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Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen där värden som är 
gemensamma för medlemsstaterna betonas, såsom mångfald, icke-diskriminering, 
tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 1, 2, 3, 4, 5, 21 och 23,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

– med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 
och dess fakultativa protokoll,

– med beaktande av Europeiska kommissionens kvinnostadga, och av följande skäl:

A. Våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter och påverkar alla sociala, 
kulturella och ekonomiska strukturer.

B. Främjandet av kvinnors rättigheter och av jämställdhet samt kampen mot våld mot 
kvinnor bör systematiskt göras till en hörnsten i alla bilaterala förbindelser, särskilt med 
de tredjeländer med vilka EU har ingått associerings- och samarbetsavtal.

C. Även om respekten för kvinnors mänskliga rättigheter över hela världen stärks och 
främjas genom ett aktivt engagemang kvarstår problemet med hur man ska ta itu med 
vissa kulturella och traditionella föreställningar och sedvänjor som innebär diskriminering 
mot kvinnor och flickor.

D. Det ska inte gå att med politiska, religiösa eller kulturella argument eller med hänvisning 
till folkliga eller stamrelaterade traditioner försvara våld eller diskriminering som riktar 
sig mot kvinnor, däribland sexuella övergrepp, kvinnlig könsstympning, kommersiell 
exploatering av kvinnor, könsrelaterat våld och våld i nära relationer samt ekonomisk och 
social diskriminering.

E. Kvinnans roll och fulla deltagande i det politiska, ekonomiska och sociala livet är 
avgörande, särskilt under fredsskapande processer i efterkrigssituationer, i förhandlingar 
om övergång till demokrati, i konfliktlösning samt i försonings- och 
stabiliseringsprocesser.

1. Europaparlamentet upprepar att situationen för och främjandet av kvinnors rättigheter, 
jämställdhet och kampen mot våld mot kvinnor systematiskt måste beaktas i alla de 
människorättsdialoger som EU för med de tredjeländer med vilka associerings- och 
samarbetsavtal har ingåtts.

2. Europaparlamentet begär att man systematiskt hänvisar till kvinnors rättigheter och deras 
situation i den information som går ut till de parlamentsledamöter som deltar i 
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delegationsresor eller officiella besök.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på internationell 
nivå ta upp våldet mot kvinnor och den könsrelaterade dimensionen av kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, framför allt i samband med bilaterala associeringsavtal och 
internationella handelsavtal, både sådana som redan gäller och sådana som håller på att 
förhandlas fram.

4. Europaparlamentet stöder de latinamerikanska ländernas ambition att uppfylla 
skyldigheten att förebygga, uppmärksamma, utreda, åtala, bestraffa och gottgöra 
kvinnomord. Parlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet ta upp frågan i 
politiska dialoger, i synnerhet i den pågående människorättsdialogen, och att inom ramen 
för det biregionala partnerskapet erbjuda samarbete för att hitta lösningar som kan få slut 
på våld mot kvinnor och kvinnomord.

5. Europaparlamentet välkomnar utnämningen av EU:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter och uppmanar honom att särskilt uppmärksamma och vidta riktade åtgärder för 
att främja, kvinnors rättigheter och jämställdhet.

6. Europaparlamentet välkomnar direktiv 2011/0129/EU (COD) av den 12 september 2012 
om miniminormer för brottsoffers rättigheter, som innefattar ett målinriktat och integrerat 
stöd till brottsoffer med specifika behov, till exempel offer för sexuellt våld, offer för 
könsrelaterat våld och offer för våld i nära relationer, inbegripet stöd med anledning av 
trauman och rådgivning. Parlamentet uppmanar därför Europeiska utrikestjänsten och 
kommissionen att i sin utrikespolitik främja stärkta rättigheter i brottmålsprocesser för 
offer för könsrelaterat våld.

7. Europaparlamentet ser med djup oro på det ökade könsbaserade våldet i många delar av 
världen, som är en effekt av den världsomfattande krisen. Särskilt oroande är ökningen av 
antalet kvinnomord (folkmord riktade mot kvinnor och flickor) i Mexiko och i andra 
länder i Central- och Sydamerika, som äger rum i ett klimat där våld och strukturell 
diskriminering är vanligt. Parlamentet fördömer starkt alla former av könsbaserat våld och 
det avskyvärda brott som kvinnomord utgör samt den straffrihet som fortsätter att råda för 
sådana brott, och som sporrar mördarna ytterligare.

8. Europaparlamentet erkänner den positiva roll som Europeiska instrumentet för demokrati 
och mänskliga rättigheter (EIDHR) spelade för att garantera kvinnors rättigheter och 
skydda kvinnorättsförsvarare, och erinrar om att demokrati innebär fullt deltagande för 
kvinnor i det offentliga livet, såsom demonstrerades i efterdyningarna av den arabiska 
våren.

9. Europaparlamentet erinrar om att kvinnors fulla deltagande i politiken inte bara handlar 
om att uppnå statistiska mål i fråga om antal kandidater och förtroendevalda. För att 
garantera jämställdhet krävs det att man tar hänsyn till frågor som rör kvinnors rättigheter 
när politiken utformas och att kvinnor fritt och även i praktiken kan delta på alla områden 
i det offentliga, politiska och ekonomiska livet.

10. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att införa ett 
jämställdhetsperspektiv i alla externa politiska åtgärder och finansiella instrument i syfte 
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att öka jämställdhetsintegreringen och således bidra till främjandet av jämställdhet och till 
kampen mot våld mot kvinnor.

11. Europaparlamentet betonar betydelsen av kvinnans roll och fulla deltagande i politiskt och 
ekonomiskt beslutsfattande, särskilt under fredsskapande processer i efterkrigssituationer, 
i förhandlingar om övergång till demokrati, i konfliktlösning samt i försonings- och 
stabiliseringsprocesser, när det gäller att nå målet med ökad medvetenhet och 
uppmärksamhet för att eliminera diskrimineringen av kvinnor i den 
demokratiseringsprocess som pågår i många tredjeländer.

12. Europaparlamentet fastslår återigen alla kvinnors grundläggande rätt att få tillgång till 
offentliga hälso- och sjukvårdssystem, och särskilt till primärvård, gynekologisk vård och 
graviditets- och förlossningsvård enligt Världshälsoorganisationens definition.

13. Europaparlamentet menar att för att kunna garantera kvinnors konkreta deltagande i de 
politiska organ eller organ i det civila samhället där de är underrepresenterade, är det 
viktigt att erbjuda program för utbildning och vägledning, både för den EU-personal som 
arbetar med genusfrågor och för kvinnor på plats, så att de på ett effektivt sätt kan bidra 
till freds- och konfliktlösningsprocesserna.

14. Europaparlamentet välkomnar närvaron av en jämställdhetsexpert i de flesta av 
EU:s valobservatörsuppdrag och är positiv till den uppmärksamhet som ägnas kvinnors 
deltagande i valprocesser. Parlamentet efterlyser en uppföljning av slutsatserna i 
observatörsuppdragens rapporter.

15. Europaparlamentet understryker vikten av större jämställdhet mellan kvinnor och män vid 
sammansättningen av EU:s valobservatörsgrupper, eftersom detta bidrar till ökad 
medvetenhet om kvinnors deltagande i valprocessen och det offentliga livet i och med att 
jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter i de tredjeländer där 
demokratiseringsprocesser pågår främjas.

16. Europaparlamentet understryker vikten av särskilt stöd från Europeiska 
jämställdhetsinstitutet till insamling, bearbetning och spridning av information om 
effektiv praxis för jämställdhetsintegrering.
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