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Europa-Parlamentets beslutning om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i 
borgernes tjeneste

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser om et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed i borgernes tjeneste,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

1. glæder sig over, at en af det svenske formandskabs prioriteter er støtte til ofre for 
forbrydelser, herunder kvinder, der udsættes for vold; opfordrer indtrængende Rådet til at 
medtage et særligt afsnit i Stockholm-programmet om de rettigheder, som ofre for 
forbrydelser har, og til at udvide støtten til ofre for forbrydelser, især til unge piger, som i 
stadig stigende grad er ofre for alvorlige forbrydelser;

2. anerkender kvinders ekstreme sårbarhed som indirekte terrorofre, eftersom de som enker 
kan blive udsat for social udstødelse, hvis de bliver hjemme og opdrager deres børn alene 
uden statsstøtte; opfordrer EU til at anerkende de indirekte terrorofres værdighed, mod og 
lidelser og understreger, at forsvar og fremme af terrorofres rettigheder bør prioriteres;

3. glæder sig over, at der lægges vægt på Daphne-programmet i Stockholm-programmet i 
forbindelse med forbedrede beskyttelsesforanstaltninger for kvindelige voldsofre og de 
personer, der har brug for deres omsorg; kræver, at dette spørgsmål behandles 
systematisk som et led i handlingsplanen til gennemførelse af Stockholm-programmet, og 
opfordrer medlemsstaterne til at træffe effektive foranstaltninger ved at stille 
hensigtsmæssig støtte til rådighed for voldsofre;

4. understreger, at vold i hjemmet er den hyppigste dødsårsag blandt kvinder i alderen 19-44 
år, og dermed hyppigere end krig, kræft eller trafikulykker; opfordrer medlemsstaterne til 
at tage behørigt hensyn til den særlige situation, som kvindelige indvandrere befinder sig 
i, især unge kvinder, som er velintegreret i EU, og som i forholdet mellem barn og 
forældre eller i intime forhold er ofre for fysisk og psykisk vold af religiøse årsager, og til 
at sikre, at der træffes effektive foranstaltninger til at forbedre støtte- og 
beskyttelsesmekanismerne;

5. finder det vigtigt, at medlemsstaterne vedtager gennemførelsesforanstaltninger, således at 
ofre for menneskehandel får mulighed for rehabilitering og får adgang til retshjælp, der 
skal gøre det muligt at behandle deres problemer på de relevante stadier i straffesager 
mod forbrydere på en måde, som ikke tilsidesætter deres ret til forsvar; 

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Det 
Europæiske Råd og Kommissionen.


