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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union
(2013/2115(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til De Forenede Nationers konvention fra 1989 om barnets rettigheder, 
særligt artikel 24 og 28,

– der henviser til FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder,

– der henviser til artikel 12 i FN's internationale konvention om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder,

– der henviser til FN-konventionen om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres 
familiemedlemmers rettigheder,

– der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

– der henviser til Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet,

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention om ordentlige 
arbejdsforhold for husarbejdere,

– der henviser til fortolkningen af artikel 13 og 17 i den europæiske socialpagt fra Den 
Europæiske Komité for Sociale Rettigheder,

– der henviser til artikel 79, 153 og 168 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig 
artikel 1, 14, 31, 35 og 47,

– der henviser til "Stockholmprogrammet - Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste 
og til deres beskyttelse"1,

– der henviser til Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om definition af hjælp 
til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om 
minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold3,

                                               
1 EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.
2 EFT L 328 af 5.12.2002, s. 17.
3 EUT L 168 af 6.2.2009, s. 24.
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 
2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold1,

– der henviser til Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af 
opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller 
som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente 
myndigheder2,

– der henviser til det europæiske forskningsprojekt Clandestino og projektet om 
overgangsperioder for papirløse arbejdstagere, der begge er finansieret under det sjette 
rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. juni 2013 med titlen "Den fjerde 
årsrapport om indvandring og asyl (2012)" (COM(2013)0422),

– der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om begrænsning af uligheder på 
sundhedsområdet i EU3,

– der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 med titlen "Krisens konsekvenser for sårbare 
gruppers adgang til pleje"4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2013), 

A. der henviser til, at begrebet "papirløs indvandrer" er defineret som en 
tredjelandsstatsborger, hvis tilstedeværelse på en medlemsstats område ikke opfylder eller 
ikke længere opfylder de betingelser for indrejse, der er fastsat i artikel 5 i 
Schengengrænsekodeksen, eller andre betingelser for indrejse, tilstedeværelse eller ophold 
i den pågældende medlemsstat5, og hvor indvandringsmyndighedernes opdagelse vil føre 
til en afgørelse om tilbagesendelse eller udvisning;

B. der henviser til, at en medlemsstat har ret til at fastlægge sin egen indvandringspolitik; der 
henviser til, at indvandreres grundlæggende rettigheder dog skal beskyttes og sikres i 
overensstemmelse med EU-retten og folkeretten, som medlemsstaterne er bundet af;

C. der henviser til, at papirløse indvandrere på grund af deres retsstilling ofte nægtes adgang 
til anstændige boligforhold, grundlæggende og akut lægehjælp og uddannelse; der 
henviser til, at deres papirløse retlige status forhindrer dem i at opnå beskyttelse imod 
beskæftigelsesmæssig udnyttelse på arbejdspladsen eller fysisk og mental overlast; der 
henviser til, at retlig status ikke giver dem mulighed for adgang til retfærdighed:

                                               
1 EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98.
2 EUT L 261 af 6.8.2004, s. 19.
3 EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 25.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0328.
5 Artikel 3 i direktiv 2008/115/EF.
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D. der henviser til, at papirløse indvandrerkvinder og deres uforsørgede børn er særligt 
sårbare over for de risici, der opstår som følge af denne retlige status, idet de i højere grad 
end mænd er udsat for risikoen for at lide fysisk og mental overlast, dårlige arbejdsvilkår, 
arbejdsgiveres udnyttelse af deres arbejdskraft og dobbeltdiskrimination på grundlag af 
både race og køn;

E. der henviser til, at papirløse indvandrere har begrænset adgang til socialt boligbyggeri og 
fortsat er afhængige af det private boligmarked; der henviser til, at papirløse 
indvandrerkvinder er i særlig fare for at blive udsat for misbrug i form af fysiske eller 
seksuelle overgreb fra private boligudlejeres side;

F. der henviser til, at papirløse indvandrerkvinder har større risiko for at blive ofre for vold 
og misbrug; der henviser til, at offentlige krisecentre for kvinder er underlagt kravet om en 
retlig form for identifikation eller opholdstilladelse, og til, at ofre derfor ikke har andet 
valg end at forblive i en situation, hvor de lider overlast, eller flygte og stå uden tag over 
hovedet; der henviser til, at disse kvinder risikerer at blive udvist, hvis de kontakter 
politiet;

G. der henviser til, at der er stor forskel på adgangen til sundhedstjenester, som 
medlemsstaterne yder illegale indvandrere, og de betingelser, som de pålægger udbyderne 
af sundhedstjenester med hensyn til indberetning osv. af papirløse indvandrere;

H. der henviser til, at adgang til de mest grundlæggende sundhedstjenester, f.eks. akut 
lægehjælp, er uhyre begrænset, hvis ikke umulig at opnå, for papirløse indvandrere på 
grund af identifikationskravet, store udgifter til behandling og frygten for at blive opdaget 
og indberettet til myndighederne; der henviser til, at navnlig papirløse indvandrerkvinder 
er i risikogruppen, idet de ikke tilbydes kønsspecifikke sundhedstjenester, f.eks. 
graviditets-, fødsels- og efterfødselstjenester; der henviser til, at nogle papirløse 
indvandrere ikke en gang er bekendt med deres sundhedsmæssige rettigheder i 
værtslandet;

I. der henviser til, at frygten for at blive opdaget og indberettet til myndighederne forhindrer 
papirløse indvandrerkvinder i at søge hjælp i voldelige situationer, selv fra ngo'er, der 
specialiserer sig i retshjælp til indvandrere; der henviser til, at disse indvandrere derfor 
ikke kender deres rettigheder og ikke får dem sikret; der henviser til, at det derfor også er 
vanskeligt for civilsamfundsorganisationer at yde hjælp og støtte;

J. der henviser til, at indvandrerbørn fra papirløse familier forhindres i at gå i skole på grund 
af deres pårørendes frygt for opdagelse og manglende evne til at tilvejebringe officielle 
dokumenter til tilmelding;

K. der henviser til, at den stigende efterspørgsel efter arbejdstagere i husholdnings- og 
plejesektorerne tiltrækker et stort antal indvandrerkvinder, hvoraf mange er papirløse; der 
henviser til, at papirløse kvinder, der arbejder i denne sektor, er mest sårbare over for lav 
løn, mental overlast, tilbageholdelse af løn og pas og sommetider endda fysisk overlast fra 
arbejdsgivernes side; der henviser til, at papirløse kvinder sjældent søger om erstatning i 
retten;
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L. der henviser til, at papirløse indvandrere befinder sig i et juridisk tomrum1 og derfor ikke 
er beskyttet imod vilkårlig tilbageholdelse og/eller yderligere frihedsberøvelse. 

M. der henviser til, at papirløse indvandrerkvinder er særligt sårbare over for at lide fysisk og 
mental overlast på tilbageholdelsestidspunktet og i centrene for frihedsberøvelse;

Henstillinger

1. minder om, at behovet for at beskytte papirløse indvandreres grundlæggende rettigheder 
gentagne gange er understreget af internationale organisationer, f.eks. Europarådets 
Parlamentariske Forsamling, og i FN's internationale menneskerettighedsinstrumenter og 
EU-retten;

2. opfordrer medlemsstaterne til at anvende direktivet om hjælp til ulovlig indrejse på en 
måde, som ikke begrænser muligheden for, at papirløse indvandrere kan leje boliger på 
det frie marked, således at risikoen for udnyttelse og misbrug mindskes;

3. minder om artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention om respekt for en 
persons fysiske integritet og opfordrer derfor medlemsstaterne til at ophæve kravet om at 
fremlægge dokumentation for at få adgang til offentlige krisecentre for de papirløse 
indvandrere, der er mest sårbare;

4. opfordrer medlemsstaterne til at adskille sundhedspolitikker fra indvandringspolitikker og 
således undgå at pålægge udbydere af sundhedstjenester en forpligtelse til at indberette 
papirløse indvandrere; opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at afholde sig fra at kræve, 
at skoler indberetter skoletilmelding af børn af papirløse indvandrere;

5. minder om, at rettighederne i direktivet om ofre ikke afhænger af ofrenes opholdsstatus2; 
opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at adskille retsforfølgning af 
voldssager over for papirløse indvandrerkvinder fra indvandringskontrol, således at ofrene 
i sikkerhed kan indberette forbrydelser;

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre korrekt gennemførelse af sikkerhedsklausulen i 
artikel 6 i direktivet om sanktioner over for arbejdsgivere, i henhold til hvilken 
medlemsstaterne skal etablere ordninger, der gør det muligt for papirløse vandrende 
arbejdstagere at indgive en klage over en arbejdsgiver med henblik på manglende 
betaling; opfordrer medlemsstaterne, ngo'er og alle andre civilsamfundsorganisationer, der 
tager sig af papirløse indvandrere, til at etablere kampagner til oplysning af papirløse 
indvandrere om denne ret;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen som led i en fremtidig revision af direktivet om 
sanktioner over for arbejdsgivere til at skabe mulighed for etablering af ordninger, der gør 
det muligt for illegale indvandrere at indgive anonyme, formelle klager imod en 
arbejdsgiver, der misbruger sin stilling;

                                               
1 Hvor papirløse indvandrere tilbageholdes og identificeres af indvandringsmyndighederne, og der er udstedt en 
afgørelse om udsendelse, som derefter udsættes, men hvor de pågældende indvandrere ikke er i besiddelse af 
dokumentation for udsættelsen af afgørelsen om udsendelse.
2 Betragtning 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for 
kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse.



PR\1004476DA.doc 7/9 PE519.756v01-00

DA

8. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre tilbagesendelsesdirektivet fuldt ud og 
udstede en attest om udsættelsen af udsendelse som fastsat i direktivet for at undgå 
situationer, hvor de berørte befinder sig i et juridisk tomrum;

9. opfordrer Kommissionen i forbindelse med evalueringen af tilbagesendelsesdirektivet at 
revidere det ved at styrke beskyttelsen af frihedsberøvede indvandreres grundlæggende 
rettigheder; 

10. minder om, at medlemsstaterne i overensstemmelse med tilbagesendelsesdirektivet er 
forpligtet til at behandle tredjelandsstatsborgere i centre for frihedsberøvede "humant og 
værdigt" med fuld respekt for deres grundlæggende rettigheder; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at undersøge enhver klage over fysisk overlast rettet imod de 
frihedsberøvede personer;

11. opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres samarbejde med ngo'er og 
civilsamfundsorganisationer, der behandler dette spørgsmål, for at finde alternativer til 
centre for frihedsberøvede;

12. opfordrer Unionen og dens medlemsstater til at skabe muligheder for støtte til 
organisationer, der tilbyder retlig, humanitær og social assistance til papirløse 
indvandrerkvinder;

13. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 
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BAGGRUND FOR FORSLAGET

En "papirløs indvandrer" er defineret som en tredjelandsstatsborger, hvis ophold i Unionen på 
det pågældende tidspunkt er ulovligt, og som således ikke er i besiddelse af en gyldig 
opholdstilladelse. Indvandreren har enten opnået ulovlig adgang til Unionen, opholdt sig 
længere på det pågældende område end perioden fastsat i dennes visum eller fået sin 
ansøgning om asyl afvist. Papirløse indvandrere befinder sig således i et juridisk tomrum, 
hvor de er tilbageholdt og identificeret af indvandringsmyndighederne, og hvor der er udstedt 
en afgørelse om udsendelse, men hvor afgørelsen ikke er effektueret eller er udsat, og hvor 
myndighederne ikke har udstedt en formel attest til dokumentation af afgørelsen om 
udsættelse til indvandreren. I disse tilfælde risikerer indvandreren at blive arresteret og 
tilbageholdt igen og har ikke adgang til sine rettigheder. Papirløse indvandrere har som følge 
af deres retlige status begrænset eller ingen adgang til de grundlæggende tjenester i 
værtslandet. Adgang til akut lægehjælp eller underskrivelse af boligpapirer eller tilmelding til 
undervisning kræver kontrakter med gyldig identifikation og/eller dokumentation for 
opholdstilladelse, og papirløse indvandrere kan ikke fremlægge den nødvendige 
identifikation. Derudover er der frygten for at blive indberettet af udbyderen af den 
pågældende tjeneste til indvandringsmyndighederne. Der er forskellige krav til indberetning i 
medlemsstaterne alt efter den tjeneste, der ydes, og selv om professorer eller læger ikke 
nødvendigvis er forpligtet i henhold til lovgivningen til at indberette ulovlige indvandrere, er 
der ingen garanti for, at de ikke vil gøre det. Det siger sig selv, at anmeldelse til politiet af 
forbrydelser eller udnyttelse fra arbejdsgivers side er umulig.

Situationen for papirløse indvandrerkvinder er som altid værre end for mandlige indvandrere. 
De risikerer dobbeltdiskriminering på grund af deres køn og retlige status (eller endog 
tredobbelt diskrimination, hvis raceproblematikken medregnes). Indvandrerkvinder er 
generelt mere sårbare over for at lide fysisk overlast, men papirløse indvandrerkvinder er 
endnu mere sårbare, idet deres retlige status sætter dem i en situation, hvor de ikke kan 
kontakte politiet eller hospitaler eller krisecentre for at modtage hjælp, og den misbrugende 
part er klar over dette og udnytter situationen. Der har f.eks. været tilfælde, hvor skruppelløse 
boligudlejere har udnyttet papirløse indvandrerkvinders sårbarhed og misbrugt dem fysisk og 
seksuelt til gengæld for et sted at bo. Papirløse indvandrerkvinder, som oplever denne 
situation, kan ikke få adgang til krisecentre for kvinder. De fleste offentlige krisecentre for 
kvinder kræver fremlæggelse af en eller anden form for identifikation for at modtage den 
pågældende person, så ofrene står tilbage med det frygtelige valg mellem fortsat at blive 
misbrugt eller at stå uden tag over hovedet. 

Derudover kan papirløse indvandrerkvinder ikke få adgang til kønsspecifikke 
sundhedstjenester, f.eks. graviditets- og efterfødselstjenester. Og endnu værre er det, at disse 
kvinder ofte er bange for at kontakte de ngo'er og civilsamfundsorganisationer, som rent 
faktisk kan hjælpe dem, og det er endvidere vanskeligt for ngo'erne at kontakte de 
pågældende kvinder.

De henstillinger, der er foreslået i betænkningen, omhandler tre vigtige punkter. For det første 
opfordres medlemsstaterne til at adskille indvandrings- og sundhedspolitikker fra sundhed og 
uddannelse og retsforfølgning af forbrydelser imod papirløse indvandrere. Adgang til 
grundlæggende sundhedstjenester, uddannelse og beskyttelse af fysisk integritet er 
grundlæggende rettigheder, og papirløse indvandrere er berettiget til disse tjenester til trods 
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for deres opholdsmæssige eller retlige status. Derfor bør indvandrere have adgang til disse 
grundlæggende tjenester og endvidere kunne indberette forbrydere til politiet uden at frygte 
tilbageholdelse og udvisning. 

For det andet henstilles der til, at Kommissionen efter de kommende revisioner af direktivet 
om sanktioner over for arbejdsgivere og tilbagesendelsesdirektivet styrker beskyttelsen af 
papirløse indvandreres og navnlig papirløse indvandrerkvinders grundlæggende rettigheder. 
Direktivet om sanktioner over for arbejdsgivere indeholder en beskyttelsesklausul i artikel 6 
med et krav til medlemsstaterne om at etablere ordninger, hvorved papirløse indvandrere 
enten kan gøre krav gældende mod deres arbejdsgiver vedrørende udestående løn eller 
anmode medlemsstatens kompetente myndighed om at anlægge søgsmål til inddrivelse af 
udestående løn. Ifølge flere undersøgelser er denne beskyttelsesklausul ikke gennemført fuldt 
ud i medlemsstaterne. Derudover er papirløse indvandrere ikke klar over, at de har denne 
rettighed. I betænkningen opfordres medlemsstaterne og de civilsamfundsorganisationer, der 
er involveret i dette spørgsmål, til at etablere kampagner til oplysning af papirløse 
indvandrere om, at de har mulighed for at anlægge søgsmål, når deres arbejdsgivere har 
tilbageholdt løn. Betænkningen indeholder endvidere en henstilling til etablering af en ny 
ordning, hvorved papirløse indvandrere kan indgive formelle og anonyme klager over en 
arbejdsgiver, der misbruger sin stilling, via civilsamfundsorganisationer eller fagforeninger, 
afhængigt af lovgivningen i hver enkelt medlemsstat. Derudover bør medlemsstaternes 
forpligtelse til fuldt ud at gennemføre kravet om at udstede en officiel udsættelse af 
udsendelse styrkes for at undgå, at nogle papirløse indvandrere oplever en situation med 
juridisk tomrum. Dette er vigtigt, da den grundlæggende beskyttelse - ud over forhindring af 
fremtidige tilbageholdelser og/eller frihedsberøvelser - som en papirløs indvandrer har ret til, 
varierer alt efter indvandrerens status, navnlig beskyttelse imod vilkårlig tilbageholdelse.

For det tredje omhandler henstillingerne i betænkningen situationen i forbindelse med centre 
for frihedsberøvede. Indvandrerne tilbageholdes ofte under uanstændige forhold, hvor de 
risikerer psykiske traumer. Papirløse indvandrerkvinder misbruges ofte fysisk på tidspunktet 
for og under tilbageholdelsen. I betænkningen opfordres medlemsstaterne til at foretage en 
gennemgribende undersøgelse af enhver klage fra tilbageholdte indvandrere over fysisk 
misbrug og i samarbejde med ngo'erne finde mere humane alternativer til de fængselslignende 
centre for frihedsberøvede. Betænkningen slutter med en opfordring til Kommissionen og 
medlemsstaterne til at yde større støtte til de ngo'er og civilsamfundsorganisationer, som 
arbejder med papirløse indvandrere.


