
RE\791135DA.doc PE428.239v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Mødedokument

18.9.2009 B7-0000/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING
på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0000/2009 og 
B7-0000/2009

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5

om bekæmpelse af vold mod kvinder

Eva-Britt Svensson
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling



PE428.239v01-00 2/5 RE\791135DA.doc

DA

B7-0000/2009

Bekæmpelse af vold mod kvinder

Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af vold mod kvinder

Europa-Parlamentet,

– der henviser til bestemmelserne i De Forenede Nationers retlige instrumenter vedrørende 
menneskerettigheder og navnlig om kvinders rettigheder såsom FN's pagt, 
verdenserklæringen om menneskerettigheder, de internationale konventioner om 
borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, 
konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) og 
denne konventions valgfrie protokol samt konventionen mod tortur og anden grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

– der henviser til andre FN-instrumenter om vold mod kvinder såsom Wien-erklæringen og 
Wien-handlingsprogrammet af 25. juni 19931, erklæringen af 20. december 1993 om 
afskaffelse af vold mod kvinder2, resolutionen af 22. december 2003 om afskaffelse af 
vold i hjemmet mod kvinder3, resolutionen af 30. januar 2003 om bekæmpelse af 
æresforbrydelser begået mod kvinder4, resolutionen af 19. februar 2004 om afskaffelse af 
vold i hjemmet mod kvinder5, resolutionen af 2. februar 1998 om forebyggelse af 
kriminalitet og strafferetlige foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod kvinder6, 
rapporter fra de særlige rapportører fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder 
om vold mod kvinder samt CEDAW-komitéens generelle henstilling nr. 197,

– der henviser til Beijing-erklæringen og Beijing-handlingsprogrammet, der blev vedtaget 
den 15. september 1995 på den fjerde verdenskvindekonference, sin beslutning af 18. maj 
2000 om opfølgningen af Beijing-handlingsprogrammet8 og sin beslutning af 10. marts 
2005 om opfølgningen af den fjerde verdenskvindekonference - Handlingsprogrammet 
Platform for Action (Beijing+10)9, 

– der henviser til rapporten fra FN's generalsekretærs rapport af 6. juli 2006, "In-depth study 
on all forms of violence against women" (Indgående undersøgelse af alle former for vold 
mod kvinder)10,

                                               
1 Vedtaget på FN's verdenskonference om menneskerettigheder den 14.-25. juni 1993.
2 FN's Generalforsamlings resolution 48/104.
3 FN's Generalforsamlings resolution 58/147.
4 FN's Generalforsamlings resolution 57/179.
5 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/58/147.
6 FN's Generalforsamlings resolution 52/86.
7 Vedtaget i 1992 på det ellevte møde i Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW).
8 EFT C 59 af 23. februar 2001, s. 258. 
9 EFT C 320E af 15. december 2005, s. 247.
10 A/61/122/Add.1.



RE\791135DA.doc 3/5 PE428.239v01-00

DA

– der henviser til sin beslutning af 2. februar 2006 om status over bekæmpelsen af volden 
mod kvinder og den fremtidige indsats1,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder2,

– der henviser til sin beslutning af 16. september 1997 om behovet for at igangsætte en 
kampagne på EU-plan om nul tolerance over for vold mod kvinder3,

– der henviser til FN's resolution af 30. januar 2007 om en forstærket indsats i bekæmpelsen 
af alle former for vold mod kvinder4,

– der henviser til Den Interparlamentariske Unions resolution om parlamenternes rolle i 
bekæmpelsen af vold mod kvinder5,

– der henviser til forespørgslerne af ... til Rådet og Kommissionen om bekæmpelse af vold 
mod kvinder (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at FN's Beijing-handlingsprogram har defineret vold mod kvinder som 
enhver handling af kønsbaseret vold, der medfører, eller som sandsynligvis vil medføre, 
fysisk, seksuel eller psykologisk skade eller lidelse hos kvinder, hvortil skal regnes trusler 
om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse,

B. der henviser til, at mænds vold mod kvinder ikke alene er et problem, som vedrører 
folkesundheden, men også er årsag til ulighed mellem kvinder og mænd, hvilket er et 
område, hvor EU har mandat til at skride til handling,

C. der henviser til, at mænds vold mod kvinder er en krænkelse af menneskerettighederne:
retten til livet, retten til sikkerhed, retten til værdighed og retten til fysisk og psykisk 
integritet,

D. der henviser til, at mænds vold mod kvinder er en hindring for kvinders deltagelse i 
samfundet og på arbejdsmarkedet og kan føre til marginalisering af kvinder og fattigdom,

E. der henviser til, at vold i hjemmet mod kvinder dels er et udbredt, strukturelt problem i 
hele Europa og et fænomen, der kan ramme alle uanset alder, uddannelse, indkomst eller 
position i samfundet, dels er knyttet til en ulige magtfordeling mellem kønnene i vores 
samfund,

F. der henviser til, at volden mod kvinder varierer med forskellige kulturer og traditioner, og 
til, at kønslig lemlæstelse af kvinder og piger, såkaldte æresforbrydelser og 
tvangsægteskaber er virkelighed i EU,

                                               
1 EUT C 288 E af 25. november 2006, s. 66.
2 EUT C 364 af 18. december 2000, s. 1.
3 EUT C 304 af 6. oktober 1997, s. 55.
4 FN's Generalforsamlings resolution 61/143.
5 Resolution vedtaget på Den Interparlamentariske Unions 114. møde (Nairobi, 12. maj 2006).
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G. der henviser til, at der ikke er nogen regelmæssig og sammenlignelig dataindsamling om 
de forskellige typer for vold mod kvinder i EU, hvilket gør det vanskeligt at vurdere 
fænomenets egentlige omfang og finde en passende løsning på problemet,

H. der henviser til, at kvinder hyppigt undlader at anmelde mænds vold mod dem, fordi de 
ofte mangler tillid til politiet, retsvæsenet og de sociale myndigheder,

I. der henviser til, at Parlamentet flere gange har anmodet om, at der erklæres et europæisk 
år til bekæmpelse af vold mod kvinder,

J. der henviser til, at FN har erklæret den 25. november for international dag for afskaffelse 
af vold mod kvinder,

1. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forbedre de nationale love og politikker 
mod vold mod kvinder, navnlig ved at udarbejde omfattende nationale handlingsplaner 
mod mænds vold mod kvinder;

2. opfordrer Kommissionen til at foreslå Rådet en mere sammenhængende plan for EU's 
politik mod mænds vold mod kvinder, jf. EU's køreplan for ligestilling mellem kvinder og 
mænd;

3. opfordrer Kommissionen til at erklære et europæisk år mod vold mod kvinder, hvilket 
Parlamentet adskillige gange har anmodet om;

4. opfordrer Kommissionen til at arrangere en årlig rundbordsdiskussion på højt niveau om 
vold mod kvinder;

5. minder om, at Parlamentet stadig venter på resultaterne af Kommissionens undersøgelse 
af lovgivningen om kønsbaseret vold og vold mod kvinder;

6. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde programmer for bevidstgørelse og oplysning af 
offentligheden om vold i hjemmet og til at mindske de sociale fastgroede opfattelser af 
kvinders stilling i samfundet gennem uddannelse og medier;

7. understreger vigtigheden af uddannelse for alle, der arbejder med voldsramte kvinder, 
heriblandt politiet, de sociale myndigheder og retsvæsenet;

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til i tæt samarbejde med Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder at blive enige om et fælles grundlag for 
indsamling af tal til statistikker om vold mod kvinder med det formål at fremskaffe 
sammenlignelige data om vold mod kvinder i hele EU; 

9. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at anerkende seksuelle overgreb inden for 
ægteskabet som en forbrydelse og gøre voldtægt inden for ægteskabet strafbart og til ikke 
at acceptere nogen form for henvisning til kulturelle skikke eller traditioner som en 
formildende omstændighed i tilfælde af vold mod kvinder, æresforbrydelser eller kønslig 
lemlæstelse af kvinder og piger;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaterne og FN's generalsekretær.
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