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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med rekommendationer till kommissionen om bekämpning av våld mot kvinnor
(2013/2004(INL))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget),

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 19 och 23,

– med beaktande av sin resolution av den 24 mars 2009 om kampen mot kvinnlig 
könsstympning inom EU1, 

– med beaktande av sin förklaring av den 22 april 2009 om kampanjen Säg NEJ till våld 
mot kvinnor2, 

– med beaktande av sin resolution av den 26 november 2009 om avskaffande av våld mot 
kvinnor3, 

– med beaktande av kommissionens strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män 2010–
2015 som presenterades den 21 september 2010,

– med beaktande av slutsatserna från rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård 
samt konsumentfrågor) av den 8 mars 2010 om att utrota våldet mot kvinnor,

– med beaktande av bedömningen av europeiskt mervärde4,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
18 september 2013 om Att utrota våld mot kvinnor i hemmet5, 

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

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen),

– med beaktande av artikel 11.1 d i konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor, antagen genom FN:s generalförsamlings resolution 34/180 av 
den 18 december 1979,

– med beaktande av föreskrifterna i FN:s rättsliga instrument om mänskliga rättigheter, 
framför allt de som handlar om kvinnors rättigheter, såsom FN-stadgan, den allmänna 

                                               
1 EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 52.
2.EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 131.
3 EUT C 285 E, 21.10.2010, s. 53.
4 PE504.467.
5 EUT C 351, 15.11.2012, s. 21.
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förklaringen om de mänskliga rättigheterna, de internationella konventionerna om 
medborgerliga och politiska rättigheter och om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, FN:s konvention om bekämpande och avskaffande av människohandel och 
utnyttjande av andra vid prostitution, konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor och dess fakultativa protokoll, konventionen mot tortyr och 
annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, 1951 års flyktingkonvention och 
principen om ”non-refoulement”,

– med beaktande av andra FN-instrument om våld mot kvinnor, såsom Wiendeklarationen 
med handlingsprogram av den 25 juni 1993, som antogs vid världskonferensen om de 
mänskliga rättigheterna (A/CONF. 157/23) och deklarationen om avskaffande av våld mot 
kvinnor av den 20 december 1993 (A/RES/48/104),

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner av den 12 december 1997 om 
brottsförebyggande och straffrättsliga åtgärder för avskaffande av våld mot kvinnor 
(A/RES/52/86), av den 18 december 2002 om insatser för att avskaffa sådana brott mot 
kvinnor som förövas av hedersskäl (A/RES/57/179) och av den 22 december 2003 om 
avskaffande av våld mot kvinnor i hemmet (A/RES/58/147),

– med beaktande av rapporterna från de särskilda rapportörerna om våld mot kvinnor vid 
FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter samt av den allmänna 
rekommendation nr 19 som antagits av kommittén för avskaffande av diskriminering mot 
kvinnor (elfte sessionen, 1992),

– med beaktande av Pekingdeklarationen och handlingsprogrammet som antogs av fjärde 
internationella kvinnokonferensen den 15 september 1995 och av parlamentets resolution 
av den 18 maj 2000 om uppföljningen av handlingsprogrammet från Peking1 samt av den 
10 mars 2005 om uppföljningen av handlingsprogrammet från FN:s fjärde 
kvinnokonferens (Beijing + 10)2 och av den 25 februari 2010 om Peking +15 – FN:s 
handlingsplan för jämställdhet3, 

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 19 december 2006 om ökade 
insatser för att utrota alla former av våld mot kvinnor (A/RES/61/143) och av FN:s 
säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, fred och säkerhet,

– med beaktande av artiklarna 42 och 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. I direktiv 2012/29/EU4 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och 
för stöd till och skydd av dem definieras könsrelaterat våld som våld som riktas mot en 

                                               
1 EGT C 59, 23.2.2001, s. 258.
2 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
3 EUT C 348 E, 21.12.2010, s. 11.
4 Europaparlamentets och rådets 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/RIF (EUT L 315, 14.11.2012, s. 57).
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person på grund av den personens kön, könsidentitet eller könsuttryck eller som i 
oproportionerlig utsträckning drabbar personer av ett visst kön.

B. Könsrelaterat våld kan leda till att offret åsamkas fysisk, sexuell, psykisk eller emotionell 
skada eller ekonomisk förlust.

C. Könsrelaterat våld bör ses som en typ av diskriminering och som en kränkning av offrets 
grundläggande friheter och innefattar våld i nära relationer, sexuellt våld (inbegripet 
våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt ofredande), människohandel, slaveri samt olika slags 
skadliga sedvänjor som tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning och så kallade 
hedersbrott.

D. Könsrelaterat våld omfattar offer och förövare i alla åldrar och från alla utbildningsnivåer, 
inkomstskikt och samhällsklasser, och hänger samman med den ojämlika 
maktfördelningen mellan kvinnor och män i vårt samhälle.

E. Våld är en traumatisk upplevelse för alla män, kvinnor och barn, men könsrelaterat våld 
utövas huvudsakligen av män mot kvinnor och flickor, vilket både speglar och förstärker 
ojämlikheten mellan kvinnor och män samt är ett hot mot offrens hälsa, värdighet, 
säkerhet och oberoende.

F. Mäns våld mot kvinnor formar kvinnans roll i samhället – deras hälsa, tillgång till 
sysselsättning och utbildning, deltagande i social och kulturell verksamhet, ekonomiska 
oberoende och delaktighet i det offentliga såväl som det politiska livet samt i 
beslutsprocesser och i relationer med män.

G. Våld mot kvinnor kan ge djupa psykiska sår, skador på kvinnors och flickors hälsa i stort, 
till exempel deras reproduktiva och sexuella hälsa, och leder i vissa fall till döden.

H. I studier om könsrelaterat våld uppskattas det att mellan en femtedel och en fjärdedel av 
alla kvinnor i Europa har varit utsatta för fysiska våldshandlingar åtminstone en gång i 
vuxen ålder, och mer än en tiondel har drabbats av sexuellt våld med inslag av tvång. 
Forskningen visar också att 26 procent av barn och unga uppger att de har utsatts för 
fysiskt våld under sin uppväxt.

I. Enligt bedömningen av europeiskt mervärde är EU:s årliga kostnad för könsrelaterat våld 
mot kvinnor uppskattat till 228 miljarder euro 2011 (dvs. 1,8 procent av EU:s BNP), varav 
45 miljarder euro per år går till den offentliga sektorn och 24 miljarder euro är förlorad 
ekonomisk produktion.

J. Kommissionen underströk i sin strategi för jämställdhet mellan könen (2010–2015) att 
könsrelaterat våld är ett av de centrala problem som man måste komma till rätta med för 
att verklig jämställdhet ska uppnås.

K. Det går inte att utrota våldet mot kvinnor med en enda insats, men en kombination av 
infrastrukturella, rättsliga, framtvingande, utbildnings- och hälsomässiga åtgärder samt 
andra tjänsterelaterade åtgärder kan avsevärt minska våldet och dess konsekvenser.

L. Kvinnors skydd mot manligt våld är inte detsamma inom EU på grund av att politiken och 
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lagstiftningen skiljer sig åt mellan de olika medlemsstaterna.

M. Kvinnor som är offer för könsrelaterat våld måste också, liksom deras barn, få särskilt 
stöd och skydd, eftersom det vid sådant våld föreligger en stor risk för sekundär eller 
upprepad viktimisering, hot eller vedergällning.

N. Kvinnor låter ofta bli att anmäla könsrelaterat våld, något som har sin grund i komplexa 
psykologiska, ekonomiska, sociala och kulturella skäl av olika slag. Ibland saknar de 
också förtroende för polisen, rättsväsendet, socialtjänsten och sjukvården.

O. Inom Europeiska unionen sker ingen regelbunden insamling av jämförbara uppgifter om 
olika former av våld mot kvinnor, och det blir därför svårt att bedöma hur omfattande 
detta problem verkligen är och att finna lämpliga lösningar på det.

P. Europaparlamentet förkastade den 12 december 2012 kommissionens förslag till 
Europaparlamentet och rådets förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott1, 
vilket innebar att det behövdes ett nytt förslag till EU-lagstiftning som etablerar ett 
enhetligt system för insamling av statistik om våld mot kvinnor i medlemsstaterna. Rådet 
efterlyste i sina slutsatser i december 2012 en förbättrad insamling och spridning av 
jämförbara, tillförlitliga och regelbundet uppdaterade uppgifter som rör alla former av 
våld mot kvinnor på både nationell nivå och EU-nivå. 

Q. Kvinnlig könsstympning erkänns internationellt som en kränkning av flickors och 
kvinnors mänskliga rättigheter. Detta ingrepp återspeglar en djupt rotad ojämlikhet mellan 
könen, utgör en extrem form av diskriminering av kvinnor, utförs nästan alltid på 
minderåriga och är en kränkning av barns rättigheter.

R. Antagandet av EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor och kampen mot alla 
former av diskriminering av dem visar på EU:s tydliga politiska vilja att prioritera frågan 
om kvinnors rättigheter och att vidta långsiktiga åtgärder på det området. Skillnaden 
mellan de interna och externa dimensionerna av politiken för mänskliga rättigheter visar 
ibland på en klyfta mellan retorik och praktisk handling.

S. Enligt rapporter från Amnesty International drabbar kvinnlig könsstympning 
hundratusentals kvinnor och flickor i Europa. Skillnaderna mellan medlemsstaternas lagar 
har gett upphov till en gränsöverskridande ”könsstympningsturism” inom EU.

1. Europaparlamentet begär att kommissionen före utgången av 2014 lägger fram, på 
grundval av artikel 84 av EUF-fördraget, ett förslag till rättsakt som fastställer åtgärder för 
att främja och stödja medlemsstaternas insatser inom arbetet att förebygga våld mot 
kvinnor i enlighet med de detaljerade rekommendationerna i bilagan till detta betänkande.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett reviderat förslag till 
förordning om europeisk statistik. Detta förslag bör vara inriktat på våldsbrott och bör 
även omfatta ett konsekvent system för att samla in statistik om könsrelaterat våld i 
medlemsstaterna.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0494.



PR\1008239SV.doc 7/13 PE522.850v01-00

SV

3. Europaparlamentet ber rådet att aktivera övergångsklausulen genom att fatta ett enhälligt 
beslut där könsrelaterat våld (inklusive kvinnlig könsstympning) identifieras som ett av de 
områden av brottlighet som tas upp i artikel 83.1 i EUF-fördraget.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja nationella ratifikationer och inleda 
EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor, när det har bedömt 
konsekvenserna och mervärdet av en sådan anslutning.

5. Europaparlamentet begär att kommissionen lägger fram en EU-omfattande strategi och en 
handlingsplan för att bekämpa våld mot kvinnor.

6. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att ta de första stegen mot att inrätta ett 
europeiskt observatorium om våld mot kvinnor på grundval av befintliga institutionella 
strukturer (Europeiska jämställdhetsinstitutet).

7. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att inom de närmaste tre åren inrätta 
ett europeiskt år mot våld mot kvinnor och för att göra allmänheten medveten om 
problemet.

8. Europaparlamentet konstaterar att rekommendationerna står i överensstämmelse med de 
grundläggande rättigheterna och subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

9. Europaparlamentet anser att de finansiella konsekvenserna av det begärda förslaget ska 
täckas av EU:s budget. 

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade 
detaljerade rekommendationer till kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas 
regeringar och parlament.
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BILAGA TILL RESOLUTIONSFÖRSLAGET:
DETALJERADE REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA 

FÖRSLAGET

Rekommendation 1 om målet och tillämpningsområdet för den förordning som ska antas
Målet med förordningen bör vara att införa åtgärder för att främja och stödja 
medlemsstaternas agerande när det gäller förebyggande av könsrelaterat våld. 
Könsrelaterat våld bör (såsom redan angetts i Europaparlamentets och rådets 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) betraktas som våld som riktas mot en person på grund av den personens kön, 
könsidentitet eller könsuttryck eller som i oproportionerlig utsträckning drabbar personer av 
ett visst kön. Det kan leda till att offret åsamkas fysisk, sexuell, psykisk eller emotionell skada 
eller ekonomisk förlust och kan innefatta våld i nära relationer, sexuellt våld (inbegripet 
våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt ofredande), människohandel, slaveri samt olika slags 
skadliga sedvänjor som tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning och så kallade hedersbrott.
Åtgärderna bör inbegripa: att utforma, genomföra och utvärdera övergripande strategier och 
program, att bedriva forskning, inklusive uppgiftsinsamling och analys, att organisera 
utbildning för de inblandade tjänstemännen, att utbyta erfarenheter, information och bästa 
praxis, att skapa ökad medvetenhet, att inrätta hjälplinjer och att grunda kvinnojourer och 
förse dem med utrustning och personal.
Förordningen bör vara tillämplig på medlemsstaterna.

Rekommendation 2 om förebyggande åtgärder
Medlemsstaterna bör utveckla ett antal åtgärder för att förebygga könsrelaterat våld. De bör 
närmare bestämt 
- utforma, genomföra och utvärdera årliga övergripande strategier och program, däribland 

offentliga utbildningsprogram och fortbildning för lärare med inriktning på att undanröja 
hinder som hindrar kvinnor och flickor från att åtnjuta fullständiga rättigheter och frihet 
från våld och på att förändra samhällens attityder,

- bedriva relevant forskning om könsrelaterat våld, inklusive om orsakerna och motiven till 
våld, samt uppgiftsinsamling och analys, samtidigt som de fortsätter arbetet med att 
enhetliggöra kriterierna för registrering av könsrelaterat våld, så att de insamlade 
uppgifterna blir jämförbara,

- organisera utbildning för tjänstemän som kan komma i kontakt med fall av könsrelaterat 
våld – inklusive de brottsbekämpande organen, socialvården och personal inom hälso-
och akutsjukvården – för att upptäcka, identifiera och korrekt hantera sådana fall, med 
särskilt fokus på offrens behov och rättigheter,

- utbyta kunskap, erfarenheter, information och bästa praxis genom det europeiska 
nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN),

- genomföra upplysningskampanjer, vid behov i samarbete med frivilligorganisationer och 
andra intressenter

- skapa kostnadsfria nationella hjälplinjer med specialiserad personal, om sådana 

                                               
1 EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.
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hjälplinjer inte redan finns,
- grunda specialiserade jourer med plats för minst en kvinna per 10 000 invånare och förse 

dem med utrustning och personal.

Rekommendation 3 om nationella rapportörer eller motsvarande mekanismer 
Inom ett år från förordningens ikraftträdande ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder 
för att inrätta nationella rapportörer eller motsvarande mekanismer. Uppgifterna för sådana 
mekanismer bör omfatta bedömning av utvecklingen av könsrelaterat våld, mätning av 
resultaten av åtgärder för att bekämpa det på nationell och lokal nivå, sammanställning av 
statistik och årlig rapportering till Europeiska kommissionen och de behöriga utskotten i 
Europaparlamentet.

Rekommendation 4 om samordning av EU-strategin för bekämpning av våld mot kvinnor
För att bidra till en samordnad och konsoliderad EU-strategi mot könsrelaterat våld ska 
medlemsstaterna överföra den information som avses i rekommendation 3 till kommissionen.

Rekommendation 5 om rapportering
Kommissionen ska senast den 31 december varje år, från och med året efter denna 
förordnings ikraftträdande, överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, där det 
bedöms i vilken mån medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att 
uppfylla kraven i denna förordning.
I rapporten ska de åtgärder som vidtagits räknas upp och de områden där åtgärder fortfarande 
behöver vidtas ska uppmärksammas. 

Rekommendation 6 om skapandet av ett forum för det civila samhället
Europeiska kommissionen ska föra en nära dialog med relevanta organisationer i det civila 
samhället och relevanta behöriga organ som arbetar med bekämpning av könsrelaterat våld på 
lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå och inrätta ett forum för det civila 
samhället för detta ändamål.
Forumet ska vara en mekanism för informationsutbyte och sammanställning av kunskap. Det 
ska säkerställa att det förs en tät dialog mellan EU-institutionerna och relevanta intressenter.
Forumet ska vara öppet för relevanta intressenter i enlighet med den första punkten och ska 
sammanträda minst en gång om året.

Rekommendation 7 om ekonomiskt stöd
Förordningen bör fastställa källan till det ekonomiska stödet inom ramen för EU-budgeten för 
de åtgärder som anges i rekommendation 3.
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MOTIVERING

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter och en form av 
könsrelaterad diskriminering. Detta är grundorsaken till bristande jämställdhet, eftersom det 
hindrar kvinnor från att fullt ut delta i det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella livet. 
Kvinnor som utsätts för våld drabbas av psykologiska och fysiska trauman under lång tid. 
Dessutom medför detta betydande ekonomiska bördor i form av hälsovårdskostnader, 
polisiära och rättsliga kostnader, förlorad produktivitet och löner. 

Omkring 20 till 25 procent av kvinnorna i Europa har utsatts för fysiskt våld åtminstone en 
gång i vuxen ålder och över tio procent har drabbats av sexuellt våld med inslag av tvång.  Så 
mycket som 45 procent av kvinnorna har tvingats utstå någon form av våld. 12 till 15 procent 
av kvinnorna i Europa är offer för våld i hemmet och varje dag dör sju kvinnor i EU till följd 
av det (PE 504.467).

Som en konsekvens av budgetnedskärningarna i samband med finanskrisen är det vanligaste 
argumentet att länder inte kan anslå mer resurser till kampen mot och förebyggande av 
könsrelaterat våld. Enligt undersökningarna uppskattas den ekonomiska kostnaden för våld 
mot kvinnor i EU 2011 till 228 miljarder euro årligen, varav 45 miljarder euro för tjänster, 
24 miljarder euro i förlorad ekonomisk avkastning och 159 miljarder euro för smärta och 
lidande. Kostnaderna för förebyggande åtgärder är väsentligt mycket lägre än kostnaden för 
våld (PE 504.467).

Behov av en EU-lagstiftning för att främja och stödja medlemsstaternas agerande när 
det gäller förebyggande av våld mot kvinnor

I EU i dag finns varken lagstiftning som fastställer åtgärder för att främja och stödja 
medlemsstaternas agerande när det gäller förebyggande av våld mot kvinnor eller en 
övergripande strategi för att bekämpa våld mot kvinnor.

Europaparlamentet har i flera år enträget begärt ett förslag till direktiv om bekämpning av 
våld mot kvinnor. 2010 ägnades Europaparlamentet firande av internationella kvinnodagen åt 
bekämpning av våld mot kvinnor. I Eva-Britt Svenssons betänkande ”Prioriteringar och utkast 
till en ny ram för EU-politiken för att bekämpa våld mot kvinnor” (2010/2209(INI)), som 
antogs den 5 april 2011, uppmanades till en ny övergripande politik mot könsrelaterat våld, 
inklusive ett straffrättsligt instrument i form av ett direktiv mot könsrelaterat våld. 2012 
uppmanade Europaparlamentet återigen till åtgärder i Sophia in ’t Velds betänkande 
”Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU – 2011” (2011/2244(INI)). I betänkandet som 
antogs den 13 mars 2012 underströk Europaparlamentet att ”kommissionen måste lägga fram 
en EU-övergripande strategi för att avskaffa våld mot kvinnor, något som parlamentet har 
krävt i flera resolutioner”.

Det finns en avsaknad av samsyn, definition och ordning i frågan om våld mot kvinnor i 
nationell lagstiftning. 

Resultaten och nivåerna av skydd av kvinnor och flickor mot alla former av våld varierar 
alltså kraftigt inom de 28 EU-medlemsstaterna. För att förebygga våld och skydda våldsoffren 
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bör en minimal harmonisering på EU-nivå förr eller senare införas, åtminstone vad gäller en 
gemensam och övergripande syn på fenomenet.

Våld mot kvinnor är gränsöverskridande och måste åtgärdas på EU-nivå. Med tanke på 
människors rörlighet i Europa bör potentiella offer skyddas oavsett var i EU de befinner sig, 
exempelvis kvinnor som kommer från en medlemsstat, bor i en annan och arbetar i ett tredje 
EU-land. Det finns ett behov av minimikrav och gemensamma definitioner och ett behov av 
gemensamma åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor och för att säkerställa att mer än 
hälften EU:s befolkning till fullo åtnjuter rätten till fri rörlighet inom EU.

Lagstiftningen måste främja och stödja medlemsstaternas insatser inom det 
våldsförebyggande arbetet (närmare bestämt vad gäller insamling och utbyte av information, 
utbildning av berörda tjänstemän, utbyte av erfarenheter och god praxis, upplysning och 
finansiering). 

EU bör därför bli den ledande internationella aktören när det gäller förebyggande av 
könsrelaterat våld och bli en förebild för andra i världen som kämpar (genom lagstiftning, 
kulturellt och politiskt) för utrotande av våld mot kvinnor och mot könsrelaterad 
diskriminering.

Föredraganden anser att förordningen är det bästa verktyget för att uppnå ett sådant mål. 
Förordningar är nämligen direkt tillämpliga rättsakter som inte kräver några 
genomförandeåtgärder och som omedelbart blir tvingande som lag i alla medlemsstater.

Problem med insamlingen av uppgifter om våld mot kvinnor

På EU-nivå i dag råder brist på tillgängliga och systematiskt insamlade uppgifter om våld mot 
kvinnor. För det första är det mycket svårt att mäta den verkliga omfattningen av våldet mot 
kvinnor, eftersom de flesta fall av våld i hemmet och sexuella övergrepp inte anmäls. För det 
andra är det svårt att åstadkomma en jämförbar analys eftersom det inte finns någon 
överenskommen gemensam metod för att erhålla administrativa uppgifter.

Parlamentet har i åtskilliga resolutioner uppmanat medlemsstaterna att lämna uppgifter om 
våld mot kvinnor och begärde i november 2011 att byrån för grundläggande rättigheter skulle 
samla in jämförbara uppgifter om våld mot kvinnor1. Dessutom har rådet i sina slutsatser från 
december 2012 krävt att insamlingen och spridningen av jämförbara, tillförlitliga och 
regelbundet uppdaterade uppgifter om alla typer av våld mot kvinnor på både nationell nivå 
och EU-nivå måste förbättras.

Det behövs därför fortfarande ett nytt förslag till EU-lagstiftning där ett konsekvent system 
för insamling av statistik om våld mot kvinnor i medlemsstaterna införs. Dessutom kan 
komplexiteten i de statliga systemen i vissa EU-medlemsstater påverka hur brott definieras i 
lagstiftningen, hur insamlingen av uppgifter organiseras och vilka åtgärder som finns att ta till 
för skydd och förebyggande. Föredraganden betonar behovet av en gemensam metod för att 
erhålla uppgifter om våld mot kvinnor och uppmanar kommissionen att lägga fram ett ändrat 

                                               
1 Byrån för grundläggande rättigheter har börjat genomföra en undersökning i 20 EU-medlemsstater om 
könsrelaterat våld. Resultaten av denna kommer att publiceras under 2014.
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förslag till förordning om europeisk statistik som också inkluderar ett sammanhängande 
system för att samla in statistik om våld mot kvinnor i medlemsstaterna där man tar hänsyn 
till de uppgifter för jämförelse som byrån för grundläggande rättigheter har samlat in vid sin 
EU-övergripande undersökning.

Övergångsklausulen

Föredraganden föreslår att övergångsklausulen ska aktiveras, alltså att man fattar ett enhälligt 
beslut som identifierar könsrelaterat våld (inklusive kvinnlig könsstympning) som ett av de 
områden av brottslighet som tas upp i artikel 83.1. 

Lissabonfördraget gav EU möjligheter att införa gemensamma bestämmelser inom 
straffrättsområdet, med harmonisering som syfte. EU har dessutom rätt att införa minimiregler 
gällande definitionen av brott och påföljder för särskilt allvarliga brott som har ett 
gränsöverskridande inslag genom brottens karaktär eller effekter. Denna befogenhet gäller 
också i fall där det finns ett specifikt behov att uppnå samförstånd om hur man bekämpar 
brott. I fördragstexten nämns särskilt människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor och 
barn. Vid polissamarbete och annat rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor som har en 
gränsöverskridande dimension finns det möjlighet för parlamentet och rådet att fastställa en 
gemensam minimistandard. 

Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning erkänns internationellt som en kränkning av flickors och kvinnors 
mänskliga rättigheter. Detta ingrepp är ett uttryck för den djupt rotade ojämställdheten mellan 
könen och utgör en extrem form av diskriminering av kvinnor. Könsstympning utförs nästan 
alltid på minderåriga och är en kränkning av barns rättigheter och tveklöst en av de 
grymmaste formerna av könsrelaterat våld. Sedvänjan ger allvarliga kort- och långsiktiga 
fysiska och psykiska följder för offren. 

Europeiska kommissionen inledde i år ett offentligt samråd om kvinnlig könsstympning och 
analyserar för närvarande de 68 svaren. Detta, liksom Europeiska jämställdhetsinstitutets 
rapport om kvinnlig könsstympning, kommer att ge upphov till ytterligare politiska initiativ 
som omfattar 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.

Föredraganden uppmanar kommissionen att föreslå en europeisk handlingsplan mot kvinnlig 
könsstympning, där flera frågor, såsom förebyggande åtgärder och skydd, tas upp.

En gemensam EU-politik som beaktar internationellt överenskomna standarder bör antas för 
kvinnor och flickor som söker asyl på grund av kvinnlig könsstympning, och Europeiska 
stödkontoret för asylfrågor (Easo) skulle kunna 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.
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Istanbulkonventionen 

Föredraganden uppmanar de medlemsstater som ännu inte har ratificerat 
Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor att göra det och uppmanar kommissionen att 
inleda förfarandet med EU:s anslutning till samma instrument, så snart den har bedömt vilka 
effekter detta skulle få.

Hittills är Istanbulkonventionen det mest långtgående rättsliga instrumentet vad gäller våld 
mot kvinnor och har potential att effektivt förebygga och bekämpa våld mot kvinnor i och 
utanför Europa. Beslutsamma insatser behövs när det gäller att få enskilda stater och EU att 
skriva under, ratificera och – framför allt – genomföra Europarådets konvention om 
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet  Konventionen 
innehåller krav på att genomföra den så kallade six-P-ramen om våld mot kvinnor (politik, 
förebyggande, skydd, åtal, åtgärder och partnerskap), vilket Europaparlamentet har begärt vid 
ett antal tillfällen. Dessutom efterlyser konventionen relevanta statliga myndigheters 
inblandning så att våld hanteras på ett samordnat sätt.

Utöver de rättsliga effekterna skulle EU:s anslutning till Istanbulkonventionen sända en viktig 
politisk signal.  

Ett europeiskt centrum för övervakning av våld

Föredraganden föreslår att Europeiska jämställdhetsinstitutet ges utökade befogenheter så att 
det gradvis utvecklas till ett europeiskt centrum för övervakning av våld. Hon anser att det är 
lämpligare att infoga det inom Europeiska jämställdhetsinstitutets befogenheter. 
Föredraganden beslöt att inte låta frågan omfattas av mandatet för EU:s samordnare för 
kampen mot människohandel, eftersom det då skulle uppfattas som endast en inrikes och 
gränsöverskridande fråga snarare än en fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och 
om mänskliga rättigheter. Det är viktigt att mandatet hamnar inom ramen för jämställdhet 
mellan kvinnor och män och grundläggande rättigheter. 

Ett europeiskt år mot våld mot kvinnor
Föredraganden föreslår att kommissionen inom de närmaste tre åren ska inrätta ett europeiskt 
år mot våld mot kvinnor. Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet.


