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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 sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och våld i hemmet (nedan kallad Istanbulkonventionen),

– med beaktande av 2017 års rapport om globala klyftor mellan kvinnor och män (Global 
Gender Gap Report 2017), som har offentliggjorts av Världsekonomiskt forum,

– med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för kvinnors rättigheter i den 
parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet ”Participation of 
women in the leadership positions and decision making: Challenges and prospects”, 
som församlingen antog vid dess 13:e plenarsammanträde i maj 2017 i Rom,

– med beaktande av Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking från september 
1995, och handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning 
och utveckling (Kairokonferensen) från september 1994 samt resultaten av deras 
översynskonferenser,

– med beaktande av Agenda 2030 för hållbar utveckling och framför allt hållbarhetsmålen 
1, 4, 5, 8, 10 och 13,

– med beaktande av den 18:e partskonferensen (COP 18) för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som ägde rum i Doha (Qatar) den 
26 november–8 december 2012, och dess beslut att främja en jämn könsfördelning och 
öka kvinnors deltagande i UNFCCC-förhandlingarna och i parternas representation i 
organ som inrättats i enlighet med konventionen eller Kyotoprotokollet (beslut 
23/CP.18),

– med beaktande av den 21:a partskonferensen (COP 21) för UNFCCC, som ägde rum i 
Paris i Frankrike den 30 november–11 december 2015,

– med beaktande av den 22:a partskonferensen (COP 22) för UNFCCC, som ägde rum i 
Marrakech i Marocko den 7–18 november 2016, och dess beslut om jämställdhet och 
klimatförändringar som utökade Lima-programmet för jämställdhet (beslut 21/CP.22),

– med beaktande av EU:s handlingsplan för jämställdhet 2016–2020,

– med beaktande av Europeiska pakten för jämställdhet 2016–2019, och av följande skäl:

A. Den arabiska våren 2011 bröt sönder gamla strukturer och skapade en våg av 
medborgarengagemang med kvinnor som viktiga aktörer. Denna övergång har dock 
ännu inte lett till en ökning av kvinnors deltagande i utformningen av politik, lagar och 
rättigheter som avgör deras mer inflytelserika roller i deras respektive samhällen.

B. Trots att det skett framsteg när det gäller främjandet av jämställdhet globalt sett, är 
kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika (Mena-regionen) fortfarande 
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underrepresenterade inom alla områden, särskilt inom arbetskraften och på det 
ekonomiska och politiska området.

C. Många flickor i Mena-regionen tvingas fortfarande in i tidiga äktenskap, hoppar av 
skolan och kan inte leva upp till sin fulla inkomstpotential. I vissa länder i Mena-
regionen är kvinnlig könsstympning fortfarande en utbredd företeelse.

D. Det finns en oroväckande utbredd tendens att klandra dem som är offer för könsrelaterat 
våld, särskilt sexuella trakasserier. Offentliga myndigheter och andra institutioner 
fördömer sällan sådana handlingar.

E. Lagarna i regionen är långt ifrån enhetliga, men i de flesta länder behandlas sexuella 
handlingar som sker mellan vuxna personer av samma kön, privat och i samtycke, som 
ett brott.

F. Kvinnliga människorättsförsvarare har spelat en viktig roll som aktiva drivkrafter för 
förändring i regionen, genom att förespråka lagändringar för att förändra en politik som 
fortfarande institutionaliserar diskriminering. Kvinnliga människorättsförsvarare och 
hbti-aktivister i Mellanöstern och Nordafrika, och i andra länder, står modigt upp och 
utmanar samhällsnormer, samtidigt som de ofta möter hinder, såsom hot, trakasserier, 
förtal, stigmatisering, sociala påtryckningar, gripanden, tortyr, fängslande, reseförbud, 
kidnappningar och andra kränkningar.

G. Vid COP 18 beslutade parterna i UNFCCC att sätta som mål att uppnå en jämn 
könsfördelning i de organ som inrättas enligt konventionen och Kyotoprotokollet, för att 
förbättra kvinnors deltagande, garantera en effektivare klimatförändringspolitik, där 
samma hänsyn tas till kvinnors och mäns behov, och bevaka de framsteg som görs i 
riktning mot en jämn könsfördelning i arbetet för en jämställdhetsintegrerad 
klimatpolitik (beslut 23/CP.18).

H. Lima-programmet för jämställdhet, som antogs vid den 20:e partskonferensen (COP 20) 
för UNFCCC genom beslut 18/CP.20, ställer krav om jämställdhet mellan kvinnor och 
män i parternas representation och främjar genusmedvetenhet vid utarbetandet och 
genomförandet av klimatförändringspolitiken.

I. Parisavtalet, som antogs vid COP 21, fastställer att en jämställdhetsintegrerad 
klimatpolitik måste ingå i alla aspekter av avtalets genomförande.

1. Europaparlamentet beklagar att situationen för kvinnor inte har förbättrats, utan till och 
med försämrats1, i de flesta av de länder som omfattades av den arabiska våren, trots att 
de var en del av drivkraften bakom de händelser som ledde till den arabiska våren och 
trots den aktiva roll som kvinnor har spelat i mobiliseringen för demokrati och för 
sociala, politiska och medborgerliga rättigheter. Parlamentet kan dock konstatera att 
förändringarna i vissa länder i Mellanöstern och Nordafrika har åtföljts av 
lagstiftningsreformer till förmån för jämställdhet mellan kvinnor och män, som dock 
inte fått fullt genomslag på fältet, beroende på en brist på investeringar i lämpliga 

1 Esfandiari, H. & Heideman, K., ”The role and status of women after the Arab uprisings”, IEMed Mediterranean 
Yearbook 2015, s. 303–306.
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verktyg för att öka medvetenheten.

2. Europaparlamentet betonar att kvinnors engagemang och egenmakt i de offentliga, 
politiska, ekonomiska och kulturella sfärerna i länderna i Mena-regionen är avgörande 
för att främja stabilitet, fred och ekonomiskt välstånd på lång sikt. Parlamentet 
understryker att i de länder där den arabiska våren har lett till pågående konflikter, är 
kvinnors deltagande i fredsskapande processer och medling av avgörande betydelse för 
att återupprätta ett fredligt samhälle. Parlamentet anser att kvinnors tillgång till 
utbildning – med stöd av det civila samhällets organisationer – och jämställdhet mellan 
kvinnor och män är avgörande för att uppnå detta.

3. Europaparlamentet noterar att kvinnors och flickors tillgång till utbildning är 
grundläggande för att stärka deras roll inom alla dessa områden. Parlamentet vidhåller 
att det organisationer i det civila samhället som arbetar för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män kan bidra till att öka kvinnors egenmakt i länderna 
i Mena-regionen. Parlamentet uppmanar dessutom EU att ge ökat stöd till dessa 
civilsamhällesorganisationer i regionen genom att bygga vidare på de befintliga initiativ 
som redan har visat sig framgångsrika.

4. Europaparlamentet understryker att hinder i form av diskriminerande lagar och 
institutioner – den arabiska våren till trots – innebär att kvinnor fortfarande ställs inför 
begränsningar när det gäller deras möjligheter att delta i det politiska livet, kandidera till 
olika befattningar och uppfylla sina ekonomiska och sociala behov.

5. Europaparlamentet konstaterar att vissa länder hyser miljontals flyktingar, varav de 
flesta är kvinnor och barn som lever i fattigdom, vilket förvärrar familjevåldet, 
utnyttjandet av kvinnor och flickor för prostitution, förekomsten av tvångsäktenskap 
och barnarbetet i samhället.

6. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att öka sina ansträngningar för 
att utbyta bästa praxis när det gäller kvinnors roll i det offentliga livet.

7. Europaparlamentet uppmanar länderna i Mellanöstern och Nordafrika att genomföra 
handlingsplanen från Peking om kvinnors tillträde till utbildning och hälsa som 
grundläggande mänskliga rättigheter, inbegripet tillgång till frivillig familjeplanering 
och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, såsom tillgång till kostnadsfria 
preventivmedel, säkra och lagliga aborter samt sex- och samlevnadsundervisning för 
flickor och pojkar.

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla dessa länder att ratificera och upphäva alla 
befintliga reservationer till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor. Parlamentet uppmanar också eftertryckligen länderna i Mellanöstern och 
Nordafrika att vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla jämställdhet mellan 
kvinnor och män i samhället, till exempel genom att anta nationella handlingsplaner 
som inbegriper ändamålsenliga jämställdhetsåtgärder, i partnerskap med 
kvinnoorganisationer och andra aktörer i det civila samhället.

9. Europaparlamentet betonar att jämställdhet och kvinnors deltagande i det offentliga 
livet är nyckelfaktorer för att stimulera demokratin och få igång ett mer fredligt och 
välfungerande samhälle.
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10. Europaparlamentet uppmanar länderna i Mellanöstern och Nordafrika att reformera sin 
lagstiftning om rättslig ställning för att avskaffa lagar som diskriminerar kvinnor, 
däribland lagar som styr arv och äktenskap, att stärka kvinnors deltagande i det 
offentliga livet, inbegripet det politiska livet, samt att bekämpa alla former av våld mot 
kvinnor och flickor genom att ratificera Istanbulkonventionen.

11. Europaparlamentet uppmanar regeringarna och parlamenten i länderna i Mellanöstern 
och Nordafrika att vidta åtgärder för att främja kvinnors faktiska deltagande på alla 
nivåer i det politiska livet – i de nationella regeringarna och parlamenten och inom 
regionala och lokala församlingar och styren – samt inom internationella organisationer 
såsom FN. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang ett ökat utbyte av bästa praxis för 
främjande av jämställdhet, genom att stärka samarbetet på internationell nivå med UN 
Women, Interparlamentariska unionen och utskottet för kvinnors rättigheter i den 
parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet.

12. Europaparlamentet uppmanar länderna i Mellanöstern och Nordafrika att aktivt bidra till 
kampen mot alla former av våld mot kvinnor. Parlamentet uppmanar länderna i 
Mellanöstern och Nordafrika att underteckna och ratificera Istanbulkonventionen, som 
ett sätt att bekämpa våld mot kvinnor och flickor, inbegripet våld i hemmet och kvinnlig 
könsstympning. Parlamentet uppmanar särskilt de länder som ännu inte har gjort det att 
se över sin lagstiftning och lägga till formuleringar om könsbaserat våld och 
hedersbrott, genom att kriminalisera hot om sådana handlingar och införa strängare 
straff för alla sådana brott.

13. Europaparlamentet är medvetet om den viktiga roll som kvinnliga 
människorättsförsvarare spelat för den senaste tidens lagändringar i regionen, såsom den 
nyligen antagna lagen om våld mot kvinnor i Tunisien som gör det möjligt för kvinnor 
att få akuta och långsiktiga skyddsordrar utfärdade mot förövarna, införandet av vissa 
förbättringar i 2008 års lagstiftning om våld i hemmet i Jordanien och upphävandet av 
lagar i Tunisien, Jordanien och Libanon om straffrihet för våldtäkt genom äktenskap 
med offret. Parlamentet konstaterar dock att det behövs strukturella reformer i regionen 
för att garantera att alla kvinnor har rätt att leva utan diskriminering eller våld.

14. Europaparlamentet påminner om de betydande ekonomiska och sociala skillnader som 
finns mellan stads- och landsbygdsområden, vilka ofta berövar kvinnorna de medel som 
är nödvändiga för deras oberoende. Parlamentet efterfrågar därför en starkare 
decentraliseringsprocess och ett starkare medbestämmande i Mena-regionen genom en 
utveckling av lokala självstyren. Parlamentet uppmanar dessutom EU att ge ökat stöd 
till det civila samhället i regionen, och då bygga vidare på de befintliga initiativ som 
visat sig framgångsrika.

15. Europaparlamentet välkomnar program som utvecklats av sekretariatet för unionen för 
Medelhavsområdet, t.ex. Med4Jobs, för att angripa problemet med unga människors 
och kvinnors anställningsbarhet i länderna kring Medelhavet. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna i unionen för Medelhavsområdet att ge sitt sekretariat i uppdrag att 
fokusera sitt arbete på den ekonomiska och sociala utvecklingen i länderna i Mena-
regionen för att stödja konsolideringen av dessa länders övergångsprocess, med särskilt 
fokus på kvinnor och flickor.
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16. Europaparlamentet betonar vikten av att beakta ett jämställdhetsperspektiv vid 
behandling och godkännande av projekten inom ramen för unionen för 
Medelhavsområdet, i syfte att få dessa projekt att effektivt främja kvinnors ekonomiska, 
sociala och politiska egenmakt i regionen.

17. Europaparlamentet påpekar också att jordbrukssektorn är av stor vikt för ekonomierna i 
länderna i Mellanöstern och Nordafrika. Parlamentet betonar klimatförändringarnas 
direkta inverkan på jordbrukssektorn och framför allt på kvinnor. Parlamentet uppmanar 
alla medlemsstaterna att genomföra de åtaganden som gjorts inom ramen för de 
slutsatser som antogs vid det 62:a sammanträdet i FN:s kvinnokommission avseende 
vilka problem som bör regleras och vilka möjligheter det finns för att uppnå 
jämställdhet mellan kvinnor och män, stärka kvinnors och flickors ställning i 
landsbygdsområdena samt integrera landsbygdsområdena, med hänsyn tagen till 
särdragen hos deras strategier för att bekämpa klimatförändringarna.

18. Europaparlamentet betonar att kvinnor kan vara kraftfulla drivkrafter i processer för 
fredsfrämjande och fredsbyggande, konfliktlösning och stabilisering, och framhåller den 
viktiga roll som kvinnor spelar för att förebygga radikalisering samt bekämpa våldsam 
extremism och terrorism. Parlamentet påminner om att kvinnors deltagande på alla 
beslutsfattande nivåer när det gäller utformning och genomförande av dessa strategier 
bidrar till att politik och program blir effektiva och hållbara. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att stödja kvinnor i Mena-regionen samt 
organisationer som försvarar och främjar deras rättigheter. Parlamentet framhåller 
behovet av enkel tillgång till rättslig prövning och övergångsrättvisa med fokus på 
kvinnor som överlevt konfliktrelaterat sexuellt våld.

19. Europaparlamentet konstaterar att jämställdhet är en katalysator för hållbar utveckling 
och för hanteringen av klimatförändringar. Parlamentet understryker att kvinnor inte 
bara är offer utan också kraftfulla drivkrafter för förändring som, genom att vara lika 
delaktiga som män, kan utforma och genomföra effektiva klimatstrategier och/eller 
klimatlösningar när det gäller anpassning och begränsning, och öka klimattåligheten till 
följd av deras erfarenheter och praktiska kunskaper inom olika sektorer – från jordbruk, 
skogsbruk och fiske till energiinfrastruktur och hållbara städer.

20. Europaparlamentet uppmanar länderna i Mellanöstern och Nordafrika att följa det beslut 
som fattades av UNFCCC (beslut 23/CP.18), där det fastställs ett mål att uppnå en jämn 
könsfördelning i de organ som inrättas enligt konventionen och Kyotoprotokollet, dels 
för att förbättra kvinnors deltagande, dels för att garantera en effektivare 
klimatförändringspolitik där det tas samma hänsyn till kvinnors som mäns behov och 
dels för att bevaka de framsteg som görs mot en jämn könsfördelning i arbetet för en 
jämställd klimatpolitik.

21. Europaparlamentet påminner om UNFCCC:s beslut 21/CP.22 om jämställdhet och 
klimatförändring, där parterna uppmanas att utse och stödja en nationell kontaktpunkt 
för jämställdhetsfrågor vid förhandlingar om samt genomförande och övervakning av 
klimatpolitik.

22. Europaparlamentet påminner om att det strategiska engagemanget för jämställdhet 
2016–2019 gör främjandet av jämställdhet och kvinnors rättigheter i hela världen till en 
av EU:s utrikespolitiska prioriteringar. Parlamentet hoppas att kommissionen står vid 
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sitt ord, och uppmanar den att prioritera sina insatser för att främja jämställdhet, även 
genom att tilldela de ekonomiska resurser som krävs.

23. Europaparlamentet är oroat över att tillgången till offentlig hälso- och sjukvård 
begränsas, särskilt tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och 
särskilt för kvinnor och flickor i landsbygdsområden.

24. Europaparlamentet påminner EU:s delegationer om vikten av att ta hänsyn till 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv i politiska dialoger och i de sektorspolitiska 
dialogerna.

25. Europaparlamentet hyllar alla kvinnorättsförsvarare och hbti-rättsförsvarare som strävar 
mot att få bukt med orättvis och diskriminerande behandling, och hyllar också dem som 
försvarat mänskliga rättigheter trots alla svårigheter de tvingats utstå. Parlamentet 
uppmanar regeringarna i Mena-regionen att snarast inrätta de mekanismer som krävs för 
att bekämpa alla former av våld mot kvinnor och alla trakasserier av dem som arbetar 
för kvinnors och hbti-personers rättigheter.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att 
säkerställa stöd till kvinnorättsförsvarare och hbti-rättsförsvarare, och att fortsätta att 
förbättra genomförandet av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare, med fullt 
utnyttjande av alla medel som står till förfogande. Parlamentet betonar att EU:s 
delegationer – i lokala inbjudningar att lämna förslag inom ramen för det europeiska 
initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter – måste prioritera stöd till de mest 
riskutsatta människorättsförsvararna, vilket bör leda till ett effektivt och riktat stöd.

27. Europaparlamentet upprepar uppmaningen från den parlamentariska församlingen för 
unionen för Medelhavsområdet om stöd till ett projekt om klyftan mellan könen i 
Medelhavsområdet, och att inkludera en analys av hur stor andel kvinnor som är 
företrädda i nationella och regionala parlament samt i lokala institutioner. Parlamentet 
anser att utskottet för kvinnors rättigheter i ovan nämnda församling, liksom 
Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män, årligen bör informeras om jämställdhetsindikatorer i Europa-Medelhavsområdet.
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