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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 EU i henhold til artikel 8 i TEUF er forpligtet til at fremme 

ligestilling mellem kønnene og sikre integration af ligestillingsaspektet i alle dets tiltag; 

der henviser til, at EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd indeholder 

bestemmelser om integration af ligestilling mellem kønnene i EU's handelspolitik og 

udenrigspolitik; 

B. der henviser til, at vold mod kvinder og piger er en af de mest udbredte 

menneskerettighedskrænkelser, som berører alle samfundslag, uanset alder, uddannelse, 

indkomst, social stilling og oprindelses- eller bopælsland, og udgør en væsentlig 

hindring for at opnå ligestilling mellem kønnene; der henviser til, at kvinder og børn, 

herunder flygtningekvinder og -børn, er blandt de mest sårbare grupper i samfundet 

under væbnede konflikter; 

C. der henviser til, at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er baseret på 

grundlæggende menneskerettigheder og er væsentlige dele af den menneskelige 

værdighed; der endvidere henviser til, at disse rettigheder endnu ikke er sikret i alle dele 

af verden, herunder i dele af EU; 

1. understreger behovet for, at EU i overensstemmelse med de bæredygtige udviklingsmål 

(SDG) for 2030-dagsordenen, den europæiske konsensus om udvikling og 

handlingsplanen for ligestilling mellem kønnene 2016-2020 (EU's 

kønshandlingsplan II) fortsat forfølger sit engagement i at udvikle samfund, der er fri 

for alle former for forskelsbehandling og vold, og som bidrager til en ligestillet, sikker, 

velstående og bæredygtig verden; 

2. minder om, at ligestilling mellem mænd og kvinder er et centralt princip i EU og 

medlemsstaterne, jf. artikel 3, stk. 3, i TEU, og at fremme heraf gennem integrering af 

kønsaspektet, herunder i andre lande rundt omkring i verden gennem eksterne 

politikker, er et af EU's principielle mål; 

3. minder om, at EU's kønshandlingsplan II er et af EU's grundlæggende redskaber til at 

forbedre ligestilling mellem kønnene i tredjelande; opfordrer Kommissionen til at tage 

hensyn til Parlamentets beslutning af 8. oktober 2015 om fornyelsen af EU's 

handlingsplan for ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet1 

og dets beslutning af 31. maj 2018 om gennemførelse af det fælles arbejdsdokument fra 

Kommissionens tjenestegrene (SWD(2015)0182) om ligestilling mellem kønnene og 

styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne 

forbindelser 2016-20202; 

4. understreger nødvendigheden af, at EU fortsat er engageret i den fuldstændige 

gennemførelse af forpligtelser og tilsagn vedrørende kvinders rettigheder i henhold til 

konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW), 

                                                 
1 EUT C 349 af 17.10.2017, s. 50. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0239. 
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Beijinghandlingsprogrammet og handlingsprogrammet fra den internationale 

konference om befolkning og udvikling og respekterer resultaterne af deres 

revisionskonferencer; 

5. understreger behovet for at sikre tanke-, tros- og religionsfrihed, navnlig for troende 

kvinder, som er særligt sårbare; 

6. bemærker, at den neoliberale ramme faktisk skader bæredygtig udvikling og 

menneskerettigheder, herunder kvinders rettigheder, som er en del af 

menneskerettighederne;  

7. påpeger, at ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende rettighed, og fremhæver, 

at FN's generalsekretær, António Guterres, har bekræftet, at "der er overvældende 

mange beviser på, at investering i kvinder er den mest effektive måde at løfte samfund, 

virksomheder og lande på. Kvinders deltagelse gør fredsaftaler stærkere, samfund mere 

modstandsdygtige og økonomier mere dynamiske"; 

8. udtrykker samtidig bekymring over de fortsatte tilbageslag for kvinders rettigheder og 

seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) samt over grundlæggende 

lovgivning i mange dele af verden, der begrænser sådanne rettigheder; 

9. understreger behovet for at sikre universel adgang til hele spektret af seksuelle og 

reproduktive sundhedsydelser af høj kvalitet til overkommelige priser, herunder 

omfattende information om seksuel og reproduktiv sundhed og seksualundervisning og 

undervisning i relationer, familieplanlægning og moderne svangerskabsforebyggende 

midler, sikker og lovlig abort og den anbefalede graviditets- og fødselspleje for at 

forhindre børne- og mødredødelighed; understreger, at der i alle målene for bæredygtig 

udvikling er eksplicit fokus på ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders 

position, og at der bør gøres en større indsats for at sikre, at kvinder kan udøve deres 

rettigheder fuldt ud, og at politikker, der fremmer styrkelsen af kvinders status og 

deltagelse i beslutningsprocessen, gennemføres effektivt; 

10. understreger betydningen af at betragte adgang til sundhed som en menneskeret; 

fremhæver behovet for at sikre adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og 

rettigheder, herunder foranstaltninger til at sikre, at kvinder har ret til selv at bestemme 

over deres egen krop og deres eget liv, har adgang til familieplanlægning og til passende 

hygiejneartikler til kvinder og modtager den anbefalede fødselspleje med henblik på at 

forhindre børne- og mødredødelighed; fremhæver, at sikre aborter er et vigtigt element i 

redning af kvinders liv, og at de bidrager til at undgå højrisikofødsler og mindske 

spædbørns- og børnedødelighed; understreger betydningen af adgang til tilstrækkelige 

kønssensitive mentale sundhedsydelser, navnlig i konflikt- og postkonfliktsituationer; 

11. fordømmer på det kraftigste genoptagelsen og udvidelsen af den såkaldte Global Gag-

regel (global mundkurv) og dens indvirkning på kvinders og pigers sundhedspleje og 

rettigheder på verdensplan; gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne om at 

fylde det finansieringshul, der er skabt af USA på dette område, ved at gøre brug af 

udviklingsfinansiering fra både nationalstaterne og EU; 

12. finder det uacceptabelt, at kvinders og pigers kroppe stadig udgør en ideologisk 

slagmark, særligt med hensyn til deres seksuelle og reproduktive sundhed og 
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rettigheder; opfordrer EU og medlemsstaterne til at anerkende kvinders og pigers 

umistelige ret til kropslig integritet og selvstændig beslutningstagning og fordømmer de 

gentagne krænkelser af kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, 

herunder nægtelse af adgang til familieplanlægningstjenester, præventionsmidler til 

overkommelige priser og sikker og lovlig abort; 

13. opfordrer medlemsstaterne til at styrke gennemførelsen af politikker, der giver piger og 

kvinder flere muligheder for at bekæmpe fattigdom og social udstødelse samt til inden 

for rammerne af SDG 5 og ILO's 2018-initiativ "Kvinder på arbejdspladsen" at fokusere 

på at give kvinder og piger lige adgang til grunduddannelse, videregående uddannelser 

og erhvervsuddannelser, livslang læring, anstændigt arbejde og lige løn, lige adgang til 

finansielle tjenesteydelser og repræsentation i økonomiske og politiske 

beslutningsprocesser; 

14. bemærker, at kvinderettighedsorganisationer og kvinderettighedsforkæmpere udsættes 

for målrettede angreb og navnlig lider under indskrænkningen af civilsamfundets 

spillerum; understreger behovet for, at EU yder politisk støtte til og i stigende grad 

beskytter og øger finansielle bevillinger til uafhængige civilsamfundsorganisationer, der 

fremmer kvinders og pigers rettigheder på alle områder; fremhæver behovet for at sikre 

beskyttelse af kvindelige menneskerettighedsforkæmpere, som oplever en stigning i 

trusler og vold og endog er blevet myrdet som en direkte følge af deres aktivisme; 

opfordrer indtrængende EU til at tage hensyn til de særlige behov for beskyttelse, som 

kvindelige menneskerettighedsforkæmpere har, og alle medlemsstater til at respektere 

FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere; 

15. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at resultaterne af det 62. møde i FN's 

Kommission for Kvinders Status (CSW) medtages i dens politikker og vil sætte fornyet 

skub i indsatsen for at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers 

rettigheder og muligheder i landdistrikter; 

16. understreger betydningen af, at gøre uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, 

ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagene) samt de humanistiske fag 

tilgængelige for kvinder og piger med særlig vægt på at styrke deres talenter og 

kompetencer og øge deres antal i STEM-sektoren; 

17. minder om, at der bør udvikles passende foranstaltninger på uddannelsesområdet for at 

støtte uddannelsesprogrammer, der er fri for stereotyper, herunder aktivt 

medborgerskab, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af 

interkulturelle kompetencer og interkulturel forståelse, for at ruste de studerende bedre 

til medborgerskab; 

18. fordømmer alle former for vold såsom vold i hjemmet, psykisk chikane, seksuel 

udnyttelse, menneskehandel og børneægteskaber og tvangsægteskaber, der pålægges 

kvinder og piger i Europa og på verdensplan, som alvorlige krænkelser af 

menneskerettighederne; 

19. glæder sig over EU's fælles indsats og investeringer – sammen med FN – i forbindelse 

med lanceringen af Spotlightinitiativet, som har til formål at fjerne alle former for vold 

mod kvinder og piger, og minder om, at vold mod kvinder og piger er en af de mest 

udbredte, vedvarende og ødelæggende krænkelser af menneskerettighederne; henviser 
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til, at kvinder og piger rundt om i verden fortsat er de mest sårbare over for kønsbaseret 

og seksuel vold, seksuel chikane, seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse, og at misbrug 

også omfatter politisk og økonomisk forskelsbehandling, vold i hjemmet, mobning, 

seksuel udnyttelse, æresforbrydelser, menneskehandel, børneægteskaber, 

tvangsægteskaber, kvindelig kønslemlæstelse og voldtægt som et krigsvåben; 

fordømmer på det kraftigste alle former for vold mod kvinder og piger; opfordrer 

endvidere EU og medlemsstaterne til at intensivere deres kamp mod kønslig lemlæstelse 

af piger og kvinder i hele verden og i EU, idet Det Europæiske Institut for Ligestilling 

mellem Mænd og Kvinder (EIGE) i 2017 anslog, at mindst 500 000 kvinder i EU har 

været udsat for kvindelig kønslemlæstelse, og at yderligere 180 000 piger og kvinder 

stadig er i fare herfor; 

20. beklager dybt, at det nuværende program i henhold til Europa-Parlamentets 

undersøgelse af gennemførelsen afEU's kønshandlingsplan II tilsyneladende 

tilsidesætter kønsdimensionen i krisesituationer eller vanskelige konflikter; beklager, at 

det blandt andet har resulteret i, at piger og kvinder, som har været ofre for 

krigsvoldtægter, ikke har adgang til ikkediskriminerende pleje, specielt omfattende 

lægehjælp, herunder abort, til trods for at EU's kønshandlingsplan II har til formål at 

styrke kvinders mulighed for at kontrollere deres seksuelle og reproduktive liv; 

21. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at håndtere 

menneskehandel på effektiv vis; påpeger, at en række undersøgelser har bevist, at 

størstedelen af ofrene for menneskehandel er kvinder og piger, der, når de når Europa, 

bliver tvunget ind i prostitution i medlemsstaterne; 

22. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at lægge særlig vægt på respekt 

for kvinders og pigers menneskerettigheder i alle handels- og partnerskabsaftaler med 

tredjelande; 

23. understreger, at mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen også er krænkelser af 

menneskerettighederne; 

24. opfordrer indtrængende de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, samt EU til at 

fremskynde ratificeringen og gennemførelsen af Istanbulkonventionen, som er det første 

retligt bindende internationale instrument, der søger at forebygge og bekæmpe vold mod 

kvinder, i alle dens dele, for at sikre sammenhæng mellem EU's interne og eksterne 

indsats på dette område; opfordrer til fuld overholdelse af Istanbulkonventionen; 

understreger, at religiøse, kulturelle og traditionelle forskelle såvel som enhver anden 

omstændighed på ingen måde kan retfærdiggøre forskelsbehandling eller nogen form 

for vold; 

25. anerkender behovet for at gøre noget ved den særlige situation for kvinder, der udsættes 

for flere former for forskelsbehandling, f.eks. på grund af kønsidentitet, race, klasse, 

handicap, særlige evner eller migrationsstatus; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og 

medlemsstaterne til at udforme og evaluere udenrigspolitikker fra både et kønssensitivt 

og tværsektorielt perspektiv; 

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forstærke deres bestræbelser på at 

udrydde alle former for kønsbaseret vold, herunder børneægteskaber, tidlige ægteskaber 

og tvangsægteskaber, kønsdrab, tvungen sterilisation og voldtægt inden for ægteskabet; 
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27. understreger, at EU har forpligtet sig til at fremme ligestilling mellem kønnene og sikre 

integration af ligestillingsaspektet i alle sine aktiviteter, hvilket er en forpligtelse, der er 

fastlagt i traktaterne, således at ligestilling bliver en central prioritet i alle EU's 

retningslinjer, samarbejdsrelationer, politikker og aktioner, herunder eksterne 

foranstaltninger; støtter derfor den samordnede indsats i forbindelse med de 

multilaterale dialoger og aktiviteter, som EU-delegationerne gennemfører, f.eks. 

valgobservationsmissioner; understreger, at det er nødvendigt at styrke det arbejde, som 

EU-Udenrigstjenestens ledende rådgiver for kønsspørgsmål i tredjelande udfører, som 

har til formål at fremme fred, sikkerhed og grundlæggende frihedsrettigheder, ved at 

sikre et særligt budget til hendes kompetenceområde; 

28. opfordrer Kommissionen til at medtage et kønskapitel i frihandelsaftaler med 

tredjelande og klausuler, der opfordrer disse lande til at ratificere og gennemføre de 27 

internationale konventioner – om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, 

miljøbeskyttelse og god regeringsførelse – som er anført i den generelle 

toldpræferenceordning (GSP) og GSP+; understreger, at det er afgørende at overvåge 

deres gennemførelse, at træffe foranstaltninger, når det er nødvendigt, og at lægge 

særlig vægt på ligestilling mellem kønnene; fremhæver, at CEDAW er en af de 

relevante konventioner under GSP+; 

29. beklager, at kun 21,9 % af lederne af EU-delegationerne ifølge 2016-statistikkerne er 

kvinder3; beklager, at kun én af EU's otte særlige repræsentanter er en kvinde; beklager, 

at kvinder kun udgør ca. 25 % af personalet i civile FSFP-missioner; beklager, at der 

ikke foreligger omfattende statistikker over kvinders deltagelse i militære FSFP-

missioner og -operationer; 

30. bemærker, at det er nødvendigt med tilstrækkelig finansiering til ligestilling mellem 

kønnene i eksterne forbindelser for at opretholde det politiske engagement i forbindelse 

med dette mål; understreger, at den nuværende finansiering til ligestilling mellem 

kønnene og styrkelse af kvinders position fortsat er utilstrækkelig, og kræver, at der 

gøres en indsats for at rette op på denne situation i den næste FFR; 

31. glæder sig over tilgangen til integrering af kønsaspektet i EU's fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitiske aktiviteter og understreger, at det er vigtigt at sørge for passende 

kønssensitive uddannelsesprogrammer for sundhedspersonale og humanitære 

hjælpearbejdere, herunder dem, der arbejder med nødhjælp; 

32. understreger betydningen af at inddrage kvinder, unge og LGBTQI-personer i freds- og 

forsoningsprocesser og den vigtige rolle, som kunst og interkulturel dialog kan spille i 

denne henseende, som anført i den fælles meddelelse fra Kommissionen og den 

højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med titlen "Mod 

en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser" (JOIN (2016) 0029); 

33. understreger betydningen af at tage hånd om de særlige behov hos enker i alle aldre i 

konflikt- og postkonfliktområder, navnlig deres behov for finansiel og psykologisk 

støtte, og anerkender den fremtrædende rolle, som de bør spille i freds- og 

forsoningsprocesser; 

                                                 
3 "EU-Udenrigstjenestens rapport om menneskelige ressourcer for 2017", offentliggjort den 16. maj 2018. 
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34. understreger, at religiøse, kulturelle og traditionelle forskelle på ingen måde kan 

retfærdiggøre forskelsbehandling eller nogen form for vold; støtter EU's initiativ 

"Forebyggelse af voldelig ekstremisme: en kønssensitiv tilgang" og presser på for at 

fremme kønssensitive projekter, der styrker kvinders og pigers rolle i forbindelse med 

fredsopbygning, konfliktforebyggelse og humanitær indsats; 

35. opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til at fremme kvinders rolle i 

forebyggelsen af terrorisme; bemærker, at det fremgår af en række undersøgelser, at 

kvinder, som er mødre, gennem deres løbende dialog og dybe følelsesmæssige 

forbindelse med deres børn har potentiale til at få dem til at tage afstand fra forskellige 

former for radikalisering, som de måtte møde, og beskytte dem mod risikoen for at blive 

udsat for mental underkastelse fra forskellige ekstremistiske grupper; understreger, at 

kvinder, netop fordi de er et kontaktpunkt mellem samfundet og deres familie, kan spille 

rollen som "dørvogtere" ved at give vigtige oplysninger, der kan fremme ikkevoldelige 

indgreb for at forhindre mulige terrorhandlinger; 

36. opfordrer indtrængende EU til at bekæmpe kønsbaseret vold i sine aktiviteter med 

tredjelande og i medlemsstaterne efter bedste evne og ved at anvende alle tilgængelige 

instrumenter; 

37. fordømmer de grusomheder, der praktiseres mod fordrevne personer såsom flygtninge, 

migranter og asylansøgere, navnlig kvinder og piger; fordømmer, at homoseksualitet i 

visse tredjelande stadig er en forbrydelse; fordømmer alle former for forskelsbehandling 

og vold mod LGBTQI-personer; fordømmer den vedvarende situation, hvor kvinder og 

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

og i modtagelsescentre for at kunne søge asyl i EU; understreger, at kvinder, piger og 

LGBTQI-personer, der påberåber en velbegrundet frygt for kønsrelateret forfølgelse, 

skal være i stand til på sikker vis at anmode om visa af humanitære grunde; opfordrer 

medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af 

kvindelige migranter, flygtninge og asylansøgere, herunder juridisk rådgivning, adgang 

til sundhed, sikre rum for kvinder og børn og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed 

og rettigheder, herunder sikker abort; 

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

voldtægt og seksuel vold, kvindelig 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 om kønsrelateret forfølgelse; 

39. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke anvendelsen af kønssensitive 

tilgange for at imødekomme de særlige behov hos kvinder og piger, der har behov for 

international beskyttelse, med særligt fokus på at yde bistand til piger og kvinder, der er 

ofre for kønsbaseret vold i deres oprindelseslande og langs migrationsruterne; 

40. fordømmer alle former for forskelsbehandling og vold mod LGBTQI-personer; 

opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at øge og fremme den globale bevidsthed om 
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LGBTQI-rettigheder gennem EU's eksterne foranstaltninger for at sætte en stopper for 

den forskelsbehandling, de dagligt udsættes for, i overensstemmelse med sine 

retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTQI-

personer; 

41. fordømmer, at kvinder i visse lande stadig har begrænset adgang til 

beslutningsprocesser og dermed er frataget deres grundlæggende borgerrettigheder.  
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