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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 familien udgør en fordelagtig ramme for beskyttelsen af børns 
rettigheder, den sunde udvikling af deres personlighed og evner og opnåelsen af den 
viden, der er nødvendig for, at de kan udøve deres rettigheder og blive bevidste om deres 
pligter, og at der derfor må gøres enhver indsats for at støtte familierne ved hjælp af 
passende offentlige politikker, men at alle børn, herunder forældreløse, hjemløse og 
flygtninge, der savner en sådan ramme, i henhold til FN's konvention om barnets 
rettigheder (UNCRC) af 20. november 1989 skal have adgang til beskyttelse inden for en 
erstatningsramme, der kan sikre dem en opvækst uden nogen form for forskelsbehandling,

B. der mener, at EU-strategien for børns rettigheder bør have rod i de værdier og principper, 
der er fastlagt i UNCRC,

C. der påpeger, at langvarige konflikter mellem separerede forældrene har negative 
virkninger for børnene,

D. der mener, at børns rettigheder som selvstændige retssubjekter bør anerkendes, og at piger 
og kvinder på trods af den nationale og internationale lovgivning ofte udsættes for 
juridisk, social og økonomisk forskelsbehandling, der berører udøvelsen af deres positive 
og grundlæggende rettigheder såsom lige adgang til almen og faglig uddannelse, sundhed, 
sikre fødevarer og rent vand og reproduktive rettigheder for teenagere,

E. der finder, at de grundlæggende værdier og rettigheder, herunder lighed mellem kønnene, 
skal udgøre et væsentligt element i opdragelsen og undervisningen i barndommen og 
danne grundlag for alle de øvrige faser i livet,

F. der henviser til, at kønsaspektet skal integreres i alle politikker, der berører børn, da lighed 
mellem kønnene begynder med anerkendelse af lige rettigheder for drenge og piger 
allerede i de første leveår,

G. der finder, at krænkelser af menneskerettighederne, der begås mod indvandrerkvinder og -
piger i form af såkaldte æresdrab, tvangsægteskaber, kønslemlæstelse og andre former for 
krænkelser, i intet tilfælde kan retfærdiggøres med kulturelle eller religiøse hensyn og
under ingen omstændigheder må tolereres,

H. der henviser til, at børn i Europa fra en tidlig alder udsættes for fremstillinger af gru, 
pornografi og vold i medierne, og at dette kan have ødelæggende psykiske og sociale 
virkninger for børn, herunder angst, depression, øget aggressivitet og problemer i skolen,

1. understreger, at det primære ansvar for beskyttelse af børns rettigheder ligger hos de 
nationale regeringer; understreger, at børns rettigheder udgør en del af 
menneskerettighederne, som EU og medlemsstaterne er forpligtede til at overholde i 
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henhold til national, europæisk og international lovgivning;

2. påpeger, at en strategi for børns rettigheder bør baseres på værdierne og de fire 
grundlæggende principper i UNCRC: a) beskyttelse mod alle former for 
forskelsbehandling, b) barnets tarv som det primære hensyn, c) retten til liv og udvikling, 
d) retten til at ytre sin mening og blive lyttet til i alle spørgsmål og procedurer, der 
vedrører barnet;

3. understreger, at den fremtidige strategi bør anerkende retten til uddannelse på grundlag af 
princippet om lige muligheder og ikke-forskelsbehandling;

4. påpeger, at forbud mod, at piger deltager i skoleundervisning og idræt, herunder 
svømning, ud fra kulturelle hensyn, ikke kan retfærdiggøres af nogen kultur eller religion 
og ikke må tolereres;

5. er foruroliget over de mange rettighedsovertrædelser, der berører piger med 
indvandrerbaggrund; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forbyde tørklæder og 
hijab i det mindste i grundskolen, for at give retten til at være barn en mere solid 
forankring og sikre muligheden for at foretage et ægte frit valg på et senere alderstrin;

6. minder om børns rettigheder til sundhed og navnlig teenageres ret til seksuel og 
reproduktiv sundhed, og understreger, at beskyttelsen af mødrenes sundhed skal være en 
integreret del af den fremtidige strategi for børns rettigheder, der skal fremme 
hensigtsmæssige leve- og arbejdsforhold for gravide og ammende kvinder og insistere på
overholdelse af den eksisterende lovgivning om beskyttelse af kvindelige arbejdstageres 
rettigheder samt en lige og universel adgang for alle kvinder til præ- og postnatal 
offentlig sundhedspleje af høj kvalitet med henblik på at reducere moder- og 
børnedødeligheden og begrænse overførslen af sygdomme fra mor til barn; understreger 
den store betydning, som barselsorlov har for barnets udvikling, navnlig på grund af 
barnets tætte tilknytning til moderen ikke blot i de første måneder efter fødslen, men også 
i dets første leveår;

7. minder om, at Rådets direktiv 92/85/EØF 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om 
iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under 
arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer1, fastsætter 
gravide og ammende kvinders rettigheder på arbejdsmarkedet, herunder kravet om, at 
arbejdsgiverne skal træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at sikre, at hverken 
kvinderne eller de ufødte børn udsættes for sundhedsrisici på arbejdspladsen;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lette adgangen for unge piger til 
information og uddannelse om reproduktiv sundhed og reproduktive sundhedstjenester;

9. påpeger, at man i den fremtidige EU-strategi bør anerkende familiens vigtige rolle som 
den samfundsinstitution, der har det grundlæggende ansvar for barnets overlevelse, 
tryghed og udvikling; mener, at der bør tages fuldt hensyn til børns rettigheder i 

                                               
1 EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1.
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spørgsmål vedrørende forening af arbejds- og familieliv og arbejdstid med særlig
hensyntagen til forholdene for handicappede mødre og mødre til handicappede børn, samt 
i udformningen af politikker for offentlig og/eller privat støtte til børn og deres forældre 
med henblik på at sætte begge forældre i stand til at påtage sig og dele ansvaret for deres 
børns opdragelse og pasning; er af den opfattelse, at man bør anerkende det faktum, at et 
stigende antal mennesker nu lever i alternative familieformer, der ikke svarer til den 
traditionelle kernefamilie bestående af en mor, en far og deres biologiske børn;

10. henstiller, at man opretter og udvider lokale og regionale netværk med deltagelse af 
centrale og lokale myndigheder, ngo'er og organisationer for beskyttelse af børns 
rettigheder med henblik på at stille forebyggelses-, beskyttelses- og støttetjenester til 
rådighed for børn og deres familier;

11. går ind for, at der i medlemsstaterne etableres passende strukturer, som kan hjælpe børn 
og deres forældre med at tilpasse sig til ændrede familieforhold;

12. fordømmer alle former for vold mod børn, herunder fysisk, psykisk og seksuel vold såsom 
tortur, misbrug, udnyttelse og bortførelse af børn, handel med eller salg af børn og deres 
organer, vold i hjemmet, børnepornografi, børneprostitution, pædofili og eller skadelige 
traditioner såsom kønslemlæstelse af piger, tvangsægteskaber og æresforbrydelser;

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe effektive lovgivningsmæssige og 
andre foranstaltninger, herunder i form af indsamling af data opdelt på alder og køn med 
henblik på at forebygge og forhindre alle former for vold, der begås på deres område i 
såvel det private som det offentlige rum;

14. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge lægernes opmærksomhed på skadelige 
traditionelle praksisser og sikre, at overtrædelser af gældende lov straffes konsekvent, og 
at der lægges særlig vægt på sårbare grupper såsom piger og kvinder med 
indvandrerbaggrund og fra etniske minoriteter samt handicappede piger;

15. opfordrer medlemsstaterne til enten at gennemføre specifikke lovbestemmelser om 
kvindelig kønslemlæstelse eller at indføre love, som gør det muligt at retsforfølge enhver, 
der udfører kønslemlæstelse;

16. opfordrer medlemsstaterne til at gøre det obligatorisk for sundhedspersonale at registrere 
samtlige tilfælde af kvindelig kønslemlæstelse og desuden registrere tilfælde, hvor der er 
mistanke om, at der vil blive foretaget kønslemlæstelse;

17. opfordrer medlemsstaterne til at give udtryk for deres afstandtagen fra traditionsbaseret 
vold mod kvinder, fordømme krænkelser af indvandrerpigers menneskerettigheder, som 
begås på deres familiers foranledning, og undersøge, hvilke love der kan anvendes til at 
stille familiemedlemmer til ansvar, særlig i tilfælde af såkaldte æresforbrydelser;

18. fastholder, at såfremt vold mod og misbrug af børn skal påvises og konfronteres i en tidlig 
alder, må der indføres en specifik procedureprotokol for registrering og behandling af 
sådanne tilfælde samt uddannelsesforanstaltninger for læge- og sundhedspersonale med 
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ansvar for spørgsmål i tilknytning til børns fysiske og psykiske sundhed;

19. minder om, at børn og unge uanset alder har ret til at give udtryk for deres mening; mener, 
at såvel piger som drenge har ret til at komme til orde, og at denne ret bør sikres i 
forbindelse med det arbejde, der er påbegyndt med henblik på udarbejdelse af en EU-
strategi for børns rettigheder, og at der bør sikres en ligelig deltagelse af piger og drenge;

20. opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe et lovgrundlag, der kan gøre det muligt at 
straffe børnesexturister, og opfordrer medlemsstaterne og Europa-Kommissionen til at
undersøge mulighederne for at vedtage en fælles EU-strategi mod børnesexturisme samt
undertegne og fremme adfærdskodekser i hotel- og turistbranchen som f.eks. ECPAT-
kodeksen1 af 21. april 2004 om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse af børn i 
forbindelse med rejser og turisme;

21. understreger, at langt de fleste af de børn, der udsættes for menneskehandel med henblik 
på kommerciel seksuel udnyttelse såsom prostitution og fremstilling af børnepornografi 
samt med henblik på tvangsægteskaber, er teenagepiger, hvilket gør menneskehandel til et 
vigtigt kønsspørgsmål; understreger endvidere, at der selv i grupper, der forsøger at 
kontrollere og stoppe menneskehandel, fortsat findes traditionelle holdninger vedrørende 
forholdet mellem kønnene og traditionelle opfattelser af kvinders og børns rolle;

22. opfordrer alle medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, til at ratificere protokollen om 
forebyggelse, bekæmpelse og strafforfølgning af handel med mennesker, særlig kvinder 
og børn (Palermo-protokollen), og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte 
børn, der er ofre for menneskehandel, bl.a. ved at give ofrene midlertidig eller permanent 
opholdstilladelse i deres land;

23. opfordrer Kommissionen til straks at foretage en evaluering af de nationale 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA af 22. december 
2003 om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi2 med henblik på 
fremsættelse af et forslag om en øjeblikkelig ændring af nationale bestemmelser, der er i 
modstrid med denne afgørelse, og opfordrer til, at alle medlemsstater ratificerer den 
valgfrie protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende salg af børn, 
børneprostitution og børnepornografi, vedtaget af FN's Generalforsamling den 25. maj 
2000; mener, at en af Kommissionens grundlæggende prioriteter bør være at styrke 
grænseoverskridende operationer mod internetsider med børnepornografi og at forbedre 
samarbejdet mellem de offentlige myndigheder og private organisationer med henblik på 
at få lukket ulovlige websteder;

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende alle til rådighed stående
midler, herunder informations- og forebyggelseskampagner, til at bekæmpe misbrug af 
informations- og kommunikationsteknologier til handel med børn og børnepornografi; 
erindrer om, at enhver forbrydelse også er en forbrydelse online;

                                               
1 ECPAT, der står for "End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual 
Purposes", er et internationalt støttenetværk.
2 EUT L 13 af 20.1.2004, s. 44.
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25. opfordrer medlemsstaterne til at undersøge, hvordan de bedre kan beskytte unge mod vold 
i medierne, samt overveje, om straffen for ikke at sikre denne beskyttelse bør være 
strengere;

26. understreger, at den kommende strategi og medlemsstaternes indsats bør omfatte 
foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af vold, der begås af børn, navnlig i 
skolen, og dette bør bl.a. ske ved hjælp af kampagner for medborgerkundskab, fremme af 
og undervisning i etiske og moralske principper i skolerne og en passende information til 
forældre og lærere samt sundhedspersonale;

27. opfordrer medlemsstaterne til at lægge større vægt på mediernes og internetudbydernes
ansvar for bekæmpelse af alle former for vold mod børn af begge køn, navnlig gennem 
bekæmpelse af spredning af børnepornografisk materiale på nettet, via identifikation og 
strafforfølgning af brugere af dette materiale og via fremme af et medieindhold, der 
respekterer børns rettigheder og værdighed;

28. minder medlemsstaterne om behovet for, at de snarest muligt opfylder deres europæiske 
og internationale forpligtelser i forbindelse med beskyttelse af børns rettigheder;

29. anbefaler, at der i den kommende strategi lægges særlig vægt på den lægelige, 
psykologiske og sociale hjælp til piger og drenge, som har været udsat for vanrøgt, 
misbrug, mishandling, udnyttelse og direkte og/eller indirekte vold, idet der tages hensyn 
til barnets tarv og kønsaspektet; minder om, at den indirekte volds konsekvenser for 
barnets velfærd og forebyggelsen af denne vold bør medtages i Kommissionens arbejde; 
understreger, at disse spørgsmål ofte hænger sammen med fattigdom og social udstødelse 
blandt familier, og at der er behov for nye sociale politikker, der lægger større vægt på 
solidaritet, hvis disse problemer skal løses;

30. anmoder om, at den kommende strategi kommer til at omfatte foranstaltninger for at 
forebygge kønsrelateret vold med særlig fokus på bl.a. oplysningskampagner om lighed 
mellem kønnene, rettet mod piger og drenge, forældre, undervisere og de sårbare 
samfundsgrupper, og at den sigter på at frigøre pigerne, sikre deres lige muligheder og 
forbedre varetagelsen af deres rettigheder; anmoder om, at man fremmer drenges og 
mænds aktive deltagelse i de nævnte præventive foranstaltninger; opfordrer 
Kommissionen til at gøre sin udviklingsbistandspolitik og sine handelsaftaler afhængige 
af indførelsen af lovgivning, som sikrer ligheden mellem mænd og kvinder, og 
afskaffelsen af enhver form for vold mod kvinder og børn;

31. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til både i EU og uden for EU at fremme en 
lige adgang for piger og drenge til uddannelse på alle niveauer og til sundhedspleje med
særlig vægt på dårligt stillede børn, navnlig børn tilhørende etniske eller sociale 
minoriteter;

32. opfordrer Kommissionen til i sine forbindelser med tredjelande at tilskynde til ratificering 
af internationale aftaler, der har til formål at fjerne forskelsbehandling af kvinder og 
fremme deres deltagelse i det økonomiske, sociale og politiske liv, således at de på denne 
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måde kan forbedre deres børns velfærd;

33. opfordrer medlemsstaterne til at prioritere indføjelse af materiale om menneskerettigheder 
og de fælles værdier, der udgør selve grundlaget for demokratisk medborgerskab, i 
skolernes læseplaner;

34. anmoder Kommissionen om at indsamle oplysninger, der er fordelt på alder og køn, om 
alle former for diskrimination og vold mod børn, integrere ligestillingen mellem kønnene 
i alle politikker og instrumenter i sin kommende strategi, herunder i de aktiviteter, der 
gennemføres af forummet for børns rettigheder, og at sikre opfølgningen og evalueringen 
af disse politikker, bl.a. ved hjælp af "kønsbudgettering";

35. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en årlig rapport om unge i EU;

36. minder om, at hvis den kommende strategi skal være effektiv, kræver det et langsigtet 
engagement og en langsigtet indsats, et øget og effektivt tilsyn med overholdelsen af 
børns rettigheder via udvikling af indikatorer og inddragelse af ngo'er samt forældre- og 
uddannelsesorganisationer og samordning med de nationale og internationale initiativer 
og politikker vedrørende børns rettigheder;

37. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre kvaliteten af deres børnepasningsfaciliteter, da disse faciliteter giver børn et stærkt 
grundlag for deres fremtid, samtidig med at de kommer forældrene til gode, navnlig med 
hensyn til mødrenes arbejdsbyrde, hvilket på sin side bidrager til at nedbringe 
fattigdommen blandt kvinder og dermed blandt børn;

38. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at bekæmpe 
alkoholskader hos kvinder og børn ved

a) at informere kvinder bedre om føtalt alkoholsyndrom;

b) at stille passende sundhedsservice og -rådgivning til rådighed for kvinder med 
alkoholproblemer under og efter graviditeten samt for kvinder og børn i familier med 
alkohol- og stofmisbrugsproblemer

c) at indføre en strammere regulering af alkoholindustriens reklamer for alkoholholdige 
drikke og sponsorering af sportsbegivenheder i form af forbud mod reklamer mellem 
kl. 6.00 og 21.00 og ved at forbyde alkoholreklamer med børneindhold (computerspil, 
tegneserier) for ikke at give børnene et positivt billede af alkohol, og

d) at forbyde alkoholholdige drikkevarer, der i deres udformning er svære at skelne fra 
slik eller legetøj, fordi børn ikke kan skelne mellem alkoholiske og ikke-alkoholiske
drikkevarer;
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