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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:

A. der henviser til, at Beijingerklæringen understreger betydningen af kvinders lige 
rettigheder, muligheder og deltagelse i beslutningstagningen;

B. der henviser til, at EU's kønshandlingsplan III indeholder konkrete værktøjer og 
forpligtelser til at styrke EU's rolle med hensyn til at fremme ligestilling mellem 
kønnene;

C. der henviser til, at det anslås, at 736 millioner kvinder på verdensplan – næsten en 
tredjedel af alle kvinder – har været udsat for partnervold, seksuel vold eller begge dele 
mindst én gang i deres liv1;

1. gentager, at det er vigtigt at fremme ligestilling mellem kønnene og kvinders 
rettigheder, som er en integreret del af menneskerettighederne, demokrati og 
retsstatsprincippet;

2. beklager dybt den stigende vold mod kvinder og piger i hele verden; opfordrer til en 
større og målrettet indsats for at bekæmpe kvindedrab;

3. beklager, at kvinder stadig er underrepræsenteret i politiske og andre lederroller i hele 
verden; opfordrer EU og partnerlandene til at gennemføre foranstaltninger til at sikre 
fuld deltagelse og inklusion af kvinder;

4. fordømmer målrettet vold mod kvinder og piger under væbnede konflikter; opfordrer til 
en beslutsom indsats for at sætte en stopper for seksuel vold som krigsvåben;

5. opfordrer medlemsstaterne og de globale aktører til at optrappe bekæmpelsen af seksuel 
udnyttelse, tvangsarbejde og menneskehandel;

6. understreger, at børn, især piger, fortsat udsættes for vold og misbrug offline og online, 
herunder kvindelig kønslemlæstelse;

7. beklager, at millioner af piger verden over ikke har adgang til uddannelse;

8. fremhæver den usikre situation, som kvinder og piger, der er migranter, flygtninge og 
asylsøgere, befinder sig i før, under og efter deres rejse; opfordrer til en samordnet 
indsats for at imødekomme deres særlige behov, navnlig uledsagede pigers behov;

9. fremhæver, at LGBTIQ+-kvinder udsættes for intersektionel forskelsbehandling.

1 UN Women, "Facts and figures: Ending violence against women’, https://www.unwomen.org/en/what-we-
do/ending-violence-against-women/facts-and-figures. Tilgået den 24. september 2021.
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