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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), 

– der henviser til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– 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 imod kvinder (CEDAW),

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

– der henviser til Beijingerklæringen og -handlingsprogrammet, som blev vedtaget på den 
fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til resultaterne af 
gennemgangskonferencerne,

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

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2022 om den amerikanske højesterets afgørelse 
om at omstøde abortrettigheder i USA og behovet for at beskytte abortrettigheder og 
kvinders sundhed i EU1,

– der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder og de generelle bemærkninger fra Komitéen for Økonomiske, Sociale og 
Kulturelle Rettigheder,

– der henviser til handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning 
og udvikling samt til resultaterne af den efterfølgende gennemgangskonference,

– der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2020 om ligestilling mellem kønnene i 
EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik2,

– der henviser til EU's årlige betænkning om menneskerettigheder og demokrati i verden 
2021,

– der henviser til sin beslutning af 7. april 2022 om EU's beskyttelse af børn og unge, der 
flygter på grund af krigen i Ukraine3,

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

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0302.
2 EUT C 404 af 6.10.2021, s. 202.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0120.
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for kvinder4,

– der henviser til den fælles meddelelse af 25. november 2020 fra Kommissionen og 
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med 
titlen "EU's kønshandlingsplan III: en ambitiøs dagsorden for ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status i EU's optræden udadtil" 
(JOIN(2020)0017), 

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2022 om intersektionel diskrimination i EU: den 
socioøkonomiske situation for kvinder af afrikansk, mellemøstlig, latinamerikansk og 
asiatisk afstamning5,

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en central værdi for EU; der henviser 
til, at retten til ligebehandling og ikkeforskelsbehandling er en grundlæggende rettighed, 
der er nedfældet i traktaterne og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder ("chartret"), og som bør respekteres fuldt ud; der henviser til, at retten til 
respekt for menneskets integritet i henhold til artikel 3 i chartret er af største vigtighed; 
der henviser til, at integration af kønsaspektet og en intersektionel tilgang derfor bør 
gennemføres og medtages som et horisontalt princip i alle EU's aktiviteter og politikker;

B. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er altafgørende for udviklingen af frie og 
ligeværdige samfund; der henviser til, at kvinders, pigers og ikkebinære personers 
menneskerettigheder stadig ikke er garanteret i hele verden, og at råderummet for 
civilsamfundsorganisationer, navnlig kvinderettighedsorganisationer, feministiske 
organisationer og græsrodsorganisationer, indsnævres i mange lande;

C. der henviser til, at covid‑19‑krisen og dens konsekvenser har en tydelig kønsmæssig 
dimension, idet de påvirker kvinder og mænd forskelligt verden over; der henviser til, at 
pandemien har forværret de eksisterende strukturelle uligheder mellem kønnene; der 
henviser til, at dens konsekvenser i uforholdsmæssig grad påvirker personer, der tilhører 
sårbare grupper, herunder kvinder, farvede personer, LGBTIQA+-personer, personer 
med handicap, ældre mennesker og andre, ved f.eks. at hindre deres adgang til 
grundlæggende sundheds- og plejeydelser, herunder tjenester vedrørende seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) og støtte til ofre for kønsbaseret vold;

D. der henviser til, at vold mod kvinder er steget siden pandemien; der henviser til, at mere 
end 45 % af alle kvinder har indberettet, at de eller en kvinde, som de kender, har været 
udsat for en form for vold siden 2019, og at 65 % af alle kvinder har indberettet, at de 
har været udsat for vold i løbet af deres liv; der henviser til, at 245 millioner kvinder og 
piger på 15 år eller derover på verdensplan i de sidste 12 måneder har været udsat for 
seksuel og/eller fysisk vold begået af en partner; der henviser til, at mere end fire ud af 
ti kvinder føler sig mere utrygge i det offentlige rum end tidligere, og at én ud af to føler 
sig usikre, når de går ude alene om natten, mens seks ud af ti kvinder mener, at seksuel 
chikane i det offentlige rum er tiltaget;

E. der henviser til en igangværende repressiv tilbagegang med hensyn til kvinders og 

4 Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0206.
5 Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0289.
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LGBTIQA+-personers rettigheder over hele verden;

F. der henviser til, at der i nogle medlemsstater har været en beklagelig tilbagegang i 
kvinders adgang til sikker og lovlig abort; der henviser til, at adgang til SRSR, herunder 
sikker og lovlig abort, er en grundlæggende rettighed; der henviser til, at 
kriminalisering, forhaling og nægtelse af adgang til SRSR udgør en form for 
kønsbaseret vold; der henviser til, at disse restriktioner og forbud ikke får antallet af 
aborter til at falde, men blot tvinger folk til at rejse eller ty til usikre aborter, hvilket 
også gør dem sårbare over for strafferetlig efterforskning og retsforfølgelse, og rammer 
mennesker, der mangler ressourcer og information; der henviser til, at næsten alle 
dødsfald som følge af usikre aborter sker i lande med en stærkt begrænset adgang til 
abort; der henviser til, at den amerikanske højesteret den 24. juni 2022 besluttede at 
omstøde dommen i sagen Roe mod Wade og dermed bragte den føderale 
forfatningssikrede ret til abort til ophør i USA, gav delstaterne mulighed for at forbyde 
abort på et hvilket som helst tidspunkt under graviditeten og muliggjorde indførelse af 
fuldstændige forbud mod abort; der henviser til, at et stigende antal stater i USA og på 
verdensplan siden har besluttet at forbyde abort eller begrænse retten til abort;

G. der henviser til, at racialiserede kvinder, socioøkonomisk dårligt stillede kvinder, 
minoritetskvinder, kvinder med handicap, migrantkvinder og LGBTIQA+-personer står 
over for flere og gentagne krænkelser af deres menneskerettigheder; der henviser til, at 
de ofte er forhindret i fuldt ud og effektivt at deltage i det økonomiske, sociale og 
politiske liv; der henviser til, at kvinder, der udsættes for intersektionelle former for 
forskelsbehandling, i hele verden står over for mange hindringer med hensyn til at få 
adgang til det formelle arbejdsmarked, hvilket gør dem sårbare over for 
forskelsbehandling, fattigdom, økonomisk udnyttelse, social udstødelse og kønsbaseret 
vold, herunder seksuel chikane og mishandling; der henviser til, at de oplever racisme 
og forskelsbehandling med hensyn til at få adgang til sundhedspleje, støtte til voldsofre 
og andre tjenester, hvorved de nægtes deres menneskerettigheder; der henviser til, at 
afrofobi, sintifjendtlighed, antisemitisme og islamofobi er former for racisme, som er 
udbredte over hele verden;

H. der henviser til, at religion og ideologi over hele verden bruges mod kvinders og pigers 
rettigheder og generelt mod ligestilling mellem kønnene; der henviser til, at kvinder, 
piger og LGBTQIA+-personer møder kønsbaseret vold og forskelsbehandling, som 
hindrer dem i fuldt ud at udøve deres menneskerettigheder, og som begås af statslige 
eller ikkestatslige aktører, der støtter sig til religiøse "retfærdiggørelser" af deres 
handlinger; der henviser til, at kvinder, der udtrykker deres religion og tro gennem deres 
tøj eller fysiske fremtræden, hyppigere bliver ofre for vold og forskelsbehandling;

I. der henviser til, at der i 2021 og 20226 blev dræbt i alt 14 kvindelige journalister verden 
over, hvilket var en stigning i forhold til 2020; der henviser til, at mens flere mandlige 
journalister dræbes hvert år, oplever kvinder generelt mere internetchikane og seksuel 
chikane og er et hyppigere mål i så henseende; der henviser til, at rekordmange kvinder 
rundt om i verden engagerer sig i politik ved at stille op til politiske poster og ved at 
stemme; der henviser til, at denne øgede deltagelse af kvinder i politik i mange lande 
ledsages af en voldelig modreaktion; der henviser til, at fysisk, moralsk og digital vold 

6 https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory 
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målrettet kvinder i politik skaber farlige forhindringer for kvinders deltagelse i politiske 
processer; der henviser til, at kvindelige aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og 
samfundsledere over hele verden står over for en tiltagende vold;

J. der henviser til, at et betydeligt antal kvinder gør tjeneste i de ukrainske væbnede 
styrker som soldater og i andre funktioner; der henviser til, at mere end 22,8 % af 
Ukraines hær består af kvinder; der henviser til, at mindst 12 millioner mennesker, 
hvoraf de fleste er kvinder og børn, er flygtet fra deres hjem siden Ruslands invasion af 
Ukraine; der henviser til, at krige og væbnede konflikter rammer kvinder, herunder 
kvinder, der udsættes for intersektionel forskelsbehandling, på specifikke måder og 
skærper allerede eksisterende uligheder; der henviser til, at kvinder og piger er i særlig 
risiko under humanitære kriser og fordrivelseskriser, da de bliver ved med i 
uforholdsmæssigt høj grad at være ofre for forskelsbehandling baseret på kønsnormer 
og for kønsbaseret vold og udelukkes fra adgang til sundhedspleje og andre tjenester; 
der henviser til, at voldtægt og seksuel vold anvendes som krigsvåben; der henviser til, 
at omfattende fordrivelser og flygtningestrømme som følge af krige og væbnede 
konflikter fører til stigende menneskehandel; der henviser til, at kvinder og uledsagede 
børn er de primære ofre for menneskehandlere, som ofte udnytter deres sårbare 
situation;

K. der henviser til, at klimaændringerne underminerer udøvelsen af menneskerettigheder 
og øger eksisterende kønsulighed; der henviser til, at kvinder og piger påvirkes mere af 
klimaændringerne på grund af deres ringere adgang til ressourcer, uddannelse, politisk 
magt, jobmuligheder og jordrettigheder end mænd og på grund af de eksisterende 
sociale og kulturelle normer, f.eks. deres rolle som primære omsorgspersoner og – 
hyppigt – som dem, der sørger for vand, mad og brændsel; der henviser til, at 
miljøproblemer, som forårsages og forværres af klimaændringer, for øjeblikket er skyld 
i væksten i tvungen migration og efterfølgende udhuling af menneskerettigheder;

L. der henviser til, at det er særligt vigtigt at beskytte piger og kvinder og andre sårbare 
personer mod vold og forskelsbehandling, navnlig i forbindelse med uddannelses-, 
informations- og sundhedstjenester, herunder SRSR, for at sikre, at de fuldt ud kan 
udøve deres menneskerettigheder; der henviser til, at krænkelser af SRSR såsom 
tvangssterilisation, tvungen abort, tvungen graviditet, kriminalisering af abort, nægtelse 
eller udsættelse af sikker abort og/eller pleje efter abort, chikane og mishandling af 
kvinder og piger, der søger oplysninger om seksuel og reproduktiv sundhed, varer og 
tjenesteydelser, kvindelig kønslemlæstelse, gynækologisk og obstetrisk vold er former 
for kønsbaseret vold, der alt efter omstændighederne kan udgøre tortur eller grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende behandling;

M. der henviser til, at kønsbaseret vold udgør et alvorligt brud på menneskerettighederne, 
som undergraver den sociale stabilitet og sikkerhed, folkesundheden, kvinders 
uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt børns og lokalsamfunds trivsel og 
udviklingsperspektiver;

1. understreger, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en af EU's kerneværdier og et af 
EU's fælles og grundlæggende principper; understreger vigtigheden af at sikre reel 
kønsligestilling for alle mennesker i hele verden; fremhæver den rolle, som 
kønsligestilling spiller med hensyn til at sikre lige udøvelse af grundlæggende 
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rettigheder og deraf følgende adgang til tjenester som f.eks. sundhedspleje, uddannelse, 
anstændigt arbejde, bolig og pasning; glæder sig over, at bestræbelserne på at fremme 
kvinders og pigers rettigheder nu nyder større fremme på verdensplan; bemærker dog, at 
intet land i verden endnu har opnået ligestilling mellem kønnene; beklager, at de 
generelle fremskridt med hensyn til kvinders rettigheder halter langt bagefter FN-
landenes forpligtelser i henhold til Beijingkonventionen af 1995; gentager sin 
opfordring til EU-institutionerne og medlemsstaterne til at forpligte sig til at arbejde hen 
imod en feministisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, der indeholder en kønstransformativ 
vision, og til at sikre, at alle mål og forpligtelser i EU's kønshandlingsplan III bliver 
gennemført fuldt ud af medlemsstaterne, EU-delegationerne og alle EU-institutioner;

2. fremhæver, at bl.a. LGBTIQA+-kvinder, migrantkvinder og racialiserede kvinder, 
kvinder med handicap og ældre kvinder udsættes for intersektionel forskelsbehandling; 
opfordrer EU til at gennemføre interne og eksterne foranstaltninger, der tager hensyn til 
intersektionelle identiteter og forskelsbehandling, og til at anerkende, at kvinder og 
piger i al deres mangfoldighed samt ikkebinære personer berøres forskelligt af 
kønsuligheder, da disse forøges af andre former for undertrykkelse; opfordrer til bedre 
beskyttelse af kvinder, der tilhører sårbare grupper, f.eks. LGBTIQA-kvinder, kvinder 
med handicap, racialiserede kvinder, ældre kvinder og kvinder fra landdistrikter; 
opfordrer til systematisk at integrere et ligestillingsperspektiv og et intersektionelt 
perspektiv i EU's udenrigs- og sikkerheds-, migrations-, udvidelses-, handels- og 
udviklingspolitik; opfordrer til specifikke kapitler om kønsaspektet i alle EU's 
fremtidige handels- og investeringsaftaler; beklager i den forbindelse dybt manglen på 
en intersektionel dimension i EU's nye pagt om migration og asyl;

3. er stærkt bekymret over den stigende kønsulighed som følge af de gentagne kriser 
overalt i verden; noterer sig med bekymring den alarmerende stigning i kønsbaseret 
vold verden over i krisetider; understreger, at eftervirkningerne af covid-19-pandemien 
fortsætter med at skærpe de eksisterende uligheder, hvilket i uforholdsmæssig grad 
påvirker marginaliserede gruppers liv og navnlig forhindrer adgang til abort og 
prævention, fertilitetsbehandling, testning for hiv og seksuelt overførte infektioner, 
screening for kræft i de reproduktive organer, seksual- og samlivsundervisning og 
sundhedspleje for mødre;

4. understreger, at kvinder og piger har behov for fortsat adgang til seksuelle og 
reproduktive sundhedstjenester under konflikter og fordrivelser, herunder adgang til 
sikker fødsel, familieplanlægningstjenester, lovlig og sikker abort eller klinisk 
håndtering af voldtægt; opfordrer til at stille midler til rådighed til tilvejebringelse af 
nødvendige og livreddende seksuelle og reproduktive sundhedstjenester i 
overensstemmelse med FN's indledende minimumsservicepakke for reproduktiv 
sundhed (Minimum Initial Service Package);

5. fremhæver, at enhver konflikt, som f.eks. krigen i Ukraine, giver menneskehandlere 
mulighed for at udnytte mennesker i en sårbar situation; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til at fremme bedre grænseoverskridende kommunikation og uddannelse 
for at sikre, at der mere effektivt tages hånd om menneskehandlere, der bruger grænser 
som smuthuller til yderligere at udnytte deres ofre, hvoraf langt størstedelen er kvinder; 
opfordrer til en proaktiv politik for bæredygtige, gennemsigtige og tilgængelige lovlige 
migrationsveje; opfordrer til effektive oplysningskampagner, således at mennesker, der 
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flygter fra konflikter og/eller nød, ikke så let havner i kløerne på 
menneskehandelskæder; fordømmer i stærke vendinger brugen af seksuel og 
kønsbaseret vold som et krigsvåben, og understreger, at dette er en krigsforbrydelse; 
udtrykker sin dybe bekymring over det stigende antal rapporter om menneskehandel, 
seksuel vold, udnyttelse, voldtægt og misbrug, som kvinder og børn, der flygter fra 
Ukraine, udsættes for; opfordrer til at gøre en beslutsom indsats for at sætte en stopper 
for seksuel vold som krigsvåben og straffrihed for dem, der er skyldige i disse 
handlinger, og at øge bevidstheden om den særlige situation og forskelsbehandling, som 
børn oplever under krige;

6. beklager dybt den store stigning i antallet af mennesker, som er fanget i moderne 
slaveri; opfordrer til en offer- og menneskerettighedscentreret tilgang til at bekæmpe 
denne kriminalitet; fremhæver kønsdimensionen af menneskehandel, hvor 65 % af det 
samlede antal ofre er kvinder og piger, og hvor 92 % af disse handles med henblik på 
seksuel udnyttelse; opfordrer til koordineret handling med fokus på anerkendelse af ofre 
og vellykket genindslusning af disse i samfundet, eftersom økonomisk ulighed og 
kønsulighed er blandt de vigtigste drivkræfter for viktimisering;

7. fremhæver brugen af trusler og vold mod kvindelige journalister eller politikere samt 
kvindelige menneskerettighedsforkæmpere; minder om, at statens primære ansvar er at 
sikre og opretholde et sikkert miljø for disse kvinder, som står frem i offentligheden, og 
beskytte dem mod trusler og angreb; opfordrer til øjeblikkelig efterforskning af 
intimidering, trusler, vold og andre overgreb mod disse kvinder;

8. understreger, at kvinder og piger fra etniske, religiøse og trosmæssige minoriteter er 
endnu mere sårbare over for kønsbestemt vold og forskelsbehandling; fordømmer i 
stærke vendinger forskelsbehandlingen af og volden mod minoritetskvinder verden 
over, f.eks. romakvinder; mener, at retten til uddannelse, sociale rettigheder og retten til 
sundhedspleje aldrig bør forringes eller fratages; er stærkt bekymret over situationen for 
uighurminoriteten og fordømmer alle menneskerettighedskrænkelser, bl.a. vilkårlig 
indespærring, tortur, mishandling, herunder tvungen lægebehandling, seksuel og 
kønsbestemt vold, som kan udgøre forbrydelser mod folkeretten;

9. opfordrer alle værts- og transitlande, der modtager flygtninge, til at imødekomme 
kvinders og pigers særlige behov og sikre, at der i lokalsamfundene er umiddelbar 
adgang til behandlingstilbud, henvisningsmuligheder og klagemekanismer på sprog og i 
formater, som er tilgængelige for alle grupper; opfordrer til vedvarende adgang til 
grundlæggende og livreddende sundhedstjenester i Ukraine samt garanteret adgang til 
SRSR-tjenester, navnlig nødprævention eller abortpleje for voldtægtsofre; tilskynder til 
hurtig integration af kvinder og børn, der er flygtet fra krigen i Ukraine eller fra væbnet 
konflikt, i værtslande; minder om den vanskelige situation og hindringerne for 
transkønnede, der flygter fra krige og væbnede konflikter; understreger, at 
transkønnede, hvis identitetsdokumenter ikke svarer til deres identitet, bør have lov til at 
passere landegrænser og indenlandske kontrolposter og ikke må udelukkes fra 
civilbeskyttelsesforanstaltninger; understreger, at transkønnede flygtninge har 
vanskeligt ved at få adgang til hormonbehandlinger; understreger, at sådanne 
behandlinger og andre specifikke lægemidler til trans- og interkønnede er klassificeret 
som nødvendige af Verdenssundhedsorganisationen og derfor bør indgå i humanitære 
hjælpepakker;
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10. understreger, at kvinders tilstedeværelse og bidrag er særligt vigtige i krisetider; minder 
om EU's engagement i kønsligestilling og styrkelse af kvinders indflydelse og status og 
nødvendigheden af ligelig repræsentation af kvinder og mænd i ledelses- og 
beslutningsprocesser;

11. anerkender den tapperhed og styrke, der udvises af kvindelige ukrainske soldater, som 
forsvarer deres land i stort antal, af alle ukrainske kvinder, der støtter og bistår på stedet, 
samt af dem, der har valgt at flygte fra landet for at beskytte deres familier; opfordrer 
EU til at sikre, at der integreres et kønsaspekt i dets reaktion på Ruslands uprovokerede 
og uberettigede angrebsskrig mod Ukraine, ved at øge kvinders rolle for så vidt angår 
humanitær bistand og genopbygning efter krigens afslutning, retsopgør og fremme af 
menneskerettighederne; opfordrer til at stille Rusland til ansvar for alle krænkelser af 
pigers og kvinders menneskerettigheder, herunder, men ikke begrænset til, alle anklager 
om seksuel vold og voldtægt; opfordrer til at gøre en beslutsom indsats for at sætte en 
stopper for seksuel vold som krigsvåben og til at beskytte og hjælpe ofre og forbedre 
deres adgang til retlig prøvelse; henviser atter til FN's Sikkerhedsråds resolution 1820 
(2008), hvori det hedder, at voldtægt og andre former for seksuel vold udgør 
forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser;

12. beklager det fjendtlige Talibanstyre i Afghanistan og den fortsatte undertrykkelse af 
kvinder og piger i mange lande i verden; understreger, at antallet af 
menneskerettighedskrænkelser mod kvinder og piger er steget uforholdsmæssigt i 
Afghanistan i løbet af de seneste 12 måneder til trods for de indledende løfter om at 
garantere kvinders og pigers ret til at arbejde og uddanne sig; minder om, at pigers 
uddannelse i kølvandet på Talibans overtagelse af Afghanistan spiller en særligt vigtig 
rolle; fordømmer Talibans systematiske udelukkelse af kvinder og piger fra det 
offentlige liv og fra deltagelse i politik; bifalder, at EU har genetableret en minimal 
tilstedeværelse i Kabul, så der kan ydes bistand, og prioriterer direkte samarbejde med 
det afghanske folk, herunder igennem det afghanske forum af kvindelige ledere, der har 
som mål at sikre afghanske kvinder en stemme i internationale fora;

13. er stærkt bekymret og bedrøvet over Mahsa Aminis dødsfald den 16. september, efter at 
hun blev slået af moralpolitiet, tilsyneladende for at bære en løst siddende hijab; 
opfordrer til øjeblikkelig, uvildig og effektiv efterforskning foretaget af en uafhængig 
kompetent myndighed; er bekymret over den iranske regerings undertrykkelse af og 
brug af magt mod personer, der demonstrerer til fordel for kvinders rettigheder og 
ligestilling; beklager dybt de fortsatte angreb på kvinder, herunder sagen om klatreren 
Elnaz Rekabi, som forsvandt efter en nylig konkurrence; opfordrer alle nationale 
myndigheder til at ophøre med at slå ned på, chikanere og tilbageholde kvinder, der ikke 
efterlever reglerne for hijab; er solidarisk med demonstranterne i Iran; bekræfter på ny, 
at kvinder i hele verden har ret til kropslig autonomi og ytringsfrihed, herunder til at 
vælge deres påklædning uden statslig indblanding, tvang og frygt for vold;

14. fordømmer, at kønsbestemt vold er en af de mest udbredte former for vold i verden; 
påpeger, at kønsbaseret vold er en form for forskelsbehandling og en krænkelse af de 
grundlæggende rettigheder og bunder i kønsstereotyper og strukturel og institutionel 
ulighed; understreger betydningen af at anvende en kønnet, intersektionel og 
offercentreret tilgang til alle politikker og foranstaltninger til bekæmpelse af 
kønsbaseret vold; fremhæver behovet for at bekæmpe forskelsbehandling af kvinder og 
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skadelige stereotyper fra tidligt i barndommen, som er blandt de vigtigste drivkræfter 
for kønsbestemt vold; fordømmer på det kraftigste alle former for kønsbaseret, fysisk, 
seksuel, psykologisk og økonomisk vold, herunder vold i hjemmet, seksuel udnyttelse, 
seksuel chikane, stalking, mobning, menneskehandel, børne- og tvangsægteskaber, 
tvangssterilisation, tvungen abort, kvindemord og kvindelig kønslemlæstelse, æresvold 
og -drab, voldtægt som et dominans- og krigsvåben samt cybervold; understreger, at alle 
disse former for vold udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den 
menneskelige værdighed; er dybt bekymret over, at kvindemord er tiltagende i Europa 
og verden over; opfordrer EU og de globale aktører til specifikt at gøre noget ved disse 
problemer; bifalder og tilskynder til, at EU sammen med sine internationale partnere 
arbejder for og foretager investeringer med henblik på at forebygge og udrydde alle 
former for kønsbestemt vold;

15. understreger, at de skadelige virkninger af klimaforandringer og forringelse af 
økosystemer i uforholdsmæssigt høj grad rammer fattige, navnlig kvinder i al deres 
mangfoldighed og unge samt indfødte befolkninger og andre naturressourceafhængige 
og/eller fattige lokalsamfund, og opfordrer EU til at forpligte sig til progressive 
kønsstrategier med henblik på at omdanne både interne og eksterne foranstaltninger; 
opfordrer EU og alle globale aktører til at indarbejde et kønsperspektiv, herunder et 
intersektionelt perspektiv, i deres reaktion på kriser, navnlig den igangværende energi- 
og klimakrise, og sikre, at der gennemføres målrettede midler og foranstaltninger til 
dette formål, og til at garantere lige deltagelse af kvinder i al deres mangfoldighed i 
beslutningsorganer på internationalt, nationalt og lokalt plan; fremhæver de 
ødelæggende oversvømmelser, der indtræffer i hele verden, herunder dem, der for nylig 
har hærget Pakistan og medført, at næsten otte millioner mennesker er blevet fordrevet, 
og at mere end tusind mennesker er døde, og understreger deres øgede indvirkning på 
kvinder på grund af de eksisterende kønsforskelle; noterer sig med bekymring, at der er 
en 14 gange større sandsynlighed for, at kvinder dør, når der indtræffer en 
naturkatastrofe;

16. understreger, at Istanbulkonventionen er det mest omfattende instrument i Europa til 
bekæmpelse af specifikke former for kønsbaseret vold; opfordrer alle de medlemsstater, 
som endnu ikke fuldt ud har ratificeret Istanbulkonventionen – et vigtigt middel til at 
skabe et Europa, der konfronterer og bekæmper alle former for kønsbaseret vold og 
rummer forebyggende mekanismer til at reducere antallet af fremtidige ofre – til at gøre 
det; opfordrer Rådet til straks at afslutte EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen; 
tilskynder ikke-EU-stater til at ratificere Istanbulkonventionen, forbedre kvinders 
rettigheder og sætte kraftigt ind over for alle former for kønsbaseret vold; opfordrer EU 
og Europarådet til fortsat at tilskynde stater til at tilslutte sig konventionen for sammen 
at bekæmpe og fuldstændigt udrydde kønsbaseret vold; fordømmer forsøgene i nogle 
stater på at ophæve allerede trufne foranstaltninger til gennemførelse af 
Istanbulkonventionen og bekæmpelse af vold mod kvinder; er bekymret over, at Tyrkiet 
har trukket sig fra konventionen; opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at 
konventionen integreres fuldstændigt i det fremtidige EU-direktiv til bekæmpelse af 
kønsbaseret vold; opfordrer til at udpege kønsbestemt vold som et nyt 
kriminalitetsområde, jf. artikel 83, stk. 1, i TEUF; fremhæver behovet for at give ofre 
effektive erstatninger og for passende retlige bestemmelser; opfordrer til anvendelse af 
konventionen som en minimumsstandard med hensyn til at udrydde kønsbaseret vold i 
hele verden;
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17. fordømmer køns- og kvindefjendske bevægelsers, regimers og religioners handlinger og 
systematiske angreb på kvinders og LGBTIQA+-personers rettigheder; opfordrer 
indtrængende EU og globale aktører til at afvise ethvert nyt forsøg på at rulle de 
opnåede landvindinger for kvinders menneskerettigheder, ligestilling, 
selvbestemmelsesret og fulde kontrol over egen krop tilbage; er bekymret over, at 
kønsdiskriminerende bevægelser i EU finansieres kraftigt af udenlandske aktører; 
opfordrer til en omhyggelig analyse af dette spørgsmål og til at sikre, at såvel EU-
midler som udenlandske donationer ikke bruges til at finansiere organisationer, der 
aktivt bekæmper ligestilling og forsøger at begrænse andres rettigheder; beklager 
tilbageskridtet inden for SRSR og opfordrer det internationale samfund til at forny sin 
støtte til SRSR, herunder adgang til sikker og lovlig abort, omfattende alderstilpasset og 
evidensbaseret seksualundervisning, omfattende familieplanlægning, herunder 
prævention og neutral information, samt pleje før, under og efter fødslen både i og uden 
for EU; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre strategien for 
ligestilling mellem kønnene på en sammenhængende måde både i og uden for EU og til 
at træffe effektive og konkrete foranstaltninger til at imødegå tilbageskridtene med 
hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene;

18. opfordrer globale aktører til at tage højde for den øgede risiko og de specifikke 
udfordringer for LGBTIQA+-personer, som er særligt sårbare og hyppigt bliver ofre for 
forskelsbehandling og vold, og til at forebygge, efterforske og straffe voldelige 
handlinger og hadforbrydelser mod disse personer; værdsætter anerkendelsen af behovet 
for at beskytte LGBTIQA+-personers rettigheder i EU's kønshandlingsplan III; 
opfordrer til gennemførelse af EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle 
menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle 
(LGBTI); opfordrer EU og medlemsstaterne til at øge indsatsen for at bekæmpe vold 
mod og forskelsbehandling og stigmatisering af LGBTIQA+-personer; opfordrer 
globale aktører til at tage alle nødvendige skridt til at sikre, at kønsidentitet og seksuel 
orientering under ingen omstændigheder gøres til grundlag for strafferetlige sanktioner;

19. fordømmer alle former for kønsbaseret vold mod LGBTIQA+-personer og personer 
med et andet kønsudtryk, herunder stigmatisering, vilkårlig tilbageholdelse, tortur – 
både fysisk og psykisk – og forfølgelse af, drab på samt tilskyndelse til vold mod dem; 
opfordrer til at respektere alle menneskers kropslige autonomi, navnlig ved at forbyde 
kønslemlæstelse af interkønnede, såkaldt "omvendelsesterapi" samt tvangssterilisering 
af transkønnede som betingelse for anerkendelse af juridisk køn; gentager, at der bør 
vedtages love om anerkendelsen af køn i henhold til internationale 
menneskerettighedsstandarder, således at anerkendelsen af køn bliver tilgængelig, 
økonomisk overkommelig, administrativ, hurtig og baseret på selvbestemmelse; 
beklager, at transkønnede og personer med en anden kønsidentitet fortsat udsættes for 
forskelsbehandling og vanskeligheder med anerkendelse af juridisk køn; opfordrer til 
afskaffelse af den stadig udbredte skadelige praksis med sterilisering som en betingelse 
for anerkendelse af juridisk køn;

20. opfordrer EU og medlemsstaterne til at fremme ligestilling mellem kønnene og SRSR i 
alle deres eksterne og interne foranstaltninger, herunder i multilaterale og bilaterale 
fora; er dybt bekymret over globale tilbageskridt med hensyn til kønsligestilling og 
SRSR, herunder i EU; fordømmer på det kraftigste den amerikanske højesterets 
afgørelse om omstødelse af Roe mod Wade-dommen, den polske forfatningsdomstols 
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afgørelse fra oktober 2020 og den ungarske regerings nylige drakoniske beslutning om 
at tvinge dem, der søger abort, til at lytte til et fosters hjerteslag; opfordrer til omgående 
at ophæve dem; fordømmer andre fortsatte forsøg på at stigmatisere og begrænse 
adgangen til seksuel og reproduktiv sundhedspleje; fordømmer alle trusler mod, angreb 
på og afstraffelser af aktivister, der hjælper kvinder med at få adgang til prævention 
eller abort; understreger vigtigheden af at foregå med et godt eksempel ved at integrere 
SRSR i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og fremhæver 
behovet for at støtte civilsamfundsorganisationer verden over, der fremmer ligestilling 
mellem kønnene og reproduktiv retfærdighed;

21. opfordrer til at gøre SRSR til en integreret del af EU's arbejde for at fremme 
menneskerettigheder i verden; opfordrer til universel adgang til SRSR-tjenester samt til 
navnlig at sikre prisoverkommeligheden af og adgangen til SRSR-sundhedscentres 
tjenester, herunder omfattende familieplanlægning, prævention og upartisk information, 
pleje før, under og efter fødslen samt hiv-pleje og adgang til omfattende alderssvarende, 
evidensbaseret seksualundervisning både i og uden for EU; bekræfter atter, at nægtelse 
af økonomisk overkommelige og omfattende SRSR-tjenester af høj kvalitet er en form 
for kønsbestemt vold; fremhæver, at kvindelige menneskerettighedsaktivister udsættes 
for chikane og voldelige trusler for deres handlinger, navnlig på sociale medieplatforme; 
understreger behovet for at støtte civilsamfundsorganisationer, især 
kvinderettighedsorganisationer, der arbejder for at fremme SRSR, navnlig i 
marginaliserede befolkningsgrupper, og hvis arbejde fortsat trues af det svindende 
råderum for civilsamfundet;

22. beklager, at menneskerettighedsforkæmpere fortsat står over for en optrapning med 
hensyn til angreb, herunder retslig chikane, smædekampagner og hadforbrydelser; 
opfordrer EU's ledere til at fremme og sikre respekten for 
menneskerettighedsforkæmperes rettigheder, navnlig forkæmpere for kvinders og 
LGBTIQA+-personers rettigheder, og beskytte dem mod angreb og trusler fra statslige 
og ikkestatslige aktører; opfordrer til vedtagelse og gennemførelse af love til 
bekæmpelse af SLAPP (strategiske retssager mod offentligt engagement) samt effektiv 
retsforfølgning af forskelsbehandling og nultolerance over for hadefuld tale og 
hadforbrydelser; fremhæver sine opfordringer til, at EU skal tage højde for de 
kønsspecifikke trusler, behov og udfordringer, som kvindelige 
menneskerettighedsforkæmpere står over for, og opfordrer indtrængende EU-
institutionerne til at garantere deres adgang til specifikke beskyttelsesmekanismer samt 
til at yde politisk og øget direkte finansiel støtte; fordømmer alle trusler mod, angreb på 
og afstraffelser af aktivister, der hjælper kvinder med at få adgang til abort eller 
prævention; fremhæver behovet for at støtte civilsamfundsorganisationer, der arbejder 
for at fremme kønsligestilling og navnlig reproduktiv retfærdighed;

23. fremhæver behovet for at tackle forskelsbehandling af kvinder og skadelige stereotyper 
helt fra de tidlige barneår gennem uddannelse af høj kvalitet; der henviser til, at adgang 
til uddannelse er vigtig for at opnå færdigheder, anstændigt arbejde og fremtidens job 
samt for at nedbryde kønsstereotyper og -skævheder, herunder på områder, der typisk er 
mandsdominerede; minder om, at lige muligheder for adgang til naturvidenskab og 
teknologi er en forudsætning for at sikre, at kvinder og piger fuldt ud kan udøve deres 
menneskerettigheder; opfordrer medlemsstaterne til at fremme og tilskynde til læring 
inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik fra en tidlig 
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alder for at sikre, at piger og kvinder ikke uretfærdigt er dårligere stillet, når de senere 
søger beskæftigelse i den naturvidenskabelige og teknologiske sektor; opfordrer EU til 
mere overordnet at fremme lige muligheder for adgang til uddannelse i hele verden; 
opfordrer indtrængende EU, herunder Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, til at 
modvirke, at piger på rystende vis nægtes uddannelse, hvilket udgør en krænkelse af 
børns menneskerettigheder;

24. understreger, at mental sundhed er en vigtig del af retten til sundhed og trivsel, og at der 
er forskel på, hvordan problemer med den mentale sundhed påvirker mænd og kvinder; 
fremhæver vigtigheden af at vedtage en kønsfølsom tilgang til forskning i og behandling 
af psykiske sygdomme, af generelt at inddrage mental sundhed og af effektive 
kommunikationsstrategier til bekæmpelse af kønsstereotyper med hensyn til mental 
sundhed; opfordrer til indsamling og analyse af kønsopdelte data i sundhedssektoren for 
at udligne forskelle i kvaliteten af den behandling, der tilbydes mænd og kvinder, 
samtidig med at de centrale principper i EU's databeskyttelseslovgivning og EU's 
grundlæggende rettigheder samt den nationale lovgivning respekteres; minder om, at 
senere diagnosticering, utilstrækkelig behandling og mangel på deltagelse af kvinder i 
studier alle er udbredte problemer for så vidt angår kvinders adgang til 
sundhedsbehandling af høj kvalitet.
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