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B9-0299/2022

Europa-Parlamentets beslutning om globale trusler mod abortrettigheder: højesterets 
mulige omstødelse af abortrettigheder i USA
(2022/2665(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 
1966,

– der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder fra 1966,

– der henviser til konventionen fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination 
mod kvinder,

– der henviser til den internationale konvention fra 1965 om afskaffelse af alle former for 
racediskrimination,

– der henviser til konventionen om barnets rettigheder fra 1989,

– der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf fra 1984,

– der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap fra 2006,

– der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i 2015, og navnlig 
mål 1, 3 og 5 om henholdsvis udryddelse af fattigdom, om sundhed og trivsel og om 
ligestilling mellem kønnene,

– der henviser til Beijinghandlingsprogrammet fra 1995 og resultaterne af 
revisionskonferencerne,

– der henviser til den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD) i 
Kairo i 1994 og handlingsprogrammet herfra samt resultaterne af 
revisionskonferencerne,

– der henviser til Nairobitopmødet i 2019 om ICPD+25 — "Accelerating the Promise" og 
til de berørte parters forpligtelser med hensyn til seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder (SRSR),

– der henviser til informationsserien om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder fra 
FN's højkommissær for menneskerettigheder fra 2020,

– der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950,

– der henviser til Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) vejledning fra 2015 med 
titlen "Safe abortion: technical and policy guidance for health systems" (Sikker abort: 
tekniske og politiske retningslinjer for sundhedssystemer),
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– der henviser til WHO's vejledning af 8. marts 2022 med titlen "Abortion care 
guidelines" (Vejledning for abortbehandling),

– der henviser til OHCHR's erklæring af 14. september 2021 med titlen "UN experts 
denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity" 
(FN's eksperter fordømmer yderligere angreb mod retten til sikker abort og højesterets 
medvirken),

– der henviser til rapporten fra marts 2022 fra FN's Befolkningsfond (UNFPA) om 
verdens befolkning med titlen "Seeing the Unsee: The case for action in the neglected 
crisis of unintended pregnancy" (At se det usete: Argumenterne for at gribe ind i den 
forsømte krise i forbindelse med utilsigtet graviditet",

– der henviser til Pew Research Center's rapport af 6. maj 2022 med titlen "America's 
Abortion quandary" (USA's problem med hensyn til abort),

– der henviser til Amerikas Forenede Staters forfatning,

– der henviser til sagen Roe mod Wade, 410 US 113 (1973),

– der henviser til det oprindelige udkast til flertalsudtalelse fra USA's højesteret nr. 19-
13921 udarbejdet af dommer Samuel Alito om sagen Thomas E. Dobbs, statslig 
sundhedsmedarbejder ved Mississippi Department of Health, et al. mod Jackson 
Women's Health Organisation, et al., dateret februar 2022 og lækket til pressen i maj 
2022,

– der henviser til Texas' senats lovforslag 8 (SB 8) og det tilhørende lovforslag i 
repræsentanternes hus i Texas 1515 (HB1515) "Relating to abortion, including 
abortions after detection of an unborn child’s heartbeat; authorizing a private civil right 
of action’" (Om aborter efter opdagelse af et ufødt barns hjerteslag; godkendelse af en 
privatretlig borgerret) af september 2021,

– der henviser til Europarådets konvention fra 2014 om forebyggelse og bekæmpelse af 
vold mod kvinder og vold i hjemmet,

– der henviser til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fra 
2009,

– der henviser til sin beslutning af 7. oktober 2021 om delstatslovgivningen vedrørende 
abort i Texas, USA2,

– der henviser til sin beslutning af 24. juni 2021 om situationen for så vidt angår seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder i EU inden for rammerne af kvinders sundhed3,

– der henviser til sin beslutning af 11. november 2021 om etårsdagen for 

1 https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473
2 EUT C 132 af 24.3.2022, s. 189.
3 EUT C 81 af 18.2 2022 s. 43.

https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473
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de facto‑abortforbuddet i Polen4,

– der henviser til sin beslutning af 13. februar 2019 om konstatering af tilbagegang med 
hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU5,

– der henviser til EU's handlingsplan om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af 
kvinders indflydelse og status i eksterne forbindelser 2021‑2025 (kønshandlingsplan 
III),

– der henviser til sin beslutning af 11. februar 2021 om fremtidige udfordringer for 
kvinders rettigheder i Europa: mere end 25 år efter Beijingerklæringen og 
Beijinghandlingsprogrammet6,

– der henviser til sin beslutning af 5. maj 2022 om konsekvenserne af krigen mod Ukraine 
for kvinder7,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at abort ifølge WHO er et væsentligt element i omfattende 
sundhedsydelser, og at omkring 45 % af alle aborter er usikre, hvoraf 97 % finder sted i 
udviklingslandene8; der henviser til, at det ifølge UNFPA9 anslås, at der forekommer 
121 millioner utilsigtede graviditeter hvert år, og at over 60 % af dem ender med abort; 
der henviser til, at modstandere af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og 
kvinders autonomi i de seneste år har haft en betydelig indflydelse på national 
lovgivning og politik med retrogressive initiativer på globalt plan, herunder i flere 
medlemsstater; der henviser til, at fremgangen for højrefløjen også bidrager til denne 
tilbagegang i kvinders ret til abort, hvilket kommer til udtryk i hele verden;

B. der henviser til, at Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder har 
bemærket, at kriminalisering af abort ikke har nogen afskrækkende virkning; der 
henviser til, at, som bemærket af FN's arbejdsgruppe om forskelsbehandling af kvinder 
og piger, der hvor abort er kriminaliseret og underlagt retlige begrænsninger, er det ikke 
muligt for alle kvinder at bringe en graviditet til ophør på grund af deres 
socioøkonomiske situation og dermed bliver det til et privilegium for socioøkonomisk 
gunstigt stillede kvinder, mens kvinder med begrænsede ressourcer tvinges til at ty til 
usikre og hemmelige aborter, hvilket er til fare for deres liv og sundhed; der henviser til, 
at andelen af usikre aborter ifølge WHO er betydeligt højere i lande med meget 
restriktive abortlove end i lande med mindre restriktive love10;

C. der henviser til, at usikker abort er den vigtigste årsag til mødredødelighed og -
sygelighed, der kan forebygges; der henviser til, at manglende adgang til sikker og 
lovlig abort udgør et kritisk problem vedrørende folkesundhed og menneskerettigheder; 

4 EUT C 205 af 20.5.2022, s. 44.
5 EUT C 449 af 23.12.2020, s. 102.
6 EUT C 465 af 17.11.2021, s. 160.
7 Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0206.
8 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion
9 UNFA's rapport om verdens befolkning, Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of 
unintended pregnancy, marts 2022.
10 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion
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der henviser til, at forbud mod abort, hvilket tvinger kvinder til at søge usikre og 
hemmelige aborter, fører til øget mødredødelighed og -sygelighed;

D. der henviser til, at USA's højesteret har skabt præcedens i den skelsættende sag Roe 
mod Wade (1973), som senere blev bekræftet i sagen Planned Parenthood mod Casey 
(1992) og sagen Whole Woman's Health mod Hellerstedt (2016), der garanterer den 
forfatningsmæssige ret til lovlig abort før levedygtighed i USA; der henviser til, at den 
nylige lækage af et første udkast til flertalsudtalelse fra højesteret udarbejdet af Samuel 
Anthony Alito i sagen Thomas E. Dobbs, den statslige sundhedsmedarbejder i 
Mississippi Department of Health mod Jackson Women's Health Organisation, ville 
omstøde dommen i sagen Roe mod Wade og ophæve forfatningsmæssige rettigheder i 
USA; der henviser til, at højesteret forventes at afsige en endelig afgørelse inden 
udgangen af juni 2022; der henviser til, at det lækkede udkast til udtalelse udgør det 
mest skadelige resultat for abortrettigheder, som højesteret kan træffe, idet det giver 
staterne mulighed for at forbyde abort på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, 
og åbner mulighed for fuldstændige forbud mod abort, hvilket igen ville fjerne den 
eksisterende beskyttelse af kvinders og pigers rettigheder i USA;

E. der henviser til, at kvinders og pigers liv i hele USA vil blive påvirket af en højesterets 
afgørelse, der kan omstøde dommen i sagen Roe mod Wade, og at de skadelige 
konsekvenser mest akut vil ramme af enkeltpersoner i sårbare situationer; der henviser 
til, at andre former for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder også kunne blive 
påvirket negativt, hvis dommen i sagen Roe mod Wade blev omstødt; der henviser til, at 
restriktioner for eller forbud mod abort i USA i uforholdsmæssig høj grad vil ramme 
fattige kvinder, især racialiserede kvinder, herunder sorte kvinder, latinamerikanske 
kvinder og kvinder fra oprindelige folk, og kvinder fra landdistrikter, LGBTIQ-
personer, kvinder med handicap, teenagere, migrantkvinder, herunder irregulære 
migranter, og husstande med enlige mødre; der henviser til, at offentlige aborttjenester 
kan give universel adgang til sikker og lovlig abort for alle kvinder, herunder kvinder i 
sårbare socioøkonomiske situationer;

F. der henviser til, at det lækkede udkast til udtalelse fra højesteret følger de seneste 
utrættelige bestræbelser på statsniveau for at begrænse og forbyde abortrettigheder i 
USA, og at stater i USA siden 2011 har vedtaget næsten 500 love, der begrænser 
adgangen til abort; der henviser til, at begrænsninger i adgangen til abort vil tvinge 
mennesker, navnlig dem, der mangler ressourcer eller oplysninger, til at rejse over lange 
afstande, til at gennemføre graviditeter mod deres vilje eller til at ty til usikre 
selvstyrede aborter hjemme, hvilket også gør dem sårbare for strafferetlig efterforskning 
og retsforfølgning;

G. der henviser til, at Texas for nylig har vedtaget det såkaldte Senat Bill 8, som forbyder 
abort efter påbegyndelsen af føtale hjerteimpulser, dvs. efter ca. 6 ugers graviditet, uden 
undtagelser for voldtægt, incest eller føtale sygdomme, der er uforenelige med et varigt 
liv efter fødslen; der henviser til, at den amerikanske højesteret har tilladt loven at træde 
i kraft, og at Texas har været i stand til at unddrage sig en domstolskontrol af dens 
forfatningsmæssighed ved at fritage regeringsembedsmænd fra at håndhæve loven og 
skabe en lovlig fremgangsmåde for borgerne til mod en belønning på 10 000 USD at 
anlægge sag mod enhver, der yder abortbehandling eller hjælper nogen med at få abort i 
strid med forbuddet, da loven uden en enkelt enhed, der er ansvarlig for håndhævelsen 
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af den, er vanskeligere at anfægte; der henviser til, at bestemmelsen om, at borgerne kan 
sagsøge enhver, der leverer aborttjenester, åbner mulighed for chikane;

H. der henviser til, at mindst 12 stater har vedtaget, indført eller bemærket, at de har til 
hensigt at indføre love, der kopierer Texas SB 8; der henviser til, at lovgiverne i Idaho 
og Oklahoma for nylig har vedtaget love, der forbyder abort med lovforslag, der har SB 
8 som model, herunder i Oklahomas tilfælde fra tidspunktet for befrugtningen;

I. der henviser til, at hvis højesteret besluttede at omstøde dommen i sagen Roe mod 
Wade, ville kompetencen til at afgøre lovligheden af abort vende tilbage til staterne; der 
henviser til, at 13 stater allerede har vedtaget såkaldte udløsende love, der forbyder 
abort, og som har til formål at forbyde eller begrænse adgangen til abort øjeblikkeligt, 
hvis dommen i sagen Roe mod Wade omstødes; der henviser til, at 26 stater, herunder 
disse 13 stater, er sikre på eller sandsynligvis vil begrænse eller forbyde abort, hvis den 
forfatningsmæssige beskyttelse omstødes, da andre stater kan forsøge at genindføre 
love, der er vedtaget før 1973, herunder Michigan, Wisconsin og West Virginia, eller 
for nylig har vedtaget abortrestriktioner, som er blevet blokeret af domstole, såsom 
Alabama, Georgia, Iowa, Ohio og South Carolina;

J. der henviser til, at næsten alle dødsfald som følge af usikre aborter forekommer i lande, 
hvor abort er stærkt begrænset; der henviser til, at det anslås, at det årlige antal dødsfald 
blandt mødre i USA som følge af usikre aborter vil stige med 21 %11 inden det andet år, 
efter at et forbud træder i kraft; der henviser til, at disse dødsfald helt kan forebygges;

K. der henviser til, at graviditets- og fødselskomplikationer er den vigtigste dødsårsag på 
verdensplan blandt teenagepiger i alderen 15-19 år; der henviser til, at FN's Komité for 
Barnets Rettigheder12 indtrængende har opfordret landene til at afkriminalisere abort og 
sikre, at piger har adgang til lovlige og sikre abortydelser; der henviser til, at de mulige 
forbud mod abort kan føre til, at tendensen med faldende antal teenagegraviditeter i 
USA vendes; der henviser til, at teenagemødre er betydeligt mere tilbøjelige til at 
afbryde deres studier og blive arbejdsløse, hvilket forværrer fattigdomscyklussen;

L. der henviser til, at der er stigende bekymring over databeskyttelse i forbindelse med den 
mulige omstødelse af dommen i sagen Roe mod Wade; der henviser til, at der via 
menstruale sporingsapps eller geolokaliseringsværktøj og søgemaskiner kan indsamles 
data om personer, der har kontaktet en abortklinik, købt en abortpille eller søgt efter 
oplysninger; der henviser til, at personer potentielt kan blive registreret for dette, eller 
de indsamlede oplysninger kan blive brugt mod dem13;

M. der henviser til, at ikkestatslige organisationer (NGO'er) og konservative tænketanke, 
der tilhører den amerikanske kristne højrefløj, har finansieret bevægelsen mod abort på 
verdensplan; der henviser til, at denne finansiering har været betydelig; der henviser til, 
at hvis dommen i sagen Roe mod Wade omstødes, kan det give anledning til en kraftig 

 https://ncpolicywatch.com/2022/05/05/study-shows-an-abortion-ban-may-lead-to-a-21-increase-in-pregnancy-
related-deaths/
12 FN's Komité for Barnets Rettigheder, generel bemærkning nr. 20 af 6. december 2016 om gennemførelse af 
børns rettigheder i teenageårene, punkt 60.
13 https://www.vice.com/en/article/m7vzjb/location-data-abortion-clinics-safegraph-planned-parenthood

https://ncpolicywatch.com/2022/05/05/study-shows-an-abortion-ban-may-lead-to-a-21-increase-in-pregnancy-related-deaths/
https://ncpolicywatch.com/2022/05/05/study-shows-an-abortion-ban-may-lead-to-a-21-increase-in-pregnancy-related-deaths/
https://www.vice.com/en/article/m7vzjb/location-data-abortion-clinics-safegraph-planned-parenthood
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stigning i pengestrømmen med fornyet pres fra antiabortgrupper rundt om i verden;

N. der henviser til, at hvis højesteret omstøder dommen i sagen Roe mod Wade, kan den 
forstærke eller tilskynde antiabortbevægelser til at presse regeringer og domstole uden 
for USA til at tilbagerulle abortrettigheder og de betydelige resultater, der er opnået i de 
seneste årtier, hvor mere end 60 lande14 har reformeret deres love og politikker om abort 
for at fjerne restriktioner og hindringer;

O. der henviser til, at trods generelle fremskridt med hensyn til beskyttelse af seksuelle og 
reproduktive rettigheder i hele verden, herunder i Europa, er tilbageskridt med hensyn 
til retten til adgang til sikker og lovlig abort et alvorligt problem; der henviser til, at en 
omstødelse af dommen i sagen Roe mod Wade kunne styrke antiabortbevægelsen i Den 
Europæiske Union; der henviser til, at Polen er den eneste EU-medlemsstat, der har 
fjernet en grund til abort fra sin lovgivning, idet den ulovlige forfatningsdomstol den 22. 
oktober 2020 traf afgørelse om at ophæve polske kvinders veletablerede rettigheder, 
hvilket indebærer et de facto-forbud mod abort; der henviser til, at abort er forbudt i 
Malta; der henviser til, at medicinsk abort tidligt i graviditeten ikke er lovlig i Slovakiet 
og ikke er tilgængelig i Ungarn; der henviser til, at adgangen til abort også udhules i 
Italien15; der henviser til, at adgang til abort nægtes i andre EU-medlemsstater, f.eks. for 
nylig i Kroatien16;; der henviser til, at det er bydende nødvendigt, at EU og dets 
medlemsstater forsvarer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og understreger, 
at kvinders rettigheder er umistelige, og at de ikke kan fjernes eller udvandes; der 
henviser til, at det er afgørende, at EU og dets medlemsstater fortsætter med at gøre 
fremskridt med hensyn til at garantere adgang til sikker, lovlig og rettidig abort i 
overensstemmelse med WHO's anbefalinger og dokumentation;

P. der henviser til, at seksuelle og reproduktive rettigheder, herunder sikker og lovlig 
abort, udgør en grundlæggende rettighed; der henviser til, at kriminalisering, forsinkelse 
og nægtelse af adgang til sikker og lovlig abort udgør en form for vold mod kvinder og 
piger; der henviser til, at flere menneskerettighedsorganer har hævdet, at nægtelse af 
sikker og lovlig abort kan udgøre tortur eller grusom, umenneskelig og nedværdigende 
behandling; der henviser til, at usikre aborter, der fører til dødsfald i forbindelse med 
forbud mod abort, bør forstås som "kønsvilkårlige drab, som kun rammer kvinder som 
følge af forskelsbehandling, der er nedfældet i lovgivningen"17;

Q. der henviser til, at internationale menneskerettighedsorganer gentagne gange og 
konsekvent har bekræftet, at kriminalisering og begrænsning af abort er i strid med 
staternes internationale menneskerettighedsforpligtelser, der er beskyttet i international 
og europæisk menneskerettighedslovgivning, såsom i den internationale konvention om 
borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om afskaffelse af alle former for 
diskrimination mod kvinder og den europæiske menneskerettighedskonvention; der 

14 https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/
15 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680687bdc; 
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608853/IPOL_BRI(2018)608853_EN.pdf
16 https://www.roda.hr/en/news/support-for-accessible-safe-and-legal-termination-of-pregnancy-in-croatia.html
17 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2
Ffiles%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession35%2FDocuments%2FA_HRC_35_23_AUV.do
cx&wdOrigin=BROWSELINK

https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680687bdc
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608853/IPOL_BRI(2018)608853_EN.pdf
https://www.roda.hr/en/news/support-for-accessible-safe-and-legal-termination-of-pregnancy-in-croatia.html


PE732.356v01-00 8/13 RE\1257699DA.docx

DA

henviser til, at det er en krænkelse af kvinders og pigers ret til liv, fysisk og mental 
integritet, lighed, ikke-forskelsbehandling og sundhed at tvinge kvinder til at søge 
hemmelige aborter, rejse til andre lande med henblik på at få abort eller til at 
gennemføre deres graviditet mod deres vilje; der henviser til, at det folkeretlige princip 
om ikketilbagevirkende kraft forbyder stater at tage skridt, der underminerer, begrænser 
eller fjerner eksisterende rettigheder inden for ligestilling mellem kønnene og seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder;

R. fremhæver, at FN's eksperter i en erklæring fra september 202118 understregede, at 
"kvinders menneskerettigheder er grundlæggende rettigheder, som ikke kan 
underordnes kulturelle, religiøse eller politiske hensyn", og at "det tilføjes, at 
indflydelsen fra ideologisk og religiøst motiveret indblanding i folkesundhedsspørgsmål 
har været særligt skadelig for kvinders og pigers sundhed og trivsel";

S. der henviser til, at garanti for adgang til omfattende SRSR, alderssvarende og 
omfattende seksual- og samlivsundervisning og seksual- og samlivstjenester, herunder 
familieplanlægning, præventionsmetoder og sikker, lovlig og gratis abort og respekt for 
den enkeltes autonomi og evne til at træffe frie og informerede beslutninger om deres 
kroppe og liv, er forudsætninger for at opnå ligestilling mellem kønnene samt social og 
økonomisk ligestilling; der henviser til, at lige adgang til abort gør det muligt for 
kvinder at udøve større indflydelse på deres kroppe og øger deres mulighed for at 
forbedre deres økonomiske velfærd;

T. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene, udryddelse af fattigdom og udnyttelse 
overalt og sikring af et sundt liv og trivsel for alle er grundlæggende mål, der er fastsat i 
henholdsvis verdensmål 5, 1 og 3; der henviser til, at sikring af universel adgang til 
seksuel og reproduktiv sundhed og afskaffelse af alle former for vold og anden skadelig 
praksis mod kvinder og piger mere specifikt er delmål under verdensmål 3 og 5; der 
henviser til, at alle FN's medlemsstater, herunder USA og EU's medlemsstater, har 
påtaget sig pligter, tilsagn og forpligtelser med hensyn til at respektere og fremme disse 
verdensmål for bæredygtig udvikling og deres delmål;

1. fordømmer på det kraftigste den tilbagegang med hensyn til kvinders rettigheder og 
SRSR, der finder sted globalt, herunder i USA og i visse EU-medlemsstater; minder 
om, at SRSR er grundlæggende menneskerettigheder, som bør beskyttes og styrkes og 
på ingen måde må udvandes eller trækkes tilbage; er især dybt bekymret over, i hvilket 
omfang disse forbud vil bidrage til de traumer, som voldtægts- og incestofre oplever;

2. udtrykker sin stærke solidaritet med og støtte til kvinder og piger i USA samt til dem, 
der er involveret i både levering af og fortalervirksomhed for retten og adgangen til 
lovlig og sikker abort under sådanne udfordrende omstændigheder;

3. minder USA's højesteret om vigtigheden af at opretholde dommen i den skelsættende 
sag Roe mod Wade (1973) og den deraf følgende forfatningsmæssige beskyttelse af 
retten til abort i USA;

4. fordømmer på det kraftigste enhver indskrænkning af menneskerettighederne og de 

18 https://www.ohchr.org/en/statements/2021/09/united-states-un-experts-denounce-further-attacks-against-right-
safe-abortion
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forfatningsmæssige rettigheder; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at 
beskytte retten til sikker og lovlig abort i USA, og opfordrer USA til at afholde sig fra 
ethvert tilbageskridt; opfordrer de relevante amerikanske myndigheder på alle niveauer 
til i overensstemmelse med WHO's abortretningslinjer fuldt ud at afkriminalisere 
adgangen til og leveringen af aborttjenester, garantere sikre, lovlige og gratis seksuelle 
og reproduktive sundhedsydelser af høj kvalitet på deres område og gøre dem let 
tilgængelige for alle kvinder og piger;

5. opfordrer delstatsregeringen i staten Texas til hurtigt at ophæve Senatets lov 8; 
opfordrer delstatsregeringerne i staterne Idaho og Oklahoma til at ophæve deres 
lignende love, bl.a. lov HB 4327 (Oklahoma); opfordrer de 26 stater i USA med 
såkaldte udløsende love, skrevne love og andre foranstaltninger vedrørende forbud mod 
og restriktioner for abort til at ophæve dem og sikre, at deres lovgivning er i 
overensstemmelse med kvinders menneskerettigheder og internationale 
menneskerettighedsstandarder, der er beskyttet på internationalt plan;

6. er dybt bekymret over, at forbud mod og andre restriktioner for abort i uforholdsmæssig 
høj grad rammer fattige kvinder, især racialiserede kvinder, herunder sorte kvinder, 
latinamerikanske kvinder og kvinder fra oprindelige folk, og kvinder fra landdistrikter, 
LGBTIQ-personer, kvinder med handicap, unge kvinder, migrantkvinder, herunder 
irregulære migranter, og husstande med enlige mødre; understreger, at kvinder, som på 
grund af økonomiske eller logistiske hindringer ikke har råd til at rejse til klinikker for 
reproduktiv sundhed i nabostater eller -lande, har større risiko for at gennemgå usikre 
og livstruende procedurer og for at blive tvunget til at gennemføre deres graviditet mod 
deres vilje, hvilket er en krænkelse af menneskerettighederne og en form for 
kønsbaseret vold19;

7. glæder sig over, at den føderale lovgivning om kvinders sundhed og beskyttelse 
(Women's Health and Protection Act (WHPA)), der har til formål at beskytte retten til 
abort i hele USA, blev vedtaget i det amerikanske Repræsentanternes Hus, men 
beklager dybt, at lovgivningen ikke blev vedtaget i det amerikanske Senat; opfordrer 
den amerikanske regering og/eller andre relevante amerikanske myndigheder til at 
respektere, opfylde og beskytte kvinders og pigers menneskerettigheder, herunder deres 
ret til liv, privatlivets fred, sundhed og ligestilling og ikkeforskelsbehandling og deres 
ret til ikke at blive udsat for forskelsbehandling, vold og tortur eller grusom, 
umenneskelig og nedværdigende behandling ved at indføre og støtte føderal retlig 
beskyttelse af adgangen til sikre og lovlige seksuelle og reproduktive sundhedsydelser 
af høj kvalitet, herunder abort, for alle kvinder og piger;

8. opfordrer præsident Joe Biden og hans regering til at styrke deres indsats og fortsat 
støtte abortrettigheder og opfordrer ham indtrængende til at sikre adgang til sikker og 
lovlig abort; opfordrer den amerikanske regering til at gøre en yderligere indsats for at 
sikre, at abort og prævention integreres i leveringen af alderssvarende og omfattende 
SRSR-oplysninger, -undervisning og -tjenester, og at de er tilgængelige for alle; glæder 
sig over, at USA igen yder et økonomisk bidrag til De Forenede Nationers 
Befolkningsfond (UNFPA), som er FN's agentur for seksuel og reproduktiv sundhed, og 
opfordrer den amerikanske regering og/eller andre relevante amerikanske myndigheder 

19 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf
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til fortsat at støtte SRSR i FN og andre multilaterale fora;

9. opfordrer indtrængende den amerikanske regering og/eller andre relevante amerikanske 
myndigheder til at sikre tilstrækkelig føderal, forfatningsmæssig og lovfæstet 
beskyttelse af retten til at afbryde en graviditet og opfordrer endvidere indtrængende 
den amerikanske regering til fuldt ud at afkriminalisere abort, hvilket ikke blot kræver, 
at der sættes en stopper for afstraffelsen af kvinder og piger og andre gravide, 
sundhedstjenesteydere og andre personer, der bistår med abortydelser, men også at abort 
fjernes fra delstaternes straffelovgivning, og at alle andre straffelove, -politikker og -
praksisser afskaffes;

10. opfordrer kraftigt den amerikanske regering og/eller andre relevante amerikanske 
myndigheder til også at fjerne alle hindringer for abortydelser, herunder tredjeparts 
samtykke eller underretning af tredjepart, obligatoriske venteperioder og tilladelse fra 
dommere eller lægepaneler, og til at sikre rettidig adgang til abort i hele landet; 
opfordrer den amerikanske regering til at sikre, at alle har adgang til abort uden 
forskelsbehandling, chikane, tvang, frygt eller intimidering, med behørig respekt for 
kvinders ret til privatlivets fred og for reglerne om fortrolighed og med behørig 
beskyttelse af og respekt for sundhedstjenesteydere;

11. opfordrer den amerikanske regering og/eller andre relevante amerikanske myndigheder 
til at regulere sundhedstjenesteydernes afvisning af at levere lovlige abortydelser, bl.a. 
på grundlag af "samvittighedsklausulen", på en måde, der ikke nægter kvinder adgang 
til abort;

12. er bekymret over indsamlingen og misbruget af data om enkeltpersoner, der søger abort; 
opfordrer den amerikanske regering til at sikre, at love og politikker om databeskyttelse 
er i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsstandarder, og til at 
garantere, at behandlingen af følsomme personoplysninger, såsom sundhedsrelaterede 
data og oplysninger, respekterer enkeltpersoners rettigheder og er baseret på deres frie, 
specifikke, informerede og udtrykkelige samtykke til indsamling og behandling af 
personoplysninger; opfordrer de digitale distributionstjenester til at sikre, at alle 
applikationer overholder lovgivningen om dataanvendelse og beskyttelse;

13. anerkender den rolle, som NGO'er spiller som tjenesteudbydere og som fortalere for 
SRSR i USA, og opfordrer dem til at fortsætte deres arbejde; bekræfter, at disse NGO'er 
har behov for et passende finansieringsniveau for at kunne fungere; understreger, at de 
tjenester, der leveres af disse NGO'er, imødekommer kvinders og pigers behov og 
menneskerettigheder; understreger, at deres arbejde ikke kan erstatte statens ansvar for 
at sikre adgang til offentlige, lovlige og sikre aborttjenester;

14. opfordrer den amerikanske regering til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
sikre social støtte, især når det gælder husstande med enlige mødre og 
teenagegraviditeter, herunder gennem universel børnepasning og sundhedspleje;

15. opfordrer den amerikanske regering til at undertegne og ratificere alle resterende20 FN-

20 Herunder bl.a. den valgfrie protokol til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder (1999), den amerikanske menneskerettighedskonvention (1969), tillægsprotokollen til den amerikanske 
menneskerettighedskonvention vedrørende økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1988), protokollen til 
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konventioner og regionale menneskerettighedskonventioner og -protokoller, herunder 
konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder fra 1979;

16. er dybt bekymret over de potentielle konsekvenser for kvinders rettigheder i hele 
verden, hvis den amerikanske højesteret omstøder dommen i sagen Roe mod Wade; er 
dybt bekymret over muligheden for en hæmmende effekt på prioriteringen og 
finansieringen af SRSR-tjenester, som allerede er blevet massivt nedprioriteret og 
underfinansieret i både USA og resten af verden; fremhæver med bekymring, at 
omstødelsen af dommen kan påvirke regeringer i lande, der er stærkt afhængige af 
amerikansk støtte til folkesundhedsprogrammer, og deres forpligtelse til abort og andre 
reproduktive rettigheder;

17. glæder sig over den seneste positive udvikling inden for abortrettigheder i Argentina, 
Mexico, Ecuador, Colombia og Chile, som markerer vigtige fremskridt i Sydamerika 
med hensyn til kvinders rettigheder, og ligeledes i andre lande rundt om i verden, såsom 
Angola, Indien, Kenya, New Zealand, Nordirland, Sydkorea og Thailand;

18. understreger betydningen af at sikre, at kvinder og piger kan deltage i udformningen af 
love og politikker, der påvirker dem og vedrører deres menneskerettigheder, herunder 
SRSR, navnlig abort, og at de har adgang til retfærdighed og juridisk bistand, når deres 
rettigheder krænkes;

19. fremhæver den manglende adgang til prævention og de eksisterende udækkede behov21; 
fremhæver, at kvinder bærer et uforholdsmæssigt stort ansvar for prævention, som bør 
deles med mænd; understreger i denne forbindelse behovet for at udvikle og fremme 
svangerskabsforebyggende midler til mænd med henblik på at nedbringe antallet af 
utilsigtede graviditeter; understreger, at der bør lægges vægt på at bekæmpe seksuel 
vold og på omfattende, alderssvarende og evidensbaseret seksual- og 
samlivsundervisning for alle, en bred vifte af tilgængelige, sikre, prismæssigt 
overkommelige og, hvor det er relevant, gratis præventionsmetoder og -forsyninger af 
høj kvalitet og rådgivning om familieplanlægning samt sundhedsydelser;

20. opfordrer EU og medlemsstaterne til at tilbyde al mulig støtte, herunder økonomisk 
støtte, til civilsamfundsorganisationer, der er baseret i USA, og som beskytter, fremmer 
og leverer SRSR i landet, som et udtryk for EU's universelle engagement i disse 
rettigheder; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at tilbyde et sikkert tilflugtssted for 
alle sundhedspersoner, der kan være i risiko for retsforfølgelse eller andre former for 

den amerikanske menneskerettighedskonvention om afskaffelse af dødsstraffen (1990), den første og den anden 
valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (henholdsvis 1966 og 
1989), den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966), den valgfrie 
protokol til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (2008), den valgfrie 
protokol til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf 
(2002), FN's konvention om barnets rettigheder (1989), den valgfrie protokol til konventionen om barnets 
rettigheder om en procedure for henvendelser (2011), den internationale konvention om beskyttelse af vandrende 
arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder (1990) konventionen om flygtninges retsstilling (1951), 
den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding (2006), konventionen om 
rettigheder for personer med handicap (2006) og den valgfri protokol til konventionen om rettigheder for 
personer med handicap (2006).
21 Statusrapport af 30. marts 2022 fra UNFPA om udviklingen i verdens befolkning, "Seeing the Unseen: The 
case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy".
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chikane som følge af deres legitime arbejde med at tilbyde abortydelser;

21. opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Kommissionen og alle EU's 
medlemsstater til at anvende alle de instrumenter, de har til rådighed, til at styrke deres 
indsats for at modvirke tilbagegangen med hensyn til kvinders rettigheder og SRSR, 
bl.a. ved at kompensere for eventuelle reduktioner i det amerikanske økonomiske bidrag 
til SRSR på globalt plan og ved kraftigt at slå til lyd for og prioritere universel adgang 
til sikker og lovlig abort og andre former for SRSR i deres eksterne forbindelser;

22. opfordrer EU og dets medlemsstater til indtrængende at opfordre den amerikanske 
regering til at indføre en føderal retlig beskyttelse af retten til abort og til at tage disse 
menneskerettighedsspørgsmål op i deres forbindelser med USA på alle niveauer og i 
alle relevante internationale fora og understrege, at de udgør en form for vold mod 
kvinder og piger; opfordrer endvidere EU's delegation i USA til at prioritere SRSR i 
samarbejdet med de relevante amerikanske myndigheder og i den lokale gennemførelse 
af EU's kønshandlingsplan III;

23. opfordrer EU og dets medlemsstater til kraftigt at støtte SRSR for alle, herunder ved at 
fremme styrket retlig beskyttelse inden for EU's grænser og fjerne hindringerne for 
udøvelsen af disse rettigheder;

24. opfordrer EU og dets medlemsstater til at medtage retten til abort i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder;

25. opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, EU-delegationerne og 
medlemsstaternes ambassader rundt om i verden til proaktivt at række ud til og beskytte 
menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder med SRSR, navnlig i lande, hvor der er 
indført restriktioner for retten og adgangen til abort;

26. opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder og kommissæren med ansvar for ligestilling til i tilfælde af en 
omstødelse af dommen i sagen Roe mod Wade at overveje at fordømme denne 
krænkelse af kvinders SRSR og deres ret til sundhedspleje samt den juridiske 
usikkerhed, som dette vil medføre, i deres drøftelser med amerikanske embedsmænd;

27. understreger, at det i overensstemmelse med Beijinghandlingsprogrammet og ICPD-
handlingsprogrammet er nødvendigt at beskytte alle menneskers ret til kropslig 
integritet og autonomi og sikre adgang til væsentlige tjenester, som virkeliggør denne 
ret; understreger, at adgang til sundhedspleje er en grundlæggende menneskeret, og at 
det er statens forpligtelse at sikre sundhedspleje til alle; opfordrer til, at en samlet global 
tilgang i den grundlæggende pakke for seksuel og reproduktiv sundhed, herunder 
foranstaltninger til forebyggelse og undgåelse af usikre og ulovlige aborter samt pleje 
efter abort, integreres i strategier, politikker og programmer for universel 
sundhedsdækning; beklager, at ikke alle har adgang til sundhedspleje i USA; minder 
om, at fattigdom er tæt forbundet med tvungen fortsættelse af graviditeter og manglende 
adgang til sikker og lovlig abort;

28. bekræfter, at abort altid skal være baseret på den pågældendes egen frivillige beslutning, 
foretages i overensstemmelse med de medicinske standarder og med standarder for 
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tilgængelighed, adgangsmuligheder, rimelige priser og sikkerhed, der er baseret på 
WHO's retningslinjer, opfordrer medlemsstaterne til at sikre universel adgang til sikker 
og lovlig abort og respekt for retten til frihed, privatliv og den bedste opnåelige 
sundhedspleje;

29. opfordrer indtrængende EU's medlemsstater til at afkriminalisere abort og til at fjerne 
og bekæmpe hindringerne for sikker og lovlig abort og adgang til SRSR; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre adgang til sikre, lovlige og gratis aborttjenester, 
sundhedsydelser og sundhedspleje for gravide kvinder og mødre, frivillig 
familieplanlægning, prævention, ungdomsvenlige tjenester og hiv-forebyggelse, 
-behandling, -pleje og -støtte uden forskelsbehandling;

30. fordømmer, at kvinder ikke kan få adgang til abort på grund af gængs praksis i visse 
medlemsstater, hvor praktiserende læger og i nogle tilfælde hele sundhedsinstitutioner 
har mulighed for at nægte at levere sundhedsydelser på grundlag af 
"samvittighedsklausulen", hvilket fører til nægtelse af abort på grund af religion eller 
samvittighed og derved bringer kvinders liv og rettigheder i fare; bemærker, at denne 
klausul også ofte anvendes i situationer, hvor enhver forsinkelse kan bringe patientens 
liv eller helbred i fare;

31. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre fuld brug af sin kompetence inden for 
sundhedspolitik og til at yde støtte til medlemsstaterne for at sikre universel adgang til 
SRSR inden for rammerne af EU4Health-programmet for perioden 2021-2027, for at 
fremme sundhedsoplysning og -uddannelse, for at styrke de nationale sundhedssystemer 
og konvergensen i opadgående retning af sundhedsstandarder med henblik på at 
mindske ulighederne på sundhedsområdet i og mellem medlemsstaterne og for at lette 
udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne inden for SRSR; opfordrer 
medlemsstaterne til at gøre fremskridt hen imod universel sundhedsdækning, hvor 
hvilken SRSR er af afgørende betydning;

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder, USA's præsident og hans regering, den amerikanske kongres og 
den amerikanske højesteret.


