
PA\886569SV.doc PE478.445v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

2011/2185(INI)

21.12.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till underutskottet för mänskliga rättigheter

över årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2010 och 
Europeiska unionens politik på området, inbegripet följderna för EU:s 
strategipolitik för mänskliga rättigheter
(2011/2185(INI))

Föredragande: Teresa Jimenez-Becerril Barrio



PE478.445v01-00 2/5 PA\886569SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\886569SV.doc 3/5 PE478.445v01-00

SV

FÖRSLAG

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

– med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 
(Cedaw) och dess frivilliga protokoll,

– med beaktande av FN:s deklaration om skydd av kvinnor och barn i nödsituationer och 
vid väpnad konflikt, samt säkerhetsrådets resolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008),

– med beaktande av EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor och kampen mot alla 
former av diskriminering av dem,

– med beaktande av det åtgärdsinriktade dokumentet om förstärkning av EU:s yttre 
dimension när det gäller åtgärder mot människohandel: Övergripande EU-åtgärder mot 
människohandel,

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

A. Kvinnors rättigheter, såsom de har erkänts i internationella konventioner och rättsliga 
normer, bör systematiskt göras till en hörnsten i alla bilaterala förbindelser, särskilt med 
tredjeländer som EU har ingått associerings- och samarbetsavtal med.

B. Diskriminering av kvinnor kan inte motiveras på politiska, religiösa eller kulturella 
grunder.

C. Sexuellt våld i form av massvåldtäkter, människohandel och andra former av 
sexuella övergrepp mot kvinnor och barn används fortfarande som taktik i 
konfliktområden runtom i världen trots att detta är oacceptabelt.

D. Kvinnor spelar vanligen en viktig roll i uppbyggnaden av fred efter krig, bland annat när 
det gäller konfliktlösnings-, försonings- och återuppbyggnadsprocessen.

1. Europaparlamentet välkomnar Europeiska kommissionens kvinnostadga, som främjar 
jämställdhet mellan kvinnor och män på både EU-nivå och internationell nivå, och EU:s 
handlingsplan för jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors egenmakt i 
utvecklingssamarbetet för perioden 2010–2015, och manar till ett påskyndat arbete med 
att uppnå millennieutvecklingsmålen om jämställdhet mellan kvinnor och män och 
mödrahälsa.

2. Europaparlamentet begär att större hänsyn ska tas till kvinnors rättigheter i all politik och 
alla finansiella instrument som rör yttre åtgärder i syfte att öka likställningen av kvinnor 
och män genom geografiska och tematiska program och förbättra samordningen mellan de 
olika instrumenten. 

3. Europaparlamentet upprepar att kvinnors rättigheter bör vara en viktig del av dels de 
dialoger om de mänskliga rättigheterna som förs av EU, dels EU:s politiska dialog med 
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tredjeländer med vilka samarbets- eller associeringsavtal har ingåtts, i linje med 
klausulerna om mänskliga rättigheter i dessa avtal. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och rådet att vidta alla lämpliga åtgärder vid ett eventuellt åsidosättande av dessa 
bestämmelser.

4. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen och rådet att ytterligare uppmuntra 
tredjeländer att införa särskilda bestämmelser om kvinnors rättigheter i sin lagstiftning, att 
garantera att dessa rättigheter respekteras och att genomföra en politik och mekanismer 
där hänsyn tas till kön, för att involvera kvinnor mer i det offentliga beslutsfattandet, både 
politiskt, ekonomiskt och socialt.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ställa frågan om kvinnors rättigheter i 
centrum för förhandlingarna med kandidatländer, och erinrar om att Turkiet är skyldigt att 
uppnå synbara och konkreta resultat i tillämpningen av principen om jämställdhet och 
respekt för kvinnors rättigheter.

6. Europaparlamentet understryker att målen för den politiska dialogen också bör innefatta 
ett avstående från alla förbehåll avseende Cedaw och en ratificering av dess frivilliga 
protokoll av alla partnerstater.

7. Europaparlamentet erkänner den positiva roll som innehas av det europeiska instrumentet 
för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) för att skydda kvinnors rättigheter och 
försvarare av kvinnors rättigheter, och välkomnar de regionala och tematiska kampanjer 
som anordnas, i linje med EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor, sexuellt våld 
mot kvinnor i konflikter, tvångsäktenskap och tidiga äktenskap, kvinnlig könsstympning 
och kvinnors deltagande i den demokratiska processen.

8. Europaparlamentet uppmanar emellertid kommissionen att utnyttja detta instrument 
ytterligare för att hantera alla former av våld mot kvinnor, samt att utveckla åtgärder för 
att stärka kvinnors rättigheter och deras ställning i samhället.

9. Europaparlamentet erinrar om att rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om 
uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller 
som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga 
myndigheterna, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 
18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, är användbara verktyg för att skydda offer för 
människohandel och bör genomföras fullt ut.

10. Europaparlamentet understryker att underlåtenhet att registrera barn, särskilt flickor, är en 
första vägran av deras rättigheter. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att stödja 
registrering av födslar i tredjeländer när så är nödvändigt.

11. Europaparlamentet erkänner den roll som EIDMR och andra instrument spelar för att 
bygga upp demokratin i tredjeländer och erinrar om att demokratin innefattar kvinnors 
fullständiga deltagande i det offentliga livet, såsom framgår efter den arabiska våren och 
såsom fastställs i internationella och regionala instrument, exempelvis protokollet om 
kvinnors rättigheter i Afrika till Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens 
rättigheter. 
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12. Europaparlamentet välkomnar närvaron av en expert på genusfrågor i de flesta av EU:s 
valobservatörsuppdrag och den uppmärksamhet som ges till kvinnors deltagande i 
valprocesserna, och kräver att slutsatserna i valobservatörsuppdragens rapporter i denna 
fråga ska kanaliseras till geografiska och tematiska program i de berörda länderna.

13. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av UN Women och uppmanar EU att ha ett nära 
samarbete med institutionen på internationell, regional och nationell nivå för att åberopa 
kvinnors rättigheter.

14. Europaparlamentet stöder helhjärtat användningen av jämställdhetsrådgivare eller 
kontaktpunkter för jämställdhetsfrågor i samband med EU-delegationer och vid uppdrag 
som faller inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, och 
uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant att säkra att de ges tillräckliga 
resurser och befogenheter.

15. Europaparlamentet kräver särskilt stöd från Europeiska jämställdhetsinstitutet för 
insamling, bearbetning och spridning av effektiv praxis när det gäller integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv vid genomförande av Peking-indikatorerna inom området för 
kvinnors rättigheter.

16. Europaparlamentet åtar sig att mer systematiskt inkludera kvinnors rättigheter i sina egna 
debatter och resolutioner om mänskliga rättigheter, samt att använda nätverket för 
Sacharovpriset, särskilt kvinnliga vinnare av priset, för att främja kvinnors rättigheter i 
världen.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bidra till att bekämpa selektiv abort, 
eftersom bilden av en dotter som en börda och en son som ekonomisk försörjare 
fortfarande har stor genomslagskraft i många samhällen.


