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Hensigten med dette arbejdsdokument er at udarbejde en liste over den eksisterende 
lovgivning på området for bekæmpelse af vold mod kvinder (eller beslægtede områder), at 
udpege mulige lovgrundlag for et direktiv (eller et sæt af direktiver) og endelig at foreslå 
nogle idéer til aktioner på EU-plan vedrørende dette vigtige spørgsmål.

Det er således et redskab til at indsamle idéer og sætte gang i debatten blandt FEMM-
skyggeordførere og parlamentsmedlemmer med henblik på at udarbejde (og i oktober 2013 at 
forelægge) en lovgivningsmæssig initiativbetænkning om bekæmpelse af vold mod kvinder, 
som skal indeholde både en beslutning og et forslag til et EU-direktiv.

§ 1: Allerede vedtagne instrumenter på området

Direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet 
med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 
2001/220/RIA1.

Hovedsigtet med dette direktiv er at sikre, at ofre for kriminalitet modtager passende 
oplysning, støtte og beskyttelse og kan deltage i retssager, uanset hvor i EU skaden er sket. 

Direktivet indeholder også en udtømmende definition af kønsbestemt vold (betragtning 17) 
og en definition af vold i nære forhold (betragtning 18).

Det er værd at understrege, at dette instrument omhandler beskyttelse af ofre og ikke 
forebyggelse af vold, med definition eller retsforfølgelse. Der er i stedet tale om en fælles 
proceduremæssige behandling.

Direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og 
beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA2

Dette direktiv fastsætter minimumsregler for afgrænsningen af forbrydelser og sanktioner i 
forbindelse med menneskehandel. Det indfører også fælles bestemmelser under hensyntagen 
til kønsperspektivet for at styrke forebyggelsen af denne forbrydelse og beskyttelsen af ofrene 
for den (artikel 1). 

Direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre3

Direktivet bygger på princippet om gensidig anerkendelse af domme og griber ikke på nogen 
måde ind i definitionen af de forbrydelser, der retsforfølges eller straffes i de nationale 
lovgivninger. Det behandler heller ikke forebyggelse af vold.

Direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for 
og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv 
(omarbejdet)4

Dette direktiv definerer chikane og sexchikane som forskelsbehandling på grund af køn og 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:DA:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:DA:PDF.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:DA:PDF.
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:DA:PDF.
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erkender, at de bør forbydes ikke kun på arbejdspladsen, men også i forbindelse med adgang 
til beskæftigelse, erhvervsuddannelse og uddannelse. Direktivet anerkender også betydningen 
af forebyggende aktioner for at behandle kilderne til sexchikane.

Direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og 
tjenesteydelser1

Direktivet giver en definition af sexchikane og forebyggende tiltag i forbindelse med adgang 
til og levering af varer og tjenesteydelser. Chikane og sexchikane som defineret i dette 
direktiv betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt. 

§ 2: Muligt lovgrundlag for kommende EU-lovgivning til bekæmpelse af vold mod 
kvinder inden for strafferettens område

Indledningsvis bemærker ordføreren, at hverken bestemmelserne om Unionens mål og 
værdier eller chartret om grundlæggende rettigheder kan danne lovgrundlag for en lovgivning 
inden for rammerne af det retslige samarbejde i straffesager.

Bestemmelserne om mål og værdier giver ikke konkret beføjelse til at vedtage juridisk 
bindende retsakter, og disse bestemmelser kan derfor ikke anvendes som retsgrundlag. 
Tilsvarende kan erklæring nr. 19 vedrørende artikel 8 i TEUF ikke anvendes som 
retsgrundlag, da den kun erklærer hensigten om at medtage bekæmpelsen af vold i hjemmet i 
de forskellige politikker. 

Endelig, som det fastslås i chartrets artikel 51, stk. 2, "skaber [chartret] ingen nye 
kompetencer eller nye opgaver for Fællesskabet og Unionen og ændrer ikke de kompetencer 
og opgaver, der er fastlagt i traktaterne", og derfor kan hverken artikel 21 eller artikel 23 i 
chartret anvendes som retsgrundlag.

Ikke desto mindre undersøges yderligere bestemmelser, som åbner konkrete muligheder for 
handling.

Artikel 84 i TEUF

Denne artikel kan være velegnet som retsgrundlag for at indsamle og udveksle 
oplysninger, uddannelse og træning for de involverede embedsmænd, udveksling af 
erfaringer og god praksis, oplysning og skabelse af øget opmærksomhed, midler2 osv. i 
det omfang, det fremmer eller støtter medlemsstaternes handling.

Sådanne aktiviteter kan bygge på erfaringerne fra Det Europæiske Kriminalpræventive Net 
(EUCPN).

NB: Denne artikel udelukker enhver harmonisering af medlemsstaternes love og forskrifter.

Artikel 83, stk. 1, i TEUF
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:da:PDF.
2 En beslutning om midler vil kræve en retsakt vedtaget af EU, som tillader oprettelse af en budgetpost (på EU's 
budget). 
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Denne artikel tillader strafferetlige bestemmelser vedrørende menneskehandel og 
seksuel udnyttelse af kvinder og børn og organiseret kriminalitet (men ikke vedrørende 
vold mod kvinder generelt). Dette betyder, at vold mod kvinder i forbindelse med seksuel 
udnyttelse (dvs. vold med det formål at forberede/lette/ledsage/dække over seksuel udnyttelse 
af kvinder) kan være genstand for minimumsregler i strafferetlige definitioner og sanktioner 
ved hjælp af et direktiv, så længe det sker samtidig med strafferetlige bestemmelser om 
seksuel udnyttelse af kvinder som sådan. Det samme gælder for organiseret kriminalitet.

Det sidste punktum i dette stykke åbner mulighed for nye områder gennem en 
passerellebestemmelse i tilfælde af "områder med kriminalitet af særlig grov karakter, der 
har en grænseoverskridende dimension". Den grænseoverskridende dimension kan være en 
"følge af overtrædelsernes karakter eller konsekvenser eller af et særligt behov for at 
bekæmpe dem på fælles grundlag". Det ville derfor være muligt at anmode Rådet om (ved en 
enstemmig beslutning) at aktivere bestemmelsen og tilføje kønsbestemt vold til listen. Dette 
ville være en måde at skabe et nyt retsgrundlag i straffesager på.

Artikel 83, stk. 2, i TEUF

Denne artikel giver mulighed for, at strafferetlige regler kan vedtages alene på grundlag af en 
foreliggende (særskilt) EU-harmoniseringsforanstaltning. Og kun visse områder 
harmoniseres. Inden for disse områder kan man beslutte at supplere de (ikke 
strafferetlige) foranstaltninger med strafferetlige sanktioner for at sikre deres effektivitet. 
Som eksempel kan nævnes:

- Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og 
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv 
(omarbejdning). I dette tilfælde skal det bemærkes, at direktivet allerede indeholder bøder, 
som skal idømmes af medlemsstaterne, men ikke nødvendigvis ved hjælp af straffeloven.

- Ligestillingsdirektivet, officielt Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om 
gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang 
til og levering af varer og tjenesteydelser, er et direktiv, som forbyder både direkte og 
indirekte kønsdiskrimination ved levering af varer og tjenesteydelser i EU.

§ 3: Andre muligheder for handling uden for strafferetten

A: Kan Istanbulkonventionen omdannes til et EU-instrument?

Kommissionen erklærer i sin opfølgning til Europa-Parlamentets beslutning om ligestilling 
mellem kvinder og mænd i EU (2010), som blev vedtaget af Kommissionen den 22. juni 
2011, at "eftersom Europarådet i øjeblikket er ved at lægge sidste hånd på sin konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, vil Kommissionen 
nærlæse den vedtagne tekst og overveje muligheden for at foreslå Rådet, at EU tiltræder 
konventionen. Konventionen vil derefter blive juridisk bindende for EU på de områder, hvor 
EU har kompetence i henhold til traktaten."

Kommissionen er i gang med at gennemføre en intern undersøgelse af muligheden for, at EU 
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tiltræder konventionen, af dens juridiske konsekvenser og dens merværdi.

Under alle omstændigheder er det klart, at tiltrædelsen ville være et vigtigt politisk 
budskab.

B: Statistiske oplysninger

Parlamentet har i flere beslutninger indtrængende opfordret medlemsstaterne til at fremlægge 
data om vold mod kvinder. Desuden har Rådet i sin konklusion fra december 2012 opfordret 
til at forbedre indsamlingen og udbredelsen af sammenlignelige, pålidelige og regelmæssigt 
ajourførte data vedrørende alle former for vold mod kvinder på såvel nationalt plan som EU-
plan. Der findes i dag kun få indikatorer til at måle vold mod kvinder, da der ikke er indført 
principper for klassifikationssystemer for forbrydelser til statistisk brug i EU, og der ikke er 
en fælles vedtaget metodologi til at indhente sammenlignelige administrative data. Dette var 
også grunden til, at Ligestillingsinstituttets ligestillingsindeks ikke kunne tage behørigt højde 
for vold mod kvinder.

I juni 2011 stillede Kommissionen et forslag til forordning om europæiske statistikker over 
sikkerhed mod kriminalitet (COM(2011)0335), som har til hensigt at indføre en fælles ramme 
for udarbejdelse af europæiske statistikker, baseret på en husholdnings-/personlig 
undersøgelse i de respektive medlemsstater. I LIBE-Udvalget har man udfordret 
Kommissionens forslag, bl.a. med hensyn til: det foreslåede budget (som betragtes som for 
højt og ubegrundet), den statistiske metodologi (som betragtes som for subjektiv) og 
undtagelsen i artikel 3 (som fastslår, at Frankrig og Irland ikke skal være forpligtet til at 
indsamle data om vold mellem medlemmer af samme husholdning). Europa-Parlamentet 
forkastede derfor forslaget i plenarforsamlingen og opfordrede Kommissionen til at stille et 
nyt forslag. Der er derfor stadig behov for et nyt forslag til EU-lovgivning, som indfører 
et sammenhængende system for indsamling af statistiske oplysninger om vold mod 
kvinder i medlemsstaterne.

C: Skamfering af kvinders kønsdele

Skamfering af kvinders kønsdele er anerkendt internationalt som en overtrædelse af pigers og 
kvinders menneskerettigheder. Den afspejler en dybt rodfæstet ulighed mellem kønnene og 
udgør en ekstrem form for diskrimination mod kvinder. Den udføres næsten altid på 
mindreårige og er en overtrædelse af børns rettigheder. Det er uden al tvivl en af de mest 
grusomme former for kønsbestemt vold.

Kommissionen iværksatte i år en offentlig høring om skamfering af kvinders kønsdele og er i 
øjeblikket i færd med at analysere de 68 svar. Dette vil ligesom Ligestillingsinstituttets 
rapport om skamfering af kvinders kønsdele indgå i yderligere politiske initiativer, som skal 
dække både interne og eksterne spørgsmål. Disse initiativer vil muligvis blive lanceret 
omkring den internationale dag mod vold mod kvinder (25. november), men det nøjagtige 
format og indholdet er endnu ikke fastlagt.

Vi mener, at Kommissionen kunne foreslå en EU-handlingsplan mod skamfering af kvinders 
kønsdele, som skulle behandle flere emner såsom forebyggelse og beskyttelse. Denne 
handlingsplan kunne tage fat på det presserende behov for på EU-plan at udvikle fælles, 
sammenlignelige indikatorer og mekanismer til at overvåge forekomsten af skamfering af 
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kvinders kønsdele i EU og evaluere gennemførelsen af politikker og lovgivning samt de 
støtteforanstaltninger, der tilbydes ofrene. 

Der bør vedtages en fælles EU-politik for kvinder og piger, som søger asyl på grund af 
skamfering af kvinders kønsdele. Denne politik skal tage højde for internationalt vedtagne 
standarder, og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) kunne medtage skamfering af 
kvinders kønsdele som en integreret dimension i arbejdet med uddannelse og oplysning. EU 
bør desuden aktivt tage spørgsmålet om skamfering af kvinders kønsdele op i sin politiske 
dialog med ikkemedlemsstater.

D: Europæisk år mod vold mod kvinder

Kommissionen bør inden for de næste tre år fastsætte et europæisk år mod vold mod kvinder 
med det formål at øge bevidstheden blandt borgerne.

E: En EU-koordinator mod menneskehandel og vold

Europa-Kommissionen kun vedtage at udvide mandatet for EU's koordinator mod 
menneskehandel til også at omfatte vold mod kvinder. Dette ville give koordinatoren 
mulighed for at tage ansvaret for at forbedre koordinationen og sammenhængen mellem EU-
institutionerne, EU-agenturerne, medlemsstaterne og internationale aktører og udvikle 
eksisterende og nye EU-politikker til at bekæmpe ikke kun menneskehandel, men også vold 
mod kvinder.

Denne løsning ville medføre større effektivitet og mindre omkostninger, end det ville at 
oprette en ny EU-koordinator mod vold, og det ville bygge på den i forvejen eksisterende 
erfaring hos koordinatoren mod menneskehandel.

§ 4: Mulige emner, som skal undersøges i betænkningen og henstillingerne

Med henblik på betænkningen foreslår ordføreren, at man undersøger muligheden for 
følgende lovgivningsmæssige muligheder:

1. At anmode om et direktiv, der fastsætter foranstaltninger til at fremme eller støtte 
medlemsstaternes handling inden for forebyggelse af vold (navnlig for indsamling og 
udveksling af oplysninger, uddannelse af de involverede embedsmænd, udveksling af 
erfaringer og god praksis, skabelse af øget opmærksomhed, midler osv.).

2. At anmode Kommissionen om at stille et revideret forslag til en forordning om europæiske 
statistikker, som også skulle omfatte et sammenhængende system for indsamling af statistiske 
oplysninger om vold mod kvinder i medlemsstaterne.

Ordføreren foreslår desuden, at man også undersøger følgende muligheder, som, selv om de 
ikke er forslag til EU-lovgivning, ville bane vejen for vigtige skridt fremover:

3 At anmode Rådet om at aktivere passerellebestemmelsen, dvs. vedtage en enstemmig 
beslutning om at udpege kønsbestemt vold (herunder skamfering af kvinders kønsdele) som et 
kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1.

4. At anmode Kommissionen om at iværksætte proceduren for EU's tiltrædelse af 
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Istanbulkonventionen om vold mod kvinder, når den har evalueret, hvilken indvirkning dette 
ville have.

5. At anmode Kommissionen om at fremlægge en EU-strategi og -handlingsplan for 
bekæmpelse af vold mod kvinder.

6. At anmode Kommissionen om at udvide mandatet for EU's koordinator mod 
menneskehandel til også at omfatte vold mod kvinder.

7. At anmode Kommissionen om at fastsætte et europæisk år for bekæmpelse af vold mod 
kvinder inden for de næste tre år.


