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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 artikel 2 og artikel 3, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til artikel 22, 23, 24 og 26 i EU's charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig princip nr. 2, 3, 11 
og 17,

– der henviser til FN's konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for 
diskrimination mod kvinder (CEDAW) og 40-året for den i 2019,

– der henviser til Beijingerklæringen og -handlingsprogrammet, som blev vedtaget på 
FN's fjerde verdenskonference om kvinder den 15. september 1995,

– der henviser til FN's konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder,

– der henviser til Europarådets konvention af 11. maj 2011 om forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen),

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og den kendsgerning, at 
menneskerettighederne er universelle, umistelige, indbyrdes afhængige og indbyrdes 
forbundne,

– der henviser til EU-handlingsplanen om menneskerettigheder og demokrati 2020-2024, 
som blev offentliggjort den 25. marts 2020 (JOIN(2020)0005),

– der henviser til EU's kønshandlingsplan 2016-2020 med titlen "Ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status: ændring af pigers og kvinders liv 
via EU's eksterne forbindelser 2016-2020" (EU's kønshandlingsplan II);

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed og 
til EU's strategiske tilgang til kvinder, fred og sikkerhed 2019-2024 (WPS),

– der henviser til mål 5 i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling,

– der henviser til Rådets konklusioner af 18. marts 2019 om godkendelse af EU's 
retningslinjer vedrørende menneskerettigheder for så vidt angår ikkeforskelsbehandling 
i EU's optræden udadtil,

– der henviser til 25-året for handlingsprogrammet fra den internationale konference om 
befolkning og udvikling i 2019,

– der henviser til EU's og FN's Spotlightinitiativ om udryddelse af vold mod kvinder og 
piger,



PE658.726v03-00 4/10 AD\1217960DA.docx

DA

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en kerneværdi i EU, og at retten til 
ligebehandling og ikkeforskelsbehandling er en grundlæggende rettighed, der er 
nedfældet i traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder, og at integration af 
kønsaspektet derfor bør gennemføres og medtages som et horisontalt princip i alle EU's 
aktiviteter og politikker;

B. der henviser til, at EU fortsat yder støtte til tredjelande, civilsamfund og sociale aktører 
til gennemførelse af demokratiet, retsstatsprincippet og 
menneskerettighedsprincipperne;

C. der henviser til, at Beijingerklæringen og -handlingsprogrammet fra 1995 i 25 år har 
fremhævet betydningen af lige rettigheder og muligheder for kvinder samt deres lige 
deltagelse i beslutningstagningen og i den demokratiske proces til konsolidering af 
demokratiet;

D. der henviser til, at den nuværende covid-19-krise og dens konsekvenser har et tydeligt 
kønsperspektiv, der påvirker kvinder og mænd forskelligt i hele verden; der henviser til, 
at krisen har forværret eksisterende strukturelle uligheder, navnlig dem af kønsbestemt 
art, og at den har ramt marginaliserede kvinder i samfundet uforholdsmæssigt hårdt ved 
at forhindre adgangen til basale tjenester, herunder tjenester vedrørende seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR), og støtte til bekæmpelse af kønsbaseret 
vold;

E. der henviser til, at EU's strategiske tilgang til kvinder, fred og sikkerhed understreger 
behovet for konkrete tilsagn og tiltag samt behovet for at inddrage, beskytte og støtte 
kvinder og piger for at opnå varig fred og sikkerhed som uløseligt forbundne elementer 
i menneskerettigheder og bæredygtig udvikling;

F. der henviser til, at vold mod kvinder som defineret i Istanbulkonventionen forstås som 
"en overtrædelse af menneskerettighederne og en form for diskrimination", der 
afhængigt af omstændighederne kan udgøre tortur eller grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling; der henviser til, at den undergraver den sociale stabilitet 
samt trivslen og udviklingsmulighederne, herunder for børn og lokalsamfund, og at 
piger og kvinder skal beskyttes mod kønsbaseret vold og forskelsbehandling, hvis det 
skal sikres, at de fuldt ud kan udøve deres menneskerettigheder – navnlig med hensyn 
til uddannelses-, informations- og sundhedstjenester – og at de er beskyttet mod 
SRHR-krænkelser, f.eks. i forbindelse med sterilisering, abort eller misbrug;

G. der henviser til, at der har været en modreaktion mod kvinders og LGBTIQ+-personers 
rettigheder både i og uden for Den Europæiske Union;

H. der henviser til, at klimaændringerne undergraver udøvelsen af menneskerettigheder og 
forværrer eksisterende kønsskævheder, der skyldes talrige socioøkonomiske, 
institutionelle, kulturelle og politiske faktorer; der henviser til, at kvinder og piger 
påvirkes mere af klimaændringerne på grund af deres ulige adgang til ressourcer, 
uddannelse, politisk magt, jobmuligheder og jordrettigheder og på grund af eksisterende 
sociale og kulturelle normer såsom deres rolle som primære omsorgspersoner og 
funktion med at skaffe vand, mad og brændsel;

I. der henviser til, at manglen på kvinder, der er involveret i udviklingen af kunstig 
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intelligens (AI), øger risikoen for forudindtagethed; der henviser til, at videnskabelig 
uddannelse er vigtig for at opnå færdigheder, anstændigt arbejde og job med fremtid 
samt for at bryde med de kønsstereotyper, der betragter disse områder som værende 
typiske mandeområder, så kvinder kan udøve deres menneskerettigheder fuldt ud;

1. understreger betydningen af at fremme ligestilling mellem kønnene og kvinders 
rettigheder på verdensplan, da de er afgørende for virkeliggørelsen af 
menneskerettighederne; minder om, at EU fortsat er i front i indsatsen for at fremme og 
forbedre menneskerettighedssituationen for kvinder og piger i verden med henblik på at 
opnå ligestilling mellem kønnene, og anmoder om, at dets indsats tilpasses for at tage 
hensyn til den nuværende covid-19-krisesituation og dens alvorlige indvirkning på 
kvinders rettigheder; understreger, at kvinder og piger på trods af fremskridt fortsat 
udsættes for forskelsbehandling og vold, og at mange samfund stadig kæmper for at 
give kvinder og piger lige rettigheder i henhold til loven og lige adgang til uddannelse, 
sundhedspleje, anstændigt arbejde og politisk og økonomisk repræsentation;

2. bemærker navnlig den alarmerende stigning i vold mod kvinder og piger verden over, 
navnlig under covid-19-krisen, og bifalder den indsats, som EU sammen med sine 
internationale partnere har gjort for at udrydde denne vold i alle dens former; 
fordømmer vold i form af vold i hjemmet, seksuel chikane, cybervold, stalking, 
mobning, voldtægt, voldtægt som et krigsvåben, tidlige og tvungne ægteskaber, 
kvindelig kønslemlæstelse, såkaldte "æresforbrydelser", tvangsabort, tvangssterilisation, 
seksuel udnyttelse og menneskehandel, kvindemord samt andre former for vold, der 
udgør en alvorlig krænkelse af kvinders og pigers menneskerettigheder og værdighed; 
opfordrer de globale aktører til at beskytte kvinder og forebygge kønsbaseret vold mod 
dem, til at beskytte marginaliserede grupper, enlige forældre, kvinder tilhørende etniske 
mindretal, LGBTQI+-kvinder og kvindelige flygtninge og migranter og til at efterforske 
og straffe voldshandlinger og hadforbrydelser;

3. fordømmer al vold mod LGBTI-personer og ikkekønskonforme personer; opfordrer de 
globale aktører til at tage alle nødvendige skridt og træffe lovgivningsmæssige og 
administrative foranstaltninger for at sikre, at seksuel orientering og kønsidentitet under 
ingen omstændigheder må danne grundlag for strafferetlige sanktioner; opfordrer til, at 
EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for 
LGBTI-personer gennemføres; opfordrer EU til både internt og eksternt at udfordre 
skadelige binære tilgange til kønsspørgsmål; opfordrer til en koordineret EU-indsats for 
at støtte og beskytte kvinderettigheds- og LGBTI-forkæmpere og 
civilsamfundsorganisationer, hvis arbejde er af afgørende betydning, og som udsættes 
for vedvarende chikane og trusler om vold i deres lande; opfordrer EU-delegationerne 
til at forbedre situationen vedrørende LGBTI-personers menneskerettigheder ved at 
gennemføre EU's LGBTI-retningslinjer;

4. bemærker, at det som anført i EU's strategiske tilgang til kvinder, fred og sikkerhed er 
bydende nødvendigt at integrere kønsperspektiver i alle EU's politikker, herunder 
politikker om sikkerhed, konfliktforebyggelse og -løsning og langsigtet fredsopbygning; 
understreger, at kvinder skal inddrages på alle niveauer af beslutningstagningen, 
herunder i forbindelse med sikkerhed og konfliktforebyggelse, i overensstemmelse med 
UNSCR 1325; opfordrer EU til i overensstemmelse med 2030-verdensmålene for 
bæredygtig udvikling at fortsætte sin vigtige rolle i forbindelse med bekæmpelsen af 
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forskelsbehandling på grund af køn gennem samarbejdet med andre lande, til at øge sin 
indsats inden for uddannelses-, sundheds- og socialtjenester, dataindsamling, 
finansiering og programmering og til at forbedre forebyggelsen og imødegåelsen af 
seksuel og kønsbaseret vold verden over; påpeger, at et gunstigt miljø er et afgørende 
redskab; opfordrer derfor til, at der træffes foranstaltninger til lettelse af kvinders og 
pigers adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen og 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til yderligere at bidrage til 
ligestilling mellem kønnene og styrkelse af pigers og kvinders indflydelse og status ved 
at arbejde tæt sammen med internationale organisationer og tredjelande, anvende alle 
eksisterende og tilgængelige instrumenter og udvikle og gennemføre synergier og 
netværk mellem EU's interne og eksterne politikker og tiltag;

5. gentager sin opfordring til de medlemsstater og medlemmer af Europarådet, der endnu 
ikke har gjort det, til hurtigst muligt at afslutte ratificeringen af Istanbulkonventionen og 
slår kraftigt til lyd for, at den ratificeres af alle medlemsstater; opfordrer Rådet og 
Kommissionen til at sikre, at konventionen integreres fuldt ud i EU's 
lovgivningsmæssige og politiske rammer; fordømmer forsøgene i visse stater på at 
ophæve allerede trufne foranstaltninger til gennemførelse af Istanbulkonventionen og 
bekæmpelse af vold mod kvinder;

6. opfordrer de globale aktører og medlemsstaterne til at sætte en stopper for den 
vanskelige situation for kvinder og piger i hele verden, hvor de udsættes for 
menneskehandel og seksuel udnyttelse; støtter bestræbelserne på at redde og rehabilitere 
ofre og retsforfølge og reformere gerningsmænd;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme sundhedspleje, der er til 
gavn for kvinder og piger, og til at sikre retten til universel adgang til omfattende 
sundhedspleje af høj kvalitet og til overkommelige priser samt seksuelle og 
reproduktive rettigheder og information herom; understreger nødvendigheden af at 
anerkende den voksende modreaktion mod kvinders rettigheder på globalt plan og i 
Europa, navnlig hvad angår seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne 
rettigheder (SRHR); opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at afvise 
ethvert yderligere forsøg på at tilbagerulle de landvindinger, der er gjort hvad angår 
kvinders menneskerettigheder, ligestilling, ret til selvbestemmelse og fulde kontrol over 
deres egen krop; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forny deres støtte 
til SRSR, herunder adgang til sikker og lovlig abort, både i og uden for Unionen, 
alderssvarende, evidensbaseret og omfattende seksual- og samlivsundervisning og 
omfattende familieplanlægning; understreger behovet for at støtte 
civilsamfundsorganisationer, der kæmper for at fremme reproduktiv retfærdighed – 
navnlig inden for marginaliserede befolkningsgrupper – og hvis arbejde fortsat trues af 
det stadig mindre råderum for civilsamfundet; fremhæver kvinders og pigers sårbare 
stilling i mange dele af verden, fordi covid-19-krisen har reduceret deres adgang til 
sundhedspleje (herunder den, der er relateret til SRSR, såsom adgang til 
præventionsmidler, abortydelser, fertilitetsbehandling, testning for HIV og seksuelt 
overførte sygdomme og screeninger for kræft i de reproduktive organer), seksual- og 
samlivsuddannelse og sundhedspleje i forbindelse med svangerskab, samtidig med at 
den har øget deres sårbarhed over for vold;

8. opfordrer Kommissionen til i sin nye EU-handlingsplan for menneskerettigheder og 
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demokrati 2020-2024 at fortsætte sine bestræbelser på at beskytte og styrke kvinder og 
piger, udfordre de fremherskende kønsnormer og -stereotyper og tilskynde til forandring 
på tværs af sektorer i medlemsstaterne og på globalt plan, sådan som CEDAW har 
anmodet om; opfordrer med henblik herpå til at maksimere anvendelsen af de 
tilgængelige instrumenter og afventer opfølgningen på de næste skridt vedrørende 
udnyttelsen af potentialet for synergier mellem EU, dets medlemsstater og andre aktører 
samt mellem EU's interne og eksterne politikker og foranstaltninger; afventer den nye 
EU-handlingsplan for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse 
og status i eksterne forbindelser for 2021-2025 (EU's kønshandlingsplan III); opfordrer i 
denne forbindelse til at styrke EU's støtte til tredjelande, der gennemfører nye politikker 
og lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at tilpasse de nationale retlige 
rammer til internationale forpligtelser og forpligtelser vedrørende verdensmålene for 
bæredygtig udvikling for så vidt angår kvinders rettigheder og ligestilling, beskytte 
kvindelig menneskerettighedsforkæmper, fremme kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed, forebygge seksuel og kønsbaseret vold og kvindelig kønslemlæstelse og styrke 
ligestillingen mellem kønnene som en hovedprioritet i programmer og projekter; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at menneskerettighederne overholdes fuldt ud af 
EU's handelspartnere ved hjælp af særlige bestemmelser, der kan håndhæves, i EU's 
handels- og udviklingspolitikker og -aftaler og ved hjælp af specifikke kapitler om 
ligestilling mellem kønnene i EU's handelsaftaler;

9. fremhæver nødvendigheden af at respektere kvinders og pigers reproduktionsevne og 
kropslige integritet og fordømmer derfor kommercielt surrogatmoderskab;

10. opfordrer Kommissionen til at tackle fænomenet med unge kvinder, navnlig fra kristne 
mindretal, der i visse dele af verden tvinges til at gifte sig med ældre mænd uden for 
deres religion;

11. opfordrer de globale aktører til at sikre, at piger har fortsat adgang til uddannelse, idet 
der tages behørigt hensyn til de piger, der er i fare for eller lever i fattigdom, og de 
piger, som oplever en større risiko for tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, og til at 
sikre børns og samfunds trivsel og udviklingsperspektiver;

12. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til blive enige om et bindende redskab, der er 
baseret på solidaritet, til at forvalte migration, skabe sikre og lovlige migrationskanaler 
og sikre udstedelse af humanitære visa; påpeger, at flygtninges situation er værre for de 
mere sårbare personer såsom kvinder, som udsættes for krænkelser af deres 
grundlæggende rettigheder, som ofte er ofre for menneskehandel og seksuel udnyttelse, 
og som under sejlads over havene med større sandsynlighed vil blive ofre for den 
såkaldte bådsygdom ("dinghy disease"), der fremkalder alvorlige forbrændinger af deres 
krop forårsaget af blandingen af det brændstof og havvand, der ligger i bunden af 
båden, hvor kvinder og børn normalt sidder; 

13. opfordrer til, at der systematisk integreres et kønsaspekt og et tværsektorielt perspektiv i 
EU's udenrigs- og sikkerheds-, migrations-, udvidelses-, handels- og udviklingspolitik;

14. roser de fremskridt, der er gjort i forbindelse med EU's og FN's Spotlightinitiativ; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at projekter, der støttes af initiativet, arbejder hen 
imod at tage fat på de grundlæggende årsager til krænkelser af kvinders rettigheder, 
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herunder opretholdelsen af skadelige kønsstereotyper;
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