

adgang til hurtig abort, ved at sikre, at nødprævention er let tilgængelig, og patienters 

ret til en sikker, ikkevoldelig fødsel med kvinden i centrum overholdes; opfordrer 

indtrængende den ungarske regering til at sikre adgang til økonomisk overkommelige 

præventionsmetoder ved helt eller delvist at dække udgifterne til moderne 

præventionsmetoder i den offentlige sygesikring og forbedre adgang til nødprævention 

ved at fjerne kravet om recept; opfordrer den ungarske regering til at fjerne hindringer 

for adgangen til sikker abort, herunder manglende medicinsk abort, tendentiøs 

rådgivning og kravene om en obligatorisk venteperiode; 

19. fordømmer i denne forbindelse på det kraftigste den dårlige behandling og 

forskelsbehandlingen af mindretal, navnlig romakvinder, på områder som f.eks. adgang 

til sundhedspleje; henleder opmærksomheden på de tilfælde af tvungen sterilisering, 

som er kommet frem, og som udgør en uacceptabel krænkelse af menneskerettighederne 

for de pågældende kvinder; fordømmer de særligt alvorlige begrænsninger for 

kvindelige papirløse migranter, som er udelukket fra enhver form for adgang til 

lægebehandling, som ikke er akut lægehjælp; 

20. anerkender, at de iværksatte programmer, som har til formål at fremme uddannelse og 

beskæftigelse blandt romakvinder, vil uddanne sociale omsorgspersoner, sygeplejersker 

og socialrådgivere inden for sociale institutioner og institutioner for børns velfærd, 

børneforsorgen og uddannelsesinstitutioner, og at kirkelige organisationer og fonde 

samt staten vil modtage støtte med henblik på beskæftigelsen af romakvinder; opfordrer 

den ungarske regering til at tilvejebringe oplysninger og tal om de konkrete virkninger 

af disse programmer; 

21. bifalder oprettelsen af præsidentens kommission om kvinder i forskerkarrierer på det 

ungarske videnskabsakademi, hvis formål er at øge andelen af kvinder blandt 

professorer og læger på det ungarske videnskabsakademi og gøre piger interesserede i 
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uddannelser inden for naturvidenskab; 

22. fordømmer angrebene på gratis undervisning og forskning, navnlig i kønsstudier, hvis 

formål er at analysere magtforhold, forskelsbehandling og kønsrelaterede forhold i 

samfundet og finde løsninger på uligheder, og som har været udsat for 

injuriekampagner; opfordrer til, at det grundlæggende demokratisk princip om 

uddannelsesfrihed genindføres og beskyttes fuldt ud; 

23. understreger betydningen af en opvækst og uddannelse uden fordomme og stereotyper; 

opfordrer til, at dette tages i betragtning, når en ny national studieplan udarbejdes, 

således at det for fremtiden sikres, at der tilvejebringes uddannelse, som ikke fremmer 

stereotyper og nedsættende omtale af hverken kvinder og piger eller mænd og drenge; 

24. udtrykker bekymring over den i de seneste år gennemførte politik og anvendelse af 

retorik og symboler med henblik på at skabe en holdning, der er blevet udbredt i 

samfundet, og som reducerer kvinders rolle til moderrollen og kun giver dem respekt i 

denne rolle; påpeger, at dette begrænser både mænds og kvinders frihed med hensyn til 

at udvikle sig og træffe beslutninger, og at det fratager kvinder deres rettigheder; 

25. understreger, at kvinders rettigheder og lige rettigheder er fælles grundlæggende 

europæiske værdier; beklager dybt, at Ungarn i stigende grad vender ryggen til disse 

værdier og derved isolerer sig selv; 

26. mener, at den nuværende situation i Ungarn udgør en klar fare for en grov krænkelse af 

de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU, og berettiger til iværksættelsen af proceduren 

i artikel 7, stk. 1, i TEU. 
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