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Europa-Parlamentets beslutning om EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til artikel 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til Kommissionens 2019‑rapport om ligestilling mellem kvinder og mænd i 
EU,

– der henviser til sin beslutning af 26. februar 2014 om seksuel udnyttelse og prostitution 
og konsekvenserne deraf for ligestillingen mellem kønnene1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

A. der henviser til, at det er af afgørende betydning at beskytte kvinders og mænds 
rettigheder og samtidig sikre respekt for deres lige værdi og unikke karakteristika og 
sikre, at de supplerer hinanden i deres forskelle;

B. der henviser til, at retten til ligebehandling er en afgørende grundlæggende rettighed, 
der er anerkendt i EU‑traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder og er af 
afgørende betydning for den videre udvikling af princippet om ligebehandling;

C. der henviser til, at vold mod kvinder og mænd i alle dens former er en krænkelse af 
menneskerettighederne; der henviser til, at lovgivningsmæssige foranstaltninger og 
oplysningsordninger ikke bør forværre fjendtlighederne mellem de to køn og i stedet 
bør imødegå og søge at udrydde enhver form for klar krænkelse eller ulighed;

D. der henviser til, at menneskehandel er en af de mest grusomme krænkelser af de 
grundlæggende rettigheder og den menneskelige værdighed; der henviser til, at kvinder 
og piger udgør 80 % af de registrerede ofre for menneskehandel og 95 % af de 

1 EUT C 285 af 29.8.2017, s. 78.
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registrerede ofre for menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse; der henviser 
til, at menneskehandel er en voksende del af den organiserede kriminalitet, en form for 
slaveri og en krænkelse af menneskerettighederne og hovedsagelig er rettet mod kvinder 
og børn, navnlig med henblik på seksuel udnyttelse; der henviser til, at 
prostitutionsmarkedet og pornografiindustrien nærer handelen med kvinder og børn og 
forværrer volden mod dem; der henviser til, at medlemsstaterne er nødt til at udforme 
deres sociale og økonomiske politikker på en sådan måde, at de hjælper sårbare kvinder 
og piger ud af prostitution, herunder ved at indføre særlige sociale og økonomiske 
politikker, der er udformet til at hjælpe dem;

E. der henviser til, at fattigdom og social udstødelse har strukturelle årsager, som skal 
udryddes og vendes, navnlig gennem politikker vedrørende beskæftigelse, boliger, 
mobilitet, iværksættervirksomhed og adgang til offentlige tjenester; der henviser til, at 
prostitution og menneskehandel, navnlig med kvinder og børn, med henblik på seksuel 
udnyttelse er en form for slaveri og et direkte angreb på menneskets naturlige 
værdighed; der henviser til, at menneskehandelen er stigende i hele verden som følge af 
stigningen i den organiserede kriminalitet og dens lønsomhed; 

F. der henviser til, at psykisk eller seksuel chikane af kvinder og mænd på arbejdspladsen 
og hjemme bør fordømmes uforbeholdent;

G. der henviser til, at kvinder bør have ret til at vælge at dedikere sig til deres rolle som 
mødre, eftersom dette er afgørende for den næste generation; der henviser til, at den 
demografiske tilbagegang, som alle medlemsstaterne står over for, er en kilde til stor 
bekymring og et incitament til at støtte mødre og deres familier; der henviser til, at 
gravide kvinder bør have adgang til fremragende lægebehandling, støtte og information, 
således at deres graviditet kan få en vellykket afslutning; der henviser til, at 
fertilitetskvotienten i hele EU er uholdbart lav og udgør blot 1,55 børn pr. kvinde;

H. der henviser til, at kvinder har succes på mange arbejdsområder, f.eks. som uformelle 
plejere, lærere, dommere, læger og sygeplejersker2, og at kvinder udgør størstedelen af 
de færdiguddannede inden for alle fag, undtagen inden for informationsteknologi og 
ingeniørvidenskab3;

1. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en retfærdig og lige behandling af kvinder og 
mænd og afskaffe forskelsbehandling og alle former for vold, samtidig med at de 
eksisterende forskelle med hensyn til køns- eller racekarakteristika respekteres;

2. opfordrer til fremme af et samfund, der er baseret på belønning af meritter, i stedet for 
indførelse af kvoter som det eneste redskab til at skabe balance mellem kønnene inden 
for karrierer, lederstillinger, privatlivet og uddannelser; anerkender den selvfølgelige 
komplementaritet mellem kønnene, som er af samme værdi og har deres egne evner og 
supplerende styrker;

3. opfordrer medlemsstaterne til at fremme familiens grundlæggende enhed ved at fremme 
og støtte mødres rolle i en tid, hvor faretruende lave fødselsrater i hele EU truer vores 

2 Verdenssundhedsorganisationen, Health Workforce Working Paper 1, Gender equity in the health workforce: 
Analysis of 104 countries, marts 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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nationers overlevelse; opfordrer medlemsstaterne til at forbedre foranstaltningerne for 
barselsorlov under hensyntagen til kvinders ulønnede arbejde i hjemmet;

4. opfordrer medlemsstaterne til at tackle udfordringer såsom højere selvmordsrater, mord 
og hjemløshed blandt mænd;

5. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe al organiseret kriminalitet, navnlig 
menneskehandel, prostitution og pornografi, som misbruger og nedbryder ofrene, 
hvoraf de fleste er kvinder og børn; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte 
retsforfølgningen af købere af seksuelle overgreb og til at støtte og beskytte ofrene 
herfor;

6. anerkender, at seksuel udnyttelse med henblik på surrogatmoderskab og reproduktive 
formål eller formål såsom tvangsægteskaber, prostitution og pornografi er uacceptabel 
og en krænkelse af den menneskelige værdighed og menneskerettighederne;

7. opfordrer til respekt for medlemsstaternes suverænitet og nationale kompetencer inden 
for kvinders rettigheder, herunder abortlovgivning og seksualundervisning, hvor der 
ikke findes nogen retligt bindende internationale rettigheder; fordømmer på det 
kraftigste alle ideologier, der støtter kvindelig kønslemlæstelse, tvungen sterilisering, 
såkaldt æresrelateret vold og tvangsægteskaber; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme den europæiske levevis ved at retsforfølge alle 
gerningsmænd, der er ansvarlige for en sådan nedværdigende praksis; fordømmer derfor 
massemigration og de dermed følgende forsøg på islamisering af Europa som en trussel 
mod vores sikkerhed og et angreb på religionsfriheden og kvinders rettigheder;

8. understreger, at vold mod kvinder er en af de grundlæggende årsager til kvinders 
hjemløshed; opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at forebygge vold mod kvinder, som fører til forlægende perioder af 
hjemløshed;

9. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at yde støtte til ofre for misbrug, navnlig 
sårbare kvinder og børn, ved at tilbyde husly, psykologhjælp og anden praktisk hjælp;

10. anmoder i lyset af de påviste fordele ved modermælk til nyfødte medlemsstaterne om at 
fremme amning, navnlig af for tidligt fødte spædbørn; opfordrer medlemsstaterne til at 
støtte politikker, der øger anvendelsen af modermælk, både amning og doneret mælk, til 
for tidligt fødte spædbørn, og fremme den grænseoverskridende brug af mælkebanker til 
at sikre, at kvinder i grænseregioner kan benytte sig af denne støtte, når det er 
nødvendigt;

11. opfordrer medlemsstaterne til at støtte kvinder og mænd i deres sociale, psykologiske og 
sundhedsmæssige udfordringer under hensyntagen til de forskellige problemer, begge 
køn står over for, herunder dem, der især rammer mænd, såsom højere selvmordsrater, 
nægtelse af forældrerettigheder efter en skilsmisse og den høje procentdel af 
hjemløshed;

12. gentager, at kvinder skal kunne få adgang til de samme stillinger og nyde godt af den 
samme løn, når de har det samme arbejde og de samme evner som mænd;
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13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Or. en


