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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik
(2019/2167(INI))

Europa-Parlamentet

– der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling, navnlig mål 5 og 16,

– der henviser til FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder (CEDAW),

– der henviser til prioriteterne for det strategiske partnerskab mellem FN og EU om 
fredsstøttende operationer og krisestyring for perioden 2019-2021, der blev godkendt af 
Rådet den 18. september 2018, med kvinder, fred og sikkerhed som de overordnede 
prioriteter,

– der henviser til Beijingerklæringen fra 1995 og Beijinghandlingsprogrammet fra den 
fjerde verdenskonference om kvinder og resultaterne af revisionskonferencerne,

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed af 
31. oktober 2000 og dens opfølgningsresolutioner 1820 (19. juni 2008), 1888 (30. 
september 2009), 1889 (5. oktober 2010), 1960 (16. december 2010), 2106 (24. juni 
2013), 2122 (18. oktober 2013), 2242 (13. oktober 2015), 2467 (23. april 2019) og 2493 
(29. oktober 2019),

– der henviser til den aftale, der blev vedtaget på den 21. partskonference (COP21) under 
FN’s rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) i Paris den 12. december 2015 
(Parisaftalen),

– der henviser til EU's og FN's Spotlightinitiativ,

– der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2018 om kvinder, fred og 
sikkerhed,

– der henviser til EU's strategiske tilgang til kvinder, fred og sikkerhed og dens 
handlingsplan 2019-2024,

– der henviser til EU's kønshandlingsplan 2016-2020 (GAP II), der blev vedtaget af Rådet 
den 26. oktober 2015, og den årlige gennemførelsesrapport herom,

– der henviser til sin beslutning af 31. maj 2018 om gennemførelse af det fælles 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2015)0182) om ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via 
EU's eksterne forbindelser 2016-20201 og af 25. november 2010 om tiårsdagen for FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed2,

– der henviser til den europæiske konsensus om udvikling af 19. maj 2017,

1 EUT C 76 af 9.3 2020, s. 168.
2 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 56.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2020 om EU's strategi for 
ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025 (COM(2020)0152),

– der henviser til de operationelle retningslinjer for missionens ledelse og personale om 
integration af kønsaspektet fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten) af 8. oktober 2018,

– der henviser til dokumentet med titlen "Gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds 
resolutioner om kvinder, fred og sikkerhed som led i FSFP-missioner og ‑operationer", 
der blev vedtaget af Rådet den 22. marts 2012,

– der henviser til de opgraderede generelle adfærdsstandarder for FSFP-missioner og -
operationer af 22. januar 2018,

– der henviser til EU-Udenrigstjenestens strategi for ligestilling og lige muligheder 2018-
2023 fra november 2017,

– der henviser til EU-Udenrigstjenestens rapport af 10. november 2016 om 
baselineundersøgelsen om integration af menneskerettighederne og kønsspørgsmål i 
EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik,

– der henviser til EU-Udenrigstjenestens globale strategi for Den Europæiske Unions 
udenrigs- og sikkerhedspolitik fra juni 2016,

– der henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 5, og artikel 21, 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 forretningsordenens artikel 54,

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

A. der henviser til, at princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd er en af EU's 
kerneværdier, og at kønsmainstreaming derfor bør gennemføres og integreres i alle EU's 
aktiviteter og politikker; der henviser til, at EU bør bidrage til at skabe en verden, hvor 
alle mennesker, uanset køn, seksuel orientering, race og evner, kan leve fredeligt og 
nyde de samme rettigheder og muligheder for at indfri deres potentiale;

B. der henviser til, at kvinder og piger er særligt berørt af vold, fattigdom, væbnede 
konflikter og konsekvenserne af klimakrisen; der henviser til, at der er en stigende 
global tendens i retning af autoritære principper og et voksende antal fundamentalistiske 
grupper, og at begge dele er forbundet med tilbagegangen med hensyn til kvinders 
rettigheder og LGBTIQ+-rettigheder; der henviser til, at enhver forståelse af sikkerhed, 
der fokuserer på stater frem for mennesker, er mangelfuld og ikke vil føre til fred;

C. der henviser til, at lande som Sverige, Frankrig, Canada og Mexico for nylig har 
vedtaget og gennemført rammer, der har til formål at gøre fremskridt i retning af en 
kvindeorienteret udenrigspolitik; der henviser til, at en politik af denne type sætter 
spørgsmålstegn ved den eksisterende magtbalance og sigter mod at definere samspillet 
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med andre stater og bevægelser på en måde, som: for det første prioriterer ligestilling 
mellem kønnene og beskytter og fremmer kvinders og andre traditionelt marginaliserede 
gruppers menneskerettigheder, for det andet sikrer dem fair adgang til sociale, 
økonomiske og politiske ressourcer og deltagelse på alle niveauer, for det tredje afsætter 
betydelige ressourcer til at opfylde denne vision og via gennemførelsen af den forsøger 
at ødelægge mandsdominerede magtstrukturer på alle dens indflydelsesniveauer, og som 
for det fjerde informeres af forkæmpere for kvinders menneskerettigheder og af 
civilsamfundet; der henviser til, at alle EU's fremtidige udenrigs- og 
sikkerhedspolitikker bør sigte mod at nå disse mål;

D. der henviser til, at Danmark, Schweiz og Norge fører en udenrigspolitik med stort fokus 
på ligestilling mellem kønnene; der henviser til, at Spanien, Luxembourg, Cypern og 
Tyskland har meddelt, at de agter at gøre ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
deres udenrigspolitik; der henviser til, at den nye Kommission har gjort ligestilling 
mellem kønnene til en af sine vigtigste prioriteter på alle politikområder;

E. der henviser til, at EU's strategiske tilgang til kvinder, fred og sikkerhed udgør et 
betydeligt fremskridt med hensyn til EU's engagement i dagsordenen for kvinder, fred 
og sikkerhed;

F. der henviser til, at GAP II udgjorde et vigtigt skridt fremad med hensyn til at fremme 
ligestilling mellem kønnene i EU's eksterne forbindelser, men at gennemførelsen af den 
stadig er præget af en række mangler såsom et snævert anvendelsesområde, manglende 
kønsbudgettering, manglende engagement fra EU's ledere og manglende institutionel 
arkitektur og institutionelle incitamenter til at motivere og støtte personalet på passende 
vis;

G. der henviser til, at der i GAP II er fastsat et mål om at integrere kønsaspektet i 85 % af 
alle nye initiativer inden 2020; der henviser til, at kønsaspektet – på trods af de 
fremskridt, der er gjort – kun blevet integreret i mellem 55 % og 68 % af de nye 
programmer;

H. der henviser til, at kvinder i høj grad er underrepræsenteret i politik, navnlig inden for 
udenrigspolitik og international sikkerhed; der henviser til, at der i EU er seks 
kvindelige forsvarsministre, og at kun tre ud af de 27 udenrigsministre er kvinder;

I. der henviser til, at mænd bestrider 75 % af mellemlederstillingerne i EU-
Udenrigstjenesten og 87 % af de øverste lederstillinger; der henviser til, at 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har forpligtet sig til at nå målet om, at 40 % af 
lederstillingerne skal bestrides af kvinder ved udløbet af hans mandat; der henviser til, 
at de seneste udnævnelser, han har foretaget, har resulteret i en struktur, der 
udelukkende består af mandlige vicegeneralsekretærer;

J. der henviser til, at der er gjort fremskridt med hensyn til seksuel og reproduktiv sundhed 
og rettigheder i hele verden, men at der fortsat er betydelige mangler, og at der fortsat er 
risiko for tilbagegang; der henviser til, at antallet af EU-tiltag vedrørende seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder faldt i 2018, og at Kommissionens tjenestegrene 
iværksatte det laveste antal globale tiltag vedrørende ligestilling mellem kønnene med 
en tilknytning til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder;
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K. der henviser til, at det arbejde, der udføres af rådgivere i og kontaktpunkter for 
kønsspørgsmål, er afgørende for at omsætte EU's politikker om ligestilling mellem 
kønnene og om kvinder, fred og sikkerhed til analyser, planlægning, gennemførelse og 
evalueringer samt til at fremme integrationen af kønsperspektivet i de daglige opgaver 
og operationer; der henviser til, at rådgivere i og kontaktpunkter for kønsspørgsmål står 
over for en lang række udfordringer i forbindelse med udøvelsen af deres hverv;

L. der henviser til, at kun en tredjedel af alle EU-delegationerne arbejder med rettigheder 
for LGBTIQ+-personer; der henviser til, at EU's LGBTIQ+-retningslinjer ikke anvendes 
ensartet, og at gennemførelsen af dem i høj grad afhænger af delegationschefernes viden 
og interesse og ikke af respekten for en strukturel tilgang;

M. der henviser til, at begrænset finansiering og underbemanding er grundlæggende 
hindringer for gennemførelsen af EU's mål om ligestilling mellem kønnene; der 
henviser til, at der også mangler sammenhæng i politikkerne på ligestillingsområdet, og 
at der endnu ikke findes et fælles system til fremme af en identisk forståelse og 
gennemførelse af kønsmainstreaming i EU-institutionerne;

1. opfordrer EU og dets medlemsstater til at forpligte sig til at gøre fremskridt i retning af 
en udenrigs- og sikkerhedspolitik, der indeholder en ligestillingsfremmende vision og 
sætter behovet for at bekæmpe ulige strukturer og magtforbindelser i centrum; 
understreger behovet for, at en sådan politik baseres på grundige kønsspecifikke 
analyser og systematiske kønsspecifikke konsekvensanalyser, og at kvinder og personer 
med forskellig baggrund sikres en meningsfuld og ligelig rolle på alle niveauer og i alle 
stadier af beslutningsprocessen;

2. glæder sig over Kommissionens forslag om at foretage en revision og fremlægge en ny 
EU-kønshandlingsplan III i 2020; understreger, at dette dokument skal være udformet 
som en meddelelse for at sikre, at det gennemføres effektivt; glæder sig over EU's 
handlingsplan om kvinder, fred og sikkerhed og opfordrer til en robust gennemførelse 
heraf; glæder sig over beslutningen om at forny EU's handlingsplan vedrørende 
menneskerettigheder og demokrati og opfordrer til, at der i handlingsplanen medtages 
kønsmainstreaming og målrettede foranstaltninger til fremme af ligestilling mellem 
kønnene og kvinders rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder;

3. opfordrer til yderligere politikkohærens og koordinering i forbindelse med 
gennemførelsen af de mange tilsagn om ligestilling mellem kønnene, som indgår i EU's 
optræden udadtil; understreger, at EU's strategiske tilgang bør knyttes til og 
synkroniseres med den nye GAP III, og opfordrer til, at EU's handlingsplan fra 2019 om 
kvinder, fred og sikkerhed medtages i GAP III som et særskilt kapitel;

Ligestilling mellem mænd og kvinder som et vejledende princip i EU's optræden udadtil

4. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionens relevante tjenestegrene og 
medlemsstaterne til systematisk at integrere kønsmainstreaming og et tværgående 
perspektiv i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik;

5. understreger, at det er nødvendigt at sikre fortsat engagement på højeste politiske plan i 
forbindelse med gennemførelsen af GAP III; anmoder om, at det i GAP III præciseres, 
at 85 % af den officielle udviklingsbistand bør gå til programmer, der har ligestilling 
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mellem kønnene som et væsentligt eller primært mål, og at 20 % af den officielle 
udviklingsbistand inden for denne bredere forpligtelse bør tildeles programmer, der har 
ligestilling mellem kønnene, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, 
som et primært mål; opfordrer til yderligere målrettede tiltag med henblik på at opnå 
ligestilling mellem kønnene; opfordrer endvidere til, at den nye plan styrket kvalitative 
analyser og bevæger sig ud over "kasseafkrydsningslogikken" for at vurdere sådanne 
programmers reelle virkninger med hensyn til at fremme ligestillingen mellem kønnene;

6. anbefaler, at GAP III ledsages af klare, målbare, tidsbestemte succesindikatorer, 
herunder tildeling af ansvar til forskellige aktører, med klare målsætninger for hvert 
partnerland, som skal udarbejdes sammen med partnerlandet og 
civilsamfundsorganisationer;

7. opfordrer til specifik øremærket finansiering til ligestilling mellem kønnene inden for 
rammerne af den foreslåede forordning om instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) og til færre administrative 
begrænsninger med henblik på at give lokale og små civilsamfundsorganisationer 
adgang til finansiering; understreger, at det er vigtigt at sikre, at partnerne kan regne 
med at modtage tilstrækkelige finansielle midler til kønsmainstreaming;

Fokus på køn og mangfoldighed i EU's institutionelle kultur i hovedkvarteret og i 
delegationerne

8. opfordrer medlemsstaterne til at nedsætte en formel rådsgruppe om ligestilling mellem 
kønnene;

9. glæder sig over det arbejde, som EU-Udenrigstjenestens ledende rådgiver for 
kønsspørgsmål har udført; beklager imidlertid, at der er afsat begrænset kapacitet til 
denne stilling for så vidt angår personale og ressourcer, og opfordrer til, at stillingens 
indehaver skal rapportere direkte til NF/HR; opfordrer NF/HR til, at der i EU-
Udenrigstjenesten oprettes en organisatorisk afdeling om ligestilling mellem kønnene 
og dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed, og til, at hvert direktorat i EU-
Udenrigstjenesten får en fuldtidsrådgiver i kønsspørgsmål, som skal rapportere direkte 
til den ledende rådgiver for kønsspørgsmål;

10. bifalder EU-Udenrigstjenestens strategi for ligestilling og lige muligheder 2018-2023, 
men beklager manglen på specifikke og målbare mål; opfordrer til, at den ajourføres 
med henblik på at medtage konkrete og bindende mål for tilstedeværelsen af kvinder i 
lederstillinger; anbefaler at fastsætte et mål om, at 50 % af lederstillingerne skal 
bestrides af kvinder, herunder stillingerne som delegationschefer og chefer for FSFP-
missioner og -operationer; beklager desuden manglen på andre mål for mangfoldighed 
og generel mangfoldighed i EU-institutionerne, navnlig hvad angår race, evner og etnisk 
baggrund;

11. opfordrer NF/HR til at sikre, at cheferne for EU-delegationerne i udlandet har et formelt 
ansvar for at sikre, at ligestilling mellem kønnene mainstreames i alle aspekter af 
delegationens arbejde, og at de forpligtes til at aflægge rapport herom; opfordrer 
endvidere NF/HR til at sikre, at der er et fuldtidskontaktpunkt for kønsspørgsmål i EU-
delegationerne;

12. understreger, at det ikke er muligt at opnå ligestilling mellem kønnene uden 
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kønsorienteret lederskab; opfordrer i denne forbindelse til obligatorisk uddannelse i 
ligestilling mellem kønnene for alle mellem- og topledere i EU-Udenrigstjenesten og 
chefer/øverstbefalende for FSFP-missioner og -operationer;

Prioritering af beskyttelse og fremme af kvinders rettigheder og kvinders deltagelse

13. opfordrer EU og medlemsstaterne til at overholde alle internationale forpligtelser i 
forbindelse med den globale dagsorden for ligestilling mellem kønnene; opfordrer dem 
endvidere til at tilskynde partnerstaterne til – og støtte dem i – at ophæve de forbehold, 
de har taget med hensyn til CEDAW, og til at gennemføre erklæringen og 
handlingsplanen fra FN's fjerde internationale kvindekonference i Beijing i 1995, 
herunder gennem lovgivning;

14. opfordrer NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at sikre, at EU's 
retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere gennemføres fuldt ud, og til 
at vedtage et bilag med henblik på at anerkende og udvikle yderligere strategier og 
værktøjer, så der kan sættes bedre og mere effektivt ind for at forebygge den specifikke 
situation, som forkæmpere for kvinders menneskerettigheder befinder sig i, og for at 
bekæmpe de trusler og risikofaktorer, de udsættes for;

15. opfordrer EU-delegationerne til at overvåge tilbagegangen med hensyn til ligestilling 
mellem kønnene og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og tendensen til 
indskrænkning af civilsamfundets råderum og til at træffe konkrete foranstaltninger til 
at beskytte dem; opfordrer indtrængende Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, 
medlemsstaterne og cheferne for EU-delegationerne til at sikre politisk og finansiel 
støtte til lokale civilsamfundsorganisationer, herunder kvindeorganisationer og 
menneskerettighedsforkæmpere, og til at gøre samarbejde og samråd med dem til et 
standardelement i deres arbejde;

°

° °

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


