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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at humanitære kriser næsten altid medfører enorme menneskelige lidelser 
for den berørte civilbefolkning, herunder trusler og krænkelser af internationale 
menneskerettigheder og den humanitære folkeret; 

B. der henviser til, at beskyttelse af rettighederne for personer under humanitære kriser i 
henhold til de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret anerkendes 
som en integrerende del af den humanitære indsats og anses for at være et af de vigtigste 
spørgsmål, der skal behandles på det humanitære verdenstopmøde, som skal afholdes i 
maj 2016; 

1. opfordrer det internationale samfund, der træder sammen på det humanitære 
verdenstopmøde, til at vedtage en rettighedsbaseret tilgang til humanitær indsats med det 
formål at finde bedre måder til at beskytte civilbefolkningen, kortlægge trusler og 
sårbarheder samt overvåge krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære 
folkeret og dermed bidrage til kampen mod straffrihed; er overbevist om, at fastholdelse 
af menneskerettighedernes universalitet og styrkelse af fælles forståelse blandt alle 
aktører, der er involveret i en humanitær indsats ligeledes styrker de grundlæggende 
humanitære principper om neutralitet og inklusion;

2. understreger, at en humanitær indsats – navnlig under langvarige konflikter og kriser, hvor 
civile bliver internt fordrevne i længere perioder – kan spille en afgørende rolle med 
hensyn til at styrke de berørte befolkningsgrupper ved at give dem større indflydelse og 
anerkende deres rettigheder og evner, bl.a. ved at skabe en mere aktiv rolle for de lokale 
aktører i den humanitære indsats;

3. fremhæver den centrale rolle, som kvinder spiller for overlevelse og modstandsdygtighed i 
samfund, der er ramt af humanitære kriser, bl.a. i konflikt- og postkonfliktsituationer; 
fremhæver behovet for at tackle de specifikke behov og sikre rettighederne for kvinder og 
børn, som udgør størstedelen af de personer, der rammes af humanitære kriser, og desuden 
rammes hårdest heraf; opfordrer det humanitære verdenstopmøde til at gøre kønsaspektet 
til et centralt element i den fremtidige udformning af det humanitære system, som 
fremkommer af denne høringsproces;

4. opfordrer til, at der sættes særligt fokus på at sikre retten til uddannelse effektivt under 
langvarige humanitære kriser, idet manglen herpå udgør en trussel for børns fremtid;

5. henleder opmærksomheden på, at fordrivelse som følge af konflikter, naturkatastrofer 
eller miljøforringelse gør visse befolkningsgrupper særligt sårbare; understreger, at der 
skal ydes samme beskyttelse af menneskerettighederne for flygtninge, internt fordrevne, 
ofre for menneskehandel og andre migranter, der er fanget i kriser, som for alle andre 
berørte grupper; udtrykker sin dybe bekymring over det hidtil uset høje antal flygtninge i 
verden i dag og opfordrer det internationale samfund til at benytte det humanitære 
verdenstopmøde til at mobilisere de nødvendige finansielle og operationelle ressourcer til 
at tage denne udfordring op; opfordrer EU og dens medlemsstater til at give den globale 
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flygtningekrise en høj prioritet i deres politikker og holdninger med henblik på topmødet;

6. opfordrer indtrængende EU til at udvise lederskab ved det humanitære verdenstopmøde 
ved at opfordre til mere fleksible metoder til levering af humanitær bistand samt til 
proaktive værktøjer til kriseforebyggelse; opfordrer EU og andre donorer til fortsat at leve 
op til deres finansielle forpligtelser og udvikle metoder til at nedbringe den tid, det tager at 
omsætte de finansielle forpligtelser i handling på stedet; påpeger desuden betydningen af 
rapportering om menneskerettighedssituationen som en mekanisme til tidlig varsling af 
kriser og tilskynder det humanitære verdenstopmøde til at tage hensyn hertil i forbindelse 
med overgangen fra en kultur baseret på efterfølgende indsats til en kultur baseret på 
forebyggelse;

7. opfordrer alle EU-institutioner, navnlig Kommissionens GD ECHO, samt 
medlemsstaterne til at undersøge de erfaringer, der er gjort med hensyn til at integrere 
menneskerettighederne i den centrale del af den humanitære indsats inden for rammerne 
af FN-systemet, og opfordrer EU til at påtage sig en større rolle med hensyn til at fremme 
og forbedre denne proces; understreger, at det er vigtigt, at der, når EU har vedtaget en 
rettighedsbaseret tilgang til udviklingssamarbejde, sikres politikkohærens og koordinering 
af EU's humanitære bistand og udviklingsbistand; beklager i denne forbindelse dybt, at 
Kommissionens værktøjskasse til en rettighedsbaseret tilgang til udviklingssamarbejde 
udtrykkeligt udelukker EU's humanitære indsats; opfordrer derfor Kommissionen til som 
led i sit engagement i det humanitære verdenstopmøde at forpligte sig til at udvikle og 
vedtage en rettighedsbaseret tilgang til EU's humanitære indsats.


