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Alternativt förslag till resolution (artikel 157.4 i arbetsordningen) som ersätter 
ett resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A7-0426/2013 

Europaparlamentets resolution om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av FN:s förklaring om barnets rättigheter, enligt vilken barn behöver 

särskilt skydd och särskild omvårdnad innefattande lämpligt rättsligt skydd, såväl före 

som efter födseln, 

– med beaktande av artikel 168.7 i EUF-fördraget som fastställer att unionen när den vidtar 

åtgärder ska respektera medlemsstaternas ansvar för att besluta om sin hälso- och 

sjukvårdspolitik samt för att organisera och ge hälso- och sjukvård, 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

– med beaktande av EU-domstolens dom i mål C-34/10 – Oliver Brüstle mot Greenpeace – 

som slår fast att det är ett vetenskapligt faktum att ett nytt mänskligt liv börjar vid 

befruktningen, och att det mänskliga embryot utgör ett särskilt steg i människokroppens 

utveckling, och av följande skäl: 

A. Kvinnor och flickor har rätt att åtnjuta frihet, lika möjligheter, värdighet och hälsa samt 

frihet från diskriminering på grund av kön. 

B. Oplanerade och oönskade graviditeter är fortfarande ett problem för många kvinnor inom 

EU, inbegripet tonårsflickor.  

C. Ungdomar utsätts i stor omfattning och mycket tidigt för pornografiskt innehåll, bland 

annat genom internet, antingen hemma eller i skolmiljön. Sexualiseringen av unga flickor 

i medierna är något som påverkar både kvinnors och mäns känslomässiga utveckling och 

sexualliv, och bidrar till ihållande könsstereotyper och sexuellt våld. 

D. Det finns inga rättsligt bindande internationella fördrag eller konventioner som definierar 

begreppet ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”. I Världshälsoorganisationens 

ordbok använder man sig av en inkluderande definition där man i sexuell och reproduktiv 

hälsa inkluderar metoder för fertilitetskontroll, inbegripet avbrytande av havandeskap 
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(abort). 

E. Organen som övervakar efterlevnaden av FN:s fördrag har inte befogenhet att tolka 

fördragen på sätt som skapar nya förpliktelser för stater eller som ändrar fördragens 

innehåll. Ett övervakande organ inom FN som tolkar ett fördrag som att det innehåller 

rätten till abort överskrider därmed sina befogenheter och handlar i strid med sitt mandat. 

I rapporten från det sjunde sammanträdet för ad hoc-kommittén för en övergripande och 

integrerande internationell konvention för att skydda och främja rättigheter och värdighet 

för personer med funktionsnedsättning kom man fram till att ”sådant överskridande av 

befogenheterna leder inte till några rättsliga förpliktelser för stater som är parter i 

fördraget, och staterna bör inte heller se detta som något som ska ligga till grund för 

framtagande av ny internationell sedvanerätt”.  

F. Det finns inga internationella rättsliga förpliktelser att tillhandahålla abort av något som 

helst skäl, inbegripet, men inte begränsat till, hälsa, privatliv, icke-diskriminering och 

sexuellt självbestämmande. 

Allmänna aspekter avseende prenatal vård och mödravård, familjeplanering och kvinnors 

fysiska integritet 

1. Europaparlamentet fördömer alla kränkningar av kvinnors fysiska integritet och skadliga 

sedvänjor som avser att kontrollera kvinnors självbestämmande och fördömer det olagliga 

bruket av kvinnlig könsstympning som en form av sexuell kontroll av kvinnor. 

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inkludera främjandet av (naturliga) 

familjeplaneringsmetoder i sin folkhälsopolitik och att se till att det finns tillgång till 

icke-dömande information om post abortion trauma syndrome (Pas) samt omedelbar och 

allmän tillgång till Pas-behandlingar som utförs på ett säkert och icke-dömande sätt. 

3. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att investeringar i prenatal vård och 

mödravård och frivillig familjeplanering hör till de mest kostnadseffektiva 

utvecklingsåtgärderna och är ett av de effektivaste sätten att främja hållbar utveckling i 

ett land. 

4. Europaparlamentet påminner om punkt 8.25 i handlingsprogrammet från den 

internationella konferensen om befolkning och utveckling, där det anges att abort under 

inga omständigheter bör främjas som en familjeplaneringsmetod och att förebyggande av 

oönskade graviditeter alltid måste ges högsta prioritet och att man ska göra sitt yttersta för 

att undanröja behovet av abort. Vidare anges att kvinnor som är oönskat gravida bör ha 

enkel tillgång till pålitlig information och medkännande rådgivning och att alla åtgärder 

eller förändringar som rör abort inom hälso- och sjukvårdssystemet endast får beslutas på 

nationell eller lokal nivå i enlighet med nationella lagstiftningsförfaranden. 

Respekt för internationell rätt och rättsstatsprincipen 

5. Europaparlamentet påminner om att abort inte nämns i något internationellt bindande 

FN-fördrag om de mänskliga rättigheterna och att det inte finns någon mänsklig rättighet 

till abort enligt internationell rätt, varken via fördragsbindande skyldigheter eller 

sedvanlig internationell rätt. Inget internationellt rättsligt bindande FN-fördrag kan heller 
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med rätt anses fastställa eller erkänna rätten till abort. 

6. Europaparlamentet hävdar att EU vid genomförandet av de särskilda klausulerna om 

förbud mot påtryckningar eller tvång i sexuella och reproduktiva hälsofrågor, som man 

enades om vid den internationella konferensen om befolkning och utveckling i Kairo, 

liksom av rättsligt bindande internationella människorättsinstrument, EU:s regelverk och 

unionens politiska behörighet i dessa frågor, inte bör ge bistånd till någon myndighet, 

organisation eller något program som främjar, stöder eller deltar i förvaltningen av 

åtgärder som innefattar människorättskränkningar, såsom tvångsabort, tvångssterilisering 

av kvinnor och män, fastställande av fostrets kön som leder till könsselektiva aborter eller 

barnamord. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att fullt ut respektera de 

reservationer angående sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och abort som 

nationella regeringar uttryckt i berörda internationella fördrag, konventioner och program. 

Grundläggande rätt till samvetsfrihet och rätt att vägra av samvetsskäl 

8. Europaparlamentet ställer sig bakom den universella rätten att vägra av samvetsskäl och 

statens ansvar att se till att patienter kan få tillgång till laglig sjukvård i tillräckligt god tid, 

särskilt akut prenatal vård och mödravård. Ingen person, vårdinrättning eller institution får 

tvingas, hållas ansvarig eller utsättas för någon som helst diskriminering på grund av 

vägran att utföra, upplåta lokaler för, medverka vid eller föreslå abort eller en handling 

som av någon anledning skulle kunna orsaka ett mänskligt fosters eller embryos död. 

EU:s behörighet i denna fråga 

9. Europaparlamentet konstaterar att det faller under medlemsstaternas behörighet att 

utforma och genomföra politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

10. Europaparlamentet konstaterar att det faller under medlemsstaternas behörighet att 

utforma och genomföra politik för sexualundervisning i skolorna. 

11. Europaparlamentet uppmanar därför EU:s institutioner, organ och byråer att följa 

EU-lagstiftningen och att avstå från att ingripa på detta politikområde och omtolka den 

rättsliga grunden. 

Medlemsstaternas sexualundervisning 

12. Europaparlamentet erkänner att en tonårings föräldrar eller vårdnadshavare har rätt, 

skyldighet och ansvar för att på ett sätt som är förenligt med tonåringens 

utvecklingsmöjligheter ge lämplig vägledning i frågor som rör sexualitet och 

reproduktion. 

13. Europaparlamentet påminner om – med hänsyn till grunderna för rättsordningen 

(ordre public) och internationella godtagna standarder – att ett barns föräldrar eller 

vårdnadshavare har rätt att se till att deras barn får en utbildning som överensstämmer 

med deras egen övertygelse. Barnet får inte mot föräldrarnas eller vårdnadshavarens vilja 

tvingas att ta emot sexualundervisning, där främjande av sexuell och reproduktiv hälsa 
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och rättigheter samt abort ingår, utan principen om barnets bästa är styrande.  

14. Europaparlamentet påminner om att i föräldrarnas rätt att uppfostra sina barn i enlighet 

med sina religiösa eller icke-religiösa övertygelser ingår rätten att neka otillbörlig 

inblandning av statliga eller icke-statliga aktörer i deras utbildning. 

15. Europaparlamentet betonar att sexualundervisning är särskilt nödvändig eftersom 

ungdomar i tidig ålder har tillgång till pornografiskt och kränkande innehåll, särskilt via 

internet. Parlamentet betonar att sexualundervisningen därför måste ingå i ett bredare 

sammanhang till stöd för ungdomarnas känslomässiga utveckling, så att de kan utveckla 

relationer som grundas på ömsesidig respekt för det andra könet. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att genomföra informationskampanjer för föräldrar och vuxna som 

arbetar med ungdomar om pornografins skadliga inverkan på ungdomar. 

Prenatal vård och mödravård i utvecklingspolitiken 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att EU:s utvecklingssamarbete 

uttryckligen inriktas på och har konkreta mål för prenatal vård och mödravård. 

17. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att genom EU-delegationerna i 

utvecklingsländerna samarbeta med regeringarna i dessa länder för att flickor ska kunna 

åtnjuta sina rättigheter utan könsdiskriminering, bl.a. genom ett stopp för det oetiska och 

diskriminerande bruket att selektera kön på fosterstadiet, aborter av kvinnliga foster, mord 

på nyfödda flickor, tvångsäktenskap i tidig ålder och kvinnlig könsstympning. 

18. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att bland sina 

utvecklingsprioriteringar behålla tillgång till högkvalitativa, överkomliga, godtagbara och 

tillgängliga tjänster inom prenatal vård och mödravård, sex- och samlevnadsundervisning 

för pojkar och flickor, vilket enligt artikel 26.3 i den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna är föräldrarnas grundläggande ansvar samt frivillig 

familjeplanering, inbegripet naturliga familjeplaneringsmetoder, samtidigt som man 

bekämpar könsdiskriminering som leder till könsselektiva och ofrivilliga aborter, 

tvångssterilisering och sexuellt våld samt garanterar tillhandahållandet av produkter för 

prenatal vård och mödravård inbegripet förebyggande, behandling, vård och stöd när det 

gäller hiv, utan diskriminering. 

Slutsats 

19. Europaparlamentet framhåller varje stats suveräna rätt att reagera på förslagen i denna 

resolution i enlighet med de egna nationella lagarna och med full respekt för sitt folks 

olika religiösa och etiska värderingar samt kulturella bakgrunder (grunderna för 

rättsordningen – ordre public) och i enlighet med allmänt erkända internationella 

mänskliga rättigheter. 

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter och FN:s generalsekreterare. 
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