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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. En familj skapar en miljö som är gynnsam för att barns rättigheter och deras sunda 
personliga utveckling skyddas, och de kan utveckla sina förmågor och få tillräckliga 
kunskaper för att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter. Man bör göra allt för att 
stödja familjerna genom lämpliga offentliga åtgärder. I avsaknad av en sådan miljö, vilket 
ju är fallet för föräldralösa, hemlösa och flyktingar, bör alla barn, i enlighet med 
FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989, istället åtnjuta ett 
skydd som gör det möjligt för dem att utvecklas utan att bli utsatta för någon som helst 
diskriminering.

B. EU:s strategi för barnets rättigheter bör utgå ifrån de värderingar och principer som 
fastställts i FN-konventionen om barnets rättigheter.

C. De långdragna konfliktsituationer som uppstår mellan föräldrar efter en separation 
påverkar barn negativt.

D. Barn måste tillerkännas rätten att vara självständiga rättspersoner, men trots nationell och 
internationell lagstiftning diskrimineras kvinnor och flickor ofta på de rättsliga, sociala 
och ekonomiska områdena, vilket påverkar deras möjligheter att utöva sina grundläggande 
rättigheter, såsom tillgång till utbildning och hälsa, säkra livsmedel och rent vatten och 
reproduktiva rättigheter för ungdomar.

E. De grundläggande värderingarna och rättigheterna, inklusive jämställdhet mellan kvinnor 
och män, bör utgöra en nödvändig del av barns uppfostran och grunden för alla följande 
etapper i livet.

F. Det är mycket viktigt att jämställdhetsperspektivet integreras i all politik som påverkar 
barn eftersom jämställdheten börjar med att flickors och pojkars lika rättigheter erkänns 
redan under de första levnadsåren.

G. Kränkningar av invandrarkvinnors och invandrarflickors mänskliga rättigheter i form av 
så kallade hedersrelaterade brott, tvångsäktenskap, könsstympning eller andra kränkningar 
kan inte rättfärdigas på någon som helst kulturell eller religiös grund och får under inga 
omständigheter tolereras.

H. I Europa utsätts barn redan vid en tidig ålder för skräckskildringar, pornografi och våld i 
media, vilket kan få förödande psykosociala följder för barn, såsom ångesttillstånd,
depressioner, ökad aggressivitet och skolproblem.

1. Europaparlamentet understryker att de enskilda staterna har det yttersta ansvaret för att 
skydda barnets rättigheter. Parlamentet understryker också att barnets rättigheter ingår i de 
mänskliga rättigheterna som EU och medlemsstaterna förbundit sig att respektera enligt 
nationell, europeisk och internationell lagstiftning.
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2. Europaparlamentet påpekar att en strategi för barn bör utgå ifrån värderingarna och de 
fyra grundprinciperna som ingår FN:s konvention om barnets rättigheter: a) skydd mot 
alla former av diskriminering, b) barnets bästa som prioritet, c) rätten till liv och 
utveckling och d) rätten att uttrycka sin åsikt och att denna åsikt ska beaktas i alla frågor 
eller förfaranden som påverkar barnet.

3. Europaparlamentet betonar att rätten till utbildning på grundval av lika möjligheter och 
icke-diskriminering bör erkännas i den framtida strategin.

4. Europaparlamentet påpekar att det inte är berättigat att på kulturella grunder hindra flickor 
från att delta i skolundervisning och gymnastik, såsom simning, eftersom det inte 
berättigas av någon kultur eller religion och att detta inte får tolereras.

5. Europaparlamentet oroar sig över de många slag av rättskränkningar som just flickor med 
invandrarbakgrund drabbas av och rekommenderar med eftertryck medlemsstaterna att 
förbjuda huvuddukar och slöjor av typ hijab, åtminstone i grundskolan, för att kraftigare 
inskriva barnens rätt att vara barn och garantera dem en verklig valfrihet utan tvång längre 
fram i livet.

6. Europaparlamentet påminner om barns rätt till hälsa och särskilt ungdomars sexuella och 
reproduktiva hälsa och betonar att hälsoskyddet för mödrar måste utgöra en väsentlig del i 
den kommande strategin för barnets rättigheter, som bör främja levnads- och 
arbetsförhållanden som är anpassade efter gravida eller ammande kvinnor och håller fast 
vid att gällande lagstiftning som garanterar kvinnliga arbetstagares rättigheter ska följas, 
liksom lika och allmän tillgång för alla kvinnor till offentlig mödravård av god kvalitet, 
både före och efter födseln, för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten samt 
överföringen av sjukdom från mor till barn. Europaparlamentet betonar 
föräldraledighetens enorma vikt för barnets utveckling, i synnerhet genom en nära kontakt 
med modern inte bara under de första månaderna efter födelsen utan också under barnets 
första år.

7. Europaparlamentet påminner om att det i rådets direktiv 92/85/EG av den 19 oktober 1992 
om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar1 fastställs arbetstagarnas rättigheter för gravida 
och ammande kvinnor, enligt vilka det krävs att arbetsgivarna måste vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att varken kvinnan eller fostret utsätts för hälsorisker på 
arbetsplatsen.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra det lättare för 
unga flickor att få information och upplysning om reproduktiv hälsa och tjänster inom 
området reproduktiv hälsa.

9. Europaparlamentet påpekar att den kommande EU-strategin måste erkänna värdet av 
familjens roll som den grundläggande samhällsinstitutionen för barns överlevnad, skydd 
och utveckling. Parlamentet anser att barnets rättigheter bör beaktas fullt ut vid 
strävandena att förena yrkesliv, familjeliv och arbetstid, där särskilt situationen för mödrar 
som själva har funktionshinder eller som har barn med funktionshinder ska lyftas fram, 

                                               
1 EGT L 348, 28.11.1992, s. 1.
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samt vid utarbetandet av strategier för statliga och/eller privata stödåtgärder för barn och 
deras föräldrar, för att båda föräldrarna ska kunna klara av och dela på ansvaret för 
uppfostran och omvårdnad. Parlamentet anser att det ska erkännas att alltfler människor 
nuförtiden lever i alternativa familjestrukturer, som inte motsvarar bilden av den 
traditionella kärnfamiljen med mamma, pappa och deras biologiska barn.

10. Europaparlamentet rekommenderar att lokala och regionala nätverk skapas och byggs ut i 
samarbete med centrala och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och 
organisationer för skydd av barnets rättigheter, i syfte att tillhandahålla tjänster för 
förebyggande åtgärder samt skydd och stöd för barn och deras familjer.

11. Europaparlamentet förespråkar att det i medlemsstaterna inrättas lämpliga strukturer i 
syfte att hjälpa barn och föräldrar att anpassa sig till förändrade familjesituationer.

12. Europaparlamentet fördömer alla former av våld mot barn, inbegripet fysiskt, 
psykologiskt och sexuellt våld, såsom tortyr, utnyttjande och exploatering av barn, 
bortförande av barn, människohandel med eller försäljning av barn och deras organ, våld i 
hemmet, barnpornografi, barnprostitution, pedofili eller skadliga traditioner som 
t.ex. kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap och hedersrelaterade brott.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta effektiva lagstiftningsåtgärder och 
andra åtgärder, däribland insamling av köns- och åldersuppdelade uppgifter, i syfte att 
förebygga och avskaffa alla former av våld som förekommer på deras territorium, såväl i 
den privata som i den offentliga sfären, 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra läkare mer uppmärksamma på de 
skadliga traditionerna och se till att konsekvent straffbelägga brott utgående från gällande 
rättsnormer genom att särskilt uppmärksamma sårbara grupper såsom flickor och kvinnor 
som invandrat, kommer ifrån etniska minoritetsgrupper eller är handikappade.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att antingen särlagstifta mot kvinnlig 
könsstympning eller att anta lagar enligt vilka alla som utför könsstympning kan åtalas.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ålägga vårdpersonal att registrera 
samtliga fall av kvinnlig könsstympning och att även registrera fall där det misstänks att 
könsstympning kan komma att utföras.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ställning mot traditionsbaserat våld 
mot kvinnor, fördöma familjegrundade kränkningar av invandrarflickors mänskliga 
rättigheter och att se efter vilka lagar som är tillämpliga för att hålla familjemedlemmarna 
ansvariga, framför allt när det gäller så kallade hedersrelaterade brott.

18. Europaparlamentet anser att om våld mot och utnyttjande av barn ska diagnostiseras och 
behandlas på ett tidigt stadium, måste ett särskilt förfarandeprotokoll införas för att 
registrera och behandla sådana förekomster. Man måste även tillhandahålla utbildning för 
medicinsk personal och vårdpersonal med ansvar för frågor i samband med barns fysiska 
och psykiska hälsa.
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19. Europaparlamentet påminner om att barn och ungdomar, oavsett ålder, har rätt att uttrycka 
sina åsikter. Rätten att komma till tals gäller både flickor och pojkar och bör säkerställas i 
arbetet för att utarbeta en EU-strategi för barnets rättigheter, och ett balanserat deltagande 
mellan flickor och pojkar bör garanteras.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att upprätta en normativ ram som gör det 
obligatoriskt att straffbelägga sexturism som inbegriper barn och uppmanar 
medlemsstaterna och Europeiska kommissionen att undersöka möjligheterna att anta en 
samordnad EU-strategi mot sexturism som inbegriper barn och att underteckna och främja 
uppförandekoder för hotell- och turistnäringen, t.ex. ECPAT1 Code of Conduct for the 
Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism (uppförandekoden 
om skydd av barn mot sexuellt utnyttjande inom resande och turism) av den 21 april 2004.

21. Europaparlamentet lyfter fram att den stora majoriteten av barn som fallit offer för 
människohandel för kommersiell sexuell exploatering, såsom prostitution och produktion 
av barnpornografi, men också när det gäller tvångsgifte, är tonårsflickor, vilket därför gör 
människohandeln till en viktig könsfråga. Parlamentet understryker dessutom att det även 
inom grupper som försöker få bukt med och stoppa människohandel fortfarande finns 
konventionella attityder om relationerna mellan könen och traditionella uppfattningar om 
kvinnors och flickors roller.

22. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater som ännu inte har undertecknat 
protokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, 
särskilt kvinnor och barn, som antogs av FN i Palermo år 2000, att göra detta och att vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla skydd för barn som fallit offer för 
människohandel, bl.a. genom att tillåta offer för människohandel att stanna kvar inom 
deras territorium tillfälligt eller stadigvarande.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart genomföra en utvärdering av 
de nationella genomförandebestämmelserna för rådets rambeslut 2004/68/RIF av den 
22 december 2003 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi2, i 
syfte att utarbeta ett förslag till en omedelbar ändring av de nationella bestämmelser som 
strider mot detta beslut. Parlamentet uppmanar också alla medlemsstater att omedelbart 
ratificera det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter som handlar 
om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi som antogs av FN:s 
generalförsamling den 25 maj 2000. Parlamentet anser att en av kommissionens 
grundläggande prioriteringar bör vara att stärka gränsöverskridande insatser mot 
barnpornografiska Internetsidor och att förbättra samarbetet mellan de offentliga 
myndigheterna och den privata sektorn i syfte att få till stånd ett åtagande om att stänga 
illegala webbplatser.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att med alla till buds 
stående medel, däribland informations- och preventionskampanjer, bekämpa att 

                                               
1 ECPAT betyder End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual 
Purposes, international support network (stoppa barnprostitution, barnpornografi och människohandel med barn 
för sexuella syften, internationellt stödnätverk).
2 EUT L 13, 20.1.2004, s. 44.
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informations- och kommunikationstekniken används i fördärvliga syften som handel med 
barn och barnpornografi. Allt som är brottsligt är brottsligt även på nätet.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se efter hur ungdomar bättre kan 
skyddas mot mediavåld samt om det behövs skärpta straff för brott mot de bestämmelser 
som skyddar ungdomar mot olämpligt innehåll i medierna.

26. Europaparlamentet understryker att den kommande strategin och medlemsstaternas 
insatser bör inbegripa åtgärder för att förebygga och bekämpa våld som utförs av barn, 
t.ex. i skolan, bland annat via informationskampanjer som riktar sig till allmänheten, 
främjande av etik- och moralundervisning i skolorna och medvetandegörande av föräldrar, 
lärare och läkarpersonal.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka mediernas och 
Internetleverantörernas ansvar när det gäller att bekämpa alla former av våld mot flickor 
och pojkar. Särskilt uppmanas de att bekämpa spridningen av barnpornografiskt material 
på Internet genom att identifiera och åtala personer som använder sig av sådant material 
och genom att gynna ett medialt innehåll som respekterar barnets rättigheter och dess 
värdighet.

28. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att det är nödvändigt att utan dröjsmål 
uppfylla sina åtaganden på EU-nivå och på internationell nivå när det gäller skydd av 
barnets rättigheter.

29. Europaparlamentet rekommenderar att den kommande strategin ger särskild tyngd åt den 
medicinska, psykiska och sociala vården av barn som utsatts för försummelse, missbruk, 
misshandel, utnyttjande och direkt och/eller indirekt våld, med tanke på att barnets bästa
måste komma i första hand och med tanke på jämställdhetsperspektivet. Parlamentet 
påminner om att den påverkan som indirekt våld har på barns hälsa samt förebyggande av 
indirekt våld är frågor som bör ingå i kommissionens arbete. Parlamentet betonar att dessa 
frågor ofta hör ihop med fattigdom och social utslagning bland familjer och att man därför 
måste lösa problemen med nya och mer solidariska socialpolitiska åtgärder.

30. Europaparlamentet begär att den kommande strategin ska omfatta insatser för 
förebyggande av könsrelaterat våld, med tyngdpunkten på bl.a. upplysningskampanjer om 
jämlikhet mellan könen som riktar sig till flickor och pojkar, föräldrar, lärare och utsatta 
samhällsgrupper, detta för att flickor ska bli mer självständiga, deras lika möjligheter ska
säkerställas och för att deras rättigheter bättre ska skyddas. Pojkars och mäns aktiva 
deltagande i de nyss nämnda förebyggande åtgärderna bör främjas. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att villkora sin strategi för utvecklingsstöd och handelsavtal med införandet 
av lagstiftning som säkrar jämställdhet mellan kvinnor och män och förbjuder alla typer 
av våld mot kvinnor och barn.

31. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och kommissionen att både inom och 
utanför EU främja lika tillgång till utbildning på samtliga nivåer liksom till hälsovård för 
flickor och pojkar. Man bör särskilt uppmärksamma utsatta barn och alldeles särskilt dem 
som kommer från etniska och sociala minoriteter.
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32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina förbindelser med tredje land 
uppmuntra undertecknandet av internationella konventioner vars syfte är att undanröja 
diskriminering av kvinnor och att främja deras deltagande i det ekonomiska, sociala och 
politiska livet och på så sätt bidra till deras barns välbefinnande.

33. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att trycka på att det i 
undervisningsprogrammen ska ingå moment om mänskliga rättigheter och den 
gemensamma värdegrund som ligger till grund för det demokratiska medborgarskapet.

34. Europaparlamentet begär att kommissionen ska samla in köns- och åldersuppdelad 
statistik över alla former av diskriminering och våld som riktar sig mot barn. 
Kommissionen bör också föra in jämställdhetsperspektivet i alla politiska åtgärder och 
instrument för den kommande strategin, t.ex. inom forumet för barnets rättigheter samt se 
till att dessa följs upp och utvärderas, bl.a. med hjälp av en genusbaserad budget.

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en årlig ungdomsrapport för 
Europeiska unionen.

36. Europaparlamentet påminner om att en framgångsrik kommande strategi kräver att man 
engagerar sig och att man antar åtgärder på lång sikt, att man övervakar genomförandet av 
barnets rättigheter i högre grad och effektivt genom att utveckla indikatorer och genom att 
involvera icke-statliga organisationer och föräldraföreningar och föreningar inom skolan 
och att man samordnar strategin med nationella och internationella initiativ och strategier 
som rör skydd av barnets rättigheter.

37. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkra kvaliteten på barnomsorgen, eftersom den ger barnen en stabil grund för framtiden 
samtidigt som också föräldrarna gynnas, framför allt mödrarnas arbetsbörda, vilket i sin 
tur bidrar till att minska fattigdomen bland kvinnor och följaktligen också bland barn.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra mera för att 
bekämpa alkoholrelaterade skador bland kvinnor och barn genom att

a) tillhandahålla bättre information för kvinnor om FAS, fetalt alkoholsyndrom,

b) tillhandahålla tillräcklig hälsovård och rådgivning för kvinnor med alkoholproblem, 
både under och efter graviditeten, och även för kvinnor och barn i familjer där det 
finns problem med alkohol- och drogmissbruk,

c) införa strängare regler för reklam för alkoholhaltiga drycker och sponsring av 
idrottsevenemang av alkoholindustrin, såsom att förbjuda reklam mellan kl. 06.00 och 
21.00 och förbjuda alkoholreklam med innehåll riktat till barn (t.ex. dataspel och 
tecknade serier) för att barnen inte ska få en positiv bild av alkohol samt

d) förbjuda alkoholhaltiga drycker som till utseendet knappast skiljer sig från godis och 
leksaker, eftersom barn inte kan skilja mellan alkoholhaltiga och alkoholfria drycker.
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