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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions-
og trosfrihed uden for EU
(2018/2155(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den internationale retlige beskyttelse af religions- og trosfrihed i henhold 
til artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, artikel 18 i den 
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, erklæringen 
fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag 
af religion og tro, artikel 9 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 
10, 21 og 22 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til FN’s Menneskerettighedsråds kommentar nr. 22 af 30. juli 1993 til 
artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 og dets resolution 
16/18 af 12. april 2011 om bekæmpelse af intolerance over for, negative stereotyper, 
stigmatisering og diskriminering af samt vold og tilskyndelse til vold mod personer på 
grund af religion eller tro,

– der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets konklusioner af 21. februar 2011 om intolerance, 
forskelsbehandling og vold på grund af religions- og trosfrihed,

– der henviser til EU's strategiramme og handlingsplan om menneskerettigheder og 
demokrati vedtaget den 25. juni 2012 af Rådet og EU's handlingsplan for 
menneskerettigheder og demokrati 2015-2019,

– der henviser til EU-retningslinjerne af 24. juni 2013 vedrørende fremme og beskyttelse 
af religions- og trosfrihed,

– der henviser til Europa-Parlamentets henstilling af 13. juni 2013 om udkast til EU-
retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed1,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutninger af 20. januar 2011 om kristnes 
situation med hensyn til religionsfrihed2, af 4. februar 2016 om systematiske massemord 
på religiøse mindretal begået af det såkaldte ISIS/Daesh3 og af 14. december 2017 om 
situationen for rohingya-folket4,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2015 om EU's nye tilgang til 
menneskerettigheder og demokrati – evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske 

                                               
1 EUT C 65 af 19.2.2016, s. 174.
2 EUT C 136E af 11.5.2012, s. 53.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0051.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0500.
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Demokratifond (EED) siden dens oprettelse5, og især punkt 27 og 28 heri,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutninger af 14. december 20166 og af 23. 
november 20177, henholdsvis om årsberetningerne for 2015 og 2016 om 
menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik 
på området, med hensyn til 2015 især punkt 14 i beretningen fra 2016, og med hensyn 
til 2016 især punkt 8 i beretningen fra 2017,

– der henviser til "Rabat-handlingsplanen", som offentliggjordes den 5. oktober 2012 af 
De Forenede Nationers Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) om forbud 
mod fortalervirksomhed for nationalt, racemæssigt eller religiøst had, der udgør 
tilskyndelse til diskriminering, fjendtlighed eller vold,

– der henviser til mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og 
trosfrihed uden for EU,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 235/2014 af 11. 
marts 2014 om oprettelse af et finansieringsinstrument for demokrati og 
menneskerettigheder på verdensplan8,

– der henviser til Rådets konklusioner af 19. maj 2014 om en rettighedsbaseret tilgang til 
udviklingssamarbejde, som indbefatter alle menneskerettighederne og til 
arbejdsdokumentet af 30. april 204 fra Kommissionens tjenestegrene med titlen 
"Værktøjskasse – En rettighedsbaseret tilgang, der omfatter alle menneskerettighederne, 
til EU's udviklingssamarbejde" (SWD(2014)0152),

– der henviser til forretningsordenes artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0000/2018),

A. der henviser til, at retten til religions- og trosfrihed er en naturlig menneskeret for alle
mennesker og en grundlæggende ret for individer, der ikke bør udsættes for nogen form 
for forskelsbehandling, således som det er nedfældet i internationale og europæiske 
grundlæggende tekster, herunder verdenserklæringen om menneskerettigheder og Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

B. der henviser til, at religions- og trosfrihed indebærer individets ret til at vælge, hvad det 
vil tro, retten til at ændre ens religion og overbevisninger uden nogen form for tvang og 
retten til at udøve og give udtryk for en religion efter eget valg, hvad enten det foregår 
individuelt eller i et fællesskab, privat eller offentligt; der henviser til, at religion eller 
tro kan komme til udtryk i form af tilbedelse, undervisning, udøvelse og helligholdelse; 
der henviser til, at religions- og trosfrihed indebærer retten for trossamfund til at bevare 
deres etos og at handle i overensstemmelse hermed samt retten for deres religiøse 
organisationer til at nyde anerkendt status som juridisk person; der henviser til, at 
beskyttelsen af individer, der tilhører enhver religion eller ingen religion, og effektiv 
imødegåelse af krænkelser af religions- og trosfriheden, såsom forskelsbehandling eller 

                                               
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0274.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0502.
7 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0494.
8 EUT L 77 af 15.3.2014, s. 85.
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retlige begrænsninger på grund af religion eller tro, er basale betingelser til sikring af, at 
individer kan nyde religions- og trosfrihed på lige vilkår;

C. der henviser til, at religions- og trosfrihed er udelelig, er indbyrdes afhængig af og 
indbyrdes forbundet med grundlæggende friheder og andre menneskerettigheder og er
en central menneskerettighed, der beskytter essensen af den menneskelige værdighed;

D. der henviser til, at religions- og trosfrihed bidrager direkte til demokrati, udvikling, 
retsstaten, fred og stabilitet; der henviser til, at krænkelser af religions- og trosfriheden 
bliver mere og mere udbredt, berører mennesker i alle dele af verden og kan skærpe 
intolerance, og ofte udgør tidlige indikatorer for potentielle voldshandlinger og 
konflikter;

E. der henviser til, at EU i henhold til artikel 21 i TEU fremmer og forsvarer 
menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og 
udelelighed og respekten for den menneskelige værdighed som en del af de ledende 
principper i dets udenrigspolitik;

F. der henviser til, at Rådet med sigte på målsætningen om at fremme religions- og 
trosfriheden gennem EU's udenrigspolitik i juni 2013 vedtog EU-retningslinjer om 
fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, og at Kommissionen i maj 2016 
udpegede den første særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for 
EU for en etårig embedsperiode, der siden er blevet fornyet to gange på årlig basis;

G. der henviser til, at EU har fremmet religions- og trosfrihed på internationalt plan og 
gennem multilaterale fora, navnlig ved at indtage den ledende rolle med hensyn til 
tematiske resolutioner om religions- og trosfrihed på FN's Generalforsamling (UNGA) 
og i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) og støtte mandatet for og indgå i et 
samarbejde med FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed, men også gennem 
samarbejde med de tredjelande, der har tilsvarende retningslinjer vedrørende religions-
og trosfrihed og særlige udsendinge, såsom USA;

H. der henviser til, at fremme af religions- og trosfrihed, herunder gennem 
civilsamfundsstøtte til beskyttelse af rettighederne for individer tilhørende religions- og 
trosmindretal, støtte til menneskerettighedsforkæmpere og bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grund af religion og tro samt fremme af interkulturel og 
interreligiøs dialog er en finansieringsprioritet under det europæiske instrument for 
demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) 2014-2020; der henviser til, at Den 
Europæiske Udviklingsfond (EUF) og EU's finansielle instrumenter, såsom instrumentet 
til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI), det europæiske naboskabsinstrument 
(ENI), instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP) og instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA) også har støttet projekter, der bidrager til at forbedre 
klimaet vedrørende religions- og trosfrihed;

1. understreger, at religion eller tro er et vigtigt ubestrideligt bærende element i den 
menneskelige identitet, der indvirker stærkt på individer og samfund, og som derfor er 
en realitet, der ikke må negligeres i politikker, men udkræver behørig anerkendelse og 
hensyntagen;

2. påpeger, at retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, der 
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almindeligvis benævnes som religions- og trosfrihed, som en grundlæggende 
menneskeret og en grundlæggende værdi i EU, skal behørigt beskyttes, fremmes og 
opretholdes af alle aktører; fremhæver staternes pligt til at garantere religions- og 
trosfriheden for at bevare fredelige, demokratiske og pluralistiske samfund, der 
respekterer mangfoldighed og overbevisninger;

3. finder det stærkt foruroligende, at der i de senere år har været en kraftig stigning i 
krænkelser af religions- og trosfriheden på verdensplan, herunder forfølgelse på grund 
af religion eller tro; understreger, at disse krænkelser ofte ligger til grund for eller i 
stigende grad forværrer krige eller andre former for væbnet konflikt og resulterer i 
krænkelser af den humanitære ret, herunder massemord eller folkedrab; understreger, at 
krænkelser af religions- og trosfriheden undergraver demokratiet, hæmmer udviklingen 
og indvirker negativt på nydelsen af andre grundlæggende friheder og rettigheder; 
betoner, at dette forpligter det internationale samfund, EU og medlemsstaterne til at 
bekræfte deres beslutsomhed og styrke deres indsats til fremme af religions- og 
trosfrihed;

4. understreger, at EU og dets medlemsstater i overensstemmelse med artikel 21 i TEU har 
forpligtet sig til at styrke respekten for menneskerettighederne som et ledende princip i 
EU's udenrigspolitik; glæder sig meget over, at EU-retningslinjerne fra 2013 
mainstreamer denne grundlæggende frihed i EU's udenrigspolitik og foranstaltninger 
udadtil, og opfordrer i denne forbindelse til en yderligere styrkelse;

5. understreger, at EU i overensstemmelse med artikel 17 i TEU er forpligtet til at 
opretholde en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med kirker og religiøse, 
filosofiske og konfessionsløse organisationer; fremhæver disse dialogers understøttende 
indvirkninger på respekten for andre menneskerettigheder, lige rettigheder for kvinder, 
børns rettigheder samt for demokratiet, udviklingen, retsstaten, forsvarlig forvaltning, 
fred og stabilitet samt miljø- og arbejdsnormer; understreger, at sådanne interreligiøse 
og interkulturelle dialoger ofte mødes med større åbenhed af nogle af EU's 
internationale partnere og danner et udgangspunkt for fremskridt på andre områder;

EU's strategi til fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed gennem internationale 
forbindelser og internationalt samarbejde

6. glæder sig over den større vægt på fremme af religions- og trosfriheden i EU's 
udenrigspolitik og optræden udadtil i de senere år, navnlig gennem EU's globale strategi 
for udenrigspolitik og sikkerhed og EU's handlingsplan for menneskerettigheder og 
demokrati 2015-2019; glæder sig over, at denne større vægt mødes af en øget vilje hos 
mange partnerlande til at overholde de respektive artikler 18 i verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og i den internationale konvention om borgerlige og politiske 
rettigheder;

7. påskønner oprettelsen af stillingen som særlig udsending til fremme af religions- og 
trosfrihed uden for EU i 2016 ved formanden for Kommissionen som svar på Europa-
Parlamentets beslutning af 4. februar 2016; anser udnævnelsen af den særlige udsending 
for et vigtigt fremskridt og en klar anerkendelse af religions- og trosfriheden som et af 
de centrale elementer i menneskerettighedsdagsordenen for EU's udenrigspolitik og 
optræden udadtil, såvel bilateralt som multilateralt, samt i udviklingssamarbejdet; roser 
den særlige udsending for hans fortsatte engagement og samarbejde og 
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komplementaritet i indsatsen med EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder i 
dette spørgsmål, herunder fremme af EU's retningslinjer; roser kommissæren for 
internationalt samarbejde og udvikling tillige med Kommissionens GD DEVCO for 
aktivt at støtte den særlige udsending;

8. understreger vigtigheden af at sammenkæde bestræbelserne på at fremme religions- og 
trosfriheden og inter- og intrareligiøse dialoger med forebyggelsen af voldelig 
ekstremisme på et komplementært og gensidigt styrkende grundlag, specielt med 
nabolande og andre lande med hvem EU plejer særlige forbindelser;

9. beklager, at nogle lande har, håndhæver eller søger at indføre love om straf for blasfemi, 
konvertering eller apostasi, herunder dødstraf; henleder endvidere opmærksomheden på 
situationen i visse andre lande, der oplever eller risikerer konflikter af en religiøs 
dimension; opfordrer EU til i sin udenrigspolitik at prioritere bestræbelser over for alle 
de berørte lande med henblik på ophævelse af sådanne diskriminerende love;

Den særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU

10. glæder sig over, at den særlige udsending har udviklet effektive arbejdsnetværk i 
Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet samt med andre interessenter; beklager 
imidlertid, at den særlige udsendings mandat ikke blev oprettet og konsolideret med 
tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer;

11. opfordrer Rådet og Kommissionen til at styrke den særlige udsendings institutionelle 
mandat og kapacitet ved at øremærke finansiering og menneskelige ressourcer, der er 
tilstrækkelige til løsning af den særlige udsendings opgaver, udvikle en systemisk 
institutionalisering af de arbejdsnetværk, som den særlige udsending har etableret i alle 
relevante EU-institutioner, eller oprette stillingen af EU's særlige repræsentant for 
religions- og trosfrihed;

12. opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje at oprette stillingen af EU's særlige 
repræsentant for religions- og trosfrihed; mener at denne særlige repræsentants 
kompetencer og mandat bør omfatte:

a) at øge synligheden, effektiviteten, kohærensen og ansvarligheden af EU' politik 
vedrørende religions- og trosfrihed uden for EU

b) at forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik og Kommissionen en årlig tilstandsrapport og en udtømmende 
rapport om gennemførelsen af mandatet ved afslutningen på dette

c) at arbejde tæt sammen med Rådets arbejdsgruppe om menneskerettigheder 
(COHOM)

d) at være kontaktperson på højt plan for sine modparter i tredjelande og i 
internationale organisationer, som også er i stand til at samarbejde med FN (FN's 
Generalforsamling, FN's Menneskerettighedskommissariat, osv.) samt relevante 
regionale organisationer
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e) at forestå dialoger vedrørende religions- og trosfrihed og interreligiøse og 
interkulturelle spørgsmål på højt plan og lede høringer med tredjelande vedrørende 
spørgsmål om religions- og trosfrihed;

13. opfordrer til, at den særlige udsendings embedsperiode udvides til en flerårig 
embedsperiode svarende til Kommissionens;

14. anbefaler, at den særlige udsendings titel og mandat synligt omfatter fremme af 
interreligiøs dialog og tværreligiøst samarbejde;

15. anbefaler nedsættelsen af en fast rådgivende arbejdsgruppe sammensat af 
medlemsstaternes institutioner vedrørende religions- og trosfrihed og af repræsentanter 
fra Europa-Parlamentet sammen med eksperter, akademikere og repræsentanter fra 
civilsamfundet, herunder kirker og andre trosbaserede organisationer, der rådgiver om 
spørgsmål vedrørende religions- og trosfrihed, for at bistå den særlige udsending;

16. anbefaler, at den særlige udsending videreudvikler samarbejdet med modparter uden for 
EU, navnlig ved at opretholde et nært samarbejde med FN's særlige rapportør om 
religions- og trosfrihed samt undersøge muligheden for en fælles årlig EU-FN-
rapportering om diskriminering af religiøse mindretal og endvidere fremsætte fælles 
forslag til, hvorledes sådanne handlinger kan bringes til ophør;

EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed

17. mener, at EU's retningslinjer frembyder et klart sæt politiske kriterier, principper, 
normer og temaer for prioriterede tiltag samt et værktøj for overvågning, vurdering, 
rapportering og demarcher ved EU's repræsentanter i tredjelande, som udgør en solid 
strategisk tilgang for EU og dets medlemsstater til at indtage en effektiv rolle til fremme 
af religions- og trosfrihed uden for EU;

18. opfordrer indtrængende til en forstærket intensitet og effektivitet i gennemførelsen af 
EU's retningslinjer om religions- og trosfrihed; gør opmærksom på, at der er behov for 
en mere ihærdig indsats fra EU's og dets medlemsstaters side for at gennemføre EU's 
retningslinjer mere effektivt og sikre EU en mere indflydelsesrig rolle i arbejdet på at 
fremme religions- og trosfrihed på verdensplan; understreger, at indsigt i, hvorledes 
samfund kan formes og påvirkes af religioner og andre overbevisninger, er afgørende 
for at forstå sig på fremme af religions- og trosfrihed i EU's udenrigspolitik og det 
internationale samarbejde;

19. påskønner i denne forbindelse EU-Udenrigstjenestens og Kommissionens indsats for at 
oprette undervisning i religionskendskab for EU-embedsmænd og nationale diplomater; 
understreger imidlertid behovet for bredere og mere systematiske 
undervisningsprogrammer, der tjener til at skærpe opmærksomheden omkring og 
fremme anvendelsen af EU-retningslinjerne blandt EU's og medlemsstaternes 
embedsmænd og diplomater og styrke samarbejdet med den særlige udsending; 
anmoder kirker og religiøse samfund og sammenslutninger om at indgå i dette 
undervisningsarbejde; opfordrer Kommissionen og Rådet til at øremærke ressourcer til 
oprettelse af sådanne undervisningsprogrammer;

20. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at udarbejde EU-årsberetninger 
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om religions- og trosfrihed i verden, der skal fremsendes til Europa-Parlamentet og 
Rådet; gør opmærksom på, at Rådets arbejdsgruppe om menneskerettigheder (COHOM) 
ifølge EU's retningslinjer skal sørge for en evaluering af gennemførelsen efter en 
periode på tre år, og at en sådan evaluering endnu ikke er fremsendt eller offentliggjort; 
opfordrer til, at evalueringen offentliggøres snarest muligt; mener, at man ved 
evalueringen bør belyse bedste praksis, pege på områder, der bør forbedres, og 
fremsætte konkrete anbefalinger vedrørende gennemførelsen i overensstemmelse med 
en nærmere angivet tidslinje og milepæle, som er genstand for en regelmæssig årlig 
evaluering; opfordrer til, at evalueringen medtages i EU-årsberetningerne om religions-
og trosfrihed i verden;

21. fremhæver de opgaver, der udføres af kontaktpunkterne for menneskerettigheder i alle 
EU-delegationer og FSFP-missionerne; opfordrer til, at der udpeges særlige 
fokuspunkter for religions- og trosfrihed i alle EU-delegationer og FSFP-missioner; 
opfordrer til, at der allokeres flere ressourcer til EU-delegationerne og FSFP-
missionerne, således at det er muligt for disse at udføre arbejdet med fremme af 
religions- og trosfrihed;

22. minder om vigtigheden af landestrategierne for menneskerettigheder og demokrati 
(HRDCS), der tilpasser EU-indsatsen til de enkelte landes særlige situation og behov; 
opfordrer til, at der tillægges religions- og trosfrihedsrelaterede spørgsmål tilstrækkelig 
opmærksomhed, idet der fastlægges retningslinjer for EU-indsatsen, således at der kan 
tages hånd om sådanne spørgsmål, når respekten for religions- og trosfriheden er truet; 
gentager sin opfordring til, at der gives medlemmerne af Europa-Parlamentet adgang til 
indholdet af landestrategierne for menneskerettigheder og demokrati;

EU's indsats i multilaterale fora på området religions- og trosfrihed

23. glæder sig over EU's vilje til at fremme religions- og trosfrihed i multilaterale fora, 
navnlig i FN, Europarådet og OSCE og med Den Islamiske Samarbejdsorganisation 
(OIC); støtter i denne forbindelse EU-samarbejdet med FN's særlige rapporter om 
religions- og trosfrihed og med FN's Menneskerettighedskontor; anbefaler en 
videreførelse af EU's praksis med at indtage den ledende rolle vedrørende resolutioner 
på FN's Generalforsamling og i Menneskerettighedsrådet og søge at opbygge alliancer 
og forsvare fælles holdninger med tredjelande og internationale organisationer; 
opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Den Islamiske Samarbejdsorganisation til at 
overveje at udarbejde en fælles resolution om religions- og trosfrihed i FN-regi;

EU's finansielle instrumenter

24. udtrykker tilfredshed med, at religions- og trosfrihed er udpeget som en prioritet af det 
europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR); glæder sig over 
den betydelige stigning i EIDHR-finansieringen af religions- og trosfrihedsrelaterede 
projekter siden vedtagelsen af EU's retningslinjer; opfordrer Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten til at sikre, at EU's diplomatiske arbejde til fremme af religions- og 
trosfrihed og EIDHR-financierede projekter er gensidigt forstærkende; understreger, at 
religions- og trosfrihed også kan understøttes af andre instrumenter end 
menneskerettighedsorienterede fonde, bl.a. de, der er tilegnet den konfliktforebyggende 
dimension eller uddannelse og kultur; opfordrer Kommissionen og Rådet til at 
opretholde tilstrækkelig finansiering af religions- og trosfrihedsrelaterede projekter 
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under EU's eksterne finansielle instrumenter i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 
2021-2027;

25. understreger, at EU's politikker inden for fred, sikkerhed og konfliktforebyggelse og 
udvikling og samarbejde stilles over for udfordringer, hvor der kan findes frem til 
løsninger med deltagelse af kirker, religiøse ledere, akademikere, religiøse samfund og 
sammenslutninger eller trosbaserede organisationer, der er en vigtig del af 
civilsamfundet; anerkender vigtigheden af at være opmærksom på de mange forskellige 
kirker, religiøse samfund og sammenslutninger og trosbaserede organisationer, der 
udfører et reelt udviklingsmæssigt og humanitært arbejde for og med lokale 
fællesskaber; opfordrer Rådet og Kommissionen til, hvor det er relevant, at inkorporere 
målsætninger og aktiviteter vedrørende fremme og beskyttelse af religions- og 
trosfrihed i programmeringen for finansieringsinstrumenter, der er knyttet til disse 
politikker, nemlig EUF, instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI), det 
europæiske naboskabsinstrument (ENI), instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred 
(IcSP) og instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA);

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter og De Forenede Nationer.
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