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Om:

VP/HR - EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer

Flere tilfælde af seksuelt misbrug og ureglementeret adfærd inden for internationale
hjælpeorganisationer er for nylig kommet frem i lyset. Disse tilfælde omfatter seksuel udnyttelse af
syriske flygtninge begået af personer, der leverer nødhjælp på vegne af FN og velkendte
internationale organisationer.
Flere lande, herunder Nederlandene og Det Forenede Kongerige, har bebudet, at de vil iværksætte
undersøgelser af deres finansiering af disse og andre internationale organisationer, og at de agter at
træffe foranstaltninger for at forebygge lignende situationer i fremtiden. EU yder – gennem sine
eksterne finansieringsinstrumenter og Den Europæiske Udviklingsfond – milliarder af euro i bistand til
tredjelande, blandt andet via internationale organisationer.
1.

Vil næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) foranstalte en grundig undersøgelse for at
fastslå, om EU's midler, enten direkte eller indirekte, har finansieret de organisationer, hvor det er
konstateret, at seksuelt misbrug har fundet sted?

2.

Hvad er NF/HR's reaktion på de tilfælde af misbrug, der for nylig er kommet frem i lyset? Er det
med henblik på at bekæmpe og forebygge ureglementeret seksuel adfærd i internationale
hjælpeorganisationer muligt at indføre retningslinjer inden for rammerne af EU's eksterne
finansieringsinstrumenter, som ville gøre finansieringen strengt betinget af støttemodtagernes
respekt for principper, tilsynskrav, retningslinjer, ansvarlighed og regelmæssig rapportering i
forbindelse med dette spørgsmål?

3.

Vil NF/HR overveje at samarbejde med medlemsstater såsom Nederlandene for at oprette
kontaktpunkter i tredjelande, herunder i kriseområder, til ofre for misbrug?
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