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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's kønshandlingsplan III
(2021/2003(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til De Forenede Nationers konvention af 18. december 1979 om afskaffelse 
af alle former for diskrimination imod kvinder,

- der henviser til Beijingerklæringen fra 1995 og Beijinghandlingsprogrammet fra den 
fjerde verdenskonference om kvinder og resultaterne af revisionskonferencerne,

- der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i 
september 2015, særlig mål nr. 1, 4, 5, 8 og 10,

- der henviser til FN's sikkerhedsråds resolutioner 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 
(2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) 
og 2493 (2019) om kvinder, fred og sikkerhed,

- der henviser til Europarådets konvention af maj 2011 til forebyggelse og bekæmpelse af 
vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen),

- der henviser til Europarådets konventioner om indsatsen mod menneskehandel (CETS 
nr. 197) og om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug (CETS 
nr. 201),

- der henviser til den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD), der 
blev afholdt i Cairo i 1994, og dens handlingsprogram samt konklusionerne fra 
revisionskonferencerne og topmødet i Nairobi 2019 (ICPD+25), hvor 25-året for 
konferencen blev fejret,

- der henviser til Generation Equality Forum, der blev afholdt i Mexico i marts 2021 og i 
Paris fra den 30. juni til den 2. juli 2021,

- der henviser til Addis Abeba-handlingsplanen, der blev vedtaget af den tredje 
internationale konference om udviklingsfinansiering i juli 2015,

- der henviser til Spotlightinitiativet mellem EU og FN med henblik på at udrydde alle 
former for vold mod kvinder og piger,

- der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) samt artikel 8, artikel 153, stk. 1, og artikel 208 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF);

- der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

- der henviser til den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og 
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sikkerhedspolitik fra juni 2016,

- der henviser til den fælles meddelelse fra Europa-Kommissionen og Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-
Parlamentet og Rådet "EU's kønshandlingsplan: en ambitiøs dagsorden for ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status i EU's optræden udadtil 
2021-2025" (SWD(2020)284final) og det fælles dokument "Objectives and indicators to 
frame the implementation of GAP III" (Mål og indikatorer som grundlag for 
gennemførelse af kønshandlingsplan III),

- der henviser til Kommissionens meddelelse om den europæiske grønne pagt 
COM(2019) 640 final,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2021 (EU) 2021/522 af 24. 
marts om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed ("EU4Health-
programmet") for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) 
nr. 282/2014,

- der henviser til rapporten fra UN Women med titlen "The Impact of COVID-19 on 
Women", der blev offentliggjort den 9. april 2020,

- der henviser til FN's Befolkningsfonds (UNFPA's) rapport med titlen "Impact of the 
COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female 
Genital Mutilation and Child Marriage", der blev offentliggjort den 27. april 2020,

- der henviser til WHO's Global Strategy to Accelerate the Elimination of Cervical 
Cancer, der blev lanceret i november 2020,

- der henviser til sin beslutning af 31. maj 2018 om gennemførelse af det fælles 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2015)0182) – Gender 
Equality and Women's Empowerment: ændring af pigers og kvinders liv via EU's 
eksterne forbindelser 2016-2020 (2017/2012(INI))1,

- der henviser til sin beslutning af 12. februar 2020 om en EU-strategi for udryddelse af 
kvindelig kønslemlæstelse i hele verden2,

- der henviser til sin beslutning af 13. februar 2020 om EU's prioriteter for den 64. 
samling i FN's Kommission for Kvinders Status3,

- der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2020 om ligestilling mellem kønnene i 
EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik4,

- der henviser til sin beslutning af 24. juni 2021 om 25-året for den internationale 
konference om befolkning og udvikling (ICPD25) (Nairobitopmødet)5,

1 EUT C 76 af 9.3.2020, s. 168.
2 Vedtagne tekster på denne dato, P9_TA(2020)0031.
3 Vedtagne tekster på denne dato, P9_TA(2020)0039.
4 Vedtagne tekster på denne dato, P9_TA(2020)0286.
5 Vedtagne tekster på denne dato, P9_TA(2021)0315.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0039_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0286_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0315_DA.html
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- 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 sundhed6,

- der henviser til forretningsordenens artikel 54,

- der henviser til udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udvalget om International Handel og 
Budgetudvalget,

- der henviser til fælles betænkning fra Udviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling (A9-0000/2021),

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en af Den Europæiske Unions værdier 
og en grundlæggende og universel menneskerettighed;

B. der henviser til, at vold er den mest ekstreme form for ulighed mellem kønnene;

C. der henviser til, at adgang til tjenester inden for sundhed og seksuelle og reproduktive 
rettigheder bør være universel;

D. der henviser til, at pandemien har store konsekvenser for kvinder og piger, navnlig med 
hensyn til adgang til uddannelse og sundhedspleje og med hensyn til en stigende 
kønsbestemt vold og økonomisk ulighed;

E. der henviser til, at bekæmpelse af ulighed vil være afgørende for genopretningen;

1. beklager, at Rådet ikke har været i stand til at vedtage enstemmige konklusioner på 
grund af fire medlemsstaters modstand mod ordet "køn";

Et mere effektivt engagement fra Unionens side

2. opfordrer til, at der sikres en mere fuldstændig gennemførelse af EU's 
kønshandlingsplan i hele Unionens optræden udadtil;

3. understreger behovet for en årlig evaluering af resultaterne af EU's kønshandlingsplan 
på alle niveauer og i alle faser ved hjælp af målrettede og målbare mål;

4. opfordrer Unionens og medlemsstaternes missioner og delegationer til at arbejde tæt 
sammen om gennemførelsen af EU's kønshandlingsplan;

5. opfordrer til, at der indgås tætte partnerskaber med associative netværk og ministerier i 
partnerlandene, og slår til lyd for en årlig dialog om gennemførelsen af EU's 
kønshandlingsplan med deltagelse af alle de berørte parter, navnlig civilsamfundet;

6. opfordrer til en øget økonomisk støtte til lokale kvindeorganisationer; fordømmer alle 
former for undertrykkelse af kvindeforkæmpere og opfordrer alle regeringerne til at 
beskytte og støtte civilsamfundet og arbejde sammen med det;

7. opfordrer indtrængende til, at EU's kønshandlingsplan koordineres med andre initiativer 
som f.eks. "Spotlight", hvis konkrete resultater bør forbedres, ligesom dets budget bør 

6 Vedtagne tekster på denne dato, P9_TA(2021)0314.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_DA.html
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øges;

8. glæder sig over, at kønsspørgsmålet skal være et vigtigt formål eller hovedformålet med 
85 % af alle de nye foranstaltninger udadtil; understreger, at de fastsatte mål ligeledes 
skal kvantificeres på grundlag af den målrettede finansiering og ikke blot på grundlag af 
en procentdel af programmerne;

Seks indsatsområder

Sikring af fravær af enhver form for kønsbestemt vold

9. opfordrer til, at bekæmpelsen af kvindemord og af alle former for vold mod kvinder 
styrkes;

10. understreger, at børneægteskaber gør pigerne sårbare over for vold og misbrug; minder 
om, at mindst tre millioner piger hvert år risikerer at blive udsat for kønslemlæstelse; 
opfordrer til, at foranstaltninger til forebyggelse af kvindelig kønslemlæstelse og 
tvangsægteskaber indarbejdes;

11. minder om, at kvinder og piger udgør størstedelen af ofrene for menneskehandel til 
prostitution og seksuel udnyttelse; opfordrer til et øget internationalt samarbejde om at 
bringe disse former for slaveri til ophør;

Sikring af kvinders adgang til sundhed

12. er bekymret over stigningen i konservativ tale og i organiserede grupper, herunder 
religiøse grupper, der truer respekten for seksuelle og reproduktive rettigheder i og uden 
for Unionen;

13. anmoder om, at EU's kønshandlingsplan lægger yderligere vægt på disse rettigheder, og 
om, at der afsættes en passende finansiering til dem ved programmeringen af 
instrumentet "Et globalt Europa";

14. minder om, at seksuelle og reproduktive rettigheder har konsekvenser for kvindernes 
krop og uafhængighed og insisterer på, at de behandles som et folkesundhedsmæssigt 
problem; opfordrer til, at der sikres en universel adgang til seksualundervisning, 
prævention og en sikker og lovlig abort;

15. opfordrer til bekæmpelse af pigers skolefravær, når de har menstruation, ved at styrke 
faciliteterne til menstruationshygiejne i skolerne og bekæmpe stigmatisering;

16. minder om de uligheder og forskelle, der findes mellem kvinder og mænd i adgangen til 
og kvaliteten af sundhedspleje; opfordrer til, at der sikres en universel adgang til 
prævention, diagnosticering samt sundhedspleje og behandling for kvindesygdomme og 
seksuelt overførte sygdomme;

Fremme af økonomisk og social ligestilling

17. gentager, at krisen har indflydelse på kvinders adgang til arbejdsmarkedet; minder om 
behovet for at medtage en kønsdimension i alle genopretningsplanerne;
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18. opfordrer til, at EU's kønshandlingsplan fremmer kvinders økonomiske virksomhed og 
deres adgang til ressourcer og social beskyttelse; opfordrer til, at kvinders 
beskæftigelsesegnethed og iværksættervirksomhed støttes;

19. opfordrer til en global indsats for pigers adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse af 
høj kvalitet, der er tilpasset arbejdsmarkedets behov;

Fremme af kvinders deltagelse og leadership

20. konstaterer, at kvinder er underrepræsenterede på alle niveauer af det politiske og 
offentlige liv; opfordrer til finansiering af programmer, der fremmer deres uddannelse 
og deltagelse;

Inddragelse af kvinderne i freds- og sikkerhedsprocessen

21. understreger den vigtige rolle, som kvinderne spiller i fremme af dialog, indgåelse af 
koalitioner og gennemførelse af fredsmægling; opfordrer Unionen til at fremme en øget 
deltagelse af kvinder i opretholdelsen og konsolideringen af fred;

22. understreger behovet for en holistisk behandling af kvinder og piger, der er ofre for 
seksuel vold i konfliktområder;

23. gentager nødvendigheden af at bekæmpe anvendelsen af seksuel vold som et krigsvåben 
og af at bekæmpe straffrihed;

Indførelse af det grønne og digitale samfund

24. glæder sig over Unionens beslutning om at fokusere på kønsdimensionen i den grønne 
omstilling i lyset af den uforholdsmæssige indvirkning, som klimaforandringerne har på 
kvinder og piger;

25. understreger, at kvinderne har det bedste kendskab til landbrug, klima og biodiversitet; 
opfordrer til, at kvinderne støttes med finansiering, lovrammer og adgang til ressourcer;

26. opfordrer til, at kvinders og pigers adgang til uddannelse i digitale værktøjer prioriteres, 
og til, at kvinders tilstedeværelse i fag inden for naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) fremmes;

27. understreger behovet for en tilpasset regulering fra de digitale platformes side med 
henblik på bekæmpelse af cybervold og kønsbestemt cybermobning; opfordrer til, at 
kvinder inddrages yderligere i udformning, fremstilling og udvikling af kunstig 
intelligens med henblik på at bekæmpe vedvarende stereotyper og kønsskævhed;

Skabelse af en reel ligestilling

28. gentager den førende rolle, som Unionen bør spille på multilateralt niveau for at fremme 
et feministisk diplomati;

29. glæder sig over, at der blev givet tilsagn om 33 mia. EUR på Generation Equality 
Forum, der blev afholdt i Paris; opfordrer til, at der foretages en årlig opfølgning og en 
konkret gennemførelse af de foranstaltninger, der er truffet beslutning om;
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30. minder om Kommissionens forpligtelse til at afsætte 4 mia. EUR i det eksterne budget 
til kvinder og piger og til at øge finansieringen til kvindeorganisationer; anmoder om, at 
disse forpligtelser præciseres;

31. minder om, at dialogen mellem generationerne og inddragelse af mænd og drenge er 
afgørende for gennemførelsen af en samfundsmæssig omstilling og skabelsen af en reel 
ligestilling;

°

° °

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og den 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.
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BEGRUNDELSE

Vejen til ligestilling mellem kønnene er fortsat lang. Hindringer for indflydelse, 
diskrimination og ofte også vold og udnyttelse er dagligdag for millioner af kvinder og piger. 

Overalt i verden har covid-19-pandemien forværret ulighederne mellem kvinder og mænd. Ud 
over partnervold, der er steget kraftigt i takt med de på hinanden følgende nedlukninger, har 
1,4 mio. uønskede graviditeter måttet afbrydes og 47 mio. kvinder og piger er sunket ned i 
ekstrem fattigdom. De ultrakonservative og fundamentalisterne har benyttet sig af pandemien 
til at stramme kontrollen over kvinders krop og uafhængighed yderligere ved navnlig at 
begrænse adgangen til svangerskabsafbrydelse. Konklusionen er klar: Krisen og dens mange 
konsekvenser viser, at kvinder og piger aldrig har haft velerhvervede rettigheder. 

Et samfund kan imidlertid ikke udvikle sig eller genoprettes efter en krise, hvis det lader 
halvdelen af befolkningen i stikken eller endog undertrykker den. Samfundstrivslen og 
økonomien drager stor fordel af kvinders indflydelse. F.eks. bruger de verden over 90 % af 
deres indkomst på familien.

Der findes både velforankrede uligheder – f.eks. adgang til uddannelse, beskæftigelse, 
ressourcer og kredit – og nye uligheder. Disse nye uligheder vedrører navnlig 
forskelsbehandling på det digitale område eller sårbarheder i lyset af klimaforandringerne. 

Genopretningen efter covid-19-pandemien udgør en ny start baseret på menneskelig 
udvikling. Det er nødvendigt nu at opbygge et mere retfærdigt og inkluderende samfund, i 
hvilket kvinder indtager deres retmæssige plads. 

EU bør via sin optræden udadtil være talerør for en verden med større lighed. I denne 
henseende råder vi over et vigtigt redskab, som vi bør drage fordel af: EU's 
kønshandlingsplan. 

EU's kønshandlingsplan er et vigtigt politisk instrument og bør ikke opfattes som et teknisk 
program. Via dette program tildeles det feministiske diplomati en central rolle, idet det 
udbreder værdierne i tilknytning til ligestilling mellem kønnene. 

Ordføreren har gennemført brede høringer så tæt på aktørerne i marken som muligt. Hun har 
holdt møder med engagerede personer, eksperter af begge køn fra EU, Thailand, Mexico, 
Rwanda, Indien, El Salvador, Mozambique, Senegal, Irak og Den Demokratiske Republik 
Congo. Disse personer kommer fra civilsamfundet, den akademiske verden, internationale 
organisationer, den politiske verden samt to modtagere af Nobels fredspris: Denis Mukwege 
og Nadia Murad. 

Denne mangfoldige udveksling afspejler verdens samfund. Behovene og udfordringerne 
varierer afhængigt af land, region, lokalsamfund og kultur. Det er nødvendigt at fokusere på 
de presserende behov i hver enkelt kontekst og på hver enkelt problematik, der berører 
kvinder og piger.

1) En plan, der hænger sammen med de udfordringer, som sundhedskrisen har 
forværret 
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Vold mod kvinder og piger 

Vold mod kvinder, der er et mangesidet problem, er det mest ekstreme udtryk for ulighed 
mellem kvinder og mænd. Partnervold, vold i familien, seksuelle overgreb, chikane, 
voldtægter og kønslemlæstelse har dramatiske og varige konsekvenser for kvindernes fysiske 
og mentale sundhed og skal bekæmpes uophørligt af alle lande og alle aktører i samfundet. 

Vold optræder ikke kun i hjemmet og i privatlivet: Det er et spørgsmål om rettigheder og 
sundhed, men også et sikkerhedsmæssigt problem. Den har også stor indflydelse på det 
offentlige liv og arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt at tilpasse narrativet om kønsbestemt 
vold. Ingen samfund kan opnå fremskridt, når halvdelen af befolkningen er udsat for en risiko 
for fysisk og/eller psykisk vold. 

Sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder 

Kvinder og piger vil aldrig opnå indflydelse i verden uden den grundlæggende og universelle 
ret til at bestemme over deres egen krop.

Universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed er en folkesundhedsmæssig udfordring 
og ikke en religiøs, politisk eller ideologisk debat. Den vil bl.a. bidrage til at nedbringe 
antallet af teenagergraviditeter, mødre- og børnedødeligheden og til at bekæmpe HIV og 
andre seksuelt overførte sygdomme samt kræftformer, der let kan udryddes, såsom 
livmoderhalskræft. 

Nogle regeringer i Europa og resten af verden har benyttet sig af covid-19-krisen til at sætte 
spørgsmålstegn ved adgangen til en sikker og lovlig abort, til prævention og til 
seksualundervisning. Det er således nødvendigt fortsat at finansiere den del af civilsamfundet, 
der kæmper for retten til selv at bestemme over sin krop.

Uddannelse og økonomisk indflydelse

Adgangen til sundhed udgør en af søjlerne i menneskelig udvikling. Den anden søjle er 
adgang til uddannelse. Men også her diskrimineres der mod piger, navnlig via ønsket om at 
prioritere drenges skolegang, tvangsægteskaber, tabuer omkring menstruation eller begrænset 
adgang til vand, til en passende sanitær infrastruktur og hygiejne og til hygiejneartikler.

I kølvandet på pandemien kunne 11 mio. unge piger ud over de 130 mio. piger, der allerede 
ikke gik i skole, ikke vende tilbage til skolen. Hvert år medfører supplerende undervisning 
imidlertid et fald i den samlede fertilitet på 10 %, og et års ekstra skolegang kan øge en 
kvindes indkomst med 10-20 %. 

En investering i pigers og kvinders undervisning og uddannelse og sikring af en passende 
økonomisk støtte til dem kan således bidrage til deres indflydelse og har en positiv 
indvirkning på økonomien og arbejdsmarkedet. 

Verden efter covid-19-krisen har behov for en feministisk økonomisk genopretning med 
kvinder, der tænker, fremsætter forslag og varetager ledelse. 

2) Et program for mobilisering af regeringer og civilsamfund for fred og lighed 
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Gennemførelse, evaluering og finansiering 

De nye mål for gennemførelsen af EU's kønshandlingsplan er et udtryk for et ønske om at 
integrere køn i størstedelen af EU's handlingsprogrammer for indsatsen udadtil. Mens 85 % af 
de nye programmer fremover skal have ligestilling mellem kønnene som et vigtigt mål, skal 
5 % af alle programmerne desuden have ligestilling som hovedformål. EU's 
kønshandlingsplan indeholder imidlertid en ny garanti, nemlig en garanti for, at der i hvert 
enkelt partnerland skal være mindst en foranstaltning med ligestilling mellem kønnene som 
hovedformål. Selv om denne tilføjelse kunne være mere ambitiøs, gør den det muligt at sikre, 
at kønsdimensionen findes i alle partnerlandene. Der skal ligeledes tages bedre hensyn til 
intersektionalitet med henblik på at opfylde kvinders og mindretals behov.

Det er afgørende, at der sikres en regelmæssig opfølgning af overholdelsen af disse 
foranstaltninger, og at der ydes en ambitiøs finansiering til disse kvantitative mål. Der skal 
lægges vægt på den grundlæggende rolle, som civilsamfundets organisationer spiller i 
programmeringen, gennemførelsen og opfølgningen af EU's kønshandlingsplan. 
Programmerne skal baseres på og justeres i forhold til de erfaringer, der indhøstes overalt i 
verden.

Kvinder, fred og sikkerhed 

Under konflikter er piger og kvinder mere udsatte for seksuel vold, der anvendes som et 
krigsvåben og en terrorstrategi. Denne form for vold betragtes endnu i ringe grad som 
krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. De nationale strategier for fred og 
retfærdighed bør integrere kønsdimensionen og bekæmpe voldsmændenes straffrihed for at 
sætte en stopper for denne praksis. Der er tale om et absolut nødvendigt element og en 
forudsætning for forsoning og genoprettelse af fred. 

Derudover er kvinders og pigers situation i flygtningelejre og blandt fordrevne befolkninger 
endnu mere foruroligende, fordi de ofte mister adgangen til uddannelse, erhvervsuddannelse 
og beskæftigelse. 

Kvinderne deltager heller ikke generelt i sikkerhedsrådene og i fredsprocessen. Kvinderne 
skal på lige fod med mændene uddannes i mægling og konfliktløsning og i forvaltning af 
befolkningsstrømme og de problematikker, der udelukkende vedrører civilpersoner. De kan 
anvende "soft power" ved at informere om civilpersoners, navnlig kvinders og børns, skæbne 
og gøre det muligt at skabe fred på en anden måde. 

3) En ambition for fremtidige generationer 

Den omstilling, som vore samfund har indledt, kan ikke gennemføres uden kvinderne. 

Den grønne og den digitale omstilling 

Miljøforringelsen og klimaforandringerne såsom forskellige former for forurening, tørke, 
brande og oversvømmelser rammer kvinder og børn uforholdsmæssigt. For eksempel hviler 
byrden med indsamling af ressourcer hovedsageligt på deres skuldre. Kvindernes erfaring og 
deres specifikke behov skal således integreres både i forvaltningen af naturressourcerne, i 
katastrofeberedskabet og i forebyggelsen af katastrofer. 
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For at kunne fungere som vektorer for en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig omstilling 
af landbruget bør kvinderne have de samme rettigheder som mændene.

Endelig kan kvindernes indflydelse ikke realiseres uden, at der tages hensyn til de 
udfordringer, som digitaliseringen af økonomien og automatiseringen af samfundet medfører. 
Kvindernes deltagelse i STEM-sektorerne og i uddannelsen i nye teknologier og inden for 
kunstig intelligens skal øges, således at de kan fungere som forkæmpere for vores fremtidige 
samfund. 

Kønsbestemt cybervold, navnlig cybermobning, udgør en anden hindring for kvinders og 
pigers adgang til og deltagelse i de digitale rum, herunder de sociale netværk. De store 
platforme har ligesom regeringerne et afgørende ansvar for sammen at bekæmpe dette 
fænomen. Der bør tilrettelægges en tilpasset uddannelse i de sociale netværk, internettet og de 
dermed forbundne risici for de helt unge piger og drenge, som kan varetages af 
"superbrugere", ældre studerende.

På vej mod en generation ligestilling 

Generation Equality Forum, der blev afholdt i Paris i juni 2021, mobiliserede omkring 
ungdommen alle aktører inden for ligestilling og gjorde det muligt at opnå tilsagn om over 33 
mia. EUR fra regeringerne, civilsamfundet og den private sektor. Kommissionen har 
forpligtet sig til at afsætte mindst 4 mia. EUR til kvinder og piger på EU's budget for 
indsatsen udadtil og til at øge finansieringen til kvindeorganisationer verden over. 

Det er afgørende, at der hvert år i de kommende fem år følges op på de forpligtelser, som alle 
aktørerne har indgået. Ud over de økonomiske forpligtelser bør de målrettede og målbare 
foranstaltninger ligeledes fremmes og støttes med henblik på at opnå konkrete resultater. 

Konklusion 

EU bør støtte kvinder og piger, der ønsker at gøre deres stemme gældende og vælge deres liv, 
uanset hvor i verden de befinder sig. Hvis kvinderne skal kunne være aktører i denne ændring, 
skal de strukturelle vilkår udvikles. EU bør føre dette feministiske diplomati, men for at være 
troværdigt i verdens øjne bør det også respektere kvinders rettigheder og værdighed inden for 
dets egne grænser.

Vi har pligt til at gribe den mulighed, som denne krise har skabt, for at skabe en generation 
ligestilling: med piger og kvinder, der har adgang til uddannelse og sundhed, som bestemmer 
over deres egen krop, som inddrages fuldt ud i den økonomiske genopretning, og som 
fungerer som vektorer for fred, sikkerhed og stabilitet. 

Vi har behov for alles engagement, hvis vi skal genopfinde denne verden. Kvinderne alene 
kan ikke varigt ændre de patriarkalske samfund, som de så længe har været udelukket fra. 

Det er en uomgængelig forudsætning, at mænd og drenge mobiliseres. 

Som FN's generalsekretær Antonio Guterres har udtalt "magt gives sjældent: den skal tages". 
Vores ambition med denne betænkning er at hjælpe kvinder og piger til at tage magten for at 
skabe en retfærdig, afbalanceret og humanistisk verden.



PR\1238053DA.docx 13/13 PE692.830v02-00

DA


