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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

A. Humanitära kriser medför nästan alltid enormt mänskligt lidande för den berörda 
civilbefolkningen, inbegripet hot och brott mot internationell människorättslagstiftning 
och humanitär rätt.  

B. Skyddet av rättigheter för personer som befinner sig i humanitära kriser erkänns i 
internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt som en integrerad del av de 
humanitära insatserna och anses vara ett av de viktigaste diskussionsämnena vid 
världstoppmötet om humanitära frågor som kommer att hållas i maj 2016. 

1. Europaparlamentet uppmanar det globala samfundet som samlas till världstoppmötet om 
humanitära frågor att inta en rättighetsbaserad hållning till humanitära insatser i syfte att 
hitta bättre sätt att skydda civilbefolkningen, identifiera hot och säkerhetsbrister och 
övervaka kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt och på så 
sätt bidra till att stärka kampen mot staffrihet. Parlamentet uttrycker sin övertygelse om att 
man genom att upprätthålla de mänskliga rättigheternas allmängiltighet och öka den 
gemensamma förståelsen hos alla de aktörer som deltar i humanitära insatser också kan 
stärka de centrala humanitära principerna om neutralitet och delaktighet.

2. Europaparlamentet betonar att humanitära insatser kan spela en avgörande roll för att 
stärka berörda befolkningsgrupper, i synnerhet vid utdragna konflikter och kriser där 
civilbefolkningen är på flykt under långa perioder, genom att man ger dem en starkare röst 
och erkänner deras rättigheter och kapacitet, bl.a. genom att man ger lokala aktörer en 
aktivare roll i humanitära insatser.     

3. Europaparlamentet framhäver kvinnors centrala roll när det gäller samhällens överlevnad 
och motståndskraft vid humanitära kriser, inbegripet vid konflikter och efter konflikter. 
Parlamentet undertryker behovet att ta itu med kvinnors och barns särskilda behov och 
garantera deras rättigheter, eftersom kvinnor och barn utgör majoriteten av dem som 
berörs och eftersom de drabbas hårdare vid humanitära kriser. Parlamentet uppmanar 
världstoppmötet om humanitära frågor att göra jämställdhetsperspektivet till en central 
aspekt av det framtida humanitära system som följer av detta samråd.  

4. Europaparlamentet kräver att man fäster särskild uppmärksamhet vid att på ett effektivt 
sätt garantera rätten till utbildning vid utdragna humanitära kriser. Om man inte gör det, 
riskerar man att äventyra barnens framtid. 

5. Europaparlamentet framhåller att tvångsförflyttningar på grund av konflikter, 
naturkatastrofer eller miljöförstöring gör vissa befolkningsgrupper särskilt sårbara.  
Parlamentet understryker att flyktingar, internflyktingar, offer för människohandel och 
andra migranter som fastnat i kriser måste ges samma människorättsskydd som alla andra 
berörda grupper. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över att antalet flyktingar i världen 
just nu är större än någonsin tidigare och uppmanar världssamfundet att utnyttja 
världstoppmötet om humanitära frågor som en möjlighet att mobilisera alla de finansiella 
och operativa resurser som krävs för att klara denna utmaning. Parlamentet uppmanar EU 
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och dess medlemsstater att prioritera den globala flyktingkrisen inom sina olika 
politikområden och i sina ståndpunkter i anslutning till toppmötet.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att visa ledarskap vid världstoppmötet om 
humanitära frågor genom att kräva mer flexibla metoder för leverans av humanitärt 
bistånd och för proaktiva verktyg som kan förhindra kriser.    Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen EU och andra givare att hålla fast vid sina finansiella åtaganden och 
utarbeta sätt att minska den tid det tar att omvandla finansiella åtaganden till konkreta 
insatser. Parlamentet påpekar också vikten av rapportering om de mänskliga rättigheterna 
som en mekanism för tidig krisvarning, och uppmanar världstoppmötet om humanitära 
frågor att beakta detta när man övergår från en reaktionär kultur till en preventiv kultur.

7. Europaparlamentet uppmanar alla EU-instititutioner, och i synnerhet kommissionens 
generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd, och medlemsstaterna att studera 
de erfarenheter som förvärvats i fråga om att integrera människorättsaspekter i kärnan för 
humanitära biståndsinsatser inom FN-systemet, och uppmanar EU att inta en starkare roll 
när det gäller att föra framåt och förbättra denna process. Parlamentet betonar vikten av att 
garantera politisk samstämmighet och samordning mellan EU:s humanitära bistånd och 
utvecklingsbiståndet mot bakgrund av den nya situationen där EU har intagit en 
rättighetsbaserad hållning till utvecklingssamarbete. I detta hänseende beklagar 
parlamentet djupt att kommissionens verktygslåda för en rättighetsbaserad hållning till 
utvecklingssamarbete explicit utesluter EU:s humanitära insatser. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att inom ramen för sitt engagemang i världstoppmötet om 
humanitära frågor åta sig att utveckla och anta en rättighetsbaserad hållning till EU:s 
humanitära insatser.


