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B7-…/2009

Europaparlamentets resolution om avskaffande av våld mot kvinnor

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av föreskrifterna i Förenta nationernas rättsliga instrument om mänskliga 
rättigheter, framför allt de som handlar om kvinnors rättigheter, såsom FN-stadgan, 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, de internationella 
konventionerna om medborgerliga och politiska rättigheter och om ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor och dess fakultativa protokoll samt konventionen mot tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling,

– med beaktande av FN:s övriga instrument om våld mot kvinnor såsom förklaringen och 
åtgärdsprogrammet från Wien den 25 juni 19931, förklaringen om avskaffande av våld 
mot kvinnor av den 20 december 19932, resolutionen om avskaffande av våld mot kvinnor 
i hemmet av den 22 december 20033, resolutionen om arbete för att avskaffa sådana brott 
mot kvinnor som förövas av hedersskäl av den 30 januari 20034, resolutionen om 
avskaffande av våld mot kvinnor i hemmet av den 19 februari 20045, resolutionen om 
brottsförebyggande och straffrättsliga åtgärder för avskaffande av våld mot kvinnor av den 
2 februari 19986, rapporterna från FN:s generalkommissarie för mänskliga rättigheters 
särskilda rapportörer om våld mot kvinnor samt av den allmänna rekommendation nr 19 
från kommittén för avskaffande av diskriminering mot kvinnor7,

– med beaktande av den förklaring och den handlingsplattform som antogs av den 
fjärde internationella kvinnokonferensen i Peking den 15 september 1995 samt av dess 
resolutioner av den 18 maj 2000 om uppföljningen av handlingsplattformen från Peking8

och av den 10 mars 2005 om uppföljningen av den fjärde internationella 
kvinnokonferensen – handlingsplattformen (Peking + 10)9,

– med beaktande av FN:s generalsekreterares rapport av den 6 juli 2006 med titeln 
”In-depth study on all forms of violence against women”10,

– med beaktande av sin resolution av den 2 februari 2006 om dagens situation när det gäller 
bekämpning av våld mot kvinnor och eventuella framtida åtgärder11,

                                               
1 Antagen av Världskonferensen om mänskliga rättigheter den 14–25 juni 1993.
2 FN:s generalförsamlings resolution 48/104.
3 FN:s generalförsamlings resolution 58/147.
4 FN:s generalförsamlings resolution 57/179.
5 FN:s generalförsamlings resolution A/RES/58/147.
6 FN:s generalförsamlings resolution 52/86.
7 Antagen vid CEDAWs 11:e session 1992.
8 EGT C 59, 23.2.2001, s. 258.
9 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
10 A/61/122/Add.1.
11 EUT C 288 E, 25.11. 2006, s. 66.
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– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1,
– med beaktande av sin resolution av den 16 september 1997 om behovet av en europeisk 

kampanj för nolltolerans av våld mot kvinnor2,
– med beaktande av FN:s resolution av den 30 januari 2007 om förstärkta insatser för 

avskaffande av allt slags våld mot kvinnor3,
– med beaktande av Interparlamentariska unionens resolution om parlamentens roll för att 

bekämpa våld mot kvinnor4,
– med beaktande av den muntliga frågan av den … till rådet och kommissionen om 

avskaffande av våld mot kvinnor (O-…/2009 – B7-…/2009, O-…/2009 – B7-…/2009),

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I FN:s handlingsplattform från Peking definierades våld mot kvinnor såsom varje 
könsbaserad våldshandling som leder eller sannolikt kommer att leda till att kvinnor 
åsamkas skada eller lidande av fysiskt, sexuellt eller psykiskt slag, inberäknat hot om 
sådana handlingar samt tvång eller godtyckligt frihetsberövande.

B. Det våld som av män utövas mot kvinnor är inte bara ett folkhälsoproblem utan också en 
fråga om bristande jämställdhet och inom detta område är EU behörigt att vidta åtgärder.

C. Det våld som av män utövas mot kvinnor innebär en kränkning av de mänskliga 
rättigheterna: rätten till liv, rätten till säkerhet, rätten till människovärde och rätten till 
fysisk och psykisk integritet.

D. Det våld som av män utövas mot kvinnor hindrar kvinnorna att delta i samhällslivet och 
arbetslivet och kan leda till marginalisering och fattigdom för kvinnor.

E. Att kvinnor utsätts för våld i hemmet är ett utbrett problem i samhällsstrukturen överallt i 
Europa. Det drabbar människor oberoende av deras ålder, utbildning, inkomster eller 
ställning i samhället och hänger samman med den ojämlika maktfördelningen bland könen 
i vårt samhälle.

F. Våldet mot kvinnorna tar sig olika uttryck i olika kulturer och traditioner, och kvinnlig 
könsstympning, så kallade hedersbrott och tvångsäktenskap är en verklighet inom EU.

G. Inom EU görs det ingen regelbunden insamling av jämförbara uppgifter om olika slag av 
våld mot kvinnor och därför blir det svårt att bedöma hur omfattande detta fenomen 
faktiskt är och finna en lämplig lösning på problemet.

H. Kvinnor brukar låta bli att anmäla det våld som män utövar mot dem, eftersom de ofta 
saknar förtroende för polisen, rättsväsendet och de sociala tjänsterna.

I. Parlamentet har ofta begärt att det ska inrättas ett europeiskt år för avskaffande av våld 

                                               
1 EUT C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 EGT C 304, 6.10.1997, s. 55.
3 FN:s generalförsamlings resolution 61/143.
4 Resolution antagen av IPU:s 114:e generalförsamling i Nairobi den 12 maj 2006.
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mot kvinnor.

J. FN har utlyst den 25 november till Internationella dagen för avskaffande av våld mot 
kvinnor.

1. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att förbättra den nationella 
lagstiftningen och politiken mot våld mot kvinnor, framför allt genom att utveckla 
omfattande nationella handlingsplaner mot våld mot kvinnor.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för rådet framlägga en mer konsekvent 
plan för EU:s politik mot våld mot kvinnor, såsom det stod i EG:s färdplan för 
jämställdhet.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utlysa ett europeiskt år mot våld mot 
kvinnor, av det slag som parlamentet upprepade gånger efterfrågat.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen ordna en rundabordsdiskussion på 
hög nivå om våld mot kvinnor.

5. Europaparlamentet påminner om att parlamentet fortfarande väntar på resultaten av 
kommissionens undersökning om lagstiftning mot könsbaserat våld och våld mot kvinnor.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla program för att informera och 
höja allmänhetens medvetenhet om våld i hemmet samt för att undervisningen och 
massmedierna ska ge en mindre stereotyp bild av kvinnans ställning i samhället.

7. Europaparlamentet betonar vikten av utbildning för alla som arbetar med kvinnor som 
fallit offer för våld, också inom polisen, de sociala tjänsterna och rättsväsendet.

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att komma överens om en 
gemensam grundval för insamling av statistik om våld mot kvinnor, i nära samarbete med 
Europeiska jämställdhetsinstitutet, för att samla in jämförbara uppgifter om våld mot 
kvinnor överallt i Europa.

9. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att erkänna att sexuellt våld mot 
kvinnor inom äktenskapet är en straffbar handling och inte gå med på att kulturbetingade 
sedvänjor eller traditioner vore någon förmildrande omständighet i samband med våld mot 
kvinnor, hedersbrott eller kvinnlig könsstympning.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och FN:s generalsekreterare.


