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15. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til i deres indsats over for 
covid-19-pandemien at imødegå den 
kønsrelaterede vold, som kvinder og piger, 
herunder transkvinder, interkønnede, 
ikkebinære personer og personer af 
ikkekonventionelle køn, oplever; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fortsat at 
analysere data om og tendenser i 
forekomsten af og rapporteringen om alle 
former for kønsrelateret vold og vold i 
hjemmet samt konsekvenserne for børn 
under nedlukningen og i perioden 
umiddelbart derefter; erkender, at den 
offentlige indsats har været utilstrækkelig 
med hensyn til at bekæmpe vold mod 
kvinder og piger og tage passende hensyn 
til behovet for at forebygge vold mod 
kvinder i beredskabsplaner og i forbindelse 

15. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til i deres indsats over for 
covid-19-pandemien at imødegå den 
kønsrelaterede vold, som kvinder og piger, 
herunder transkvinder, interkønnede, 
ikkebinære personer og ikkekønskonforme 
personer; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til fortsat at analysere 
data om og tendenser i forekomsten af og 
rapporteringen om alle former for 
kønsrelateret vold og vold i hjemmet samt 
konsekvenserne for børn under 
nedlukningen og i perioden umiddelbart 
derefter; erkender, at den offentlige indsats 
har været utilstrækkelig med hensyn til at 
bekæmpe vold mod kvinder og piger og 
tage passende hensyn til behovet for at 
forebygge vold mod kvinder i 
beredskabsplaner og i forbindelse med 



AM\1222223DA.docx PE662.827v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

med fremtidige nødsituationer, idet der 
mangler fokus på at indføre undtagelser fra 
isolationsregler, oprette telefoniske 
hjælpetjenester og 
informationsudvekslingsværktøjer og -
signaler og sikre fortsat adgang til 
sundhedstjenester samt bevare den sikre 
adgang til juridiske klinikker og krisecentre 
eller alternative indkvarteringsfaciliteter 
med tilstrækkelig kapacitet, politi- og 
retstjenester og nøddomstole med henblik 
på udstedelse af passende tilhold og/eller 
beskyttelsesordrer og sikre, at de betragtes 
som væsentlige; anmoder medlemsstaterne 
om at etablere sikre og fleksible 
varslingssystemer, tilbyde nye 
hjælpetjenester pr. telefon, e-mail og SMS 
med henblik på direkte kontakt med 
politiet og onlinetjenester såsom 
telefoniske hjælpetjenester, skjulte apps, 
digitale platforme og apoteksnetværk og 
yde nødfinansiering til støttetjenester, 
ikkestatslige organisationer og 
civilsamfundsorganisationer; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre, at 
støttetjenesterne har en koordineret tilgang 
til at identificere udsatte kvinder, til at 
sikre, at alle disse foranstaltninger er til 
rådighed og tilgængelige for alle kvinder 
og piger inden for deres jurisdiktion, 
herunder kvinder og piger med handicap, 
uanset deres indvandrerstatus, og til at 
tilbyde kønsbevidst uddannelse af 
sundhedspersonale samt politibetjente i 
frontlinjen og medlemmer af retsvæsenet; 
opfordrer medlemsstaterne til at dele 
innovative tiltag og bedste praksis 
vedrørende bekæmpelse af kønsrelateret 
vold med henblik på bedre at kunne 
identificere og fremme effektiv praksis og 
opfordrer Kommissionen til at fremme 
denne praksis;
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