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FORSLAG

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

– der henviser til EU-traktatens artikel 3, som understreger medlemsstaterne fælles værdier 
som pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og 
ligestilling mellem mænd og kvinder,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 1, 2, 3, 4, 5, 21 23,

– der henviser til FN's menneskerettighedserklæring fra 1948,

– der henviser til konventionen om fjernelse af alle former for forskelsbehandling af 
kvinder, og den frivillige protokol,

– der henviser til Kommissionens kvindecharter,

A. der henviser til, at vold mod kvinder er en krænkelse af menneskerettighederne, som 
påvirker alle sociale, kulturelle og økonomiske lag;

B. der henviser til, at fremme af kvinders rettigheder og ligestilling og bekæmpelse af vold 
mod kvinder systematisk bør gøres til et centralt element i alle bilaterale og multilaterale 
forhold, navnlig med tredjelande, som EU har underskrevet associerings- og 
samarbejdsaftaler med;

C. der henviser til, at mens fortalervirksomhed fortsat styrker fremme af og respekt for 
kvinders menneskerettigheder på verdensplan, er det stadig en udfordring at håndtere 
visse kulturelle og traditionelle opfattelser og praksis, som udgør en forskelsbehandling af 
kvinder og piger;

D. der henviser til, at ingen former for vold mod eller forskelsbehandling af kvinder, 
herunder seksuel misbrug, kvindelig kønslemlæstelse og kommerciel seksuel udnyttelse af 
kvinder, kønsbaseret vold og voldshandlinger i nære forhold samt økonomisk og social 
forskelsbehandling, kan begrundes i politiske, religiøse eller kulturelle hensyn eller i 
folkelige traditioner eller stammetraditioner;

E. der henviser til, at kvindernes rolle og deres fuldgyldige deltagelse i det politiske, 
økonomiske og samfundsmæssige liv er af afgørende betydning, navnlig i forbindelse med 
fredsskabende foranstaltninger efter konflikter, forhandlinger om overgang til 
demokratiske forhold, konfliktløsning, forsonings- og stabiliseringsprocesser;

1. gentager, at situationen vedrørende og fremme af kvindernes rettigheder og ligestilling og 
bekæmpelse af vold mod kvinder systematisk skal tages i betragtning i alle EU's 
menneskerettighedsdialoger med tredjelande, som der er indgået associerings- og 
samarbejdsaftaler med;

2. opfordrer til, at der systematisk henvises til kvinders rettigheder og status for disse 
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rettigheder i de briefinger, der er til rådighed for Europa-Parlamentets medlemmer under 
deres delegationsrejser og officielle besøg;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i internationalt regi at behandle 
spørgsmålet om vold mod kvinder og kønsaspektet ved overtrædelser af 
menneskerettighederne, især i forbindelse med de bilaterale associeringsaftaler og 
internationale handelsaftaler, der er gældende eller under forhandling;

4. bistår de latinamerikanske lande med at opfylde deres forpligtelse til at udvise 
påpasselighed for så vidt angår forebyggelse, opmærksomhed, efterforskning, straf og 
erstatning i forbindelse med systematisk drab på kvinder og piger (femicide); opfordrer 
Kommissionen til regelmæssigt at behandle emnet i politiske dialoger og navnlig i de 
eksisterende dialoger om menneskerettigheder og til at samarbejde som led i det 
biregionale partnerskab for at finde løsninger med henblik på at standse vold mod kvinder 
og femicide;

5. bifalder udnævnelsen af en særlig EU-menneskerettighedsrepræsentant og opfordrer ham 
til at være særlig opmærksom på og gøre en konkret indsats for at fremme kvinders 
rettigheder og ligestilling;

6. bifalder direktivet om minimumsstandarder for ofres rettigheder (2011/0129 (COD)) som 
vedtaget den 12. september 2012, og som omfatter målrettet og integreret hjælp til ofre 
med særlige behov såsom ofre for seksuel vold, ofre for kønsbaseret vold og ofre for vold 
i nære forhold, herunder traumestøtte og traumerådgivning; opfordrer derfor EU-
Udenrigstjenesten og Europa-Kommissionen til i de eksterne politikker at fremme disse 
forbedringer af rettighederne for ofre for kønsbaseret vold i forbindelse med straffesager;

7. er dybt bekymret over stigningen i kønsbaseret vold i mange dele af verden, som et af 
symptomerne på den verdensomspændende krise, og navnlig det stigende antal 
systematiske drab på kvinder og piger (femicide) i Mexico og i andre lande i Mellem- og 
Sydamerika, der finder sted under forhold med udbredt vold og strukturel 
forskelsbehandling; fordømmer kraftigt alle former for kønsbaseret vold og grusomme 
systematiske drab på kvinder og piger og den udbredte straffrihed, der gælder for disse 
forbrydelser, hvilket yderligere ansporer morderne;

8. anerkender den positive rolle, som det europæiske instrument til fremme af demokrati og 
menneskerettigheder har spillet i forbindelse med sikring af kvindernes rettigheder og 
beskyttelse af kvinderetsforkæmpere, og erindrer om, at demokrati indebærer, at 
kvinderne i fuld udstrækning kan deltage i det politiske liv, således som det blev tydeligt 
efter det arabiske forår;

9. påpeger, at kvinders fulde deltagelse i politik ikke er begrænset til statistiske mål med 
hensyn til antallet af kandidater og folkevalgte, og at sikring af ligestilling mellem kvinder 
og mænd kræver, at der i den politiske beslutningsproces tages hensyn til problematikker 
omkring kvinders rettigheder, og at kvinder frit og effektivt kan deltage i alle aspekter af 
det offentlige, politiske og økonomiske liv; 

10. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Rådet og Kommissionen til at medtage kønsaspektet i 
udenrigspolitikken på alle områder og i alle de finansielle instrumenter for at forstærke 
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dette koncept og dermed bidrage til fremme af ligestilling og kvindernes rettigheder og 
bekæmpe vold mod kvinder;

11. understreger, at kvindernes rolle og deres fuldgyldige deltagelse i den politiske og 
økonomiske beslutningstagning er af afgørende betydning, navnlig i forbindelse med 
fredsskabende foranstaltninger efter konflikter, forhandlinger om overgang til 
demokratiske forhold, konfliktløsning, forsonings- og stabiliseringsprocesser for målet om 
at øge opmærksomheden og fokus med henblik på at fjerne forskelsbehandlingen af 
kvinder i de demokratiseringsprocesser, der finder sted i øjeblikket i mange tredjelande;

12. gentager alle kvinders grundlæggende ret til adgang til offentlige sundhedsydelser, og især 
til primær, gynækologisk og obstetrisk sundhedspleje som defineret af 
Verdenssundhedsorganisationen;

13. mener, at det for at sikre denne effektive deltagelse af kvinder, når de i dag er 
underrepræsenteret i politiske organisationer eller civilsamfundsorganisationer, er vigtigt 
at sørge for  uddannelses- og støttemoduler både til EU-personalet, der behandler 
kønsrelaterede spørgsmål, og til kvinder på stedet, således at de bliver i stand til at bidrage 
effektivt til freds- og konfliktløsningsprocesserne;

14. glæder sig over tilstedeværelsen af en ekspert i kønsaspekter i de fleste EU-
valgobservationsmissioner og opfordrer til, at konklusionerne i rapporterne fra 
valgobservationsmissionerne følges op;

15 understreger betydningen af større ligestilling mellem mænd og kvinder i 
sammensætningen af EU-valgobservationsmissioner, eftersom det bidrager til at øge 
bevidstheden om kvinders deltagelse i valgprocessen og det offentlige liv og fremmer 
ligestillingen mellem kønnene og kvinders rettigheder i tredjelande, hvor det er en 
demokratiseringsproces i gang 

16. understreger betydningen af specifik støtte fra Det Europæiske Ligestillingsinstitut til 
indsamling, behandling og udbredelse af oplysninger om en effektiv inddragelse af 
kønsaspektet i de forskellige politikker.
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