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Syftet med detta arbetsdokument är att redovisa för den lagstiftning som gäller för 
bekämpande av våld mot kvinnor (eller närliggande frågor), att identifiera eventuella rättsliga 
grunder för ett direktiv (eller en uppsättning direktiv) och att föreslå andra idéer för åtgärder 
på EU-nivå i denna viktiga fråga. 

Det är således ett sätt att samla idéer och skapa debatt bland FEMM-utskottets 
skuggföredraganden och ledamöter med målet att utarbeta och i oktober 2013 presentera 
ett betänkande som avser lagstiftningsinitiativ om bekämpande av våld mot kvinnor och 
innehåller både en resolution och ett förslag till ett EU-direktiv.

1: Rättsakter som redan antagits på området

Direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för 
brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av 
rådets rambeslut 2001/220/RIF1.

Huvudsyftet med detta direktiv är att se till att brottsoffer får rätt information, stöd och skydd 
och att de kan delta i straffrättsliga förfaranden, oavsett var i EU skadan inträffar. 

Direktivet omfattar också en uttömmande definition av könsrelaterat våld (skäl 17) och 
definierar våld i nära relationer (skäl 18).

Det bör understrykas att detta instrument handlar om skydd av brottsoffer och inte om 
förebyggande av våld eller om definition eller lagföring av brott. Det tillhandahåller snarare
en enhetlig behandling. 

Direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av 
människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 
2002/629/RIF2.

I detta direktiv fastställs minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder på 
området människohandel. Det inför också gemensamma bestämmelser, med beaktande av 
genusperspektivet, för att stärka de åtgärder som förebygger detta brott och förbättrar skyddet 
av dess offer (artikel 1).

Direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den europeiska skyddsordern3.

Det utgår från principen om ömsesidigt erkännande av domar och inkräktar inte på 
definitionen av de brott som åtalas eller bestraffas enligt nationell lagstiftning. Det tar inte 
heller upp förebyggande av våld.

Direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter 
och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning)4.

Detta direktiv definierar trakasserier och sexuella trakasserier som könsdiskrimineringar och 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:SV:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:SV:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:SV:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:SV:PDF
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erkänner att de bör förbjudas på såväl arbetsplatsen som vid tillträde till anställning, 
yrkesutbildning och utbildning. Det erkänner också betydelsen av förebyggande åtgärder för 
att komma åt orsakerna till sexuella trakasserier.

Direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om 
likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor 
och tjänster1.

Det definierar sexuella trakasserier och förebyggande åtgärder när det gäller tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster. Trakasserier och sexuella trakasserier i den mening 
som avses i detta direktiv ska betraktas som könsdiskriminering och därför förbjudas. 

2: Eventuell rättslig grund för framtida EU-lagstiftning för bekämpande av våld mot 
kvinnor på det straffrättsliga området

Först och främst konstaterar föredraganden att varken bestämmelserna om unionens mål och 
värderingar eller stadgan om de grundläggande rättigheterna kan utgöra någon rättslig grund 
för en lagstiftning inom ramen för ett straffrättsligt samarbete.

Bestämmelserna om målen och värderingarna ger faktiskt inga konkreta befogenheter att anta 
rättsligt bindande akter, och därför kan inte dessa bestämmelser användas som rättslig grund. 
Förklaring 19 om artikel 8 i EUF-fördraget kan inte heller användas som rättslig grund 
eftersom den endast uttrycker en avsikt att integrera kampen mot våld i hemmet i olika 
politikområden. 

Slutligen innebär denna stadga, enligt dess artikel 51.2 ”inte någon utvidgning av 
tillämpningsområdet för unionsrätten utanför unionens befogenheter, medför varken någon ny 
befogenhet eller någon ny uppgift för unionen och ändrar heller inte de befogenheter och 
uppgifter som fastställs i fördragen” vilket betyder att varken artikel 21 eller artikel 23 i 
stadgan kan utgöra någon rättslig grund.

Andra bestämmelser som skapar konkreta möjligheter till åtgärder ska dock också 
undersökas.

Artikel 84 i EUF-fördraget.

Denna artikel kan fungera som rättslig grund när det gäller insamlig och utbyte av 
information, utbildning av berörda tjänstemän, utbyte av erfarenheter och god praxis, 
informationsspridning och ökat medvetande, finansiering2, osv. i den mån det främjar och 
stödjer medlemsstaternas åtgärder.

Sådan verksamhet kan bygga på de erfarenheter som det europeiska nätverket för 
förebyggande av brottslighet (EUCPN) har gjort.

Observera att denna artikel utesluter all form av harmonisering av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:sv:PDF
2 Ett beslut om finansiering skulle kräva en rättsakt som antagits av EU och som medger upprättandet av 
en budgetpost (i unionens budget). 
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Artikel 83.1 i EUF-fördraget.

Denna artikel medger straffrättsliga bestämmelser som rör människohandel, sexuellt 
utnyttjande av kvinnor och barn samt organiserad brottslighet (dock inte om allmänt 
våld mot kvinnor). Detta betyder att våld mot kvinnor i samband med sexuellt utnyttjande 
(med andra ord våld för att förbereda/ underlätta/åtfölja/dölja sexuellt utnyttjande av kvinnor) 
får omfattas av minimiregler i straffrättsliga definitioner och påföljder genom ett direktiv, så 
länge detta sker parallellt med straffrättsliga bestämmelser om sexuellt utnyttjande av kvinnor 
i sig. Det samma gäller organiserad brottslighet.

Genom en övergångsklausul i den sista meningen i detta stycke ”områden med särskilt 
allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag” kan nya områden komma i fråga. 
Det gränsöverskridande inslaget kan bero på ”brottens karaktär eller effekter eller av 
ett särskilt behov av att bekämpa dem på gemensamma grunder”. Det skulle därför vara 
möjligt att be rådet aktivera klausulen (genom enhällighet) och lägga till könsrelaterat våld till 
listan. Detta skulle vara ett sätt att skapa en ny rättslig grund i straffrättsliga ärenden.

Artikel 83.2 i EUF-fördraget.

Enligt denna artikel kan straffrättsliga bestämmelser endast antas om det finns en (separat) 
harmoniseringsåtgärd på EU-nivå. Det är endast vissa områden som är harmoniserade. På 
dessa områden kan man välja att komplettera de (icke straffrättsliga) åtgärderna med 
straffrättsliga påföljder för att de ska bli effektiva. Till exempel:

– Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram 
för likabehandling, och direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av 
principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet 
(omarbetning). I detta fall bör det noteras att direktivet redan fastslår påföljder som ska 
tillämpas av medlemsstaterna, men inte nödvändigtvis genom straffrättslig lagstiftning.

– Direktivet om likabehandling av kvinnor och män, officiellt rådets direktiv 
2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om 
likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av 
varor och tjänster, är ett direktiv som förbjuder både direkt och indirekt 
könsdiskriminering vid tillhandahållandet av varor och tjänster i EU.

3: Andra möjligheter till åtgärder utanför straffrättslig lagstiftning

A: Kan Istanbulkonventionen införlivas som ett EU-instrument?

I sin uppföljning av Europaparlamentets resolution om jämställdhet mellan kvinnor och män 
i EU (2010) som antogs av kommissionen den 22 juni 2011 säger kommissionen att eftersom 
Europarådet för närvarande håller på att avsluta dess konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet kommer kommissionen att noga granska 
den antagna texten och överväga möjligheten att för rådet föreslå att EU ansluter sig till 
konventionen. Konventionen kommer därefter att bli rättsligt bindande för EU inom dess 
behörighetsområde enligt fördraget.

Kommissionen förbereder just nu en intern studie av EU:s möjligheter att ansluta sig till 
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konventionen, de rättsliga konsekvenserna och mervärdet.

Det är under alla omständigheter klart att en anslutning skulle sända en viktig politisk 
signal.

B: Statistik

I flera resolutioner har parlamentet uppmanat medlemsstaterna att tillhandahålla statistik om 
våld mot kvinnor. Dessutom har rådet i sina slutsatser från december 2012 krävt att 
insamlingen och spridningen av jämförbar, tillförlitlig och regelbundet uppdaterat statistik om 
alla typer av våld mot kvinnor på både nationell nivå och EU-nivå måste förbättras. I dag 
finns det få indikatorer som kan mäta våld mot kvinnor eftersom det inte finns några regler 
om brottsklassificeringssystem för statistisk användning i EU och ingen överenskommen 
gemensam metod för att åstadkomma jämförbara administrativa uppgifter. Detta var också 
anledningen till varför det jämställdhetsindex som tagits fram av 
Europeiska jämställdhetsinstitutet inte kunde beakta våld mot kvinnor på korrekt sätt.

I juni 2011 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om europeisk statistik om
trygghet mot brott (KOM(2011)0335) i syfte att upprätta ett gemensamt ramverk för att få 
fram europeisk statistik, baserat på en undersökning av hushåll/individer i respektive 
medlemsstat. I LIBE-utskottet har kommissionens förslag ifrågasatts, bland annat den 
föreslagna budgeten (stor och omotiverad), den statistiska metoden (för subjektiv) och 
undantaget enligt artikel 3 (Frankrike och Irland ska inte behöva samla in uppgifter om våld 
mellan medlemmar i samma hushåll). Parlamentet förkastade därför förslaget i plenum och 
bad kommissionen lägga fram ett nytt förslag. Det behövs därför fortfarande ett nytt 
förslag till EU-lagstiftning som inför ett konsekvent system för insamling av statistik om 
våld mot kvinnor i medlemsstaterna.

C: Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning är internationellt erkänt som en kränkning av flickors och kvinnors 
mänskliga rättigheter. Det är ett uttryck för den djupt rotade ojämlikheten mellan könen och 
utgör en extrem form av diskriminering av kvinnor. Diskrimineringen riktas nästan alltid mot 
minderåriga och är en kränkning av barns rättigheter. Det är tveklöst en av de grymmaste 
formerna av könsrelaterat våld.

Kommissionen inledde i år en offentlig utfrågning om kvinnlig könsstympning och analyserar 
för närvarande de 68 svaren. Detta, liksom rapporten från Europeiska jämställdhetsinstitutet 
om kvinnlig könsstympning, kommer att ge upphov till flera politiska initiativ om både 
interna och externa frågor. Dessa initiativ kan lanseras i samband med den internationella 
dagen mot våld mot kvinnor (25 november), men det exakta formatet och innehållet är 
fortfarande inte bestämt.

Vi anser att kommissionen skulle kunna föreslå en åtgärdsplan om kvinnlig könsstympning, 
där flera frågor tas upp, såväl förebyggande åtgärder som skydd. Detta kunde vara ett svar på 
det akuta behovet av gemensamma, jämförbara indikatorer och mekanismer för att övervaka 
förekomsten av kvinnlig könsstympning i EU, utvärderingen av hur strategier och lagstiftning 
genomförs och av stödtjänsterna för offren. 
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En gemensam EU-politik bör antas för kvinnor och flickor som söker asyl på grund av 
kvinnlig könsstympning, som beaktar internationellt överenskomna standarder, och 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor kan inkludera kvinnlig könsstympning som 
en integrerad dimension i arbetet med utbildning och informationsspridning. EU bör dessutom 
aktivt ta itu med frågan om kvinnlig könsstympning i sin politiska dialog med länder utanför 
EU.

D: EU-år för att avskaffa våld mot kvinnor

Kommissionen bör inrätta ett europeiskt år mot våld mot kvinnor inom de närmaste tre åren 
för att göra de europeiska medborgarna medvetna om problemet.

E: En EU-samordnare för kampen mot människohandel och våld

Kommissionen kan besluta att utöka mandatet för EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel till att omfatta även våld mot kvinnor. Samordnaren skulle då kunna vara 
ansvarig för att förbättra samordningen och samsynen bland EU:s institutioner, byråer, 
medlemsstater och bland internationella aktörer, och för att utveckla befintliga och nya 
EU-strategier för att bekämpa såväl människohandel som kvinnlig könsstympning.

Denna lösning skulle vara mer effektiv och innebära lägre kostnader än en ny EU-samordnare 
mot våld, och skulle bygga på den redan existerande erfarenhet som samordnaren för kampen 
mot människohandel har.

4: Frågor som skulle kunna utredas i betänkandet och rekommendationerna

När betänkandet utarbetas föreslår föredraganden att möjligheten att vidta följande 
lagstiftningsåtgärder utreds:

1. Begära ett direktiv som fastställer åtgärder för att främja och stödja medlemsstaternas 
insatser inom det våldsförebyggande arbetet (samla in och utbyta information, utbilda berörda 
tjänstemän, utbyta erfarenheter och god praxis, skapa medvetande, finansiera m.m.).

2. Begära att kommissionen lägger fram ett omarbetat förslag till förordning om europeisk 
statistik som också skulle omfatta ett konsekvent system för att samla in statistik om kvinnlig 
könsstympning i medlemsstaterna.

Föredraganden föreslår dessutom att följande alternativ utreds även om de inte är förslag till 
EU-lagstiftning, eftersom de skulle bana väg för viktiga framsteg i framtiden:

3. Begära att rådet aktiverar övergångsklausulen, nämligen att fatta ett enhälligt beslut som 
identifierar könsrelaterat våld (inklusive kvinnlig könsstympning) som ett av de områden av 
brottlighet som tas upp i artikel 83.1.

4. Begära att kommissionen inleder EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om våld mot 
kvinnor, efter att ha utvärderat konsekvenserna av detta.

5. Begära att kommissionen lägger fram en EU-omfattande strategi och en åtgärdsplan för att 
bekämpa våld mot kvinnor.
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6. Begära att kommissionen utökar mandatet för EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel till att omfatta även våld mot kvinnor.

7. Begära att kommissionen inom de närmaste tre åren inrättar ett EU-år för att avskaffa 
våldet mot kvinnor.


