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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om EU-køreplanen mod homofobi og 

forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet1, 

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2014 om EU og den globale 

udviklingsramme for perioden efter 20152, 

– der henviser til sluterklæringen fra den fjerde verdenskongres mod dødsstraf, der fandt 

sted i Genève den 24.-26. februar 2010, 

A. der henviser til, at EU har en særlig repræsentant for menneskerettigheder, og at 

indehaveren af denne post bør bistå Unionen med at koordinere dens aktiviteter med 

henblik på at tydeliggøre og øge synligheden af dens arbejde for at fremme overholdelsen 

af menneskerettighederne, og navnlig kvinders rettigheder, overalt i verden; 

B. der henviser til, at kønsbaseret vold, og navnlig vold mod kvinder og piger, udgør en 

krænkelse af kvinders ret til fysisk integritet og kan have alvorlige varige konsekvenser 

for ofrenes helbred; 

C. der henviser til, at konsekvenserne af kønsbaseret vold påvirker ofrenes trivsel i alle 

sfærer af deres liv; 

D. der henviser til, at udøvelsen af demokrati forudsætter, at kvinder og mænd nyder lige 

rettigheder og lige civilstatus; 

E. der henviser til, at kvinder og børn, herunder flygtningekvinder og -børn, asylansøgere og 

statsløse personer, under væbnede konflikter er blandt de mest udsatte grupper i 

samfundet, og at de risici, som fordrevne unge piger udsættes for i forbindelse med 

humanitære kriser, er væsentligt forhøjede; 

F. der henviser til, at vold mod og/eller forskelsbehandling af kvinder ikke kan 

retfærdiggøres af hverken politiske, religiøse eller kulturelle grunde; 

G. der henviser til, at vold mod kvinder og piger, og navnlig vold i hjemmet, er verdens mest 

udbredte menneskerettighedskrænkelse, som berører alle samfundslag, uanset alder, 

uddannelse, indkomst, social stilling og oprindelses- eller bopælsland, og udgør en 

væsentlig hindring for lighed mellem kvinder og mænd;  

H. der henviser til, at kønsbaseret vold defineres som vold, der rettes mod en person på 

grundlag af denne persons køn, kønsidentitet eller kønsudtryk, eller som i 

uforholdsmæssig grad rammer personer af et bestemt køn; 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0062. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0059. 
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I. der henviser til, at risikoen for vold, overgreb og forsømmelse er større for kvinder og 

piger med handicap, navnlig i institutionaliserede miljøer, hvilket ofte fører til uvidenhed 

om problemet; 

J. der henviser til, at fremme af kvinders rettigheder, ligestilling mellem kønnene og 

bekæmpelse af vold mod kvinder bør være grundlæggende og absolut nødvendige 

bestanddele af menneskerettigheders dialoger mellem EU og tredjelande; der henviser til, 

at det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) spiller en 

positiv rolle; der henviser til, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-

Udenrigstjenesten) og Kommissionen i situationer, hvor de går ind i et samarbejde med et 

land, i god tid bør identificere de vigtigste problemer, der skal tackles, således at 

finansieringen og ressourcerne kan blive bedre tilpasset til målene; 

K. der henviser til, at adgang til grundlæggende sundhedsydelser og ydelser inden for seksuel 

og reproduktiv sundhed er grundlæggende aspekter af lighed mellem kvinder og mænd, og 

til, at disse endnu ikke er sikret i alle dele af verden; 

L. der henviser til, at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er baseret på 

grundlæggende menneskerettigheder og er afgørende elementer af den menneskelige 

værdighed1;  

M. der henviser til, at ingen form for diskrimination af og vold mod kvinder, herunder 

seksuelt misbrug, kønslemlæstelse af kvinder/piger, tvangsægteskaber, såkaldte 

æresforbrydelser, kommerciel seksuel udnyttelse af kvinder og vold i hjemmet, 

nogensinde kan retfærdiggøres af politiske, sociale, religiøse eller kulturelle grunde eller 

som en del af nogen folkelige eller stammerelaterede traditioner; 

1. understreger, at det er vigtigt, at myndigheder påtager sig at udvikle oplysningskampagner 

rettet mod mænd, og især de yngre generationer, med henblik på at forebygge og gradvist 

udrydde alle former for kønsbaseret vold; understreger, at det er nødvendigt at sikre, at 

sundhedspersonale, politifolk, anklagere og dommere, både i EU og i tredjelande, er 

tilstrækkeligt uddannet i at hjælpe og støtte voldsofre; 

2. opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte kvinders fuldgyldige deltagelse i den 

politiske og økonomiske beslutningstagning, navnlig i forbindelse med fredsopbygning, 

demokratiske overgangsprocesser og konfliktløsning; opfordrer medlemsstaterne, 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at fokusere på økonomisk og politisk 

frigørelse af kvinder i udviklingslandene og fremme deres medvirken i virksomheder og i 

forbindelse med gennemførelsen af regionale projekter og lokale udviklingsprojekter; 

3. fremhæver, at det i forbindelse med udviklingen af levedygtige demokratiske samfund er 

særligt vigtigt at mindske uligheden mellem kønnene, bekæmpe kønsbaseret vold og 

fremme lighed og kvinders rettigheder; 

4. understreger, at det er nødvendigt at sikre, at kvinder i Europa og i resten af verden har ret 

til frit at kunne træffe deres egne personlige valg på lige fod med mænd uden ideologiske, 

politiske eller religiøse pålæg;  

                                                 
1 Jf. pkt. 7.2 og 7.3 i handlingsprogrammet fra Den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling. 
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5. opfordrer derfor alle Europarådets medlemsstater til at undertegne og ratificere 

konventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet; 

opfordrer i denne forbindelse EU til at tage skridt til at tiltræde konventionen for at sikre 

overensstemmelse mellem EU's interne og eksterne foranstaltninger hvad angår vold mod 

kvinder; 

6. fremhæver, at det – med henblik på en effektiv bekæmpelse af vold mod kvinder – er 

nødvendigt med en ændret holdning over for kvinder og piger i samfundet, i betragtning af 

at kvinder alt for ofte fremstilles i underordnede roller, og vold imod dem alt for ofte 

tolereres eller forklejnes; fremhæver, at kønsstereotyper er blandt de væsentligste årsager 

til krænkelser af kvinders rettigheder og ulighed mellem mænd og kvinder; bemærker, at 

der skal rettes særlig opmærksomhed mod forfatningsmæssige, lovgivningsmæssige og 

reguleringsmæssige bestemmelser, der diskriminerer kvinder på grund af deres køn, f.eks. 

hvad angår adgang til klage og domstolsprøvelse, ejendomsret, kredit, sundhedspleje eller 

uddannelse; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at lægge vægt på 

betydningen af, at mænd involveres i oplysnings- og bevidstgørelseskampagner om 

kvinders rettigheder; 

7. er dybt bekymret over stigningen i forekomsten af kønsbaseret vold i mange dele af 

verden, hvilket er et af symptomerne på den globale krise, og navnlig over det stigende 

antal drab på kvinder og piger i Mexico og andre lande i Mellem- og Sydamerika, som 

finder sted i samfund præget af udbredt vold og strukturel forskelsbehandling; fordømmer 

kraftigt alle former for kønsbaseret vold, de grusomme systematiske drab på kvinder og 

piger og den udbredte straffrihed, der gælder for disse forbrydelser, hvilket skaber 

yderligere præcedens og ansporer morderne; 

8. understreger, at det er nødvendigt at gøre mere for at sikre retten til uddannelse og 

adgangen dertil, navnlig for piger; glæder sig over, at Nobels Fredspris er blevet tildelt 

Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi for deres kamp for børns rettigheder; bemærker, at 

adgang til uddannelse bl.a. er en forudsætning for den fulde udøvelse af andre 

menneskerettigheder, som f.eks. tanke- og trosfrihed og deltagelse i det politiske liv;  

9. opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at træffe konkrete 

foranstaltninger for at gøre noget ved kvinders situation og sikre deres frihed og respekten 

for deres mest grundlæggende rettigheder og til at vedtage foranstaltninger med henblik 

på at forhindre udnyttelse og misbrug af samt vold mod kvinder og børn; 

10. opfordrer indtrængende FN, og navnlig FN's særlige rapportør om vold mod kvinder, 

Rashida Manjoo, til at gøre sig de størst mulige bestræbelser på at opspore ofrene for 

misbrug og krænkelser af piger og kvinder og undersøge og få klarlagt de faktiske 

omstændigheder i sådanne sager med henblik på at forhindre straffrihed og sikre 

fuldstændig ansvarliggørelse; støtter det arbejde, der udføres af FN's særlige repræsentant 

for seksuel vold i væbnede konflikter, Zainab Hawa Bangura; 

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tackle spørgsmålet om vold mod 

kvinder og kønsaspektet af menneskerettighedskrænkelser på internationalt plan, især i 

forbindelse med såvel de bilaterale associeringsaftaler og internationale handelsaftaler, der 

er gældende, som dem, der er under forhandling; 
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12. ser med tilfredshed på henstillingerne fra Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod 

Kvinder vedrørende forebyggelse og konflikt- og postkonfliktsituationer, som er i 

overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds skelsættende resolutioner om kvinder, fred 

og sikkerhed; minder endvidere det internationale samfund om de nødvendige 

beskyttelsesforanstaltninger for kvinder og piger, navnlig kvindelige 

menneskerettighedsforkæmpere, som ofte udsættes for vold, og kræver beskyttelse mod 

voldtægt og tvungen prostitution; understreger, at ofre for kønsbaseret vold bør have hjælp 

i forbindelse med retssager, og påpeger, at statslige og ikke-statslige organisationer 

virkelig kan være til hjælp for ofrene i denne henseende; 

13. gentager, at kønslemlæstelse af kvinder og piger udgør en alvorlig krænkelse af 

menneskerettighederne og er et emne, der bør lægges særlig vægt på i EU's dialog med 

lande, hvor denne praksis er vidt udbredt; påpeger endvidere, at kønslemlæstelse af 

kvinder og piger har alvorlige, langvarige konsekvenser for kvinders sundhed og dermed 

for deres udviklingsmuligheder; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at 

blive ved med tage problemet op i forbindelse med deres politiske dialoger og 

politikdialoger med partnerlande, hvor kønslemlæstelse af kvinder og piger stadig 

praktiseres; 

14. fordømmer i de stærkest mulige vendinger de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, 

der er blevet begået og stadig begås i forbindelse med væbnede konflikter i nylige og 

aktuelle krisesituationer, og i særdeleshed vilkårlige henrettelser, voldtægt og andre 

former for seksuel vold, torturhandlinger og vilkårlige arrestationer og tilbageholdelser, 

navnlig når det drejer sig om kvinder og børn, som er særligt udsatte; opfordrer EU til at 

bekæmpe straffrihed i alle disse sager og støtte nationale dommeres og Den Internationale 

Straffedomstols (ICC's) indsats for at bringe gerningsmændene for en domstol; 

15. understreger vigtigheden af, at man ikke undergraver den gældende ret fra 

Beijinghandlingsplanen vedrørende adgang til uddannelse og sundhed som en 

grundlæggende menneskerettighed og beskyttelsen af seksuelle og reproduktive 

rettigheder; fremhæver den omstændighed, at universel respekt for seksuel og reproduktiv 

sundhed og rettigheder samt adgang til de relevante tjenesteydelser bidrager til prænatal 

sundhedspleje og muligheden for at forebygge højrisikofødsler og mindske spædbørns- og 

børnedødeligheden; påpeger, at familieplanlægning, mødres sundhed og sikre abortydelser 

er vigtige elementer i at redde kvinders liv, og at nægtelse af livreddende abort udgør en 

alvorlig krænkelse af menneskerettighederne; opfordrer EU til fortsat at beskytte seksuel 

og reproduktiv sundhed og de dertil knyttede rettigheder og fremhæver, at det er 

nødvendigt at sætte disse politikker i centrum af udviklingssamarbejdet med tredjelande, 

og navnlig i den kommende handlingsplan for ligestilling og styrkelse af kvinders status i 

udvikling for perioden 2015-2020, bl.a. gennem politisk dialog og konkrete tiltag, der 

inddrager de lokale civilsamfund; 

16. understreger, at kønsbaseret vold, herunder skadelige sædvanemæssige eller traditionelle 

praksisser, er en krænkelse af de grundlæggende rettigheder, og navnlig den menneskelige 

værdighed, retten til livet og retten til respekt for menneskets integritet; 

17. fordømmer på det kraftigste den fortsatte brug af seksuel vold mod kvinder som et 

krigsvåben; understreger, at der må gøres mere for at sikre overholdelse af folkeretten og 
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adgang til psykologisk bistand til kvinder og piger, der har været udsat for overgreb under 

konflikter; glæder sig over, at Sakharovprisen for 2014 blev givet til dr. Denis Mukwege 

for hans engagement i kampen mod seksuel vold mod kvinder, og opfordrer EU, 

medlemsstaterne, internationale organisationer og civilsamfundet til at øge deres 

bestræbelser på at arbejde sammen om at skabe opmærksomhed og bekæmpe straffrihed; 

18. fremhæver betydningen af at styrke kvinders rolle i at fremme menneskerettighederne og 

demokratiske reformer, i at støtte konfliktforebyggelse og i at konsolidere politisk 

deltagelse og repræsentation; bemærker ligeledes i denne forbindelse, at der bør tages 

hensyn til og gøres noget ved de henstillinger, der er fremsat i rapporterne fra EU's 

valgobservationsmissioner vedrørende kvinders fulde og lige deltagelse i valgprocessen; 

19. kræver, at der omgående sættes en stopper for alle voldshandlinger og seksuelle overgreb 

mod og andre former for nedværdigende behandling af kvinder, der aktionerer for 

demokrati og for at forsvare deres rettigheder, især i de lande, der har gennemlevet det 

arabiske forår, såvel som af kvindesagsforkæmpere; kræver desuden seriøse og upartiske 

undersøgelser af alle sådanne sager og at de ansvarlige drages til ansvar i fuld 

udstrækning; 

20. påpeger, at Istanbulkonventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder 

og vold i hjemmet er et vigtigt og bindende internationalt instrument og derfor, at stadig 

flere landes tiltrædelse deraf vil bidrage væsentligt til udviklingen af en integreret politik 

for beskyttelse af ofre og højnelse af deres status og til fremme af internationalt 

samarbejde på dette område; 

21. understreger, at det er nødvendigt at tackle menneskehandel, hvis ofre fortrinsvis er 

kvinder, der udnyttes til seksuelle formål; understreger, at der er behov for øget 

samarbejde med tredjelande om udveksling af god praksis og optrævling af internationale 

netværk af menneskehandlere, som også benytter internettet til at finde nye ofre; 

22. fremhæver betydningen af at gennemføre oplysnings- og bevidstgørelseskampagner i 

samfund, hvor kønslemlæstelse af kvinder og piger, seksuelle overgreb på unge piger, 

tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, drab på pigebørn og andre kønsbaserede 

menneskerettighedskrænkelser finder sted, og af at inddrage 

menneskerettighedsforkæmpere, der allerede kæmper for at få sat en stopper for disse 

praksisser, i udformningen og gennemførelsen af disse kampagner; gentager, at 

børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber og manglende håndhævelse af 

en lovfæstet minimumsalder for giftermål ikke blot udgør en krænkelse af barnets 

rettigheder, men også en hindring for styrkelsen af kvinders status;  

23. minder om, at det internationale samfund har defineret situationen for kvinder med 

handicap som en prioritet; minder om konklusionerne fra Kontoret for FN's 

Højkommissær for Menneskerettigheder, hvoraf det fremgår, at politikker og programmer 

med henblik på at imødegå vold mod kvinder og piger med handicap bør udvikles i tæt 

partnerskab med de personer, der har handicap, således at deres selvstændighed 

anerkendes, og med handicaporganisationer – herunder dem, der leverer tjenesteydelser til 

overlevende; understreger, at der er behov for regelmæssigt tilsyn med institutioner og 

passende uddannelse til plejepersonale; 
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24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at fremme ikke-forskelsbehandling 

på grundlag af køn, race og etnisk oprindelse og på grundlag af religion eller tro, 

handicap, alder og seksuel orientering i deres udenrigspolitik, bl.a. ved hjælp af EIDHR; 

25. opfordrer kraftigt EU og medlemsstaterne til at fremme og beskytte 

menneskerettighederne for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle 

(LGBTI-personer); 

26. opfordrer Kommissionen til at gøre mere udbredt brug af kønsspecifikke 

konsekvensanalyser i forbindelse med udarbejdelsen af udenrigspolitik, navnlig i 

forbindelse med indgåelsen af internationale aftaler; 

27. understreger vigtigheden af at forhindre menneskerettighedskrænkelser, med særlig vægt 

på situationen for romakvinder og -børn, som ofte udsættes for flere forskellige former for 

diskrimination; understreger vigtigheden af at styrke romakvindernes stilling og af at 

indføre en hensigtsmæssig boligpolitik som et udgangspunkt for at forbedre deres 

situation; 

28. bifalder og støtter Addis Abeba-erklæringen om fremskyndelse af gennemførelsen af 

Beijinghandlingsplanen, som blev vedtaget i november 2014 under den niende afrikanske 

kvindekonference om kvinders reproduktive sundhed og hiv/aids, hvori der kræves 

investeringer i seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, bl.a. gennem vedtagelse og 

gennemførelse af love om seksuel og reproduktiv sundhed, bevidstgørelses- og 

oplysningstjenester for teenagere og kvinder, herunder omfattende undervisning, 

information og serviceydelser inden for seksuel sundhed; gentager sin opfordring til en 

udvidelse af leveringen af familieplanlægningsydelser og prævention, adgang til sikre og 

lovlige abortydelser i overensstemmelse med nationale love og politikker samt beskyttelse 

af kvinders reproduktive sundhed gennem tilladelse til medicinsk abort i tilfælde af 

seksuelle overgreb, voldtægt og incest i overensstemmelse med Maputoprotokollen til det 

afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder; 

29. betragter underrepræsentationen af kvinder i den politiske beslutningsproces som et 

spørgsmål om grundlæggende rettigheder og demokrati, der understreger regeringers evne 

til i fuldt omfang at koncentrere sig om demokratiopbygnings- og -bevaringsprocesser; 

bifalder lovfæstede paritetssystemer og kønskvoter og opfordrer til, at den nødvendige 

lovgivningsmæssige proces herfor udvikles snarest muligt; 

30. opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre en rettighedsbaseret tilgang, som indbefatter 

alle menneskerettighederne, og til aktivt at forsætte med at forsvare et selvstændigt mål på 

den kommende udviklingsdagsorden for perioden efter 2015 om styrkelse af kvinders og 

pigers status samt fremme af, respekt for og opfyldelse af deres menneskerettigheder, 

herunder adgang til omfattende seksualundervisning og universel adgang til seksuel og 

reproduktiv sundhed og rettigheder, og ligestilling mellem kønnene som forudsætninger 

for at bekæmpe kønsdrab; 

31. fremhæver vigtigheden af at bekæmpe stereotyper, ikke kun ved at fremvise positive 

billeder af, men også gennem inspirerende virkelige eksempler på kvinder med handicap, 

og således vise, hvordan de kan drage nytte af deres kompenserende egenskaber og have 

et givtigt arbejds- og privatliv, og ved at undgå yderligere at forværre negative stereotyper 
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i sprogbrug, kommunikation og politikker, som vedrører kvinder og piger med handicap; 

opfordrer EU til sammen med medlemsstaterne at gennemføre proaktive foranstaltninger 

med henblik på at inddrage kvinder med handicap på arbejdsmarkedet; 

32. understreger på ny, at Parlamentet i mange år har været modstander af dødsstraf under alle 

omstændigheder, og opfordrer til indførelse af et øjeblikkeligt moratorium for henrettelser 

i de lande, hvor der stadig anvendes dødsstraf; 

33. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til under hensyntagen til deres egne nationale 

uddannelsessystemer at være konsekvente med at gennemføre principperne om 

inkluderende uddannelse i forbindelse med børn fra socialt dårlige kår og børn med 

handicap; 

34. kræver en ambitiøs langsigtet politisk strategi og handlingsplan for folkesundhed, 

innovation og adgang til lægemidler, der bl.a. undersøger nye incitamentsordninger for 

forskning og udvikling – som skitseret i rapporten fra 2012 fra 

Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) rådgivende ekspertgruppe vedrørende 

forskning og udvikling: finansiering og koordination – med henblik på at beskytte retten 

til en levestandard, som er tilstrækkelig for alle menneskers sundhed og trivsel uden 

skelnen mellem race, religion, politisk overbevisning eller økonomiske og sociale vilkår; 

understreger, at kvinder og piger fortsat befinder sig i centrum af hiv-pandemien og sørger 

for pleje af patienterne i deres lokalsamfund; 

35. finder det beklageligt, at kvinders og pigers kroppe, især hvad angår deres seksuelle og 

reproduktive sundhed og rettigheder, stadig udgør en ideologisk slagmark, og opfordrer 

EU og dets medlemsstater til at anerkende kvinders og pigers umistelige ret til kropslig 

integritet og selvstændig beslutningstagning vedrørende bl.a. retten til adgang til frivillig 

familieplanlægning og sikker, lovlig abort og til at være fri for vold, herunder kvindelig 

kønslemlæstelse, børneægteskaber, tidlige og tvungne ægteskaber og voldtægt inden for 

ægteskabet; 

36. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at foretage en omfattende evaluering 

af Beijinghandlingsprogrammet for at markere dets 20-års jubilæum i 2015; 

37. opfordrer indtrængende Kommissionen til at medtage seksuel og reproduktiv sundhed og 

rettigheder i sin næste EU-sundhedsstrategi for at sikre overensstemmelse mellem EU's 

interne og eksterne politikker; 

38. fastholder, at kønsbalance skal være en integreret del af EU-Udenrigstjenestens oversøiske 

missioner, og at der skal fastlægges en særlig strategi for pigers og kvinders rettigheder og 

ligestilling mellem kønnene for hver enkelt mission og indføjes et særligt kapitel om 

ligestilling mellem kønnene i EU-Udenrigstjenestens næste handlingsplan om 

menneskerettighederne; 

39. understreger, at leveringen af humanitær bistand fra EU og dets medlemsstater ikke bør 

være genstand for restriktioner, der pålægges af andre partnerdonorer, hvad angår 

nødvendig lægehjælp, herunder hvad angår sikre aborter for kvinder og piger, der er ofre 

for voldtægt under væbnede konflikter. 
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