
 

AD\1161367DA.docx  PE622.295v03-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
 

2017/2270(INL) 

10.9.2018 

UDTALELSE 

fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa 

(2017/2270(INL)) 

Ordfører for udtalelse: Malin Björk  

(Initiativ – forretningsordenens artikel 46) 

 



 

PE622.295v03-00 2/8 AD\1161367DA.docx 

DA 

 

PA_INL 



 

AD\1161367DA.docx 3/8 PE622.295v03-00 

 DA 

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: 

A. der henviser til, at det er alment accepteret, at køn hører under en særlig socialgruppe, 

der er en af årsagerne til forfølgelse i henhold til FN's konvention af 1951 om 

flygtninges retsstilling og i protokollen af 1967 hertil (flygtningekonventionen), og at 

forfølgelse på grundlag af køn udgør et grundlag for at søge og opnå beskyttelse i 

henhold til de internationale og EU-retlige rammer, herunder Istanbul-konventionen, og 

at verdens kvinder i uforholdsmæssig grad rammes af seksuel og andre former for 

kønsbaseret vold og på særlige måder i tider med bevæbnet konflikt eller krig; 

B. der henviser til, at i den nuværende flygtningekrise er enlige kvinder, der rejser alene 

eller med børn, kvinder, der er familieforsørgere, gravide og ammende kvinder, kvinder 

med handicap, unge piger og ældre kvinder blandt dem, der er særligt sårbare langs 

migrationsruterne til Europa, og som er udsat for særlig stor risiko for kønsbestemt 

vold; 

C. UNHCR's retningslinjer for kønsrelateret forfølgelse (2002) er af den opfattelse, at 

definitionen af flygtning bør omfatte kønsrelaterede krav og opfordrer ydere af asyl til 

at vedtage en "kønssensitiv fortolkning" af grundene til beskyttelse og sikre en ikke-

diskriminerende proces; 

D. der henviser til, at mere end 15 tusinde migranter siden 2014 har mistet deres liv eller er 

forsvundet på vej til Europa via Middelhavet ifølge Den Internationale Organisation for 

Migration (IOM); og at det centrale Middelhavsområde fortsat var den mest 

dødbringende rute med næsten to dødsfald for hver 100 rejsende i 2015, hvilket er 

uacceptabelt; 

E. der henviser til, at ifølge Istanbul-konventionen, særlig artikel 60, skal parterne træffe 

de nødvendige lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger for at sikre, at 

kønsbaseret vold mod kvinder anerkendes som en form for forfølgelse, og for at sikre, 

at de grunde til asyl, der er anført i flygtningekonventionen fra 1951, fortolkes på en 

måde, der tager hensyn til kønsaspektet;  

F. der henviser til, at behovet for sikre og lovlige adgangsveje til EU er presserende, også 

ud fra et kønsperspektiv, og at humanitære visa kan supplere, men ikke erstatte andre 

sikre migrationsveje, såsom genbosætning og indrejse af humanitære årsager;  

G. der henviser til, at den nuværende mangel på en mulighed for at anmode om beskyttelse 

af humanitære grunde uden for Unionen indebærer, at personer, der søger om asyl, er 

tvunget til at komme ind i EU på ulovlig vis og derved risikerer deres liv og sundhed 

med særlige og kønsspecifikke konsekvenser for kvinder, piger og LGBTI-personer, 

såsom voldtægt, vold og være ofre for menneskesmuglere og -handlere og blive 

udnyttet seksuelt og økonomisk; 

H. der henviser til, at oprettelsen af et humanitært visum vil give sårbare personer og 
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personer, der står over for specifikke udfordringer såsom syge, handicappede, familier, 

kvinder, gravide kvinder, børn, ældre og LGTBI-personer adgang til asylprocedurer og 

humanitær beskyttelse, adgang til at rejse på en sikker måde til Europa, hvor deres 

anmodning om asyl eller humanitær hjælp vil blive behandlet;  

I. der henviser til, at kvinder og piger kan blive udsat for særlige former for kønsrelateret 

forfølgelse og forskelsbehandling i oprindelseslandene, herunder, men ikke begrænset 

til, kvindelig genital lemlæstelse, tvangsægteskab, vold i hjemmet, voldtægt, seksuel 

vold og "æresforbrydelser"; 

J. der henviser til, at mens kvinder ifølge UNHCR i 2017 tegnede sig for 9-22 % af 

antallet af personer, der ankom til Italien, Grækenland og Spanien1, var den store 

kønsforskel forbundet med kvinders specifikke sårbarhed, herunder økonomisk og 

anden afhængighed; 

K. der henviser til, at kvinder og piger står over for store risici som følge af seksuel og 

fysisk misbrug og vold, herunder voldtægt, og at de i højere grad er sårbare over for alle 

former for udnyttelse, herunder udnyttelse af arbejdskraft og seksuel udnyttelse langs 

migrationsruterne til EU, og at de ofte er tvunget til sex for at overleve for at fortsætte 

deres rejse, samt at kriminelle grupper, såsom menneskesmuglere og -handlere udnytter 

manglen på sikker passage i Den Europæiske Union; 

L. som henviser til, at piger og kvinder, der er ofre for kønsrelateret vold, og som har 

behov for international beskyttelse, kan være tilbageholdende med at udpege den reelle 

grad af forfølgelse, som de er blevet udsat for eller som de frygter, og derfor har brug 

for et gunstigt miljø, hvor de er sikret fortrolighed; 

1. understreger det presserende behov for sikre og lovlige migrationsveje til Den 

Europæiske Union, hvor humanitære visa kan være en måde; dette er vigtigt ud fra et 

kønsperspektiv, da kvinder og LGBTI-personer er særligt sårbare og derfor mere 

udsatte for seksuel og kønsbaseret vold langs ruter og i modtagelsescentre. 

2. beklager, at der er stor ulighed mellem kvinder og mænd, som er tvunget til at forlade 

deres oprindelseslande med henblik på international beskyttelse; understreger, at sårbar 

økonomi og andre former for afhængighed ofte bringer kvinder og piger i tredjelande i 

en situation, hvor det er endnu vanskeligere for dem end for mænd at søge sikker asyl;  

3. fordømmer den vedvarende situation, hvor kvinder og børn samt LGBTI-personer 

bringer sig i alvorlig risiko for seksuel og kønsbaseret vold på ruter og i 

modtagelsescentre for at kunne søge asyl i EU; 

4. understreger, at kønsbestemt vold, herunder seksuel vold, har alvorlige konsekvenser 

for kvinders og pigers liv og sundhed, hvilket kan påvirke kvinders mentale sundhed og 

føre til posttraumatiske stressforstyrrelser, angst og depression; 

5. understreger, at kvinder, piger og LGBTI-personer, der påberåber en velbegrundet frygt 

for kønsrelateret forfølgelse, skal være i stand til på sikker vis at anmode om visa af 

humanitære grunde;  

                                                 
1 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63039 
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6. opfordrer til, at der indføres et særskilt instrument for humanitære visa, der supplerer et 

EU-program for genbosætning og indrejse af humanitære årsager, for at give personer, 

som har behov for international beskyttelse, en sikker og lovlig adgang til EU's område, 

samtidig med at der sikres en tilgang, der tager hensyn til kønsaspektet, og effektiv 

beskyttelse af personer, som er udsat for kønsmæssig forfølgelse, og hvor det er uhyre 

vigtigt, at processen håndteres på en følsom og respektfuld måde med fuld forståelse for 

alle ansøgeres komplekse forhold og sårbarheder, navnlig kvinder, børn og LGBTI-

personer; 

7. påpeger, at det humanitære visuminstrument også bør omfatte humanitære 

beskyttelsesansøgninger, der er baseret på sundhedsmæssige forhold, tvingende 

familiemæssige årsager, når disse ikke udgør grundlaget for familiesammenføringer, 

hensyn til klimaændringer og andre tvingende hensyn til humanitær beskyttelse; 

8. understreger, at kønsbestemt vold og forskelsbehandling, herunder, men ikke kun 

voldtægt og seksuel vold, kønslemlæstelse, tvangsægteskab, vold i familien, såkaldte 

æresforbrydelser og forskelsbehandling på grund af køn, som tolereres af staten, udgør 

forfølgelse og bør være gyldige grunde til at søge asyl eller humanitær beskyttelse og 

derfor bør afspejles i det nye instrument; opfordrer derfor Kommissionen til at 

anerkende kønsrelateret forfølgelse som et gyldigt grundlag for at søge international 

beskyttelse og til at sikre inddragelse af kønsaspektet i alle faser af asylproceduren ved 

at overholde UNHCR's retningslinjer for international beskyttelse fra 2002: 

kønsrelateret forfølgelse;  

9. advarer om, at det nye instrument for det humanitære visum kan ikke tjene som et 

middel til at flytte ansvaret for at vurdere flygtninges ansøgninger til lande uden for 

Europa, men som en måde at sikre asylansøgere og personer med behov for humanitær 

beskyttelse en sikker rejse til Europa, hvor deres krav så vil blive behandlet; der 

henviser til, at forslag som f.eks. ilandsætningsplatforme er i grundlæggende i strid med 

de centrale principper om international og europæisk beskyttelse af flygtninge;  

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre indsamlingen af 

kønsopdelte data i den nuværende flygtningekrise og sikre, at der indarbejdes et 

ligestillingsperspektiv i relevante asylpolitikker; 

11. minder om, at lovgivning og politikker til at bekæmpe menneskesmugling aldrig bør 

forhindre adgang til EU's asylprocedurer, og at de bør søge at hjælpe migranter og 

flygtninge med at undgå, at der opstår skadelige situationer, hvor der sker udnyttelse; 

12. kritiserer udpegelsen af tredjelande som sikre oprindelseslande, sikre tredjelande og de 

første asyllande og understreger, at kvinder selv i lande, der anses for sikre, kan blive 

udsat for kønsbaseret forfølgelse, mens LGBTI-personer også kan udsættes for misbrug 

og derfor har en legitim anmodning om beskyttelse; 

13. opfordrer til, at frihedsberøvelse af børn, gravide og kvinder med småbørn samt 

kvinder, der er ofre for voldtægt, seksuel vold og menneskehandel, øjeblikkelig bringes 

til ophør, og til at der sørges for adgang til den fornødne psykologiske støtte; 
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14. understreger behovet for finansiering til særlig at støtte de mest sårbare kvinder og piger 

i vores samfund, navnlig handicappede kvinder, kvindelige flygtninge og dem, der er 

ofre for menneskehandel og misbrug; 

15. opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde nødvendige og tilstrækkelige kurser til 

personale og sundhedspersonale, som er involveret i håndteringen af børn, piger og 

kvinder, der er ofre for kønsbaseret vold, når de ankommer til EU, med henblik på at 

yde specialiserede bistands- og plejeydelser, herunder seksuel og reproduktiv 

sundhedspleje og psykologisk støtte; 

16. beklager, at nogle medlemsstater ikke har ratificeret Istanbul-konventionen, og gentager 

sin opfordring til, at alle medlemsstater ratificerer Istanbul-konventionen og fuldt ud 

gennemfører den uden forsinkelser; 

17. opfordrer til fælles ansvar og et tæt samarbejde mellem de europæiske lande, 

internationale organisationer, relevante interessenter og sektorer på forskellige niveauer; 

minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at beskyttelse af personer, der har 

behov for international beskyttelse, er et spørgsmål, som vedrører alle, og der skal gives 

et fælles svar, som er baseret på princippet om solidaritet; 
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