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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på 
området – årsrapport 2019
(2020/XXXX(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s 
övriga konventioner om och instrument för mänskliga rättigheter,

– med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna,

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

– med beaktande av artiklarna 2, 3, 8, 21 och 23 i fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget),

– med beaktande av artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget),

– med beaktande av den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, som offentliggjordes den 28 juni 2016,

– med beaktande av FN:s 17 mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 för hållbar 
utveckling,

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989 
och dess två fakultativa protokoll, som antogs den 25 maj 2000,

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning av den 30 mars 2007,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 22 december 2018 om en 
global uppmaning till konkreta åtgärder för en fullständig eliminering av rasism, 
rasdiskriminering, främlingsfientlighet och därmed besläktad intolerans samt 
omfattande genomförande och uppföljning av Durbanförklaringen och 
Durbanhandlingsprogrammet,

– med beaktande av FN: s säkerhetsråds resolution 2467 av den 29 april 2019 om 
konfliktrelaterat sexuellt våld,

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 190 av den 
21 juni 2019 om våld och trakasserier,

– med beaktande av ILO:s hundraårsdeklaration om framtidens arbetsliv av den 21 juni 
2019,

– med beaktande av samförståndsavtalet av den 16 augusti 2019 om samarbete mellan 
FN:s miljöprogram och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,
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– med beaktande av handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati 2015–2019 
– Hålla de mänskliga rättigheterna högt på EU:s dagordning – av den 28 april 2015 
(JOIN(2015)0016), som antogs av rådet den 20 juli 2015, och halvtidsöversynen av den 
från juni 2017 (SWD(2017)0254),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 18 februari 2019 om EU:s prioriteringar i 
FN:s forum för mänskliga rättigheter 2019,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 17 juni 2019 om EU-åtgärder för en stärkt 
regelbaserad multilateralism,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 15 juli 2019 om EU:s prioriteringar i Förenta 
nationerna och vid FN:s generalförsamlings 74:e session,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 14 oktober 2019 om demokrati,

– med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter – icke-diskriminering inom 
de yttre åtgärderna, som antogs av rådet den 18 mars 2019,

– med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter – säkert dricksvatten och 
sanitet, som antogs av rådet den 17 juni 2019,

– med beaktande av 2019 års översyn av riktlinjerna för EU:s politik gentemot 
tredjeländer i fråga om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning, som antogs av rådet den 16 september 2019,

– med beaktande av kommissionens gemensamma meddelande av den 25 mars 2020 EU:s 
handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024 (JOIN(2020)0005),

– med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 
2019,

– med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2018 om kränkningar av 
urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi1,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2019 om mänskliga rättigheter och 
demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 20182, och 
sina tidigare resolutioner om föregående årsrapporter,

– med beaktande av alla de resolutioner som parlamentet antog 2019 om kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer 
(”brådskande resolutioner”) i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen,

– med beaktande av sitt Sacharovpris för tankefrihet, som 2019 tilldelades Ilham Tohti, 
uigurisk människorättsförsvarare, professor i ekonomi, förespråkare av rättigheter för 
Kinas uiguriska minoritet och politisk fånge i Kina,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

1 EUT C 118, 8.4.2020, s. 15.
2 Antagna texter, P9_TA(2020)0007.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0000/2020), och av 
följande skäl:

A. 2019 års högtidlighållande av 10-årsdagen för Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna har sporrat unionen att beslutsamt eftersträva åtgärder för 
att skydda, främja och förverkliga de mänskliga rättigheterna, både inom och utanför 
unionens gränser. Vid detta tillfälle bekräftade EU sitt åtagande att förbli en 
inflytelserik aktör på världsscenen och att fortsatt ha en ledande roll som global 
försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter.

B. Under högtidlighållandet av 30-årsdagen för FN:s konvention om barnets rättigheter i 
november 2019 betonade EU sitt åtagande att utveckla en övergripande strategi för 
barns rättigheter och sätta dem i centrum för EU:s politik. Parlamentet stod värd för en 
konferens den 20 november 2019 där man specifikt tog upp en rad olika frågor om, 
bland annat, utmaningar för skyddet av barns rättigheter i en ständigt föränderlig digital 
värld, undanröjande av hinder för ett obegränsat åtnjutande av barns rättigheter samt 
hantering av de väpnade konflikternas föränderliga karaktär och deras inverkan på 
barnens framtid.

C. Den kris som utlöstes av den globala covid-19-pandemin – vars utbrott upptäcktes i 
december 2019 – och de sätt på vilka de olika länderna har reagerat på den, de 
svårigheter den har orsakat och dess inverkan på internationella förbindelser och 
konflikter får långsiktiga konsekvenser för alla frågor som rör respekten för de 
mänskliga rättigheterna.

D. Till exempel har den kris som orsakats av pandemin lett till att de flesta länder har 
vidtagit nödåtgärder som inneburit inskränkningar av friheten att åtnjuta åtskilliga 
mänskliga rättigheter, inte minst rörelse- och mötesfriheten, eller införande av nya 
övervakningsmetoder i syfte att förhindra en spridning av covid-19-viruset. Dessa 
åtgärder har med rätta väckt frågor som rört åtgärdernas nödvändighet, laglighet, 
proportionalitet, icke-diskriminerande karaktär och varaktighet, för att man velat skydda 
de grundläggande friheterna på kort och längre sikt.

E. Den globala recession som orsakats av pandemin gör att regeringarna lockas att, som 
svar, prioritera incitament för ekonomisk verksamhet och locka till sig investeringar, 
samtidigt som deras ambitionsnivå när det gäller politiska mål och normer sänks för 
vissa andra områden, exempelvis skyddet av mänskliga rättigheter och klimatåtgärder.

Mänskliga rättigheter och demokrati: allmänna trender och viktiga utmaningar

1. Europaparlamentet välkomnar reaktionerna på covid-19-pandemin från de länder där 
rätten till liv och hälsa har satts som överordnat krav, på grundval av principen att 
försiktighetsåtgärder, inklusive nedstängningar, måste ges företräde framför 
ekonomiska överväganden.

2. Europaparlamentet uttrycker dock mycket stor oro över den sänkning av normerna för 
demokrati och mänskliga rättigheter som krisen har medfört i vissa länder. Parlamentet 
anser att denna tillbakagång främst beror på krisens förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska motståndare, medier eller företrädare för det civila 
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samhället utför och begränsa de grundläggande friheterna för ändamål som inte har med 
pandemin att göra. Parlamentet betonar i detta sammanhang även ökningen av 
hatpropaganda, hetsen mot utsatta grupper som anklagas för att sprida viruset och den 
utbredda användningen av digital teknik som har till syfte att begränsa pandemin genom 
att spåra medborgare och samla in deras privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

3. Europaparlamentet fördömer skarpt de många fall av diskriminering och förföljelse med 
anknytning till etnicitet, nationalitet, social klass, kast, religion, övertygelse, språk, 
ålder, kön, sexualitet och könsidentitet som fortsatt förekommer i många länder och 
samhällen. Parlamentet beklagar djupt att intoleranta och hatiska uttalanden och 
åtgärder riktas mot specifika personer eller samhällen. Parlamentet anser att 
förekomsten av rasism och främlingsfientlighet i många länder är oacceptabel.

4. Europaparlamentet understryker det enorma och ökande hot mot de mänskliga 
rättigheterna som klimatförändringarna, miljöförstöringen och förlusten av biologisk 
mångfald medför genom att människor berövas den grundläggande rätten till liv, särskilt 
på grund av ökad svält i världen, begränsningar av tillgången till vatten och ytterligare 
dödsfall till följd av undernäring samt ökad spridning av sjukdomar. Parlamentet 
uppmärksammar dessutom de risker som klimatförändringarna innebär för fred och 
säkerhet, eftersom osäker livsmedelsförsörjning och vattenbrist kan leda till konkurrens 
om naturresurser och i senare led till instabilitet och konflikter inom och mellan 
instabila stater. Parlamentet framhåller att de minst utvecklade länderna är de som är 
mest sårbara för klimatförändringar, eftersom de har svårast att stå emot deras 
förödande konsekvenser.

5. Europaparlamentet bekräftar att åtgärder för att främja och skydda de mänskliga 
rättigheterna samt klimat- och miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt eftersom 
internationell människorättslagstiftning ger tillgång till rättsmedel och rättsliga verktyg 
för att avhjälpa de skador som orsakas av klimatförändringarna, genomföra åtgärder för 
att bekämpa klimatförändringarna och hålla länder och företag ansvariga för respektive 
åtgärder som svar på klimatförändringarna. Parlamentet understryker behovet av att 
ägna särskild uppmärksamhet åt stöd till miljö- och klimatflyktingar.

6. Europaparlamentet uttrycker stor oro över avskogningen, särskilt i Amazonas 2019, 
med tanke på att skogarna bidrar till att begränsa klimatförändringarna genom att 
absorbera och lagra koldioxid. Parlamentet betonar att urbefolkningar ofta har varit de 
första offren för avskogning, som äventyrar deras rätt till mark och tillgång till 
livsviktiga resurser.

7. Europaparlamentet välkomnar medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för politiska och samhälleliga förändringar som 
främjar respekt för mänskliga rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, jämlikhet och 
social rättvisa, ambitiösare klimatåtgärder och bättre miljöskydd. Parlamentet framhåller 
att det under 2019 växte fram massiva proteströrelser i världens alla regioner, vilket 
återspeglar dessa förhoppningar och samtidigt innebär ett ifrågasättande av samhällenas 
institutionella och ekonomiska ordning liksom ett stöd för utvecklingen av ett rättvisare 
samhälle världen över.

8. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt med politiska svar på samhällenas och 
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invånarnas berättigade krav, inom ramen för en inkluderande dialog. Parlamentet 
fördömer samtidigt undertryckande av fredliga rörelser, särskilt genom sådant övervåld 
från säkerhetstjänstemäns sida som vissa regeringar har riktat mot sina befolkningar i 
syfte att kväva demokratiska röster.

9. Europaparlamentet betonar att fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, trakasserier, hot 
och inskränkningar av yttrandefriheten utgör metoder som alltjämt tillämpas 
systematiskt runt om i världen mot människorättsförsvarare, icke-statliga organisationer, 
aktivister inom det civila samhället och journalister. Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning mot en djupare nationalism och missbruk av 
religion för politisk vinning, vilket leder till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-personer och migranter.

10. Europaparlamentet betonar att det är EU-institutionernas skyldighet att aktivt stödja 
organisationer och enskilda som arbetar för att försvara demokrati och mänskliga 
rättigheter. Parlamentet understryker i detta sammanhang vikten av att parlamentet 
agerar för att göra deras röst hörd och för att få människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism frigivna.

11. Europaparlamentet är allvarligt oroat över det ihållande gissel som krig och militära 
konflikter innebär, vilka banar väg för allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt och mänskliga rättigheter, särskilt massmord och tvångsförflyttningar av 
civilbefolkningen. Parlamentet fördömer skarpt auktoritära makters medverkan i krig 
genom ombud och betonar att politiska lösningar är en förutsättning för hållbar fred. 
Parlamentet uttrycker djup oro över de ökade politiska spänningarna på internationell 
nivå och i vissa regioner runt om i världen, över icke-statliga väpnade gruppers och 
terroristorganisationers ökade aktivitet och över eskaleringen av våld mellan olika 
befolkningsgrupper.

12. Samtidigt som FN firade sitt sjuttiofemårsjubileum 2020 beklagar Europaparlamentet 
djupt att ett antal regeringar, inspirerade av inåtvända attityder, vidtagit åtgärder för att 
motverka internationellt samarbete till förmån för fred, konfliktlösning och skydd av de 
mänskliga rättigheterna på grundval av de mål och principer som ligger till grund för 
den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, internationell rätt, FN-
stadgan och Helsingforsslutakten. Parlamentet kritiserar bristen på gemensamt 
internationellt ledarskap från demokratiska länder för att konsekvent reagera på 
allvarliga kränkningar av internationell människorättslagstiftning och gå samman för att 
främja mänskliga rättigheter, demokrati och regelbaserade system världen över.

13. Europaparlamentet beklagar djupt den svåra situationen för migranter och flyktingar 
runt om i världen, särskilt tvångsförflyttade kvinnor, barn och personer med 
funktionsnedsättning, som är bland de mest utsatta. Parlamentet noterar att antalet 
internationella migranter under 2019 uppskattats till uppemot 272 miljoner3, vilket 
motsvarar 3,5 procent av världens befolkning, och att storskaliga tvångsförflyttningar 
och migrationshändelser har ägt rum under de senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om trakasserier mot och kriminalisering av det arbete som 

3 World Migration Report 2020 – Internationella organisationen för migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf).

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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utförs av dem som försvarar migranters och flyktingars mänskliga rättigheter och ger 
dessa människor sitt stöd.

14. Europaparlamentet välkomnar att insatserna för att främja kvinnors och flickors 
rättigheter har fått en mer framträdande plats i världen. Parlamentet betonar dock att det 
utbredda könsrelaterade våldet och motsvarande diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet framhåller dessutom användningen av sexuellt 
våld mot kvinnor på grund av deras åsikter, tro, filosofiska inriktning eller aktivism för 
att försvara de mänskliga rättigheterna. Parlamentet fördömer auktoritära regimer som 
motsätter sig – eller underblåser negativa reaktioner mot – kvinnors krav på lika 
rättigheter. Parlamentet understryker den framträdande roll som kvinnor har genom sin 
aktivism i politiska och sociala rörelser, och beklagar djupt det höga pris som de har 
betalat genom att utsättas för våld orsakat av brutalt förtryck.

15. Europaparlamentet uttrycker djup oro över de fortsatta allvarliga kränkningarna av 
barns mänskliga rättigheter runt om i världen under 2019 – 30 år efter tillkomsten för 
konventionen om barnets rättigheter – i form av handel med och utnyttjande av barn, 
användning av barnsoldater i väpnade konflikter, familjeseparationer och 
frihetsberövande av barn av invandringsrelaterade skäl.

16. Europaparlamentet uttrycker sin djupa sorg över samt fördömer de terroristattacker och 
bombningar som ägde rum under första halvåret 2019 riktade mot troende, särskilt på 
platser för religionsutövning. Parlamentet är bestört över att dessa fruktansvärda 
handlingar sammanföll med hatkampanjer understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka rätten till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet.

Arbetet med att sätta främjande och skydd av demokrati och mänskliga rättigheter i 
centrum för EU:s utrikespolitik

17. Europaparlamentet påminner om att unionen ska bygga på värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, såsom anges i artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet betonar att 
främjande av dessa värden utåt och framförande av demokrati, rättsstaten och de 
mänskliga rättigheternas universalitet och odelbarhet utgör kärnan i EU:s gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitik, i enlighet med artikel 21 i EU-fördraget och unionens 
strategiska intresse, och detta bör återspeglas på ett konsekvent sätt i praktiken på alla 
områden av unionens förbindelser med tredjeländer.

18. Europaparlamentet betonar vikten av utrikestjänstens och kommissionens insatser för att 
kontinuerligt öka medvetenheten och kunskaperna hos tjänstemän från EU och dess 
medlemsstater när det gäller de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras rättegångar och förespråka skydd för dem på 
plats.

EU:s multilaterala arbete

19. Europaparlamentet välkomnar rådets åtagande att främja åtgärder som svar på 
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konsekvenserna av covid-19-pandemin genom att utveckla ett globalt system för 
samarbete och dialog och främja regel- och rättighetsbaserad multilateralism. 
Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att internationell 
människorättslagstiftning och utfästelserna om att uppnå målen för hållbar utveckling 
senast 2030 bör förbli hörnstenarna i alla åtgärder som vidtas som svar på pandemin. 
Parlamentet rekommenderar att EU fortsätter sina ansträngningar genom att samarbeta 
med länder och berörda parter oavsett om dessa eftersträvar samma värden som EU, i 
syfte att upprätthålla eller utveckla internationella normer på människorättsområdet.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att effektivisera EU:s utrikes- och 
säkerhetspolitik genom att tillämpa regeln om omröstning med kvalificerad majoritet i 
rådet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att tala med en enda, stark röst för EU i 
multilaterala forum, eftersom detta är det enda sättet för unionen att inta en ledande roll 
på den internationella arenan och använda sitt inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på globala utmaningar, inbegripet främjande och 
skydd av mänskliga rättigheter och miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

21. Europaparlamentet upprepar att EU kommer att erkännas på den globala arenan endast 
om dess grundläggande värden, särskilt respekten för demokrati, mänskliga rättigheter 
och rättsstaten, är trovärdiga utåt, och detta kommer att vara möjligt endast om EU 
säkerställer konsekvens internt och externt i sin politik i dessa frågor.

Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter

22. Europaparlamentet välkomnar att Eamon Gilmore den 28 februari 2019 utnämndes till 
Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter. Parlamentet 
uppmuntrar den särskilda representanten för mänskliga rättigheter att göra diplomatiska 
insatser för att effektivisera EU:s människorättspolitik, befästa internationella allianser 
för att främja människorättsagendan och förmå samtalspartner runt om i världen att anta 
en politik som är förenlig med höga standarder för demokrati, mänskliga rättigheter, 
rättsstaten och god samhällsstyrning samt internationell rätt och internationella normer, 
särskilt internationell humanitär rätt och internationell straffrätt. Parlamentet 
rekommenderar vidare att den särskilda representanten för mänskliga rättigheter kraftigt 
ökar ansträngningarna för att säkerställa EU:s konsekvens internt vid fastställandet och 
genomförandet av EU:s utrikespolitik på människorättsområdet. Parlamentet uppmanar 
EU att öka synligheten för den särskilda representanten för mänskliga rättigheter och att 
göra detta till en permanent befattning med initiativrätt, adekvata resurser samt 
möjligheter att framträda offentligt med redogörelser för resultaten av besök i 
tredjeländer och gå ut med information om EU:s ståndpunkter i människorättsrelaterade 
frågor.

Internationella avtal

23. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att systematiskt införa 
människorättsklausuler i alla internationella avtal mellan EU och tredjeländer och 
vederbörligen upprätthålla och övervaka avtalen, bland annat genom mätbara 
riktmärken, med medverkan av parlamentet och det civila samhället. Parlamentet 
betonar att dessa klausuler bör innehålla mekanismer för att säkerställa ett effektivt 
genomförande av dem och förfaranden för tydliga och trovärdiga konsekvenser av 
avtalsbrott, inbegripet tillfälligt upphävande eller, som en sista utväg, EU:s frånträde 
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från avtalen i fråga. Parlamentet rekommenderar att det inrättas oberoende 
övervakningsmekanismer för mänskliga rättigheter i samband med handelsavtal och 
avtal om utländska investeringar, samt en oberoende klagomålsmekanism, för att ge 
berörda medborgare och lokala parter effektiv tillgång till rättsmedel.

Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

24. Europaparlamentet begär att genomförandet av och budgeten för verksamhet och stöd 
för att främja och skydda demokrati och mänskliga rättigheter inom ramen för 
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 
(NDICI) ska motsvara unionens åtaganden och ambitioner.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka och som en del av sin 
årsrapport om uppnåendet av målen för NDICI inkludera ett kapitel om respekten för 
mänskliga rättigheter och efterlevnaden av artikel 8 (allmänna principer för 
instrumentet) i de partnerländer som mottar stöd från instrumentet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå lämpliga åtgärder, inbegripet avbruten EU-
finansiering, om stödmottagarna gör sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna eller bristfällig efterlevnad av NDICI:s principer.

EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati

26. Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s handlingsplan för mänskliga 
rättigheter och demokrati 2020–2024. Parlamentet beklagar att utrikestjänsten inte 
vederbörligen beaktat erbjudandet från parlamentet och dess underutskott för mänskliga 
rättigheter om att aktivt bidra till utarbetandet, i en anda av gott interinstitutionellt 
samarbete. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att inleda en 
strukturerad och regelbunden dialog med parlamentets behöriga organ om 
genomförandet av den nya handlingsplanen för att göra det möjligt för parlamentet att 
fylla sin funktion inom ramen för handlingsplanens aktiviteter, särskilt genom 
parlamentarisk diplomati, och att effektivt fullgöra sin granskande roll. Parlamentet 
rekommenderar att en uppsättning riktmärken och framstegsindikatorer fastställs för att 
möjliggöra effektiv övervakning av handlingsplanens genomförande. Parlamentet 
uppmanar utrikestjänsten att rapportera om de framsteg som görs för att uppnå målen i 
handlingsplanen i förhållande till dessa riktmärken. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att regelbundet följa upp de av parlamentets resolutioner och debatter 
som är av relevans för handlingsplanens genomförande.

Åtgärder som svar på de globala utmaningarna på området mänskliga rättigheter och 
demokrati

Demokratiskt styre och utrymme för det civila samhället

27. Europaparlamentet anser att det demokratiska styret och rättsstaten globalt sett står 
under attack på grund av en kombination av faktorer, bland annat ökad förekomst av 
auktoritära styren, ökad ojämlikhet och fattigdom, krympande utrymme för det civila 
samhället, trovärdighetsförluster för den offentliga makten och försvagning av 
kollektiva organisationer som försvarar allmänhetens intressen. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att fortsätta att stödja uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och trovärdiga valprocesser och samtidigt gå utöver detta 
genom att ge ytterligare stöd till åtgärder som uppmuntrar och frigör demokratisk 
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debatt, bekämpar ojämlikhet, stärker det civila samhällets organisationer, bekämpar 
korruption och stärker rättsväsenden.

Klimatåtgärder och mänskliga rättigheter

28. Europaparlamentet bekräftar att åtgärder för att främja och skydda de mänskliga 
rättigheterna samt klimat- och miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt eftersom 
internationell människorättslagstiftning ger tillgång till rättsmedel och rättsliga verktyg 
för att avhjälpa de skador som orsakas av klimatförändringarna, genomföra åtgärder för 
att bekämpa klimatförändringarna och hålla länder och företag ansvariga för respektive 
åtgärder som svar på klimatförändringarna.

29. Europaparlamentet stöder en rättighetsbaserad strategi för att främja klimatåtgärder som 
säkerställer allmänhetens deltagande och tillgång till rättslig prövning vid utarbetande, 
genomförande och översyn av politiska beslut som rör klimatförändringar.

EU:s strategi med avseende på konflikter, ansvarsskyldighet för kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och kampen mot strafflöshet

30. Europaparlamentet understryker komplexiteten i moderna konflikter, som ofta utvecklas 
inom länder på nationell eller regional nivå, involverar åtskilliga parter, däribland 
terrororganisationer och icke-statliga aktörer, och får katastrofala humanitära 
konsekvenser. Parlamentet uppmanar EU att stärka sina insatser mot konflikter, ta itu 
med deras bakomliggande orsaker, investera i konfliktförebyggande och 
medlingsinsatser, eftersträva och bevara utrymme för politiska lösningar, skapa 
partnerskap och allianser med likasinnade länder och regionala organisationer för att 
bygga broar mellan krigförande parter och utarbeta fredsplaner, engagera fler kvinnor i 
fredsarbetet och ge ytterligare stöd till civila och militära uppdrag som syftar till att 
bevara freden.

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att strikt följa bestämmelserna i artikel 7 
i FN:s vapenhandelsfördrag om export och bedömning av export och i Europeiska 
unionens uppförandekod för vapenexport, genom att vägra all överföring av vapen som 
skulle medföra en risk för att den importerande staten begår eller underlättar allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt.

32. Europaparlamentet bekräftar sitt orubbliga stöd för Internationella brottmålsdomstolen 
(ICC) och uppmanar de stater som är parter i Romstadgan att förse Internationella 
brottmålsdomstolen med adekvata ekonomiska resurser för att den ska kunna fullgöra 
sina uppgifter inom ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att angreppen mot ICC är 
djupt beklagliga och fördömer i slutändan de enskilda, oacceptabla sanktioner som 
Förenta staterna har ålagt dess personal, särskilt ICC:s chefsåklagare. Parlamentet 
betonar att ICC är den enda internationella institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet upprepar sin rekommendation om inrättande av ett 
europeiskt observationsorgan för förebyggande åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

33. Europaparlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds resolution 2467 om konfliktrelaterat 
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sexuellt våld och alla därmed sammanhängande resolutioner från FN:s säkerhetsråd, 
med början i FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, där det 
bekräftas att FN:s säkerhetsråd åtagit sig att förhindra att sexuellt våld används som en 
taktik inom krigföring och terrorism genom att använda alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet sanktioner och andra riktade åtgärder mot ständiga förövare. 
Parlamentet välkomnar dessutom att FN den 30 oktober 2019 inrättade en global fond 
för överlevande efter konfliktrelaterat sexuellt våld, som syftar till att hjälpa offren att få 
tillgång till ersättning.

34. Europaparlamentet vill att en global EU-mekanism för människorättsliga sanktioner ska 
antas och genomföras som en väsentlig del av EU:s befintliga verktygslåda för 
mänskliga rättigheter och utrikespolitik med syftet att stärka EU:s roll som global aktör 
på människorättsområdet och möjliggöra riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet betonar vikten av att anslå tillräckliga resurser för att möjliggöra ett 
effektivt genomförande av den. Parlamentet vill att det på EU-nivå ska inrättas en 
rådgivande kommitté med medverkan av parlamentet.

35. Europaparlamentet lovordar det arbete och de bidrag till kampen mot straffrihet som 
Agnès Callamard, FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska eller 
godtyckliga avrättningar, stått för genom att utreda misstänkta fall av utomrättsliga 
mord under 2019 samtidigt som hon utsattes för hot och hotelser.

Människorättsförsvarare

36. Europaparlamentet fördömer de fall av mord, godtyckliga frihetsberövanden, tortyr, 
förföljelser, trakasserier, digital fjärrövervakning och smutskastningskampanjer som 
människorättsförsvarare utsatts för. Parlamentet är djupt oroat över det stora antalet 
mark- och miljöaktivister bland människorättsförsvararna som mördades eller 
attackerades våldsamt under 2019 efter att ha stått upp för skyddet av naturresurser och 
individers rätt att leva i en säker och hälsosam miljö.

37. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att stärka sitt stöd till 
människorättsförsvarare som en central och integrerad del av unionens utrikespolitik på 
människorättsområdet. Parlamentet betonar att politisk dialog med myndigheter i 
tredjeländer, observation vid rättegångar, besök hos frihetsberövade 
människorättsförsvarare, omplaceringsstöd och offentliga uttalanden är mycket viktiga 
instrument för att genomföra denna politik. Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina ansträngningar genom att agera på ett mer enat sätt och 
använda dessa instrument på ett konsekvent och enhetligt sätt, oavsett vilket land det 
gäller, i fall där människorättsförsvarares rättigheter har kränkts. Parlamentet framhåller 
att parlamentet och dess underutskott för mänskliga rättigheter under 2019 fortsatte 
arbetet med att stödja och uppmärksamma situationen för människorättsförsvarare, 
däribland Sacharovpristagare och nominerade kandidater, särskilt när de är i fara eller 
deras rättigheter kränks.

38. Europaparlamentet välkomnar att EU:s mekanism för människorättsförsvarare 
ProtectDefenders.eu i november 2019 förlängdes med ytterligare tre år. Parlamentet 
påminner om vikten av denna mekanism mot bakgrund av de växande behoven och de 
många olika problem som människorättsförsvarare ställs inför. Parlamentet efterlyser en 
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förstärkning av denna mekanism samt fortlöpande omprövning av den i linje med 
behoven.

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

39. Europaparlamentet efterlyser en ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet och kvinnors 
egenmakt i yttre förbindelser för perioden 2021–2025 (den tredje handlingsplanen för 
jämställdhet). Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat EU-stöd till tredjeländer som 
genomför ny politik och lagändringar i syfte att anpassa de nationella rättsliga ramarna 
till internationella åtaganden och åtaganden enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande sexualundervisning och förhindra sexuellt och 
könsrelaterat våld och kvinnlig könsstympning.

Barnets rättigheter

40. Europaparlamentet uppmanar på nytt EU och dess medlemsstater att intensifiera sitt 
samarbete och sin dialog med tredjeländer i syfte att främja respekten för barns 
rättigheter överallt i världen. Parlamentet uppmanar i detta avseende EU och dess 
medlemsstater att samarbeta med partnerländerna och att avsätta ytterligare ekonomiska 
resurser, särskilt inom ramen för offentligt utvecklingsbistånd, för att hantera globala 
utmaningar när det gäller barns hälsa och utbildning, utrotande av barnarbete, 
bekämpning av våld, sexuella övergrepp och tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, 
människohandel och exploatering samt rekrytering och användning i väpnade 
konflikter, som miljontals barn faller offer för. Parlamentet välkomnar den 
uppmärksamhet som ägnats åt EU:s åtgärder för att skydda och främja barnets 
rättigheter med anledning av barnkonventionens 30-årsjubileum, och uppmanar på nytt 
kommissionen att undersöka hur EU som helhet kan ansluta sig till barnkonventionen.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

41. Europaparlamentet välkomnar 2019 års ratificeringar av FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll. Parlamentet 
betonar vikten av att fullt ut beakta de specifika behoven hos personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet begär att EU införlivar kampen mot diskriminering 
av personer med funktionsnedsättning i sin politik för yttre åtgärder och 
utvecklingsbistånd, liksom kampen för tillträde till arbetsmarknaden på lika villkor och 
tillgång till utbildning, och arbetar för lösningar som gör det lättare för personer med 
funktionsnedsättning att fungera i samhället. Parlamentet upprepar vikten av att både 
EU:s medlemsstater och dess institutioner effektivt genomför FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt när det gäller EU:s 
skyldigheter i fråga om humanitärt bistånd och internationellt samarbete inom all 
relevant EU-politik. Parlamentet framhåller vikten av icke-diskriminering och betonar 
att principen om allmän tillgänglighet måste integreras på ett trovärdigt sätt och att 
respekten för alla rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste säkerställas.

Rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella

42. Europaparlamentet beklagar de växande skillnaderna i utveckling mellan länder som 
arbetar för ett bättre skydd av rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner 
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och intersexuella (hbti-personer), särskilt genom att avkriminalisera homosexualitet, och 
de länder som undergräver dem och lämnar utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. Parlamentet anser att våldsamma metoder och 
våldshandlingar mot enskilda på grund av deras sexuella läggning bör bestraffas och att 
man måste få bukt med sådana metoder och handlingar. Parlamentet uppmanar EU att 
inta en ledande roll när det gäller att försvara hbti-personers mänskliga rättigheter samt 
föregå med gott exempel i fråga om att bekämpa våld och diskriminering på grund av 
sexuell läggning och utveckla en ny och ambitiös strategi för jämställdhet för hbti+-
personer.

Urbefolkningar 

43. Europaparlamentet är allvarligt oroat över urbefolkningarnas lidande och sårbarhet till 
följd av konsekvenserna av klimatförändringarna och covid-19-pandemin. Denna 
situation förvärras dessutom genom att urbefolkningarna förlorar sin mark och sitt 
levebröd på grund av företags verksamheter och därmed sammanhängande skador. 
Parlamentet beklagar att urbefolkningar fortsatt utsätts för omfattande och systematisk 
diskriminering och förföljelse runt om i världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga gripanden och mord på människorättsförsvarare. 
Parlamentet rekommenderar att EU och dess medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som ingår i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter i de relevanta framväxande ramarna för tillbörlig aktsamhet, samt ser till att 
EU-baserade företag ställs till svars om deras skyldigheter åsidosätts.

44. Europaparlamentet uppmanar på nytt EU, medlemsstaterna och deras partnerländer i det 
internationella samfundet att vidta alla nödvändiga åtgärder för ett fullständigt 
erkännande, skydd och främjande av urbefolkningarnas rättigheter, däribland den rätt 
som urbefolkningarna har till sin mark, sina territorier och sina resurser. Parlamentet 
välkomnar det arbete som civilsamhället och icke-statliga organisationer utför i 
samband med dessa frågor. Parlamentet bekräftar på nytt behovet av att inrätta en 
klagomålsmekanism för inlämning av klagomål om kränkningar och missbruk av 
urbefolkningars rättigheter till följd av EU-baserade företags verksamheter. Parlamentet 
överväger att utse en ständig föredragande för urbefolkningar inom parlamentet i syfte 
att övervaka den människorättsrelaterade situationen för dem. Länder uppmanas att 
ratificera bestämmelserna i ILO:s konvention nr 169 av den 27 juni 1989 om 
ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder.

Rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans

45. Europaparlamentet välkomnar att rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om mänskliga 
rättigheter – icke-diskriminering inom de yttre åtgärderna. Parlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att använda alla verktyg som står till deras förfogande för att se 
till att de som gjort sig skyldiga till kränkningar av rättigheter på grund av rasism, 
diskriminering eller främlingsfientlighet ställs till svars.

Tanke-, samvets-, religions- och trosfrihet

46. Europaparlamentet är bestört över det antal mord, attacker och handlingar i form av 
förföljelse, diskriminering, trakasserier och anstiftan till antagonism som ägde rum och 
det antal begränsningar av rättigheter som infördes 2019 riktat mot enskilda och grupper 
på grund av deras religion eller trosuppfattning. Parlamentet bekräftar på nytt sitt stöd 
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till personer som fallit offer för våld på grund av religion eller trosuppfattning och sitt 
åtagande om att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet välkomnar plattformen för 
globalt utbyte om religion i samhället, som lanserades av vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både intrareligiösa och interreligiösa relationer. Parlamentet 
efterlyser i detta avseende utveckling av EU-stöd till intrareligiös dialog på lokal nivå i 
syfte att bekämpa extremism och hatpropaganda. Parlamentet vill dessutom att målen att 
främja och skydda tanke-, samvets-, religions- och trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör mänskliga rättigheter.

Yttrandefrihet, mediefrihet och rätten till information

47. Europaparlamentet fördömer de försök som vissa regimer och myndigheter har gjort för 
att tillintetgöra eller inskränka rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet och som de utan 
lagliga grunder motiverat som nödvändiga för att stärka säkerheten eller folkhälsan eller 
bekämpa terrorism eller förekomsten av förtal, förolämpning eller hädelse. Parlamentet 
påminner om att varje begränsning av yttrandefriheten eller mediefriheten måste tjäna 
ett legitimt mål i linje med de internationella skyldigheter som fastställs i artikel 19 i 
den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

48. Europaparlamentet framhåller den fortsatta förändringen av medielandskapet och den 
ökande användningen av sociala nätverk. Parlamentet understryker de utmaningar och 
risker som denna utveckling innebär när det gäller bland annat kränkningar av 
yttrandefriheten offline och online, censur, uppgiftsskydd, hatpropaganda och 
journalisters säkerhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över de sociala 
mediernas strategier och metoder, särskilt deras verktyg för självreglering, vilka 
påverkar utövandet av yttrandefriheten runt om i världen, och att vid behov lägga fram 
förslag till strategiska eller lagstiftningsmässiga förändringar.

Dödsstraff, tortyr och andra former av misshandel

49. Europaparlamentet välkomnar den positiva utvecklingen under 2019 när det gäller att 
försvaga det politiska stödet för att behålla dödsstraffet i vissa länder som inte har 
avskaffat det. Parlamentet beklagar dock djupt de beslut som vissa nationella rättsliga 
myndigheter har fattat och som lett till en ökning av antalet avrättningar jämfört med 
tidigare år. Parlamentet uppmanar EU att fortsatt systematiskt fördöma användningen av 
dödsstraffet och att genomföra informationskampanjer mot dödsstraffet i hela världen. 
Parlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att försvara avskaffandet i 
alla internationella forum och verka för bredast möjliga stöd för denna ståndpunkt.

50. Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande om att verka för ett globalt förbud mot tortyr, 
stå vid offrens sida och ställa förövarna till svars. Parlamentet välkomnar uppdateringen 
av riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredjeländer i fråga om tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Parlamentet uppmanar med 
kraft alla medlemsstater och andra länder som inte har ratificerat FN:s konvention mot 
tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning – vars 
35-årsdag inföll 2019 – att göra detta. Parlamentet erkänner betydelsen av det civila 
samhällets organisationer och människorättsförsvarare i kampen mot tortyr och andra 
former av misshandel.
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Kampen mot modernt slaveri och människohandel

51. Europaparlamentet efterlyser kraftfullare internationella svarsåtgärder för att bekämpa 
modernt slaveri och människohandel, inbegripet införande av nya skyldigheter för 
företag att vidta förebyggande åtgärder och samarbeta med myndigheter samt 
förbättringar av straffrättspolitiken gentemot människohandlare och dem som utnyttjar 
eller drar nytta av modernt slaveri. Parlamentet uppmanar de länder som inte har 
ratificerat de relevanta ILO-konventionerna för att bekämpa såväl dessa gissel som 
barnarbete att göra detta.

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

52. Europaparlamentet uppmanar EU att öka sina ansträngningar för att främja och skydda 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter genom EU:s utrikespolitik och yttre 
åtgärder, särskilt genom att effektivt utnyttja människorättsklausulerna i internationella 
avtal, inbegripet bestämmelser om arbete. Parlamentet välkomnar antagandet av ILO:s 
konvention om våld och trakasserier, som innehåller nya och bindande internationella 
arbetsnormer av avgörande betydelse för att få bort dessa gissel från arbetslivet och 
skydda offren.

Företag och mänskliga rättigheter

53. Europaparlamentet efterlyser på EU-nivå inrättande av ett bindande instrument för 
tillbörlig aktsamhet i fråga om de mänskliga rättigheterna som kräver att företag aktivt 
agerar för att identifiera, bedöma, begränsa, förebygga och anmäla eventuella negativa 
konsekvenser som deras företag och leveranskedjor får för de mänskliga rättigheterna, 
inbegripet fastställande av civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i händelse av kränkningar samt åtgärder för att 
ge offren tillgång till rättslig prövning och rättsmedel. Parlamentet rekommenderar att 
en rättslig aktsamhetsplikt införs som ett särskilt inslag i detta instrument för att 
förhindra att företag tillämpar modernt slaveri och barnarbete i sina leveranskedjor 
utomlands.

Ny teknik och mänskliga rättigheter

54. Europaparlamentet är oroat över användningen av en rad olika databaserade och nya 
teknikdrivna verktyg som svar på covid-19-pandemin. Parlamentet understryker de 
risker dessa medför när det gäller åtnjutande av grundläggande friheter, maktmissbruk 
och ökad sårbarhet för it-angrepp när effektiva tekniska och rättsliga skyddsåtgärder 
saknas. Parlamentet uppmanar EU att – i sin ledande roll när det gäller att fastställa 
globala standarder för integritet och uppgiftsskydd – fastställa nya normer och bästa 
praxis både för användning inom EU och som lösningar som man kan ta efter runt om i 
världen, i syfte att förhindra potentiellt skadliga effekter av nya databaserade verktyg.

Migranter och flyktingar

55. Europaparlamentet är djupt oroat över covid-19-pandemins oproportionella negativa 
konsekvenser för migranter och flyktingar. Parlamentet uppmanar med kraft regeringar 
att vidta motåtgärder som bygger på respekt för mänskliga rättigheter och värdighet och 
lösningar för att ta itu med migranters och flyktingars sårbarhet och deras behov av 
skydd, i linje med principerna om solidaritet och partnerskap, så att lagliga 
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migrationsvägar som är adekvata och tillgängliga möjliggörs. Parlamentet betonar 
vikten av att upprätthålla rätten till asyl i hela världen.

56. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang de behöriga myndigheterna i EU:s 
medlemsstater att behandla personer med flyktingstatus välvilligt och med omsorg och 
att stå på de berörda personernas sida i fall av tvivel, samt att lämna in ansökningar om 
familjeåterförening i syfte att få ett slut på situationer där flyktingar separeras från sina 
nära anhöriga, särskilt barn.

57. Europaparlamentet vill att EU:s stöd och humanitära bistånd ska stärkas och göras mer 
flexibelt för att säkerställa adekvat skydd för flyktingar som flyr till grannländer på 
grund av konflikter, humanitära kriser och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Demokratistöd

58. Europaparlamentet uppmanar EU att öka sitt stöd till demokratiskt 
medborgardeltagande, som har ökat i omfattning sedan 2019 mot bakgrund av 
utbredningen av populism och auktoritära regimer. Parlamentet framhåller i detta 
avseende de demokratistödjande åtgärder som genomförs av parlamentet, inbegripet 
valövervakning, medling, utbildning och mentorsprogram, som måste anpassas efter 
förändringarna i partnerländernas situation.

°

° °

59. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s 
generalsekreterare, ordföranden för FN:s generalförsamlings 74:e session, ordföranden 
för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 
och EU:s delegationschefer.


