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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder inden 
for rammerne af kvinders sundhed
(2019/2165(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD) i 
Kairo i 1994 og handlingsprogrammet herfra samt resultaterne af 
gennemgangskonferencerne,

– der henviser til Nairobierklæringen af 1. november 2019 om 25-året for den 
internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD25) med titlen 
"Accelerating the Promise" og til de nationale og partneres tilsagn og samarbejdstiltag, 
der blev bebudet på Nairobitopmødet,

– der henviser til Beijinghandlingsprogrammet og resultaterne af 
gennemgangskonferencerne,

– der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget den 25. 
september 2015 og trådte i kraft den 1. januar 2016, og navnlig mål 3, 5 og 16 for 
bæredygtig udvikling,

– der henviser til Contraception Atlas fra 2017, 2018, 2019 og 2020, som indeholder en 
oversigt over adgangen til prævention i det geografiske Europa og fremhæver 
ulighederne på kontinentet samt den omstændighed, at det uopfyldte behov for 
prævention i nogle dele af Europa stort set er gået ubemærket hen,

– der henviser til CEDAW's generelle henstilling nr. 21 (1994), nr. 24 (1999), nr. 28 
(2010), nr. 33 (2015) og nr. 35 (2017),

– der henviser til artikel 12 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder,

– der henviser til den generelle bemærkning nr. 22 af 2. maj 2016 om retten til seksuel og 
reproduktiv sundhed fra FN's Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle 
Rettigheder,

– der henviser til artikel 2, 7, 17 og 26 i den internationale konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder,

– der henviser til FN's Menneskerettighedskomités generelle bemærkning nr. 36 af 30. 
oktober 2018 om artikel 6 om retten til livet i den internationale konvention om 
borgerlige og politiske rettigheder,

– der henviser til FN's særlige rapportørs interimsrapport af 3. august 2011 om ethvert 
menneskes ret til at nyde den højst opnåelige fysiske og psykiske sundhed,
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– der henviser til FN's særlige rapportørs rapport af 4. april 2016 om ethvert menneskes 
ret til at nyde den højst opnåelige fysiske og psykiske sundhed,

– der henviser til FN's særlige rapportørs rapporter om vold mod kvinder, dens årsager og 
konsekvenser, herunder rapporten af 11. juli 2019 om en menneskerettighedsbaseret 
tilgang til mishandling og vold mod kvinder i reproduktive sundhedsydelser med fokus 
på fødsler og obstetrisk vold,

– der henviser til WHO's erklæring fra 2015 om forebyggelse og udryddelse af manglende 
respekt og mishandling i forbindelse med fødsler,

– der henviser til rapporten af 16. september 2019 om obstetrisk og gynækologisk vold fra 
Europarådets Komité om Ligestilling og Ikkeforskelsbehandling;

– der henviser til Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og 
levering af varer og tjenesteydelser1,

– der henviser til FN's arbejdsgruppes rapport af 8. april 2016 om forskelsbehandling af 
kvinder i lovgivningen og i praksis, som blev forelagt på Menneskerettighedsrådets 32. 
samling i juni 2016,

– der henviser til afsnit II i FN's arbejdsgruppes rapport af 11. maj 2015 om spørgsmålet 
om forskelsbehandling af kvinder i lovgivningen og i praksis,

– der henviser til afsnit III i FN's arbejdsgruppes rapport af 8. april 2016 om spørgsmålet 
om forskelsbehandling af kvinder i lovgivningen og i praksis,

– der henviser til FN's særlige rapportørs rapport af 10. januar 2019 om situationen for 
menneskerettighedsforkæmpere,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 
om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 
2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler3,

– der henviser til fælleserklæringen af 19. november 2018 fra Rådet og repræsentanterne 
for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Europa-
Kommissionen, med titlen "Den nye europæiske konsensus om udvikling: Vores 
verden, vores værdighed, vores fremtid", hvori EU bekræfter sit tilsagn om at fremme, 
beskytte og opfylde den enkeltes ret til at have fuld kontrol over og frit og ansvarligt at 
kunne bestemme i spørgsmål vedrørende sin seksualitet og seksuelle og reproduktive 
sundhed uden forskelsbehandling, tvang eller vold,

– der henviser til sin beslutning af 14. november 2019 om kriminalisering af 

1 EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
2 EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45.
3 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.
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seksualundervisning i Polen4,

– der henviser til beslutning af 13. februar 2019 om konstatering af tilbagegang med 
hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU5,

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2017 om fremme af ligestilling mellem 
kønnene i forbindelse med mental sundhed og klinisk forskning6,

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), som blev vedtaget af 
Rådet den 7. marts 2011,

– der henviser til Rådets henstilling af 2. december 2003 om kræftscreening7,

– der henviser til de europæiske retningslinjer af 7. maj 2008 for kvalitetssikring i 
forbindelse med livmoderhalskræftscreening og til de europæiske retningslinjer af 12. 
april 2006 for kvalitetssikring i forbindelse med brystkræftscreening og diagnose,

– der henviser til Europarådets menneskerettighedskommissærs baggrundsdokument fra 
december 2017 om kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i Europa,

– der henviser til WHO's strategi 2017-2021 for kvinders sundhed og trivsel i WHO's 
europæiske region og 2016-handlingsplanen om seksuel og reproduktiv sundhed: 
opfyldelse af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling i Europa – ingen må lades i 
stikken,

– der henviser til WHO's globale strategi 2016-2030 for kvinders, børns og unges 
sundhed,

– der henviser til standarderne for seksualundervisning i Europa: en ramme for politiske 
beslutningstagere, uddannelses- og sundhedsmyndigheder og specialister, der er 
udarbejdet af WHO's regionale kontor for Europa og det tyske forbundskontor for 
sundhedsundervisning (BZgA), og til UNESCO's internationale tekniske vejledning i 
seksualundervisning: en evidensbaseret tilgang,

– der henviser til afgørelsen af 30. marts 2009 fra Den Europæiske Komité for Sociale 
Rettigheder om kollektiv klage nr. 45/2007 fra Det Internationale Center for Retlig 
Beskyttelse af Menneskerettigheder (INTERIGHTS) mod Kroatien og den generelle 
bemærkning nr. 15 af 17. april 2013 fra FN's Komité for Barnets Rettigheder om 
barnets ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand (artikel 24), hvori det 
understreges, at unge bør have adgang til passende og objektive oplysninger om 
seksuelle og reproduktive spørgsmål,

– der henviser til FN's Befolkningsfonds statusrapport om udviklingen i verdens 
befolkning fra 2019 med titlen "Unfinished Business: the pursuit of rights and choices 
FOR ALL",

4 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0058.
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0111.
6 EUT C 252 af 18.7.2018, s. 99.
7 EUT L 327 af 16.12.2003, s. 34.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A9-
0000/2020),

A. der henviser til, at seksuel og reproduktiv sundhed er en tilstand af fysisk, 
følelsesmæssigt, mentalt og socialt velvære i forbindelse med alle aspekter af seksualitet 
og reproduktion, og ikke blot et fravær af dysfunktion, sygdom eller dødsfald, og at 
enhver har ret til at træffe beslutninger om sin krop8;

B. der henviser til, at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er baseret på alle 
menneskers ret til, at deres fysiske integritet og personlige autonomi respekteres, til at 
definere deres seksuelle orientering og kønsidentitet, til at bestemme hvorvidt, med 
hvem og hvornår de vil være seksuelt aktive, til at bestemme, hvorvidt, hvornår og med 
hvem de vil giftes, og hvorvidt, hvornår og hvordan de vil have et eller flere børn, og til 
at have adgang til den information og støtte, der er nødvendig for at opnå ovenstående9;

C. der henviser til, at seksuelle og reproduktive rettigheder anerkendes som 
menneskerettigheder i den internationale og europæiske 
menneskerettighedslovgivning10;

D. der henviser til, at krænkelser af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder udgør 
krænkelser af menneskerettighederne, navnlig retten til liv, fysisk og mental integritet, 
lighed, ikkeforskelsbehandling, sundhed og uddannelse; der henviser til, at krænkelser 
af kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder er en form for vold mod 
kvinder og piger;

E. der henviser til, at EU ganske vist har nogle af verdens højeste standarder for seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder, men at der stadig er udfordringer, manglende 
adgang, huller og ulighed;

F. der henviser at udfordringerne og hindringerne i forbindelse med seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder omfatter: manglende adgang, nægtelse af lægebehandling 
baseret på personlige overbevisninger, kønsbaseret vold, gynækologisk og obstetrisk 
vold, mangel på omfattende seksualundervisning, nægtelse af adgang til 
information/uddannelse, mangel på tilgængelige præventionsmetoder, begrænset adgang 
til medicinsk assisteret fertilitetsbehandling, tvangssterilisation, høj forekomst af 
seksuelt overførte sygdomme og hiv, forskelle i mødredødelighed, høj forekomst af 
teenagegraviditeter, skadelige kønsstereotyper og praksisser såsom kvindelig 
kønslemlæstelse, tidlige ægteskaber, tvangsægteskaber, børneægteskaber og æresdrab;

G. der henviser til, at manglen på videnskabeligt nøjagtige oplyser krænker den enkeltes ret 

8 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights, The 
Lancet, London, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary
9 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights, The 
Lancet, London, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary
10 Europarådets menneskerettighedskommissær, Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, 
Europarådet, Strasbourg, 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-
rights-in-europe.

https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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til at træffe informerede valg om sin egen seksuelle og reproduktive sundhed og 
rettigheder;

H. der henviser til, at den væsentlige pakke af foranstaltninger vedrørende seksuel og 
reproduktiv sundhed omfatter: omfattende seksualundervisning, moderne 
præventionsmidler, pleje før, under og efter fødslen, jordemoderhjælp, obstetrisk pleje 
og pleje til nyfødte, sikre og lovlig abortydelser, forebyggelse og behandling af hiv og 
andre seksuelt overførte sygdomme, ydelser, der har til formål at afdække, forebygge og 
behandle seksuel og kønsbaseret vold, behandling af kræft i forplantningsorganerne og 
fertilitetsydelser;

I. der henviser til, at omfattende seksualundervisning fremmer informerede reproduktive 
valg;

J. der henviser til, at nogle medlemsstater stadig har love, der forbyder abort undtagen 
under nøje definerede omstændigheder, hvilket tvinger kvinder til at søge abort i 
dølgsmål, rejse til andre lande eller gennemføre graviditeten mod deres vilje, hvilket er 
en krænkelse af menneskerettighederne og en form for kønsbaseret vold;

K. der henviser til, at der ofte er hindringer for at få adgang til abort, selv når den er lovligt 
tilgængelig,

L. der henviser til, at ingen kvinde bør dø i barselsseng, og at evidensbaseret barselspleje 
er en menneskeret;

M. der henviser til, at modstandere af reproduktive rettigheder ofte bruger spørgsmål om 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som et middel til at appellere til de 
nationale interesser vedrørende opfyldelsen af de demografiske mål, hvorved de 
bidrager til udhulingen af demokratiet og de personlige frihedsrettigheder;

N. der henviser til, at der er gjort fremskridt med hensyn til kvinders rettigheder og seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder, men at modstanderne af reproduktive rettigheder 
ikke desto mindre har haft indflydelse på den nationale lovgivning og politik, idet de har 
forsøgt at undergrave seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, hvilket blev 
bemærket af Parlamentet i beslutningen om konstatering af tilbagegang med hensyn til 
kvinders rettigheder og ligestilling i EU og af Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder i rapporten af 22. november 2019 om Beijing +25 – femte 
gennemgang af gennemførelsen af Beijinghandlingsprogrammet i EU's medlemsstater;

Konsensusskabelse og håndtering af udfordringerne i forbindelse med seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder som EU-udfordringer

1. opfordrer EU, dets organer og agenturer til at støtte og fremme adgangen til ydelser 
inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og opfordrer medlemsstaterne 
til at sikre adgang til et fuldt udbud af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og 
til at fjerne alle hindringer for fuld adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder;

2. opfordrer i overensstemmelse med nærhedsprincippet og de nationale kompetencer 
medlemsstaterne til at sikre alle menneskers ret til at træffe deres egne informerede valg 
om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder;
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3. opfordrer medlemsstaterne til at imødegå udfordringerne i forbindelse med adgang til 
og udøvelse af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og sikre, at ingen bliver 
ladt i stikken ved ikke at kunne udøve deres ret til sundhed;

4. minder om, at alle politikker om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder bør 
bygge på pålidelig og objektiv dokumentation fra organisationer som WHO, andre FN-
agenturer og Europarådet;

5. fremhæver Europarådets menneskerettighedskommissærs opfordring til 
medlemsstaterne11 om at sikre tilstrækkelige budgetmidler til seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder og sikre tilgængeligheden af tilstrækkelige menneskelige 
ressourcer;

Seksuel og reproduktiv sundhed som et væsentligt element i et godt helbred

6. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde effektive strategier og 
overvågningsprogrammer, der sikrer adgang til et fuldt udbud af ydelser inden for 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder;

7. minder om, at alle medicinske indgreb i forbindelse med seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder skal foretages med fuldt informeret samtykke;

a) Omfattende seksualundervisning gavner unge

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre adgang til videnskabeligt nøjagtig 
og omfattende seksualundervisning for alle skolebørn på primær- og sekundærtrinnet i 
overensstemmelse med WHO's standarder;

9. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe udbredelsen af diskriminerende og usikker 
misinformation om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder;

b) Moderne prævention som en strategi til opnåelse af ligestilling mellem kønnene

10. opfordrer medlemsstaterne til at sikre adgang til præventionsmetoder og dermed sikre 
den grundlæggende ret til sundhed;

11. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at prævention er omfattet af nationale 
godtgørelsesordninger og sundhedspolitikker, og til at anerkende, at denne dækning bør 
udvides til at omfatte alle personer i den reproduktive alder;

c) Sikker og lovlig abort, der er forankret i kvinders sundhed og rettigheder

12. gentager, at abort skal være en frivillig beslutning baseret på en kvindes anmodning 
fremsat af egen fri vilje i overensstemmelse med de medicinske standarder, der er 
baseret på WHO's retningslinjer, og opfordrer medlemsstaterne til at sikre adgang til 
sikker og lovlig abort;

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at regulere hindringer for lovlig abort og 

11 Europarådets menneskerettighedskommissær, Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, 
Europarådet, Strasbourg, 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-
rights-in-europe

https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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minder om, at de har et ansvar for at sikre, at kvinder har adgang til deres lovfæstede 
rettigheder;

14. opfordrer medlemsstaterne til at gennemgå deres nationale retlige bestemmelser om 
abort og bringe dem i overensstemmelse med internationale 
menneskerettighedsstandarder og regional bedste praksis ved at sikre, at abort på en 
kvindes anmodning er lovlig i den tidlige graviditet og endda senere, hvis kvindens 
helbred eller liv er i fare;

d) Barselspleje til alle

15. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at alle kvinder har 
adgang til evidensbaseret barselspleje til en overkommelig pris;

16. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe fysisk og verbal mishandling, herunder 
gynækologisk og obstetrisk vold, som udgør former for kønsbaseret vold;

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som grundlaget for ligestilling mellem 
kønnene, demokrati og udryddelse af kønsbaseret vold

17. opfordrer medlemsstaterne til at udøve deres beføjelser på området for seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder ved at stræbe efter at beskytte 
menneskerettighederne, navnlig retten til sundhed, og gennemføre en bred vifte af 
ydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed og sikre, at princippet om 
ikkeforringelse respekteres;

18. opfordrer kommissæren med ansvar for demokrati og demografi til at anlægge en 
menneskerettighedsbaseret tilgang til håndteringen af de demografiske udfordringer og 
sikre, at alle borgere i EU fuldt ud kan realisere deres seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder, og til at konfrontere de personer, der bruger seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder som et middel til at underminere EU's værdier og 
demokratiet;

19. opfordrer kommissæren med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed til at fremme og 
beskytte seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og til at medtage dem i den 
næste EU-strategi for folkesundhed;

20. opfordrer kommissæren med ansvar for ligestilling til at fremme og beskytte seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder og til at medtage dem i den næste EU-strategi for 
ligestilling mellem kønnene;

21. opfordrer kommissæren med ansvar for internationale partnerskaber til at opretholde 
den europæiske konsensus om udvikling og målene for bæredygtig udvikling, navnlig 
mål 3.7 og 5.6, for at sikre, at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder fortsat 
prioriteres højt i alle EU's eksterne aktiviteter;

22. opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats for at imødegå tilbagegangen med 
hensyn til kvinders rettigheder;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er et af de centrale spørgsmål i drøftelserne om 
menneskerettigheder, og de er uløseligt forbundet med virkeliggørelsen af den grundlæggende 
ret til sundhed samt opnåelsen af ligestilling mellem kønnene og afskaffelsen af kønsbaseret 
vold. 

Denne betænkning kommer på et afgørende tidspunkt i EU, hvor tilbagegangen med hensyn 
til kvinders rettigheder og forringelsen af disse er stigende og bidrager til at udhule de 
erhvervede rettigheder og bringe kvinders sundhed i fare. Europa-Parlamentet har udtrykt 
bekymring over dette, senest i beslutningen om konstatering af tilbagegang med hensyn til 
kvinders rettigheder og ligestilling i EU1, hvori seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder 
nævnes som et af de vigtigste mål for denne tilbagegang. 

I betragtning af den nuværende situation i EU er det EU-institutionernes ansvar at fremme og 
støtte seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt kvinders generelle trivsel, sundhed, 
sikkerhed og liv. Som anført i Europa-Parlamentets beslutning om kriminalisering af 
seksualundervisning i Polen2 og i henhold til Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed knyttet til en række menneskerettigheder, og medlemsstaterne og EU-institutionerne 
er ansvarlige for at sikre en høj kvalitet med hensyn til seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder. EU's fælles holdning skal være menneskerettighedsbaseret og i overensstemmelse 
med alle internationale menneskerettighedsstandarder. Tilbagegangen med hensyn til 
kvinders rettigheder har direkte indflydelse på afdemokratiseringsprocesserne i EU, eftersom 
de koordineres af aktører, der bruger seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som et 
middel til at opnå de såkaldte demografiske mål, hvorved de bidrager til at udhule 
demokratiet og de personlige frihedsrettigheder. Spørgsmålet om seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder som et menneskerettighedsspørgsmål er uløseligt forbundet med 
spørgsmålet om demokrati, eftersom der er tale om en ramme fra folket til folket, som ikke 
kan opfyldes uden den højeste standard for beskyttelse af menneskerettighederne. 

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder henhører under medlemsstaternes 
kompetenceområde, og derfor har de ansvaret for at sikre adgang til et fuldt udbud af ydelser 
inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Seksuelle og reproduktive 
rettigheder er anerkendt som menneskerettigheder i den internationale og europæiske 
menneskerettighedslovgivning3, og krænkelser af seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder udgør brud på menneskerettighederne. Alle udfordringer i forbindelse med seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder i medlemsstaterne udgør fælles europæiske 
udfordringer. Dette er ikke blot et politisk og socialt spørgsmål for EU, men også et 
sundhedsspørgsmål, som kræver en samlet tilgang.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anerkender, at der er behov for universel adgang til 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_DA.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_DA.html 
3 Se Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, Europarådets 
menneskerettighedskommissær, Europarådet, 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-
and-reproductive-rights-in-europe 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_DA.html
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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seksuel og reproduktiv sundhed som en del af retten til sundhed4, og gentager det tilsagn, der 
blev givet i i ICPD's handlingsprogram5 om at sikre universel adgang til ydelser inden for 
seksuel og reproduktiv sundhed. Drøftelserne må ikke dreje sig om, hvorvidt der skal sikres 
adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, men derimod hvordan dette skal 
gøres, således at der sikres universalitet, tilgængelighed og prisoverkommelighed i 
forbindelse med et fuldt udbud af ydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder, og så retten til sundhed sikres. Denne betænkning vil fokusere på nogle få 
centrale områder inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, men ordføreren 
understreger, at visse andre emner vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, 
som ikke vil blive drøftet i detaljer, giver anledning til bekymring, der skal gøres noget ved, 
muligvis ved hjælp af særskilte betænkninger (f.eks. om surrogatmoderskab). 

Ifølge FN's Befolkningsfond6 er omfattende seksualundervisning en rettighedsbaseret og 
kønsfokuseret tilgang til seksualundervisning. Den omfatter videnskabeligt nøjagtige 
oplysninger om menneskets udvikling, anatomi og reproduktive sundhed samt oplysninger 
om prævention, fødsel og seksuelt overførte sygdomme herunder hiv. 

I Europa-Parlamentets beslutning om kriminalisering af seksualundervisning i Polen7 
opfordres medlemsstaterne til at indføre omfattende alderssvarende seksual- og 
samlivsundervisning for unge i skolerne. Dette er af afgørende betydning for opfyldelsen af 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og for bekæmpelsen af kønsbaseret vold, 
seksuel udnyttelse, mishandling og usunde adfærdsmønstre i sociale relationer. Behovet for 
fuld adgang til omfattende seksualundervisning i alle primær- og sekundærskoler er nu mere 
presserende end nogensinde før, da der er en stigende grad af misinformation vedrørende 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Et eksempel herpå kommer fra en 
undersøgelse foretaget af openDemocracy, som afslørede, at kvinder i hele verden, herunder i 
EU, bevidst misinformeres for at forhindre, at de får adgang til abort8. Dette sætter kvinders 
liv på spil og hindrer deres ret til at træffe et informeret valg, men fraviger også de 
grundlæggende demokratiske principper og retten til frihed og information. Ud over at tackle 
det stigende antal bevidste misinformationskampagner og -bestræbelser er omfattende 
seksualundervisning også et af redskaberne til at bekæmpe kønsbaseret vold. 

Prævention sætter folk i stand til at træffe informerede valg om deres seksuelle og 
reproduktive sundhed, og ifølge WHO9 skønnes brugen af moderne præventionsmidler i 2017 
at have forhindret 308 millioner utilsigtede graviditeter. Situationen i hele Europa viser, at der 
stadig er behov for forbedringer, og at det afgørende spørgsmål er at sikre adgang for alle10. I 
de seneste år har fokus hovedsageligt ligget på hiv/aids, mens finansieringen af både 
familieplanlægning og reproduktiv sundhed er faldet. Dette er farligt og kan få alvorlige 
konsekvenser11. Adgang til moderne præventionsmetoder er en del af den grundlæggende ret 

4 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1 
5 https://www.unfpa.org/icpd 
6 https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education 
7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_DA.html 
8 https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-
across-latin-america/ 
9 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1 
10 https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf 
11 https://www.epfweb.org/node/110 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1
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til sundhed og skal derfor være tilgængelig for alle personer i den reproduktive alder. 

Ifølge Centre for Reproductive Rights12 bor 59 % af alle kvinder i den reproduktive alder i 
lande, der i vid udstrækning, tillader abort, mens 41 % af alle kvinder lever i lande med en 
restriktiv lovgivning. I EU er der kun én medlemsstat, der ikke tillader abort under nogen 
omstændigheder (Malta), og én medlemsstat, der kun tillader abort i meget begrænsede 
tilfælde med yderst restriktive tendenser (Polen). Det, der giver anledning til bekymring og 
skaber et presserende behov for en stærk reaktion fra EU's side, er den tydelige tilbagegang 
med hensyn til kvinders rettigheder, eftersom disse angreb især er rettet mod retten til sikker 
og lovlig abort. Det har alvorlige konsekvenser at begrænse adgangen til abort. WHO 
skønner, at der foretages 25 millioner usikre aborter hvert år, og at de ofte har fatale 
konsekvenser. Retlige begrænsninger af abort fører ikke til færre aborter, men tvinger i stedet 
kvinder til at sætte deres liv og helbred på spil ved at søge usikker abort. Ifølge Guttmacher 
Institute er antallet af aborter 37 pr. 1 000 personer i lande, der helt forbyder abort eller kun 
tillader abort for at redde en kvindes liv, og 34 pr. 1 000 personer i lande, der i vid 
udstrækning tillader abort. Dette er en forskel, som ikke er statistisk signifikant13. I EU fører 
dette ofte til, at kvinder rejser til andre medlemsstater for at få en abort, hvorved de bringer 
deres helbred og liv i fare. 

Selv når en abort er lovligt tilgængelig, er der hindringer for adgangen til den. Dette fører til 
krænkelser af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, men også til uligheder med 
hensyn til at opnå kvinders rettigheder i hele EU. En af de mest problematiske hindringer er 
nægtelse af lægebehandling på grundlag af personlige overbevisninger, som ofte handler om, 
at sundhedsprofessionelle ikke foretager aborter under henvisning til deres personlige 
overbevisning. Dette fratager ikke blot kvinder retten til sundhed og medicinske indgreb, men 
gør også, at der kan stilles spørgsmålstegn ved de offentlige henvisningssystemer. Ifølge 
Europa-Parlamentets undersøgelse om konsekvenserne af nægtelse af seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder af samvittighedsgrunde14 tillader den nationale lovgivning ofte 
sundhedsprofessionelle at fravælge at tilvejebringe varer og tjenesteydelser, som de er 
moralske modstandere af, herunder at udføre aborter eller udstede recepter på, sælge eller 
rådgive om præventionsmidler, idet den enkelte kan afvise at deltage i en aktivitet, som den 
pågældende mener er uforenelig med sin religiøse, moralske, filosofiske eller etiske 
overbevisning. I fremtiden bør dette håndteres som nægtelse af lægebehandling fremfor en 
såkaldt nægtelse af samvittighedsgrunde. Et stort antal medlemsstater (20+) giver ret til 
såkaldt nægtelse af samvittighedsgrunde, som også anerkendes i FN's instrumenter og den 
europæiske menneskerettighedskonvention. Det er værd at bemærke, at dette ikke er en 
absolut rettighed, og at Menneskerettighedsdomstolen har fastslået, at den ikke bør anvendes 
til at blokere for adgangen til de tjenesteydelser, som man lovligt har ret til. I praksis er det 
netop, hvad der sker dagligt i hele EU – kvinder har ikke adgang til deres lovfæstede ret til 
abort, da sundhedspersonalet nægter dem denne lægehjælp og offentlige hospitaler ikke 
etablerer offentlige henvisningssystemer. Dette er en åbenlys og mangesidet krænkelse og 
praktisk nægtelse af at udøve en allerede fastsat juridisk ret.

Et af de vigtigste emner i denne betænkning er en evidensbaseret barselspleje af høj kvalitet. 
WHO har udstedt en henstilling om respektfuld barselspleje, som betyder pleje, der 

12 https://reproductiverights.org/worldabortionlaws 
13 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/ 
14 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969
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tilrettelægges for og ydes til alle kvinder på en måde, som bevarer deres værdighed og 
privatliv, er fortrolig, sikrer, at de ikke kommer til skade eller mishandles, og muliggør et 
informeret valg og løbende hjælp under veerne og fødslen. Mødredødelighed er et vedvarende 
problem, navnlig blandt mindretal og sårbare grupper, og risikoen for alvorlig sygdom og 
dødsfald stiger i situationer, hvor der opstår komplikationer under fødslen. Over en tredjedel 
af dødsfald blandt mødre skyldes komplikationer, der opstår under veerne, fødslen eller 
umiddelbart efter fødslen15. Dette viser, at sådanne risici kan forebygges ved hjælp af 
barselspleje af høj kvalitet til alle. Det er en menneskeret at have adgang til sundhedsydelser 
og ikke at blive udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling, og begge dele 
henhører under det snævreste anvendelsesområde for ydelser inden for seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder Der er også et stigende antal rapporter om den vold, kvinder oplever i 
forbindelse med facilitetsbaserede fødsler og medicinske indgreb i tilknytning til plejen før, 
under og efter fødslen, og om generel gynækologisk og obstetrisk vold, som skal imødegås. 

Denne betænkning vil bidrage med en generel vurdering af situationen vedrørende seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder i hele EU, og målet er på ny at bekræfte EU's engagement 
i beskyttelsen af menneskerettighederne for så vidt angår retten til sundhed, fysisk og psykisk 
integritet, lighed, ikkeforskelsbehandling, sundhed og uddannelse. Den bekræfter på ny, at 
krænkelser eller nægtelse af adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder udgør 
krænkelser af menneskerettighederne og kønsbaseret vold, og at de derfor udgør en europæisk 
udfordring, der skal imødegås uden at afvige fra alle de værdier og principper, som Den 
Europæiske Union er bygget på, herunder demokrati, lighed og ikkevold. 

15 https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-
childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth 
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