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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:

A. der henviser til, at kvinder er i større risiko for at blive ofre for seksuel tortur; 

B. der henviser til, at skamfering af kvinders kønsorganer udgør en overtrædelse af FN-
konventionen mod tortur; 

C. der henviser til, at FN-Kvindekommissionen har opfordret til et forbud mod stening, idet 
den betragter det som en form for tortur; 

D. der henviser til, at FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige 
henrettelser har udtalt, at lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle (LGBT) er "mere 
sårbare over for vold og menneskerettighedskrænkelser";

1. opfordrer indtrængende EU til at sikre, at tredjelande beskytter kvinder og piger imod 
tortur ved at gøre støtte betinget heraf; opfordrer Rådet til at suspendere støtten til lande, 
der praktiserer tortur, og at anvende støtten til at hjælpe ofrene; opfordrer Kommissionen 
til at sikre, at alle nye frihandelsaftaler med tredjelande indeholder bestemmelser om 
strenge forpligtelser, som sikrer kvinder; 

2. understreger, at der fortsat er behov for, at EU samarbejder med tredjelande for at udrydde 
skamfering af kvinders kønsorganer; minder de medlemsstater, hvis nationale lovgivning 
kriminaliserer skamfering af kvinders kønsorganer, om, at de skal overholde denne 
lovgivning; 

3. støtter et forbud mod stening; understreger, at det er en barbarisk henrettelsesmetode; 

4. fordømmer alle former for vold i hjemmet, især æresdrab, tvangsægteskaber og 
medgiftsdød; bekræfter, at EU skal behandle disse som former for tortur;

5. bifalder Den Internationale Straffedomstols optagelse af kønsbestemte forbrydelser, 
herunder voldtægt, seksuelle overgreb og seksuel ydmygelse, som former for tortur, og 
dens anbefaling om, at disse forbrydelser betragtes som krigsforbrydelser;

6. opfordrer EU til i sine menneskerettighedsdialoger med tredjelande at fremme 
forebyggelse, efterforskning og retsforfølgning af vold mod kvinder;

7. udtrykker sin bekymring over menneskerettighedskrænkelser mod formodede eller 
faktiske lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle;

8. fastholder, at den manglende adskillelse af transseksuelle kvindelige fanger fra mandlige 
fanger er både grusom og umenneskelig.


