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Tárgy: A női emberijog-védők helyzete és az EU által nyújtott támogatás 

Az emberi jogok védelmezőinek támogatása az Unió külső emberi jogi politikájának egyik régi eleme 
és fő prioritása. Az Európai Parlament régóta támogatja, hogy alakítsanak ki átfogó uniós politikát az 
emberi jogok védelmezőire vonatkozóan, és számos állásfoglalásában – legutóbb a „2016. évi éves 
jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban” című jelentésében – tevékenyen 
hozzá is járult annak kialakításához. Napjainkban az uniós támogatás annál is fontosabb, mivel az 
emberi jogok védelmezői egyre korlátozottabb környezetben dolgoznak, politikai és civil társadalmi 
mozgásterük számos országban beszűkült, illetve egyre több fenyegetést is kapnak. 

A női emberijog-védők sajátos nemi alapú akadályokba ütköznek, és fenyegetésekkel is szembe kell 
nézniük munkájuk során. Ez először a nők a társadalomban és a munka világában betöltött 
szerepével kapcsolatban családjuk vagy közösségük körében kialakult sztereotípiák miatt az általuk 
betöltött vezető szereppel szembeni ellenállásban mutatkozhat meg, és a védelmüket szolgáló, illetve 
a munkájukat elősegítő erőforrásokhoz, hálózatokhoz, valamint gazdasági és szociális 
lehetőségekhez való hozzáférés megnehezülését eredményezheti. Ezen túlmenően a női emberijog-
védők gyakran ki vannak téve a hagyományosan a nők ellen elkövetett olyan erőszakos 
cselekményeknek, mint például a nemi erőszak, a nemi alapú rágalomhadjáratok, a savval elkövetett 
támadások, gyermekeik vagy családjuk fenyegetése vagy bántalmazása, továbbá partnerük vagy 
közösségük ellenük fordulása. A világ minden tájáról elmondható, hogy a nők részvételét a politikai és 
társadalmi életben diszkrimináció és erőszak fenyegeti, és ez még inkább igaz a női emberijog-védők 
esetében. Mivel az emberi jogok védelmezői kulcsszerepet játszanak a fenntartható fejlődés 
előmozdítása és a társadalom teherbíró képességének fokozása terén, alapvetően fontos, hogy a 
nemi szempontokat figyelembe vevő stratégiák révén támogassuk a női emberijog-védőket. Ennek 
megfelelően az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásokban szerepel, hogy a nemi 
szempontot is figyelembe kell venni az emberi jogok védelmezőinek támogatása során. 

Milyen mechanizmusokat és politikákat vezetett be a Bizottság annak biztosítása érdekében, hogy a 
kockázatnak kitett női emberijog-védők számára a nemi szempontokat is figyelembe vevő védelmet 
és támogatást nyújtson? 

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze és a többéves pénzügyi keret közelgő 
felülvizsgálata során hogyan fogja a Bizottság előtérbe helyezi az emberi jogok védelmezői, és 
különösen a női emberijog-védők támogatását és védelmét, és fog-e számukra látható politikai 
támogatást és elismerést nyújtani, gondolva itt elsősorban az EIDHR sürgősségi alapjából 
folyósítandó azonnali vissza nem térítendő támogatásokra a kockázatnak kitett emberijog-védők 
számára? 
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