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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om at identificere kønsbaseret vold som et nyt 
kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF
(2021/2035(INL))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til artikel 8 og 10, artikel 83, stk. 1, og artikel 225 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26 og 47,

– der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder,

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

– der henviser til Beijingerklæringen og den tilhørende handlingsplan, der blev vedtaget 
på den fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende 
slutdokumenter, som blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing+5 
(2005), Beijing+15 (2010) og Beijing+20 (2015),     

– der henviser til ordlisten fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder,

– der henviser til de vedtagne konklusioner fra den 65. samling i FN's Kommission for 
Kvinders Status, der fandt sted den 15.-26. marts 2021,

– der henviser til bestemmelserne i FN's retlige instrumenter vedrørende 
menneskerettigheder, navnlig dem, der vedrører kvinders rettigheder, og til FN's andre 
instrumenter vedrørende vold mod kvinder, herunder FN's erklæring af 20. december 
1993 om afskaffelse af vold mod kvinder,

– der henviser til undersøgelsen fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder med titlen "Vold mod kvinder: en EU-undersøgelse", som blev 
offentliggjort i 2014,

– der henviser til sin beslutning af 25. februar 2014 med henstillinger til Kommissionen 
om bekæmpelse af vold mod kvinder1,

– der henviser til sin beslutning af 12. september 2017 om forslag til Rådets afgørelse om 
Den Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og 

1 EUT C 285 af 29.8.2017, s. 2.
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bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet2,

– der henviser til sin beslutning af 13. februar 2019 om konstatering af tilbagegang med 
hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU3,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om EU's tiltrædelse af 
Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold4,

– der henviser til sin beslutning af 21. januar 2021 om EU's strategi for ligestilling mellem 
kønnene5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 47 og 54,

– der henviser til de fælles drøftelser i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, jf. 
forretningsordenens artikel 58,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A9-0000/2021),

A. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er en af Unionens centrale 
værdier, som er nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU);

B. der henviser til, at i henhold til artikel 83, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan Rådet på baggrund af udviklingen i 
kriminaliteten vedtage en afgørelse om andre kriminalitetsområder, der opfylder de i 
dette stykke omhandlede kriterier;

C. der henviser til, at kønsbaseret vold er vold rettet mod kvinder, fordi de er kvinder, og at 
den i uforholdsmæssigt høj grad går ud over kvinder; der henviser til, at LGBTI-
personer også er ofre for kønsbaseret vold på grund af deres køn, kønsidentitet, 
kønsudtryk og kønskarakteristika; der henviser til, at kønsbaseret vold har rod i 
kønsstereotyper, patriarkalske strukturer og asymmetriske magtforhold;

D. der henviser til, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
definerer kvindemord som mord på kvinder og piger på grund af deres køn;

E. der henviser til, at der mangler omfattende og sammenlignelige opdelte data om alle 
former for kønsbaseret vold;

F. der henviser til, at Unionens indsats for at udrydde vold mod kvinder og piger samt 
andre former for kønsbaseret vold forudsætter, at Kommissionen træffer flere 
sideløbende tiltag;

Årsager til, indvirkning af og en helhedsorienteret tilgang til forebyggelse af kønsbaseret 
vold

2 EUT C 337 af 20.9.2018, s. 167.
3 EUT C 449 af 23.12.2020, s. 102.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0080.
5 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0025.
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1. fordømmer alle former for vold mod kvinder og piger samt andre former for 
kønsbaseret vold, såsom vold mod LGBTI-personer, og beklager, at kvinder og piger 
fortsat udsættes for psykisk, fysisk, seksuel og økonomisk vold, herunder seksuel 
udnyttelse og menneskehandel, både online og offline;

2. fordømmer kvindemord som den mest ekstreme form for kønsbaseret vold mod kvinder 
og piger og en meget alvorlig krænkelse af menneskerettighederne;

3. understreger, at vold mod kvinder og andre former for kønsbaseret vold er et resultat af 
en ulige magtfordeling, patriarkalske strukturer og kønsstereotyper, som har ført til, at 
kvinder er blevet domineret og diskrimineret af mænd; understreger, at denne situation 
forværres af sociale og økonomiske uligheder;

4. understreger de mange psykiske indvirkninger, som kønsbaseret vold har på ofrene, 
herunder stress, koncentrationsproblemer, angst, panikanfald, lavt selvværd, depression, 
posttraumatisk stresslidelse, manglende tillid og manglende kontrolfølelse; minder om, 
at kønsbaseret vold også har en social og økonomisk indvirkning;

5. understreger, at Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet ("Istanbulkonventionen") fortsat er den internationale 
standard og et vigtigt redskab til at udrydde kønsbaseret vold ved at følge en 
helhedsorienteret og koordineret tilgang, hvor man sætter offerets rettigheder i centrum 
og tackler problemerne ud fra en lang række synspunkter;

6. beklager, at bekæmpelsen af kønsbaseret vold påvirkes negativt af angrebet på kvinders 
rettigheder og ligestilling mellem kønnene; fordømmer handlingerne hos de 
kønsfjendske og kvindefjendske bevægelser i Europa og resten af verden, som ønsker at 
ophæve eksisterende lovgivning om kvinders rettigheder og LGBTI+-rettigheder;

7. insisterer på, at det er nødvendigt med tiltag, som forebygger kønsbaseret vold ved at 
tackle de underliggende årsager, herunder bekæmpelse af sexisme, kønsstereotyper og 
patriarkalske værdier; understreger, at ligestilling mellem kønnene bør have en central 
plads på uddannelsesområdet, og at det er nødvendigt med bevidstgørelseskampagner;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre den løbende tilgængelighed 
og sammenlignelighed af opdelte data af høj kvalitet om alle former for kønsbaseret 
vold gennem et samarbejde med Eurostat, Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd 
og Kvinder;

Tackling af alle former for kønsbaseret vold

9. understreger nødvendigheden af målrettede politikker for at tackle situationen for ofre 
for intersektionelle former for forskelsbehandling, f.eks. kvindelige flygtninge, 
asylansøgere og migranter, indfødte kvinder, kvinder, der udsættes for 
racediskrimination, kvinder fra religiøse og etniske minoriteter, lesbiske, biseksuelle og 
transseksuelle kvinder, ældre kvinder og kvinder med handicap;

10. minder om, at krænkelse af seksuelle og reproduktive rettigheder er en form for vold 
mod kvinder og piger;
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11. bemærker, at Kommissionen skal tackle den særlige situation med kvindelige 
migranters beskyttelse mod kønsbaseret vold, og minder om, at i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU6 skal alle ofre for kønsbaseret vold have 
adgang til passende beskyttelse, støttetjenester og effektive retsmidler uanset deres 
opholdsstatus;

Beskyttelse, støtte og erstatning 

12. opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at 
fremme beskyttelsen af kvinder og piger i hele deres diversitet og alle ofre for 
kønsbaseret vold mod alle former for vold; 

13. understreger medlemsstaternes pligt til at sikre, at der er støtte og tjenester til rådighed 
for ofre for kønsbaseret vold; minder i den forbindelse om vigtigheden af støtte til 
uafhængige civilsamfundsorganisationer og krisecentre for kvinder;

14. opfordrer medlemsstaterne til at styrke indsatsen for at sikre, at ofrene har adgang til 
klage og domstolsprøvelse, og at offerets rettigheder er i centrum, så man undgår 
forskelsbehandling, traumatisering eller yderligere viktimisering i forbindelse med 
retssager, medicinske og politimæssige procedurer;

15. opfordrer medlemsstaterne til at styrke ressourcerne og uddannelsen af praktiserende 
læger, retshåndhævelsespersonale og alle fagpersoner, der beskæftiger sig med ofre for 
kønsbaseret vold; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at ofrene har ret til 
statsfinansieret retshjælp før og under retssager;

De næste trin på EU-plan 

16. understreger, at kønsbaseret vold er en alvorlig forbrydelse og en udbredt krænkelse af 
de grundlæggende rettigheder i Unionen, som bør tackles på fælles grundlag på en mere 
effektiv og bestemt måde; understreger, at kønsbaseret vold er et resultat af et patriarkalsk 
samfund, som har en grænseoverskridende dimension; gør navnlig opmærksom på de 
voksende kønsfjendske og kvindefjendske bevægelser, som er velorganiserede og af 
grænseoverskridende karakter;

17. understreger, at det særlige behov for at bekæmpe vold mod kvinder og piger og andre 
former for kønsbaseret vold på fælles grundlag også hænger sammen med behovet for at 
fastsætte minimumsregler for definitionen af strafbare handlinger og straffe;

18. anmoder Kommissionen om i henhold til artikel 83, stk. 1, tredje afsnit, i TEUF at stille 
forslag til en afgørelse fra Rådet om at identificere kønsbaseret vold som et nyt 
kriminalitetsområde i henhold til henstillingerne i bilaget hertil, og anmoder 
Kommissionen om at anvende dette nye kriminalitetsområde som retsgrundlag for et 
helhedsorienteret direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af alle former for 
kønsbaseret vold;

19. opfordrer Kommissionen til at foreslå et direktiv om kønsbaseret vold, som 

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for 
kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 
2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57). 
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gennemfører standarderne i Istanbulkonventionen og omfatter følgende elementer: 
forebyggelse, bl.a. gennem kønssensitiv uddannelsesplanlægning rettet mod både piger 
og drenge, samt styrkelse af kvinders og pigers stilling; støttetjenester og 
beskyttelsesforanstaltninger til ofre; bekæmpelse af alle former for kønsbaseret vold, 
herunder krænkelser af kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder; 
minimumsstandarder for retshåndhævelse;

20. opfordrer Kommissionen til at udpege en koordinator for bekæmpelse af vold mod 
kvinder og andre former for kønsbaseret vold;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning og henstillingerne i bilaget til 
Kommissionen og Rådet.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING:

RÅDETS AFGØRELSE

om identificering af kønsbaseret vold som et kriminalitetsområde, der opfylder 
kriterierne i artikel 83 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 83, 
stk. 1,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ligestilling mellem kvinder og mænd er en af Unionens centrale værdier og er et af 
Unionens grundlæggende principper, som er nedfældet i traktaterne og anerkendt i artikel 
23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret").

(2) I henhold til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal 
Unionen i alle sine aktiviteter tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder. 

(3) I henhold til artikel 83, stk. 1, tredje afsnit, i TEUF kan Rådet vedtage en afgørelse om 
andre kriminalitetsområder end dem, der er angivet i artikel 83, stk. 1, andet afsnit, i 
TEUF, når der er tale om kriminalitet af særlig grov karakter, der har en 
grænseoverskridende dimension som følge af overtrædelsernes karakter eller 
konsekvenser eller af et særligt behov for at bekæmpe dem på fælles grundlag. 

(4) Når Rådet vedtager en sådan afgørelse i henhold til artikel 83, stk. 1, tredje afsnit, skal 
det ske med enstemmighed efter Europa-Parlamentets godkendelse.

(5) Kønsbaseret vold er vold rettet mod kvinder, fordi de er kvinder, og den går i 
uforholdsmæssigt høj grad ud over kvinder. LGBTI-personer er også ofre for kønsbaseret 
vold på grund af deres køn, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika. Kønsbaseret 
vold har rod i kønsstereotyper, patriarkalske strukturer og asymmetriske magtforhold. 

(6) I Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold 
i hjemmet ("Istanbulkonventionen") defineres køn som "de socialt konstruerede roller, 
adfærdsmønstre, aktiviteter og egenskaber, som et givent samfund anser for at være 
passende for kvinder og mænd", hvilket understreger, at mange former for vold mod 
kvinder har rod i et ulige magtforhold mellem kvinder og mænd.

(7) Kønsbaseret vold udgør en krænkelse af grundlæggende rettigheder, såsom retten til 
sikkerhed, retten til livet og retten til fysisk integritet, der er nedfældet i henholdsvis 
artikel 6, 2 og 3 i chartret.

(8) Kønsbaseret vold er en alvorlig forbrydelse og en udbredt krænkelse af de grundlæggende 
rettigheder i Unionen, som bør tackles på fælles grundlag på en mere effektiv og bestemt 
måde.
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(9) Vedtagelsen af regionale og internationale instrumenter, såsom Istanbulkonventionen, 
FN's erklæring om afskaffelse af vold mod kvinder og andre FN-resolutioner, viser 
nødvendigheden af at bekæmpe alle former for kønsbaseret vold på fælles grundlag.

(10) Det særlige behov for at bekæmpe vold mod kvinder og piger og andre former for 
kønsbaseret vold på fælles grundlag hænger også sammen med behovet for at fastsætte 
minimumsregler for definitionen af strafbare handlinger og straffe og med de vigtige 
spørgsmål om forebyggelse, underrapportering, beskyttelse af ofrene, støtte og erstatning 
samt retsforfølgelse af gerningsmændene, hvor medlemsstaternes tilgang og 
indsatsniveau varierer betydeligt.

(11) Kønsbaseret vold opfylder kriterierne for at blive tilføjet som et nyt kriminalitetsområde 
i henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1

Kønsbaseret vold identificeres hermed som et kriminalitetsområde, der opfylder kriterierne i 
artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den …

   På Rådets vegne
   Formanden
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BEGRUNDELSE

Vold mod kvinder og piger og andre former for kønsbaseret vold, såsom vold mod LGBTI-
personer, har rod i kønsstereotyper, patriarkalske strukturer og asymmetriske magtforhold og 
er utvivlsomt en af de største krænkelser af menneskerettighederne i historien. For at opnå 
fuld ligestilling mellem kønnene er det nødvendigt at udrydde kønsbaseret vold. 

Den ulighed og vold, som kvinder og piger udsættes for, resulterer i fysiske, seksuelle, 
psykiske og økonomiske skader, som ikke kan accepteres i et retfærdigt og demokratisk 
samfund. Selv om der er mere information og større bevidsthed om dette, påvirker og 
begrænser den fortsat store forekomst af og trussel om kønsbaseret vold desværre kvinders 
tilværelse overalt.

Mange kvinder oplever intersektionelle former for forskelsbehandling, som øger deres 
sårbarhed. Det gælder f.eks. kvindelige flygtninge, asylansøgere og migranter, indfødte 
kvinder, kvinder, der udsættes for racediskrimination, kvinder fra religiøse og etniske 
minoriteter, LBT-kvinder, ældre kvinder og kvinder med handicap. Vi må ikke glemme, at for 
mange kvinder er en klage over deres voldelige ægtemand ensbetydende med, at de risikerer 
at miste deres juridiske status og blive udvist. Sådan bør det ikke være.

På samme måde kan LGBTI-personer som en direkte følge af, at de bryder med de 
patriarkalske kønsnormer, blive udsat for kønsbaseret vold på grund af deres køn, 
kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika.

Den mest omfattende undersøgelse af vold mod kvinder på EU-plan blev foretaget af EU's 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder i 2014. Resultaterne gav et meget præcist billede af 
problemets omfang og alvor. 

Undersøgelsen viste, at en tredjedel af alle kvinder i EU har oplevet fysisk og/eller seksuel 
vold. Med hensyn til privatlivet konkluderede undersøgelsen, at der hver uge er ca. 50 
kvinder, som mister livet som følge af vold i hjemmet, og på arbejdspladsen eller i ledende 
stillinger har 75 % af kvinderne oplevet seksuel chikane. 

Selv om denne undersøgelse var meget værdifuld, når det gjaldt om at forstå problemets 
alvor, omfang og kompleksitet, er der en alvorlig mangel på data og underrapportering. 
Derfor er det afgørende at opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre 
tilgængeligheden og sammenligneligheden af opdelte data af høj kvalitet om alle former for 
kønsbaseret vold. 

Kønsbaseret vold har historisk set været en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne. 
Covid-19-pandemien har dog forværret volden mod kvinder endnu mere. Statslige organer, 
kvinderettighedsgrupper og civilsamfundspartnere i flere medlemsstater har gjort opmærksom 
på, at der er sket en stigning i antallet af rapporter om vold i hjemmet under pandemien, og at 
der samtidig har været øget efterspørgsel efter nødherberger. FN har kaldt det for en 
"skyggepandemi". 

På samme måde har adgangen til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) 
været begrænset i flere europæiske lande som følge af den aktuelle sundhedsmæssige 
situation og dens indvirkning på sundhedsvæsenet og som følge af de 
isolationsforanstaltninger, der er truffet for at begrænse den. I den henseende bør fuld respekt 
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for kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder være en væsentlig forpligtelse 
for Den Europæiske Union, uanset hvad konteksten er. Man skal være opmærksom på, at 
bekæmpelsen af kønsbaseret vold ikke vil være effektiv uden en fuldstændig gennemførelse 
af kvinders SRSR. 

Det er vigtigt at påpege, at udryddelse af kønsbaseret vold kræver en tilgang, som 
strafferetlige foranstaltninger kun er en del af, og hvor det primære fokus bør ligge på 
forskellige strategier for at øge ligestillingen mellem kønnene, støtte ofrene og styrke deres 
stilling samt øge kvinders sociale og økonomiske autonomi. Til dette formål er det også 
nødvendigt med en bredere politisk, juridisk, social og økonomisk indsats for at bekæmpe 
segregation, ulighed og forskelsbehandling.

Europa-Parlamentet konstaterede i sin ottende valgperiode, at direktivet om ofres rettigheder 
og den europæiske beskyttelsesordre ikke er blevet gennemført fuldstændigt i hele EU, 
navnlig hvad angår adgangen til støttetjenester, og at forskellene mellem retssystemerne 
lægger hindringer i vejen for europæiske beskyttelsesordrer (EPO'er).

Desuden har Parlamentet siden 2009 indtrængende anmodet Kommissionen om at udarbejde 
et omfattende forslag til direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og alle 
andre former for kønsbaseret vold for at sikre, at alle kvinder i EU nyder samme grad af 
beskyttelse mod vold. I sin beslutning af 25. februar 2014 opfordrede Parlamentet også Rådet 
til at tilføje vold mod kvinder til den kriminalitet af særlig grov karakter, der er omhandlet i 
artikel 83, stk. 1, i TEUF, og Parlamentet anmodede Kommissionen om at iværksætte 
proceduren for EU's tiltrædelse af Europarådets Istanbulkonvention som supplement til et 
kommende EU-direktiv. Dette er dog ikke sket endnu. 

Manglen på en omfattende EU-strategi for at bekæmpe kønsbaseret vold samt smuthullerne 
og forskellene i medlemsstaternes nationale lovgivninger er et reelt problem. Derfor er det 
nødvendigt at udarbejde et direktiv, som kræver, at alle medlemsstaterne bringer denne 
systematiske form for vold til ophør. Hvis direktivet skal være helhedsorienteret, inklusivt og 
effektivt, bør det desuden ledsages af medtagelsen af kønsbaseret vold som et nyt 
kriminalitetsområde i henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF. Dette ville tjene som retsgrundlag 
til at sikre fælles juridiske definitioner og fælles minimumsstandarder i EU's 
lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold i området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed.

Endelig er det vigtigt at anerkende, at der i hele Den Europæiske Union finder et angreb sted 
på kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene. Kønsfjendske og kvindefjendske 
bevægelser forsøger at ophæve eksisterende lovgivning om kvinders rettigheder og LGBTI-
rettigheder. Denne situation hænger også sammen med en mere generel forringelse af de 
demokratiske institutioner, retsstaten og de grundlæggende rettigheder. I den forbindelse er 
det vigtigt at understrege, at ligestilling mellem kønnene er en forudsætning for retsstaten og 
demokratiet.


