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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kvindedrabene i Mellemamerika og Mexico og Den Europæiske Unions rolle i 
bekæmpelsen af dette fænomen
(2007/2025(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

− der henviser til de internationale menneskerettighedskonventioner fra 1966,

− der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder (CEDAW) fra 1979 og den tilhørende valgfrie protokol fra 1999,

− der henviser til den amerikanske konvention om forebyggelse, retsforfølgelse og 
afskaffelse af vold mod kvinder (Belém do Pará-konventionen) fra 1994,

− der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf og den tilhørende valgfrie protokol af 2002,

− der henviser til henstillingerne i rapporten "Forsvindinger og drab på et betydeligt antal 
kvinder og piger i Mexico" af 12. maj 2005, som er udarbejdet af ordføreren for 
Europarådets udvalg om ligestilling,

− der henviser til henstillingerne i rapporten "Integration of the Human Rights of Women 
and a Gender Perspective: Violence against Women" om den undersøgelsesrejse, som 
FN's særlige repræsentant, Yakin Ertürk, foretog til Mexico i januar 2006,

− der henviser til henstillingerne i rapporten "Integration of the Human Rights of Women 
and a Gender Perspective: Violence against Women" om den undersøgelsesrejse, som 
FN's særlige repræsentant, Yakin Ertürk, foretog til Guatemala i februar 2005,

− der henviser til henstillingerne i rapporten "The Situation of the Rights of Women in 
Ciudad Juárez, Mexico: The Right to be Free from Violence and Discrimination" som 
blev udarbejdet af den interamerikanske menneskerettighedskommission i marts 2003,

− der henviser til den høring om drab på kvinder, som fandt sted i Europa-Parlamentet i 
april 2006 i samarbejde mellem Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
Underudvalget om Menneskerettigheder,

− der henviser til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde 
mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De 
Forenede Mexicanske Stater på den anden side1, aftalen om politisk dialog og samarbejde 
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side 
og republikkerne Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama 
på den anden side2 fra 2003 (endnu ikke ratificeret), og rammeaftalen om samarbejde 

  
1 EFT L 276 af 28.10.2000, s. 44.
2 EUT C 103 E af 29.4.2004, s. 543.
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mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og republikkerne Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama 1,  

− der henviser til Den Europæiske Unions regionale strategidokumenter i perioden 2001-
2006 og 2007-2013 vedrørende landene i Mellemamerika og Mexico,

− der henviser til det tredje millenniummål om ligestilling og kvinders autonomi,

− der henviser til forretningsordenens artikel 45,

− der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
(A6-0000/2007),

A. der henviser til at begrebet "kvindedrab" tager udgangspunkt i den retlige definition af 
vold mod kvinder som findes i Belém do Pará-konventionens artikel 1: "Som vold mod 
kvinder forstås enhver handling eller adfærd, der er betinget af køn og som medfører 
død, legemsbeskadigelse eller fysisk seksuel eller psykologisk lidelse for kvinden både i 
den offentlige og private sfære," og at retsforfølgelse og afskaffelse i tilfælde af denne 
form for vold er en forpligtelse og bør prioriteres af enhver retsstat,

B. der henviser til at vold mod kvinder er global og ikke kun lokal, og at den berører alle 
lande, også de europæiske; der henviser til at denne betænkning skal ses som et led i en 
global strategi, hvis formål er at udarbejde konkrete aktioner og foranstaltninger, der skal 
gennemføres i fællesskab mellem EU og de berørte lande med henblik på at afskaffe og 
forebygge voldelige dødsfald blandt kvinder, uanset hvor de måtte finde sted,

C. der henviser til, at de fleste af drabene på kvinder i Ciudad Juárez og i Guatemala har 
været karakteriseret ved en usædvanlig brutalitet, og at mange af ofrene har været udsat 
for seksuel vold eller grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling, herunder
endog tortur; der henviser til, at en betydelig procentdel af drabene fandt sted i områder, 
hvor de såkaldte maquiladoras-virksomheder ("sweatshops") opererer, hvor der savnes de 
nødvendige midler til at beskytte kvinderne,

D. der henviser til, at kvindedrabene ikke kun kan forklares med et "generelt voldspræget 
klima", men at det også må tages i betragtning, at der forekommer forskelsbehandling og 
lokale samfundsøkonomiske forhold, der er ugunstige for kvinder - og i endnu højere 
grad for kvinder fra de oprindelige folk - stor fattigdom, kvindens økonomiske
afhængighed, forbryderbander for Mexicos vedkommende, manglende opløsning af de 
ulovlige sikkerhedskorps og hemmelige organer2 i Mellemamerika,

E. der henviser til straffriheden på dette område, forstået som de ansvarliges manglende 
faktiske eller juridiske strafferetlige, administrative, disciplinære eller civile ansvar, 
undladelse af efterforskning eller domfældelse, manglende budgetmidler og generel 
obstruktion af søgsmålsadgangen for kvindelige ofre og deres pårørende,

  
1 EFT L 63 af 12.3.1999, s. 39.
2 Denne terminologi anvendes af FN. Se "Aftale mellem De Forenede Nationer og Guatemalas regering om 
nedsættelse af en international kommission til bekæmpelse af straffrihed i Guatemala (CICIG)" fra november 
2006.
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F. der henviser til, at retsstater er forpligtede til at fremme en hensigtsmæssig politik for at 
sikre, at kvinder i almindelighed og fattige kvinder i særdeleshed i passende omfang 
beskyttes mod forskelsbehandling, vold og i sidste instans drab, og at myndighederne i en 
retsstat bør tage det første skridt ved at bevidstgøre deres offentlige ansatte om 
problemets alvor,

G. der henviser til, at der i kampen mod kvindedrab og straffrihed bør fokuseres på
retsvæsenet som sådan, lige fra det forebyggende arbejde, ændring af diskriminatorisk 
lovgivning, lettere klageadgang, kapacitet til efterforskning og retsforfølgelse til 
fængselsvæsenet og fra kampen mod den organiserede kriminalitet til genopbygning og 
styrkelse af institutionerne, ligesom der skal stilles tilstrækkelige finansielle og 
menneskelige ressourcer til rådighed,

H. der henviser til, at anvendelse af tortur, som nogle myndighedsrepræsentanter anvender
for at opnå tilståelser fra de formodede ansvarlige for kvindedrabene, er uacceptabel,

I. der henviser til de to nederlandske statsborgere, som blev ofre for kvindedrab: Hester van 
Nierop (myrdet i 1998) og Brenda Susana Margaret Searle (i 2001)1,

J. der henviser til, at den traditionelle og systematiske vold i Mexico og Mellemamerika og 
den patriarkalske samfundsstruktur bevirker, at det er kvinderne, som hele tiden udsættes 
for vold under forskellige former,

K. der glæder sig over de lovgivningsinitiativer, der er blevet gennemført i Mexico, især 
loven om kvinders adgang til et liv uden vold, der blev vedtaget i februar 2007, samt det 
arbejde, der er blevet udført af det særlige statsadvokatur for forbrydelser i forbindelse 
med vold mod kvinder, der blev oprettet i 2006,

L. der er bekymret over det efterslæb på lovgivningsområdet, der forekommer i de 
mellemamerikanske lande,

M. der henviser til den interparlamentariske alliance for dialog og samarbejde med deltagelse 
af parlamentsmedlemmer fra Spanien, Mexico og Guatemala, der blev oprettet for at 
fremme lovgivning med henblik på at udrydde vold mod kvinder,

N. at udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er et overordnet mål for 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og bør være en integreret del af Den 
Europæiske Unions udenrigspolitik (FUSP),

O. der henviser til, at menneskerettigheds- og demokratiklausulen i aftalen EU-Mexico og i 
aftalen om politisk dialog og samarbejde er juridisk bindende, 

P. der henviser til, at det er Unionens ansvar ved indgåelse af en international aftale med et 
tredjeland, der omfatter en klausul vedrørende menneskerettigheder, at sørge for, at det 
pågældende tredjeland respekterer de internationale normer på 

  
1 I Brenda Searles tilfælde varede retssagen mod de ansvarlige fem år og blev afsluttet i 2007.
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menneskerettighedsområdet, når aftalen er undertegnet1; 

1. kræver, at de henstillinger, der er indeholdt i diverse rapporter og i de internationale 
menneskerettighedskonventioner, især de, som vedrører de ovennævnte konventioner om 
kvinders rettigheder, overholdes fuldt ud;

2. opfordrer regeringerne til at yde økonomisk og faglig bistand til politikken for 
forebyggelse og beskyttelse i forbindelse med vold mod kvinder, til at øge de retslige 
institutioners, sikkerhedsstyrkernes og anklagemyndighedernes kapacitet til at 
retsforfølge og straffe de ansvarlige og til at bekæmpe handel med narkotika og 
organiseret kriminalitet; opfordrer desuden til fremme af en bedre samordning mellem 
institutionerne på dette område;

3. opfordrer Republikken Guatemalas kongres til at ratificere den aftale, som landets 
regering har indgået med De Forenede Nationer om nedsættelse af en international 
kommission om straffriheden i Guatemala (CICIG)2;

4. opfordrer landene i Mellemamerika og Mexico til at træffe de foranstaltninger, der er 
nødvendige for effektivt at kunne bekæmpe volden mod kvinder og anmoder om, at 
befolkningens menneskerettigheder beskyttes fuldt ud med disse foranstaltninger;

5. opfordrer landene i Mellemamerika og Mexico til at afskaffe enhver forskelsbehandling 
af kvinder i deres lovgivning, og henstiller til myndighederne, at de støtter 
lovgivningsinitiativer, hvis sigte er at definere vold i familien og seksuel chikane som 
lovovertrædelser3,

6. opfordrer regeringerne i Mellemamerika og Mexico til at respektere og føre dialog med 
organisationerne i civilsamfundet, ofrenes pårørende og menneskerettighedsforkæmperne 
og således anerkende den fundamentale rolle, som disse spiller i samfundet;

7. anmoder landene i Mellemamerika og Mexico om at sikre de arbejdsretlige bestemmelser 
vedrørende kvinder4 og kræver, at de fører tilsyn med de internationale virksomheder for 
at sikre, at de overholder virksomhedernes ansvar og respekterer deres kvindelige 
ansattes arbejdstagerrettigheder;

8. anmoder Kommissionen om som led i de aftaler, der for øjeblikket forhandles om, at 
støtte bestemmelser om gennemførelse af de menneskerettigheds- og demokratiklausulen, 
hvis retlige udformning bør tage udgangspunkt i de internationale forpligtelser i medfør 
af de internationale aftaler og konventioner, især konventionen om afskaffelse af alle 
former for diskrimination imod kvinder og den tilhørende valgfrie protokol;

9. anmoder EU's repræsentation og de europæiske ambassader i Mexico til sammen med 
OECD's kontaktpunkt i landet at udarbejde et særprogram for de kvindelige arbejdstagere 
i de multinationale virksomheder for at garantere kvindernes sikkerhed, værdige 

  
1 Punkt W, X og Y - uddrag af Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2006 om menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen i EU-aftaler. 
2 Se Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2007 om Guatemala.
3 I Mexicos tilfælde er det nødvendigt, at dette gennemføres i alle delstaterne i republikken.
4 Idem..
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arbejdsforhold og ikke-forskelsbehandling med hensyn til aflønning;

10. anmoder EU om som led i samarbejdet at tage særligt hensyn til omstruktureringen og 
styrkelsen af retssystemet i Mexico og Mellemamerika, i første række indsatsen for 
forebyggelse (oplysningskampagner), retsvæsenet (politi, retsmedicinere og dommere), 
beskyttelse af ofrene, vidner og pårørende samt et bedre fængselsvæsen;

11. opfordrer EU til på sine repræsentationer i Mexico og Mellemamerika at oprette en 
stilling for en koordinator, der skal have til opgave at samordne den indsats, der udføres 
af EU, medlemsstaternes ambassader, og i Mexicos tilfælde, OECD's kontaktpunkt, for at 
gøre en ende på straffriheden i forbindelse med kvindedrab, informere personalet om 
ligestillingsspørgsmål og navnlig vold mod kvinder, fungere som kontaktorgan for 
borgerne i Mellemamerika og Mexico, sikre at spørgsmålet om kvindedrab indgår på alle 
niveauer af den politiske dialog og forelægge en årsberetning for Europa-Parlamentets 
Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling; 

12. anmoder EU om som led i den politiske dialog med Mexico og Mellemamerika og i 
dialogen med civilsamfundet konsekvent at rejse spørgsmålet om vold mod kvinder og 
især kvindedrab, adgang til domstolene for de pårørende til ofrene og for 
støtteorganisationerne;

13. beklager, at ligestillingsspørgsmålet behandles så vagt i landestrategidokumentet for 
Mexico 2007-2013, og kræver, at samarbejdet om ligestilling udvides til også at omfatte 
kvindedrab med henblik på den treårlige gennemgang af disse dokumenter og de 
efterfølgende dokumenter; kræver desuden, at der indføjes en handlingsplan mod 
kvindedrab og straffrihed for disse samt adgang til domstolene for ofrenes pårørende;

14. kræver, at evalueringen af indvirkningen på bæredygtigheden snarest og som led i 
forhandlingerne om associeringsaftalen med landene i Mellemamerika udvides med en 
evaluering af indvirkningen på ligestillingen, og at der tages hensyn til resultaterne, når 
forhandlingerne afsluttes;

15. anmoder Kommissionen om at gøre rede for de fremskridt, der har fundet sted som led i 
forhandlingerne om en associeringsaftale Mellemamerika-EU inden forhandlingernes 
afslutning og under alle omstændigheder inden topmødet mellem Latinamerika-Caribien 
og EU, der vil finde sted i Lima i maj 2008;

16. opfordrer EU's repræsentanter og medlemsstaternes ambassader til at afholde en 
rundbordssamtale om kvindedrab og straffrihed med deltagelse af de forskellige 
parlamentariske netværk og initiativer, forskningscentre, menneskerettigheds- og 
ligestillingssammenslutninger og sammenslutninger af pårørende til ofrene;

17. kræver, at de europæiske repræsentanter i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-
Mexico og Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika systematisk 
lader punktet "Kvindedrab og straffrihed" optræde på programmet for deres besøg i 
området;

18. foreslår, at der afholdes en fælles høring med deltagelse af Udvalget om Kvinders
Rettigheder og Ligestilling, Underudvalget om Menneskerettigheder og de ansvarlige 
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delegationer forud for topmødet i Lima for at gøre status over de gennemførte 
foranstaltninger, bl.a. i sagerne med de to nederlandske kvinder, som er blevet myrdet i 
Mexico;

19. opfordrer af alle disse grunde indtrængende Rådet og de kommende EU-formandskaber 
til at fastlægge retningslinjer for kvinders rettigheder, som vil være et uvurderligt bidrag 
til en større konsistens i Den Europæiske Unions politik på menneskerettighedsområdet;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne samt til Europarådet og regeringerne i Mexico og landene i 
Mellemamerika.



PR\666973DA.doc 9/12 PE 388.414v02-00

DA

BEGRUNDELSE

I april 2006 afholdt Europa-Parlamentet en høring om kvindedrab i Mexico og 
Mellemamerika med titlen "Ni una muerta más", der var tilrettelagt af Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling og Underudvalget om menneskerettigheder.

I høringen deltog medlemmer af EP og repræsentanter for Mexicos og Guatemalas regeringer, 
FN's repræsentant Yakin Ertürk, Europarådets repræsentant Gaby Vermot-Mangold og 
eksperter fra organisationer i civilsamfundet. 

Denne tekst er resultatet af det arbejde, der udførtes under og efter høringen. Der blev således 
oprettet en database, som kan benyttes til at formidle vigtige oplysninger og udføre en fælles 
indsats.  

Den foreliggende betænkning indgår i den overordnede strategi, som Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestillingen har for afskaffelse af vold mod kvinder på globalt plan. Mexico 
og de mellemamerikanske lande er ikke de eneste lande i verden, hvor der forekommer drab 
på kvinder, og det er derfor betænkningens sigte at stille forslag til konkrete foranstaltninger 
og en fælles indsats for afskaffelse og forebyggelse af kvindedrab.

Begrebet kvindedrab tager udgangspunkt i den retlige definition af vold mod kvinder som 
findes i Belém do Pará-konventionens artikel 1: "Som vold mod kvinder forstås enhver 
handling eller adfærd er betinget af køn og som medfører død, legemsbeskadigelse eller fysisk 
seksuel eller psykologisk lidelse for kvinden både i den offentlige og private sfære".

"Kvindedrab" blev for første gang defineret i Mexico som en forbrydelse mod menneskeheden 
i form af forbrydelser, bortførelser og forsvindinger, hvor ofrene er piger og kvinder på 
baggrund af et institutionelt sammenbrud. Der er tale om et brud på retsstatsforholdene, som 
fremme straffrihed. Kvindedrab er en statsforbrydelse.1 I en samfundsmæssig sammenhæng
hænger drab på kvinder sammen med en patriarkalsk mentalitet, hvor husarbejde og 
reproduktion helt overvejende påhviler kvinderne og hindrer dem i at opnå en selvstændig 
status, ligesom den fører til utryghed, ulighed, fattigdom og økonomisk modernisering som 
følge af sweatshop-fabrikkerne ("maquiladoras").

I Mellemamerika og Mexico er antallet af voldelige dødsfald steget betydeligt i de senere år. 
Som følge af den øgede opmærksomhed i offentligheden og den stigende organisering blandt 
ofrenes pårørende og venner, som anmelder dødsfaldene, bliver fænomenet stadig mere 
synligt, selv om der ikke er gjort tilfredsstillende fremskridt med dets bekæmpelse.

Ifølge de officielle mexicanske oplysninger blev der i perioden 1999-2006 myrdet 6000 piger 
og kvinder i landet, og alene i 2004 var 1205 piger ofre for drab2. I Guatemala blev der 
mellem 2001 og august 2004 myrdet 1188 kvinder. I El Salvador var der 2374 drab i 2001, et 
tal, der i 2004 steg til 2933. I Honduras led 442 kvinder og piger en voldelig død mellem 2002 

  
1 Vold mod kvinder i Republikken Mexico. Deputeretkammeret. LIX valgperiode. Det særlige udvalg for 
efterforskning af kvindedrab og opfølgning heraf i Republikken Mexico. Mexico 2006.
2 Det samlede tal omfatter voldelige dødsfald af forskellige årsager som trafikulykker, brand, familievold og 
kvindedrab. Se rapport fra Deputeretkammerets særlige udvalg om kvindedrab i den 59. valgperiode og rapporter 
fra udvalget om forebyggelse og afskaffelse af vold mod kvinder i Ciudad Juárez.
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og 2005. I Nicaragua var 203 kvinder ofre for drab mellem 2003 og 20051.

Staterne har indført lovgivning for at imødegå problemet, men har dog ikke været i stand til 
på fyldestgørende måde at gribe fat om ondets rod. Der er derfor kun truffet få forebyggende 
foranstaltninger, efterforskningen er fortsat begrænset, og flertallet af de skyldige er ikke 
blevet retsforfulgt.

Drabet på to europæiske kvinder, som blev myrdet i Mexico - Hester van Nierop2 i 1998 i 
Ciudad Juárez og Brenda Susana Searle i 2001 i Chichen Itzá Yucatán er symbolske. Den 
manglende opklaring af drabet på Hester van Nierop og den langsommelige straffesag mod 
Brenda Susana Searles drabsmænd vidner om retsvæsenets utilstrækkelighed3.

Den generelle baggrund for kvindedrabene4

- Social ulighed: Der hersker i Mexico og Mellemamerika5 en betydelig ulighed, ligesom 
kvinden i høj grad er økonomisk afhængig af manden.

- En patriarkalsk mentalitet: Samfundsstrukturen i Mexico og Mellemamerika bygger på en 
patriarkalsk mentalitet, hvor vold mod kvinder er helt almindelig. Bortset fra, at vold mod 
kvinder er normen i det patriarkalske samfund, fører dette til en meget kraftig opdeling af 
arbejdsmarkedet og vanskeliggør, at kvinders bidrag til den politiske proces anerkendes.

- Økonomisk modernisering fra 90'erne med et stigende antal "maquiladoras"-
virksomheder ("sweatshops"), heraf mange med udenlandsk kapital: Arbejdstagerne i 
disse virksomheder er i høj grad og for flertallets vedkommende ofte meget unge kvinder. 
Der er i mange tilfælde blevet klaget over usle arbejdsforhold uden faste 
ansættelseskontrakter, nedværdigende arbejdsforhold med usikre og utrygge forhold på 
vejen til arbejdspladsen og yderst mangelfulde offentlige infrastrukturer. Den manglende 
overholdelse af de kvindelige arbejdstageres sociale rettigheder og dermed også deres 
menneskerettigheder understreger opfattelsen af kvinden som mindreværdig og værdiløs6.

- Mangelfulde retsstatsforhold: Der foreligger vidnesbyrd om, at de pågældende lande 
hverken kan sikre effektivitet i retsvæsenet, domstolsadgangen, sikkerheden eller fuld 
garanti for de borgerlige rettigheder.

- Straffrihed: Denne er resultatet af korruption og et ineffektivt retsvæsen og omfatter 
meddelagtighed med og beskyttelse (direkte og indirekte) af de skyldige. Straffriheden 
tilskynder til, at forbrydelserne fortsætter, og den skaber et kollektivt klima af utryghed. 
Specielt de forbrydelser, som kvinder udsættes for, er normalt i højere grad straffri end 
andre forbrydelser. Dette har FN's generalsekretær påpeget i forbindelse med den kampagne 
for afskaffelse af vold mod kvinder, som blev iværksat den 8. marts 2007. 

  
1 Oplysninger fra politiet, se rapport fra CLADEM.
2 Sagen er endnu ikke opklaret.
3 Brenda Searles drabsmænd blev først dømt i 2007.
4 Der skal ikke ses bort fra meget specielle lokale forhold i f.eks. Ciudad Juárez, som er beliggende på grænsen 
til USA, med narkotikasmugleri og kraftig vækst, som ikke er ledsaget af de nødvendige tjenester. 
5 F.eks. lever 80 % af befolkningen i Honduras, som er det tredjefattigste land i Latinamerika, i fattigdom. I 
Nicaragua lever 50 % af befolkningen under fattigdomsgrænsen.
6 El feminicidio en la industria Maquiladora, Francesca Gargallo FIDH.
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- Vold i samfundet: Det stigende antal kriminelle bander i Mexico og tilstedeværelsen af 
ulovlige sikkerhedsstyrker og - organer1, som opstod under de væbnede konflikter i 
Mellemamerika.

- Ineffektive institutionelle strukturer: Landene i Mellemamerika lider fortsat under 
følgerne af de væbnede konflikter i området. Landenes rets- og retshåndhævelsessystemer 
er alt for svage til at hindre overtrædelser af menneskerettighederne.

- Myndighedernes stigmatisering af ofrene: Der er mange tilfælde af klager over politifolk 
og ansatte i retsvæsenet i anledning af, at disse har behandlet borgere nedladende på grund 
af disses påklædning, arbejde eller personlige forhold. Sigtet er at undlade at tage de 
pågældende alvorligt, at betragte sagerne som isolerede og at bortlede opmærksomheden 
fra det, som virkelig er vigtigt: sikkerheden, de myrdede kvinders og pigers ret til liv og 
værdighed. Der er i Mellemamerika en tendens til at skyde skylden på ungdomsbander 
eller prostitution for at nedtone problemet.

- Ekstremt voldelige drab: Drabene er karakteriseret ved had og en kvindefjendtlig 
indstilling. Kvinderne bortføres, udsættes for seksuelt misbrug, torteres, myrdes, 
lemlæstes og efterlades i ørkenen, langs en landevej, på markeder eller på tomter.

- Mangel på økonomiske ressourcer i de institutioner, der er oprettet med henblik på 
at bekæmpe kvindedrab: De institutioner, som landene har oprettet, står først og 
fremmest over for problemet med manglende økonomiske og menneskelige ressourcer2.

- Utilstrækkelig national lovgivning og manglende ratificering af internationale 
aftaler: I Mexico og Mellemamerika findes der nationale love og planer, hvis sigte er 
forebyggelse og udryddelse af vold mod kvinder, inklusive bekæmpelse af kvindedrab, 
men i de fleste tilfælde gennemføres de ikke effektivt af forskellige grunde, bl.a. manglen 
på menneskelige og finansielle midler3. Således har Nicaragua ratificeret den valgfrie 
protokol til konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder 
(CEDAW), hvormed der indføres en klageprocedure for overtrædelse af 
menneskerettighederne, og hvor udvalget bemyndiges til at gennemføre efterforskning i 
tilfælde af alvorlige overtrædelser af kvindernes rettigheder.

Det er ordførerens opfattelse, at EU på grund af karakteren af forbindelserne mellem Den 
Europæiske Union og Mexico og Mellemamerika og alle parters tilsagn om fuldt ud at 
overholde menneskerettighederne er forpligtet til at gribe ind og tilbyde sin ubegrænsede 
støtte for at hindre, at kvindedrabene forbliver ustraffede under anvendelse af alle de til 
rådighed stående midler, lige fra forebyggende programmer til støtte til genetablering og 
konsolidering af institutionerne.

De aftaler, der er indgået mellem parterne, udgør et tilstrækkeligt grundlag til at gribe ind. 
(Gen)etableringen af retsstatsforhold, hvor der gennemføres en omstrukturering af 

  
1 Denne terminologi anvendes af FN. Se "Aftale mellem De Forenede Nationer og Guatemalas regering om 
nedsættelse af en international kommission til bekæmpelse af straffrihed i Guatemala (CICIG)" fra november 
2006. 
2 Det gælder f.eks. for den nationale plan for forebyggelse og udryddelse af vold mod kvinder i familien i 
Guatemala, PLANOVI.
3 Se bilagene til den nationale lovgivning.
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retssystemet med henblik på, at dette kan fungere uden korruption, og hvor alle borgere har
adgang, bør for EU være en prioriteret målsætning for samarbejdet og den politiske dialog. 

Dette mål bør desuden være sigtet med den tredje søjle i forbindelserne mellem parterne, 
nemlig kapitlet om samhandel, især når der er involveret virksomheder med europæisk 
kapital. Der tænkes her på virksomhedernes sociale ansvar, der indebærer ligestillingsaspekter 
som en anstændig og lige løn, beskyttelse af de kvindelige arbejdstagere mod 
kønsdiskrimination på arbejdspladsen og endelig spørgsmål om sikkerhed og transport til og 
fra arbejdspladsen.

Helt konkret foreslås det, at EU:

- skal råde over kvalificeret personale med viden om ligestillingsspørgsmål på sine 
repræsentationer i de pågældende lande;

- skal oprette en stilling som koordinator med ansvar for spørgsmålet om ligestilling og 
kvindedrab og udarbejde rapporter om fremskridt og problemer på området, som skal 
forelægges for Kommissionen, Rådet og Parlamentet;

- skal indføre et fast punkt om kvindedrab og straffrihed på dagsordenerne på de forskellige 
niveauer af den politiske dialog, f.eks. det blandede udvalg;

- skal indføre en permanent rundbordssamtale om kvindedrab og i Mexicos tilfælde i 
samarbejde med OECD oprette et nationalt kontaktpunkt, der skal føre tilsyn med 
overholdelsen af retningslinjerne for multinationale virksomheder;

- i landestrategidokumenterne 2007-2013 skal medtage spørgsmålet om bekæmpelse af 
kvindedrab og straffrihed, senest i forbindelse med den treårlige evaluering;

- skal tillægge spørgsmålet en særlig vægt under forhandlingerne om en associeringsaftale 
med Mellemamerika;

- spørgsmålet skal ligeledes indgå i dagsordenen i associeringsaftalen med Mexico, navnlig 
i den tosidede aftale om investeringer.

I forbindelse med kvindedrab og straffrihed i Mexico og Mellemamerika består Europa-
Parlamentets rolle først og fremmest i at overvåge den indsats, som Kommissionen og 
medlemsstaterne yder for at eliminere problemet. Det er derfor vigtigt at afholde en 
konference om spørgsmålet om kvindedrab forud for det næste topmøde EU-Latinamerika, 
der finder sted i maj 2008, med deltagelse af alle de nævnte organer for at gøre status over den 
fremtidige strategi og de opnåede resultater.
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