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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at de grundlæggende årsager til menneskehandel og seksuel udnyttelse er 
uligheden mellem mænd og kvinder samt fattigdom, forstærket af etniske og andre socio-
økonomiske uligheder samt væbnede konflikter, og at ofrene primært er kvinder og børn 
med lav socioøkonomisk status;

2. understreger, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod de mest sårbare grupper, såsom 
piger, børn med handicap og kvinder, der tilhører minoritetsgrupper;

3. påpeger, at korruption spiller en vigtig rolle i at lette og fremme menneskehandel;

4. bemærker, at seksuel udnyttelse er en form for kønsbaseret vold, som oftest begået af 
mænd og hovedsageligt imod kvinder, og understreger dermed, at afskaffelse og 
forebyggelse af alle former for vold mod kvinder og piger er af afgørende betydning for at 
nedbringe antallet af disse ekstreme menneskerettighedskrænkelser;

5. opfordrer EU, internationale organisationer, nationale regeringer og andre relevante parter 
til at samarbejde på EU-plan i skabelsen af en fælles ramme af bestemmelser om 
bekæmpelse af de bagvedliggende årsager, kriminalisering (herunder af køb af seksuelle 
ydelser), sanktioner og bedre grænseoverskridende samarbejde om beskyttelse mod 
seksuelt misbrug og udnyttelse;

6. understreger betydningen af at tage frygten for stigmatisering i betragtning i forbindelse 
med udarbejdelse af de nationale politikker og strategier om retshjælp i nogle 
udviklingslande, såvel som i alle lande, hvor menneskehandel og seksuel udnyttelse finder 
sted, og udtrykker sin bekymring over manglen på effektive juridiske tjenester, som 
misbrug kan indberettes til, især under humanitære kriser;

7. opfordrer EU og medlemsstaterne til at udvikle tiltag med henblik på at sætte en stopper 
for sexturisme fra EU's medlemsstater til andre destinationer;

8. understreger, at foranstaltninger til bekæmpelse af seksuel udnyttelse og prostitution bør 
fokusere på krigsramte områder i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 
1325 af 31. oktober 2000 og 1820 af 19. juni 2008;

9. opfordrer EU og medlemsstaterne til at begrænse efterspørgslen efter udnyttelse i form af 
prostitution og menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse.
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