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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

(2013/2040(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antagen 
1948, särskilt artiklarna 2 och 25,

– med beaktande av artiklarna 2.2, 3 och 12 i FN:s internationella konvention om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, antagen 1966, som tolkats i allmän 
kommentar nr 14 av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

– med beaktande av artiklarna 2, 12.1 och 16.1 i FN:s konvention om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor (Cedaw) från 1979 som hänvisar till kvinnors hälsa, 
äktenskap och familjeliv, och till de allmänna rekommendationerna 21 (1994) och 24 
(1999),

– med beaktande av artiklarna 2, 12 och 24 i konventionen om barnets rättigheter från 1989, 
som hänvisar till icke-diskriminering, barnets rätt att få komma till tals och skydd av 
mödrars, spädbarns och barns hälsa samt utveckling av, undervisning om och hjälp i 
familjeplanering,

– med beaktande av förklaringen och handlingsplanen från FN:s internationella konferens 
om befolkning och utveckling (Kairo, den 13 september 1994) och FN:s 
generalförsamlings resolution 65/234 om uppföljningen av den internationella 
konferensen om befolkning och utveckling efter 2014 (december 2010),

– med beaktande av den förklaring och den handlingsplattform som antogs av den 
fjärde internationella kvinnokonferensen i Peking den 15 september 1995 samt av sina 
resolutioner av den 18 maj 2000 om uppföljningen av handlingsplattformen från Peking, 
av den 10 mars 2005 om uppföljningen av handlingsplattformen från FN:s fjärde 
kvinnokonferens (Peking + 10), och av den 25 februari 2010 om uppföljningen av 
handlingsplattformen från Peking (Peking +15),

– med beaktande av de millennieutvecklingsmål som antogs vid FN:s millennietoppmöte i 
september 2000,

– med beaktande av de parlamentariska åtagandeförklaringarna om genomförandet av 
Kairokonferensens handlingsplan från Ottawa (2002), Strasbourg (2004), Bangkok 
(2006), Addis Abeba (2009) och Istanbul (2012),

– med beaktande av rapporten ”Rätt till utbildning” från FN:s särskilda rapportör 
(A/65/162 (2010)),

– med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) globala strategi för kvinnors och 
barns hälsa, som inleddes 2010, 
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– med beaktande av punkt 16 i interimsrapporten ”Alla människors rätt att såväl i fysiskt 
som i psykiskt avseende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa” från FN:s särskilda rapportör, 
A/66/254 (2011),

– med beaktande av rapporten ”Alla människors rätt att såväl i fysiskt som i psykiskt 
avseende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa” från FN:s särskilda rapportör, 
A/HRC/17/25 (2011),

– med beaktande av resolution 21/6 av den 21 september 2012 från FN:s råd för mänskliga 
rättigheter med titeln ”Mödradödlighet och sjukdom i samband med graviditet och 
förlossning som kan förhindras och mänskliga rättigheter”,

– med beaktande av FN:s befolkningsfonds rapport ”State of the world population 2012: By 
choice not by chance” av den 14 november 2012,

– med beaktande av punkterna 45–50 i rapporten om tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling från FN:s särskilda rapportör, A/HRC/22/53 (2013),

–  med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna och rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna, särskilt artikel 9 om rätten till religionsfrihet och samvetsfrihet,

– med beaktande av resolution 1399 från Europarådets parlamentariska församling om en 
europeisk strategi för främjande av sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande 
rättigheter (2004),

– med beaktande av resolution 1607 från Europarådets parlamentariska församling om 
tillgång till säker och laglig abort i Europa (2008),

– med beaktande av artiklarna 2, 5 och 152 i EG-fördraget,

– med beaktande av artiklarna 8, 9 och 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
som hänvisar till bekämpning av könsdiskriminering och skydd av människors hälsa,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling från 2005,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1567/2003 av 
den 15 juli 2003 om stöd för strategier och åtgärder avseende reproduktiv och sexuell 
hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av 
den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut2,

                                               
1 EUT L 224, 6.9.2003, s. 1.
2 EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.



PR\937987SV.doc 5/16 PE513.082v01-00

SV

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av 
den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar1,

– med beaktande av sina resolutioner av den 29 september 19942 om uppföljningen av den 
internationella Kairokonferensen om befolkning och utveckling och den 4 juli 19963 om 
genomförandet av det handlingsprogram som antogs vid Kairokonferensen om 
befolkning,

– med beaktande av sin resolution av den 3 juli 20024 om sexuella rättigheter och 
reproduktiv hälsa,

– med beaktande av sin resolution av den 10 februari 20045 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar,

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om mödradödlighet inför FN:s 
högnivåmöte den 25 september och översynen av millennieutvecklingsmålen, som hölls 
den 25 september 20086, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 20127 om jämställdhet mellan kvinnor 
och män i Europeiska unionen – 2011,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för utveckling (A7-0000/2013), och 
av följande skäl:

A. Sexuella och reproduktiva rättigheter utgör mänskliga rättigheter, och kränkningar av 
dessa rättigheter strider mot kvinnors och flickors rätt till jämställdhet, 
icke-diskriminering, värdighet och hälsa samt frihet från omänsklig och förnedrande 
behandling. 

B. Kvinnor och män bör ha frihet att fatta egna välgrundade och ansvarsfulla beslut om sin 
sexuella och reproduktiva hälsa.

C. I FN:s särskilda rapportörs rapport om rätten till utbildning från 2010 anges att rätten till 
allsidig sexualundervisning är en mänsklig rättighet.

                                               
1 EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.
2 EGT C 305, 31.10.1994, s. 80.
3 EGT C 211, 22.7.1996, s. 31.
4 EUT C 271, 12.11.2003, s. 197.
5 EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.
6 EUT C 295, 4.12.2009.
7 P7_TA(2012)0069.



PE513.082v01-00 6/16 PR\937987SV.doc

SV

D. Kvinnor drabbas oproportionerligt hårt av bristande sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter av naturliga skäl och till följd av de rådande könsbaserade sociala, rättsliga och 
ekonomiska förhållandena.

E. Nivån på sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter 
skiljer sig åt både mellan och inom medlemsstaterna.

F. Motståndet mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har ökat i Europa och i 
världen, och man vill förneka kvinnor och män de grundläggande sexuella och 
reproduktiva rättigheter som samtliga EU-medlemsstater har åtagit sig att skydda i 
internationella avtal.

G. Tillgång till säker abort utom vid mycket begränsade omständigheter är förbjuden i 
tre EU-medlemsstater (Irland, Malta och Polen), och begränsas fortfarande i stor 
utsträckning genom lagstiftning, missbruk av samvetsvägran eller alltför inskränkande 
tolkningar av gällande gränser.

H. Mödradödlighet är fortfarande ett problem i vissa medlemsstater.

I. Skillnaderna i aborttal mellan medlemsstaterna och den utbredda reproduktiva ohälsan i 
vissa delar av EU visar att det krävs ett icke-diskriminerande tillhandahållande av 
tillgängliga, godtagbara tjänster av hög kvalitet till rimliga priser, inbegripet 
familjeplanering och ungdomsanpassade tjänster samt allsidig sexualundervisning.

J. Undersökningar visar att en allsidig sexualundervisning ökar sannolikheten för ett 
ansvarsfullt uppförande vid sexdebuten och det senare sexlivet.

K. Tvångssterilisering eller påtvingad sterilisering av romska kvinnor och kvinnor med 
funktionsnedsättning förekommer fortfarande i vissa medlemsstater.

EU:s allmänna politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

1. Europaparlamentet påminner om att ”hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet som är 
absolut nödvändig för utövandet av andra mänskliga rättigheter” och att EU inte kan 
uppnå bästa uppnåeliga hälsa om inte alla människors sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter erkänns fullständigt och främjas.

2. Europaparlamentet påminner om att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en 
grundläggande beståndsdel i den mänskliga värdigheten, som bör ses i ett bredare 
sammanhang av strukturell diskriminering och bristande jämställdhet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att skydda den sexuella och reproduktiva hälsan och 
rättigheterna genom Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

3. Europaparlamentet beklagar djupt att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inte 
nämns i förslaget om inrättande av ett nytt program för hälsa och tillväxt för perioden 
2014–20201;

                                               
1 COM(2011)0709.
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4. Europaparlamentet konstaterar att EU, även om det faller under medlemsstaternas 
behörighet att utforma och genomföra politik för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, kan utöva sin politiska befogenhet på området folkhälsa och 
icke-diskriminering, och därigenom bidra till ett förbättrat genomförande av de sexuella 
och reproduktiva rättigheterna. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta med 
Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) och det civila samhället för att utforma en EU-
strategi för främjande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och stödja 
utarbetandet och genomförandet av heltäckande nationella strategier för sexuell och 
reproduktiv hälsa. Parlamentet föreslår att Europeiska jämställdhetsinstitutet ska få 
befogenhet att samla in och analysera uppgifter och bästa praxis. 

6. Europaparlamentet betonar att de nuvarande åtstramningsåtgärderna har en negativ 
inverkan, särskilt för kvinnor, på offentliga tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, både 
när det gäller kvalitet och tillgänglighet samt familjeplaneringstjänster, icke-statliga 
organisationer som tillhandahåller tjänster och kvinnors ekonomiska oberoende.

Oönskad graviditet: tillgång till preventivmedel och säker abort

7. Europaparlamentet betonar att det är grundläggande för den individuella, sociala och 
ekonomiska utvecklingen att kvinnor har rätt att fritt och under ansvar bestämma antalet 
barn och tidpunkten för och tidrymden mellan havandeskapen enligt internationell rätt 
avseende mänskliga rättigheter.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja vetenskaplig forskning om 
preventivmedel för både kvinnor och män, så att både kvinnor och män kan ta ansvar för 
att använda preventivmedel.

9. Europaparlamentet betonar att abort under inga omständigheter bör främjas som en 
familjeplaneringsmetod.

10. Europaparlamentet rekommenderar att abort är en människorättslig fråga, och att aborter 
bör vara lagliga, säkra och tillgängliga för alla. 

11. Europaparlamentet understryker att aborter, även om de är lagliga, ofta förhindras eller 
försenas av hinder för tillgång till lämpliga tjänster, exempelvis utbredd vägran att utföra 
aborter av samvetsskäl, onödigt långa väntetider hos läkare eller tendentiös rådgivning. 
Parlamentet betonar att medlemsstaterna bör reglera och övervaka abortvägran för att se 
till att reproduktiv hälsa garanteras som en mänsklig rättighet och att det finns lagliga 
tjänster och lämpliga remitteringssystem till rimliga priser.

12. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna fortsätter att tillhandahålla den 
information och de tjänster som behövs för att fortsatt hålla mödradödligheten på en låg 
nivå och garantera vård av hög kvalitet före och efter födelsen.
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Heltäckande sexualundervisning och ungdomsanpassade tjänster 

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera allmän tillgång till 
heltäckande information, utbildning och tjänster avseende sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att se till att informationen 
omfattar moderna metoder för familjeplanering och familjerådgivning, professionell 
förlossningsvård och rätten till tillgång till gynekologisk vård och akut förlossningsvård, 
och att medlemsstaterna har en vidsynt och vetenskapligt korrekt syn på aborttjänster.

14. Europaparlamentet understryker att ungdomars sexuella och reproduktiva hälsobehov 
skiljer sig från vuxnas. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att ungdomar och 
sårbara vuxna (personer med funktionsnedsättning, analfabeter, flyktingar etc.) har 
tillgång till användarvänliga tjänster där deras rätt till konfidentiell behandling och 
sekretess vederbörligen beaktas.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera obligatorisk, åldersanpassad 
och jämställdhetsmedveten sex- och samlevnadsundervisning för alla barn och ungdomar 
(både i och utanför skolan). 

16. Europaparlamentet understryker att sexualundervisning måste omfatta bekämpning av 
stereotyper och fördomar, belysa diskriminering på grund av kön och sexuell läggning 
samt strukturella hinder för verklig jämställdhet och betona ömsesidig respekt och delat 
ansvar.

Förebyggande och behandling av sexuellt överförbara infektioner 

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera omedelbar och allmän 
tillgång till behandling av sexuellt överförbara sjukdomar som ges på ett säkert och 
vidsynt sätt.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillgodose de 
särskilda behoven avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland personer 
som lever med hiv/aids, med särskild inriktning på kvinnors behov, och särskilt genom att 
integrera tillgång till testning och behandling och komma till rätta med de underliggande 
socioekonomiska faktorer som bidrar till risken för att kvinnor smittas med hiv/aids, 
såsom bristande jämlikhet och diskriminering.

Våld i samband med sexuella och reproduktiva rättigheter 

19. Europaparlamentet fördömer alla kränkningar av kvinnors kroppsliga integritet och alla 
skadliga metoder som är avsedda att kontrollera kvinnors sexualitet och 
självbestämmande i reproduktiva frågor. Parlamentet understryker att detta utgör 
allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som medlemsstaterna omedelbart 
måste ta itu med. 

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skydda kvinnor, ungdomar, barn och 
män från alla övergrepp, inbegripet sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande, 
människosmuggling och människohandel samt våld, inklusive kvinnlig könsstympning. 
Sådana insatser bör stödjas av utbildningssystemen på både nationell och lokal nivå och 
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bör inriktas på åtgärder för att lösa dessa problem med hjälp av stränga straff för förövare 
av övergrepp.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i samband med offentligt utvecklingsbistånd
(ODA)

21. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att investeringar i reproduktiv hälsa och 
familjeplanering hör till de mest kostnadseffektiva utvecklingsåtgärderna och är ett av de 
effektivaste sätten att främja hållbar utveckling i länderna.

22. Europaparlamentet stöder rekommendation 1903 (2010) från Europarådets 
parlamentariska församling om att 0,7 procent av BNP ska anslås till offentligt 
utvecklingsbistånd. Parlamentet uppmanar EU att stå fast vid detta åtagande när det gäller 
finansiering och genomförande av de europeiska instrumenten för yttre åtgärder och 
Europeiska utvecklingsfonden 2014–2020.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att EU:s utvecklingssamarbete antar 
en strategi som fokuserar på mänskliga rättigheter och att det har en stark och uttrycklig 
inriktning på och konkreta mål för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) utarbetar en årlig klassificering för att kartlägga bristande 
jämställdhet i världens länder. Jämställdhetsindexet mäts genom könsbaserade nackdelar i 
tre aspekter av livet, reproduktiv hälsa, medbestämmande och arbetsmarknaden.1 Detta 
betänkande inriktas på den första faktorn och motsvarande rättigheter, inte bara som en 
människorättslig fråga utan även som ett sätt att uppnå jämställdhet.

EU-medlemsstaterna hör till världens mest utvecklade länder, och tar ledningen i den globala 
klassificeringen av länderna enligt situationen för deras befolkningars reproduktiva hälsa.2
Tillgängliga uppgifter från medlemsstaterna avslöjar dock stora skillnader i kvinnors sexuella 
och reproduktiva hälsa inom EU. 

Europaparlamentet har vid flera tillfällen uttryckt sitt stöd för investeringar i sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. En stark ståndpunkt från EU:s sida om sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter är endast möjlig med ett starkt stöd från parlamentet.

Detta betänkande kommer vid en avgörande tidpunkt. De rådande politiska och ekonomiska 
förhållandena hotar respekten för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. På grund av 
den rådande finanskrisen och den ekonomiska nedgången med nedskärningar i de offentliga 
budgeterna som följd finns det en tendens i medlemsstaterna att påskynda privatiseringar av 
hälso- och sjukvårdstjänster och minska tillgången till och kvaliteten på hälso- och 
sjukvårdstjänster3. Dessutom har mycket konservativa åsikter om sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter fått fäste runtom i Europa. Som tydligt framgår i länder som Spanien och 
Ungern och i regionala forum som Europarådets parlamentariska församling, 
Europeiska kommittén för sociala rättigheter och till och med i Europaparlamentet, blir 
motståndarna mot fri abort allt starkare och alltmer högröstade. Med tanke på dessa attacker 
är det viktigare än någonsin att Europaparlamentet försvarar sexuella och reproduktiva 
rättigheter som mänskliga rättigheter och detta betänkande är därför tänkt att fungera som en 
användbar sammanfattning av den nuvarande situationen för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter på EU-nivå.

Sexuell och reproduktiv hälsa

Enligt WHO ”avser reproduktiv hälsa de reproduktiva processerna och funktionerna och det 
reproduktiva systemet i alla skeden av livet”. ”[Reproduktiv hälsa] innebär att människor kan 
ha ett ansvarsfullt, tillfredsställande och säkert sexliv, att de har förmåga att reproducera sig 
och frihet att besluta om, när och hur ofta de vill reproducera sig. I detta ligger rätten för män 
och kvinnor att informeras om och ha tillgång till säkra, effektiva, billiga och godtagbara 
metoder för fertilitetsreglering, vilka de själva väljer, och rätten att ha tillgång till lämpliga 

                                               
1 FN:s utvecklingsfond (2011). Human Development Report, 2011: Sustainability and Equity: A Better Future for 
All, teknisk not 3.
2 Detta har visats av de indikatoruppgifter som används för att beräkna jämställdhetsindexet. FN:s 
utvecklingsfond (2011). Human Development Report, 2011: Sustainability and Equity: A Better Future for All, 
statistisk bilaga, tabell 4.
3 Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2013 om den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet 
mellan könen och kvinnors rättigheter.
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hälsovårdstjänster som gör att kvinnor säkert kan genomgå graviditet och barnafödande och 
att par får största möjliga chanser att få ett friskt barn.”1

Sexuell hälsa definieras som ”ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt 
välbefinnande i förhållande till sexualitet. Det handlar inte bara om avsaknad av sjukdomar, 
dysfunktion eller funktionshinder. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning 
till sexualitet och sexuella relationer samt möjligheten att ha lustbetonade och säkra sexuella 
erfarenheter, fria från tvång, diskriminering och våld. För att uppnå och upprätthålla sexuell 
hälsa måste alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas.”2

Sexuella och reproduktiva rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa skyddas genom sexuella och reproduktiva rättigheter. Såsom 
anges i artikel 96 i handlingsplattformen från Peking (1995) grundas dessa rättigheter på de 
mänskliga rättigheterna jämställdhet och värdighet. 

Sexuella och reproduktiva rättigheter, inbegripet rätten till mödravård och familjeplanering, 
omfattar både friheter och rättigheter som är knutna till många av de redan etablerade 
medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Även om 
reproduktiva rättigheter inte är utbytbara utgör de en aspekt av de sexuella rättigheter, och 
omvänt är sexuella rättigheter en del av de reproduktiva rättigheterna.3

Mödradödlighet

Mödradödligheten är fortsatt mycket låg i de flesta medlemsstaterna (2–10 dödsfall per 
100 000 levande födda barn)4, men i vissa medlemsstater är den betydligt högre (34 i 
Lettland, 27 i Rumänien, 21 i Ungern och 20 i Luxemburg). Flera medlemsstater visar dock 
lovande tendenser. Från 1990 till 2010 minskade Rumäniens mödradödlighet till exempel från 
170 till 27, Lettlands från 54 till 34, Bulgariens från 24 till 11 och Litauens från 34 till 8. 
Samtidigt visar andra medlemsstater oroande tendenser och variationer. Luxemburgs 
uppskattade mödradödlighet har stadigt ökat från 6 år 1990 till 20 år 2010, medan Ungern har 
lyckats sänka sitt mödradödlighetstal på 23 på 1990-talet till 10 under 2000-talet, men talen 
ökade igen till 21 år 2010.5 I sin resolution av den 13 december 2012 om årsrapporten om 
mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2011 och Europeiska unionens politik på 
området påminde Europaparlamentet om att förebyggandet av mödrars dödlighet och 
sjukdomar kräver ett effektivt främjande och skydd av kvinnors och flickors mänskliga 
rättigheter, särskilt deras rätt till liv, utbildning, information och hälsa. Parlamentet betonar att 
EU därför har en viktig roll att spela när det gäller att bidra till att minska förebyggbara 

                                               
1 Global Policy Committee of the WHO (1994). Programförklaring om hälsa, befolkning och utveckling inför 
den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Kairo, den 5–13 september 1994, s. 24, punkt 89.
2 WHO (2006): Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health; 28–31 januari 2002, 
Gèneve.
3 Yamin, A. E. (red.), 2005, Learning to dance: Advancing women’s reproductive health and well-being from the 
perspectives of public health and human rights, Cambridge, Harvard University Press. 
4 Det antas att ”länder med 1–10 dödsfall per 100 000 födslar ligger på ungefär samma nivå och att skillnaderna 
är slumpvisa”, se fotnot 1. 
5 UN Maternal Mortality Estimation Inter-agency Group (2012). Trends in maternal mortality 1990 to 2010: 
Uppskattningar från WHO, Unicef, FN:s befolkningsfond och Världsbanken. 
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komplikationer som inträffar före, under och efter graviditet och förlossning.

Uppgiftsinsamling 

Många medlemsstater samlar inte in de uppgifter som behövs för en fullständig bedömning av 
situationen för den reproduktiva och sexuell hälsan. Över två tredjedelar av medlemsstater 
förfogar till exempel inte över uppgifter om procentandelen gravida kvinnor som har fått göra 
minst ett besök på en mödravårdscentral och över en fjärdedel av medlemsstaterna har inga 
uppgifter om procentandelen förlossningar som sker med hjälp av en kompetent läkare.1 Vissa 
högt utvecklade länder kanske finner det överflödigt att samla in sådana uppgifter, men de är 
viktiga indikatorer för att möjliggöra en konsekvent övervakning av nivån på den 
reproduktiva hälsan. Det är därför nödvändigt att medlemsstaterna sammanställer och 
övervakar mer heltäckande data och statistik om indikatorer för sexuell och reproduktiv hälsa 
(sexuellt överförbara infektioner, aborter och preventivmedel, ej tillgodosedda behov av 
preventivmedel, tonårsgraviditeter etc.), som åtminstone redovisas per kön och ålder. För att 
få en bättre översikt av situationen i hela unionen bör Europeiska jämställdhetsinstitutet ges 
befogenhet att se till att uppgifter och bästa praxis samlas in och analyseras. 

Sexualundervisning

Sexualundervisning är obligatorisk enligt den nationella lagstiftningen i de flesta 
medlemsstater, även om innehållet och kvaliteten varierar. Enligt en färsk undersökning är 
kvaliteten på sexualundervisningen högst i Beneluxländerna, de nordiska länderna, Frankrike 
och Tyskland. Medlemsstater i Öst- och Sydeuropa Europa tenderar att ha bristfälliga eller 
obefintliga sexualundervisningsprogram.2

Högre siffror för tonårsfödslar, abort och sexuellt överförbara infektioner brukar ha samband 
med bristfällig eller otillräcklig sexualundervisning. Aktuella EU-uppgifter överensstämmer 
med detta antagande, vilket framgår av att de högsta siffrorna för tonårsfödslar och abort finns 
bland medlemsstaterna i Östeuropa3.

Även om den allmänna tendensen är att sexualundervisningen långsamt förbättras, skulle 
utbyte av gemensamma mål och bästa praxis mellan EU-medlemsstaterna bidra till att 
underlätta harmoniseringen av sexualundervisningsstandarder och till en mer jämställd sexuell 
och reproduktiv hälsa för alla ungdomar i EU.

Födelsetal bland ungdomar och antal oönskade graviditeter

Födelsetalen bland ungdomar4 varierar betydligt mellan medlemsstaterna. De medlemsstater 
som har de lägsta födelsetalen bland ungdomar (mellan 5 och 9 födslar per år) är för 
närvarande Nederländerna, Slovenien, Danmark, Sverige, Cypern, Italien, Luxemburg och 

                                               
1 FN:s utvecklingsfond (2011). Human Development Report, 2011: Sustainability and Equity: A Better Future 
for All, statistisk bilaga, tabell 4.
2 Beaumont, K; Maguire, M; Schulze, E; Europaparlamentet (2013), Policies for Sexuality Education in the 
European Union, finns på: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm,
3 Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (juni 2012). Sexuellt överförbara infektioner i 
Europa 1990–2010. 
4 Det årliga antalet födslar bland flickor i åldern 15–19 år per 1 000 flickor i den åldersgruppen.
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Finland. Något högre födelsetal bland ungdomar (mellan 10 och 20 födslar) rapporteras i 
majoriteten av medlemsstaterna: Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, Grekland, Spanien, 
Tjeckien, Lettland, Polen, Portugal, Irland, Litauen, Ungern och Malta. De högsta antalet 
tonårsfödslar rapporteras i Slovakien (22), Estland (24), Storbritannien (26), Rumänien (40), 
och Bulgarien (44). 

Trots positiva tendenser i vissa medlemsstater visar den stora skillnaden mellan 
Nederländernas födelsetal bland ungdomar på 5, Storbritanniens 26 och Bulgariens 44 att 
många ungdomar i EU fortfarande saknar nödvändig förmåga och kunskaper för att fatta 
ansvarsfulla sexuella och reproduktiva beslut. 

Förutom att de flesta tonårsgraviditeter är oplanerade och att unga flickor generellt är 
oförberedda för moderskapet, får ungdomsfödslar ofta varaktiga konsekvenser. 
Graviditetsrelaterade hälsoproblem är vanligare vid ungdomsgraviditeter än vuxna 
graviditeter (t.ex. missfall och spädbarnsdöd). Undersökningar visar också på att det är mindre 
sannolikt att unga mödrar går ut gymnasiet, och att de löper större risk att hamna i fattigdom. 
Dessutom föds barn till unga flickor ofta underviktiga och uppvisar hälso- och 
utvecklingsmässiga problem.1

Vuxna kvinnor kan också råka ut för oönskade graviditeter av olika skäl: preventivmedel som 
inte fungerat, olämplig eller inkonsekvent användning av preventivmedel, sexualpartner som 
motsätter sig preventivmedel, påtvingat sex eller våldtäkt eller hälsoskäl. Som WHO 
konstaterar ”kan även en planerad graviditet bli oönskad om omständigheterna förändras.”2

Abort 

Abort på begäran är laglig i 20 medlemsstater. Av de sju återstående medlemsstaterna tillåter 
tre (Storbritannien, Finland och Cypern) en bred tolkning av de begränsande skälen, medan en 
restriktiv tolkning av de begränsade skälen och en allmän ovilja eller rädsla att utföra aborter i 
tre andra medlemsstater (Irland, Polen och Luxemburg) har lett till att (rapporterade) lagliga 
aborter utförs sällan, om än alls. Malta är den enda medlemsstat som förbjuder abort utan 
undantag enligt lag.3 Begränsande skäl för att tillåta abort kan vara om kvinnans liv eller 
fysiska och/eller psykiska hälsa är i fara, fosterskador, våldtäkt eller av medicinska eller 
socioekonomiska skäl. Tidsgränsen för att få göra abort är i de flesta länder 12 veckor in i 
graviditeten. Kostnaderna för att göra abort varierar enormt mellan medlemsstaterna. I länder 
där abort omfattas av sjukförsäkringen gäller det vanligtvis endast de som utförs av 
medicinska skäl. Vissa medlemsstater kräver en obligatorisk vänteperiod och minderåriga 
som vill göra abort kan behöva inhämta föräldrarnas samtycke.4

Det ska noteras att alltfler hinder för abort även införs i länder med tolerant abortlagstiftning.  
Kvinnor utsätts ofta för oreglerad användning av vägran på grund av samvetsskäl att 
tillhandahålla reproduktiva hälsotjänster från vårdgivare, obligatoriska väntetider eller 
                                               
1 Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (juni 2012). Sexuellt överförbara infektioner 
i Europa 1990–2010.
2 WHO (2012): Sexual and reproductive health: facts and figures about abortion in the European region. 
3 Se UN ICPD Beyond 2014 Review (juli 2012), Country Implementation Profiles, International Planned 
Parenthood Federation (May 2012), Abortion Legislation in Europe. 
4 IPPF (maj 2012). Abortion Legislation in Europe. 
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tendentiös rådgivning1. Abortvägran har lett till att många kvinnor nekats tillgång till 
reproduktiv hälsovård, som information om, tillgång till och inköp av preventivmedel, 
mödravårdskontroller och lagligt avbrytande av graviditeter. Det rapporteras fall från 
Slovakien, Ungern, Rumänien, Polen, Irland och Italien där nästan 70 procent av alla 
gynekologer och 40 procent av narkosläkarna vägrar att utföra aborter av samvetsskäl. Dessa 
hinder strider tydligt mot människorättsliga normer och internationella medicinska 
standarder.2

Det är inte ovanligt att kvinnor som lever i länder med restriktiv abortpolitik reser till andra 
medlemsstater för att göra abort. Detta medför dock en tung ekonomisk börda för vissa 
grupper, förutom risken för straffrättsliga åtgärder i bosättningslandet. Dessutom försvåras 
insamlingen av tillförlitliga uppgifter om abort. I vissa medlemsstater måste kvinnor i 
landsbygdsområden resa bort för att kunna göra en laglig abort.3 I praktiken drabbar förbudet 
redan marginaliserade kvinnor hårdare – kvinnor som har svårt att resa till andra 
EU-medlemsstater för att göra abort, till exempel kvinnor som lever i svåra ekonomiska 
omständigheter, asylsökande, kvinnor som står under statlig vård eller förmyndarskap – vilket 
bidrar till ökade orättvisor på hälsoområdet i unionen.

De medlemsstater som rapporterar det lägsta antalet rapporterade aborter4 är Tyskland, 
Grekland, Danmark och Portugal (från 7 till 9 lagligt utförda aborter per 1 000 kvinnor i 
åldern 15–44 år), medan de medlemsstater som har det högsta antalet rapporterade aborter är 
Estland, Rumänien, Bulgarien, Lettland, Ungern och Sverige (från 35 till 21 aborter), följt av 
Storbritannien (17) och Frankrike (18).5

Till följd av de eventuella hälsokonsekvenserna av ett abortförbud förefaller det uppenbart att 
ett sådant förbud inte kommer att leda till att antalet aborter minskar. Det skulle snarare vara 
mer effektivt att fokusera på oönskade graviditeter.6 Avslutningsvis är sambandet mellan 
lagliga aborter och förekomsten av aborter mycket svagt, medan det finns ett starkt samband 
mellan lagliga aborter och säkra aborter. Enligt WHO är ”kostnaden för att utföra en säker 
abort […] en tiondel av kostnaden för att behandla konsekvenserna av en osäker abort.”7

Det är också viktigt att notera att den nuvarande familjepolitiska inriktningen till följd av den 
demografiska krisen också direkt och indirekt påverkar de politiska valen med avseende på 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det tycks finnas en uppfattning om att ett 
abortförbud kommer att öka antalet födslar och att lagliga aborter skulle leda till en 
befolkningsminskning. Denna uppfattning stöds dock inte av konkreta uppgifter och vi anser 
att födelsetalen i EU definitivt skulle stödjas mer effektivt genom att förbättra mödrars och 
fäders möjligheter att förbättra balansen mellan privat- och arbetslivet. 

                                               
1 Christine McCafferty, rapport från Europarådet, ”Women’s access to lawful medical care: the problem of 
unregulated use of conscientious objection”, 20.7.2010 och resolution 1763 (2010) från Europarådets 
parlamentariska församling. 
2WHO (2:a utgåvan, 2012), Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. 
3 Internationella familjeplaneringsförbundet, IPPF (maj 2012), Abortion Legislation in Europe. 
4 De medlemsstater som har den mest restriktiva politiken (Irland, Polen, Luxemburg och Malta) är undantagna.
5 Uppgifter för Österrike, Cypern, Luxemburg och Malta finns inte tillgängliga. UN Department of Economic 
and Social Affairs: Population Division (mars 2011), World Abortion Policies 2011.
6 Internationella familjeplaneringsförbundet, IPPF (maj 2012), Abortion Legislation in Europe. 
7 WHO (2012): Sexual and reproductive health: facts and figures about abortion in the European region. 
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Sexuellt överförbara infektioner

EU övervakar systematiskt vissa sexuellt överförbara infektioner: hiv, syfilis, kongenital 
syfilis, gonorré, klamydia och veneriskt lymfogranulom. Enligt beslut 2119/98/EG ska 
medlemsstaterna lämna in uppgifter om alla nödvändiga variabler, men detta sker inte alltid i 
praktiken och dessutom är vissa nationella övervakningssystem för sexuellt överförbara 
infektioner inte tillräckligt omfattande. Jämförelsen och kartläggningen av tendenser kan 
därför bygga på otillräckliga eller obefintliga uppgifter. 

De genomsnittliga siffrorna för nya hiv-fall per år i medlemsstaterna är 5,7 per 
100 000 invånare. De lägsta talen 2010 rapporterades av Slovakien (0,5) och Rumänien (0,7) 
och de högsta talen rapporterades av Estland (27,8), Lettland (12,2), Belgien (11) och 
Storbritannien (10,7). Av de åldersaggregerade uppgifterna framgår att 11 procent av nya de 
hiv-fallen inträffade bland unga människor i åldern 15–24 år.1

Det är viktigt att kommissionen och medlemsstaterna tar itu med särskilda behov avseende 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland kvinnor som lever med hiv, som ett led i 
en helhetssyn för att sätta stopp för epidemin. Detta kan åstadkommas genom att utöka 
tillgången till hälsovårdsprogram för sexuell och reproduktiv hälsa, integrera tillgången till 
aids/hiv-testning och behandling, ömsesidigt stöd, rådgivning och förebyggande tjänster och 
genom att komma till rätta med de underliggande socioekonomiska faktorer som bidrar till 
risken för att kvinnor smittas av hiv/aids, exempelvis bristande jämställdhet, diskriminering 
och bristande skydd av de mänskliga rättigheterna.

Våld i samband med sexuella och reproduktiva rättigheter

Det uppskattas att sju av tio kvinnor drabbas av fysiskt och/eller sexuellt våld under livet. 
Könsbaserat våld är en form av diskriminering som allvarligt hämmar kvinnors förmåga att 
åtnjuta sina rättigheter och friheter på jämställda villkor jämfört med män. Sexuellt våld har 
en förödande livslång inverkan på den psykiska och fysiska hälsan och välbefinnandet för 
offer och personer som överlever sådant våld. Respekt och främjande av sexuell och 
reproduktiv hälsa och skydd och uppfyllande av reproduktiva rättigheter är en nödvändig 
förutsättning för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män, för kvinnors egenmakt, för 
att de ska kunna åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och för 
förebygga och begränsa våld mot kvinnor.

Särskild uppmärksamhet bör även ägnas åt skadliga traditionella sedvanor, som kvinnlig 
könsstympning/kvinnlig omskärelse och tidiga och påtvingade äktenskap, sådana sedvanor 
kan ha skadliga följder för kvinnors välbefinnande, sexuella relationer, graviditeter och 
förlossningar, och även kan inverka negativt på samhället i stort.

                                               
1 Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)/WHO:s regionalkontor för Europa, 
övervakning av hiv/aids i Europa 2011.
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Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingsstödet

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är grundläggande beståndsdelar av den mänskliga 
värdigheten och utvecklingen, och en grundläggande faktor för social och ekonomisk utveckling.
Nyligen insamlade uppgifter visar att det finns bestående och allvarliga problem med sexuell 
och reproduktiv hälsa i världen, i synnerhet i utvecklingsländer. 

Förutom starka politiska åtaganden bör EU även återta rollen som politisk aktör i kampen för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på utvecklingsområdet. EU har en viktig roll att 
spela i främjandet, genomförandet och försvaret av sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter på internationell nivå, även inom utvecklingsramen för perioden efter 2015, för att 
se till att befolkningsfrågor och frågor avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
prioriteras i utformningen av utvecklingsramen för perioden efter 2015 och uppföljningen av 
Rio+20-konferensen.

Medlemsstaterna bör å sin sida bidra till att påskynda framstegen på detta område för att 
uppnå millennieutvecklingsmål nr 5 och dess två undermål genom att hantera reproduktiv 
hälsa och mödra-, spädbarns- och barnhälsa på ett heltäckande sätt. Detta kan omfatta 
tillhandahållande av familjeplanering, mödravård före förlossning, kompetent 
förlossningspersonal, akut förlossnings- och spädbarnsvård, mödravård efter förlossning och 
metoder för förebyggande och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner 
som hiv. Medlemsstaterna bör också främja system som ger lika tillgång till rättvisa 
integrerade hälsovårdstjänster av hög kvalitet till rimliga priser och omfattar samhällsbaserad 
förebyggande och klinisk vård.

Kommissionen kan göra en viktig insats genom att se till att EU:s utvecklingssamarbete antar 
ett människorättsligt synsätt med en uttrycklig inriktning på och konkreta mål för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. 


