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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de 
EU, in verband met de gezondheid van vrouwen
(2020/2215(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) van 1994 
in Caïro, het bijbehorende actieprogramma, en de resultaten van de 
toetsingsconferenties daarvan,

– gezien de verklaring van Nairobi over de ICPD25 van 1 november 2019 getiteld 
“Accelerating the Promise” (De belofte sneller nakomen) en gezien de nationale 
toezeggingen en de toezeggingen van partners, alsook de samenwerkingsacties die 
werden aangekondigd tijdens de top van Nairobi,

– gezien het actieprogramma van Peking en de resultaten van de toetsingsconferenties 
daarvan,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die op 25 september 2015 werd 
aangenomen en op 1 januari 2016 in werking is getreden, en met name de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 3, 5 en 16 daarvan,

– gezien de Contraception Atlas van 2017, 2018, 2019 en 2020, waarin een rangschikking 
is opgenomen met betrekking tot de toegang tot anticonceptie in Europa als geografisch 
gebied, en waarin wordt gewezen op ongelijkheden binnen het continent, alsook op het 
feit dat de onvervulde behoefte aan anticonceptie in sommige delen van Europa 
grotendeels onopgemerkt is gebleven,

– gezien de algemene aanbevelingen van het Comité voor de uitbanning van discriminatie 
van vrouwen (CEDAW) nr. 21 (1994), nr. 24 (1999), nr. 28 (2010), nr. 33 (2015) en 
nr. 35 (2017),

– gezien artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 
culturele rechten, 

– gezien algemene opmerking nr. 22 van het Comité inzake economische, sociale en 
culturele rechten van de VN van 2 mei 2016 over het recht op seksuele en reproductieve 
gezondheid,

– gezien de artikelen 2, 7, 17 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, 

– gezien algemene opmerking nr. 36 van het Comité voor de rechten van de mens van de 
VN van 30 oktober 2018 betreffende artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, over het recht op leven,

– gezien het tussentijds rapport van 3 augustus 2011 van de speciale rapporteur van de 
VN voor het recht van eenieder op de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en 
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geestelijke gezondheid,

– gezien het rapport van 4 april 2016 van de speciale rapporteur van de VN voor het recht 
van eenieder op de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en geestelijke 
gezondheid,

– gezien de rapporten van de speciale rapporteur van de VN inzake geweld tegen vrouwen 
en de oorzaken en gevolgen daarvan, waaronder het rapport van 11 juli 2019 over een 
op rechten gebaseerde aanpak van mishandeling en geweld ten aanzien van vrouwen bij 
dienstverlening op het gebied van reproductieve gezondheid, met bijzondere aandacht 
voor geweld tijdens de bevalling en verloskundig geweld,

– gezien de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 2015 over de 
preventie en uitbanning van mishandeling en gebrek aan respect tijdens de bevalling,

– gezien het verslag van het Comité gelijkheid en non-discriminatie van de Raad van 
Europa van 16 september 2019 betreffende verloskundig en gynaecologisch geweld,

– gezien Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en 
het aanbod van goederen en diensten1,

– gezien het rapport van de VN-Werkgroep discriminatie van vrouwen in het recht en in 
de praktijk van 8 april 2016, dat werd voorgesteld tijdens de 32e zitting van de VN-
Mensenrechtenraad in juni 2016,

– gezien deel II van het rapport van de VN-Werkgroep discriminatie van vrouwen in de 
wet en in de praktijk van 14 mei 2018, 

– gezien deel III van het rapport van de VN-Werkgroep discriminatie van vrouwen in de 
wet en in de praktijk van 8 april 2016,

– gezien het rapport van de speciale rapporteur van de VN voor de situatie van 
mensenrechtenverdedigers van 10 januari 2019,

– gezien Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 
betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg2,

– gezien Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 
2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik3,

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en 
de Commissie van 19 november 2018 getiteld “De nieuwe Europese consensus over 
ontwikkeling: onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst”, waarin de EU haar 

1 PB L 373 van 21.12.2004, blz. 37.
2 PB L 88 van 4.4.2011, blz. 45.
3 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.
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toewijding bevestigt aan het bevorderen, beschermen en garanderen van de uitoefening 
van het recht van elk individu om volledige zeggenschap te hebben, en in vrijheid en 
verantwoordelijkheid te beslissen over zaken die de eigen seksualiteit en seksuele en 
reproductieve gezondheid aangaan, zonder discriminatie, dwang of geweld,

– gezien zijn resolutie van 14 november 2019 over de criminalisering van seksuele 
voorlichting in Polen4,

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2019 over verslechteringen op het gebied van de 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU5,

– gezien zijn resolutie van 14 februari 2017 over de bevordering van gendergelijkheid in 
de geestelijke gezondheid en het klinisch onderzoek6,

– gezien het Europees pact voor gendergelijkheid (2011-2020), dat op 7 maart 2011 door 
de Raad is goedgekeurd,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 2 december 2003 over kankerscreening7,

– gezien de Europese richtsnoeren voor kwaliteitsborging op het gebied van de opsporing 
van baarmoederhalskanker van 7 mei 2008 en de Europese richtsnoeren voor 
kwaliteitsborging op het gebied van de opsporing en diagnose van borstkanker van 
12 april 2006,

– gezien de discussienota van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van 
Europa van december 2017 over de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen in Europa,

– gezien de strategie van de WHO betreffende de gezondheid en het welzijn van vrouwen 
voor de Europese regio 2017-2021 en het actieplan van 2016 inzake seksuele en 
reproductieve gezondheid: op weg naar de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling in Europa – niemand achterlaten,

– gezien de algemene strategie van de WHO voor de gezondheid van vrouwen, kinderen 
en adolescenten voor de periode 2016-2030,

– gezien de normen van het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO en het Duits 
federaal centrum voor gezondheidsvoorlichting (BZgA) inzake seksuele voorlichting in 
Europa: een kader voor beleidsmakers, onderwijs- en gezondheidsautoriteiten en 
-specialisten, en gezien de internationale technische richtsnoeren van de Unesco inzake 
seksuele voorlichting: een empirisch onderbouwde aanpak,

– gezien het besluit van het Europees Comité voor Sociale Rechten van 30 maart 2009 
inzake collectieve klacht nr. 45/2007 van het International Centre for the Legal 
Protection of Human Rights (INTERIGHTS) tegen Kroatië, en algemene opmerking 
nr. 15 van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind van 17 april 2013 over het 

4 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0058.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0111.
6 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 99.
7 PB L 327 van 16.12.2003, blz. 34.
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recht van het kind op het genot van het hoogst haalbare niveau van gezondheid 
(artikel 24), waarin wordt benadrukt dat adolescenten toegang moeten hebben tot 
passende en objectieve informatie over seksuele en reproductieve aangelegenheden,

– gezien het rapport van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties over de staat van 
de wereldbevolking 2019, getiteld “Unfinished business: the pursuit of rights and 
choices FOR ALL” (Onafgedane zaken: de uitoefening van rechten en keuzevrijheid 
voor iedereen),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (A9-
0000/2020),

A. overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid een toestand van fysiek, 
emotioneel, mentaal en maatschappelijk welzijn inhoudt in verband met alle aspecten 
van seksualiteit en voortplanting, niet louter de afwezigheid van disfunctie, gebreken of 
mortaliteit, en overwegende dat elk individu het recht heeft om beslissingen te nemen 
over zijn eigen lichaam8;

B. overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten gebaseerd zijn op het 
recht van elk individu op eerbiediging van zijn lichamelijke integriteit en persoonlijke 
autonomie; op het recht van elk individu om zijn seksuele gerichtheid en 
genderidentiteit te bepalen; om te beslissen of, met wie en wanneer men seksueel actief 
wenst te zijn; om te beslissen of, wanneer en met wie men wenst te trouwen en wanneer, 
of en op welke manier men een kind of kinderen wenst te krijgen; en om toegang te 
krijgen tot de nodige informatie en ondersteuning om al het bovenstaande te kunnen 
verwezenlijken9;

C. overwegende dat seksuele en reproductieve rechten in het internationaal en Europees 
recht inzake de mensenrechten worden erkend als mensenrechten10;

D. overwegende dat schendingen van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
schendingen van de mensenrechten zijn, met name het recht op leven, lichamelijke en 
geestelijke integriteit, gelijkheid, non-discriminatie, gezondheid en onderwijs; 
overwegende dat schendingen van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen een vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes zijn;

E. overwegende dat de EU op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten weliswaar enkele van de hoogste normen ter wereld heeft, maar dat er nog altijd 
sprake is van problemen, gebrek aan toegang, hiaten en ongelijkheden;

8 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights, The Lancet, 
Londen, 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, 
Londen, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-
summary
10 Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, Women’s sexual and reproductive health and 
rights in Europe, Raad van Europa, Straatsburg, 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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F. overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten onder meer de 
volgende uitdagingen en belemmeringen met zich meebrengen: gebrek aan toegang, 
ontzegging van medische zorg op grond van persoonlijke overtuigingen, 
gendergerelateerd geweld, gynaecologisch en verloskundig geweld, gebrek aan 
uitgebreide seksuele voorlichting, ontzegging van toegang tot informatie/voorlichting, 
gebrek aan beschikbare anticonceptiemethoden, beperkte toegang tot medisch begeleide 
voortplantingsbehandelingen, gedwongen sterilisatie, hoge percentages seksueel 
overdraagbare aandoeningen (soa’s) en hiv, verschillen in moedersterftecijfers, hoge 
percentages tienerzwangerschappen, schadelijke genderstereotypen en praktijken zoals 
vrouwelijke genitale verminking, kindhuwelijken, huwelijken op jonge leeftijd en 
gedwongen huwelijken, en eermoorden;

G. overwegende dat het niet kunnen beschikken over wetenschappelijk correcte informatie 
een schending is van de rechten van elk individu om weloverwogen keuzes te maken 
over zijn eigen seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;

H. overwegende dat het essentiële pakket van maatregelen op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid het volgende omvat: uitgebreide seksuele voorlichting; 
moderne anticonceptiva; prenatale zorg, zorg tijdens de bevalling en postnatale zorg; 
verloskunde; verloskundige zorg en zorg voor pasgeborenen; veilige en legale 
abortushulpverlening; de preventie en behandeling van hiv en andere soa’s; diensten die 
gericht zijn op het opsporen, voorkomen en behandelen van seksueel en 
gendergerelateerd geweld; behandeling van kanker in het voortplantingsstelsel; en 
hulpverlening in verband met vruchtbaarheid;

I. overwegende dat uitgebreide seksuele voorlichting bevorderlijk is voor het maken van 
weloverwogen keuzes op het gebied van voortplanting;

J. overwegende dat in sommige lidstaten nog steeds wetten bestaan die abortus verbieden 
tenzij onder strikt bepaalde omstandigheden, zodat vrouwen zich gedwongen zien 
clandestiene abortussen te laten uitvoeren, naar andere landen te reizen of hun 
zwangerschap te voldragen tegen hun wil, hetgeen neerkomt op een schending van de 
mensenrechten en een vorm van gendergerelateerd geweld is;

K. overwegende dat zelfs wanneer abortus wettelijk toegestaan is, er vaak belemmeringen 
bestaan om er toegang toe te krijgen;

L. overwegende dat geen enkele vrouw tijdens de bevalling zou mogen sterven en dat 
wetenschappelijk onderbouwde kraamzorg een mensenrecht is;

M. overwegende dat problemen in verband met seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten vaak worden geïnstrumentaliseerd door tegenstanders van reproductieve rechten 
die zich beroepen op nationale belangen om demografische doelstellingen te bereiken 
en die aldus bijdragen tot de uitholling van de democratie en de persoonlijke vrijheden;

N. overwegende dat er vooruitgang is geboekt op het gebied van vrouwenrechten en 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, maar dat tegenstanders van 
reproductieve rechten niettemin hebben gewogen op het nationale recht en beleid in hun 
streven om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te ondergraven, zoals het 
Parlement heeft opgemerkt in zijn resolutie over verslechteringen op het gebied van de 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU en zoals het Europees Instituut voor 
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gendergelijkheid heeft vastgesteld in zijn verslag van 22 november 2019 getiteld 
“Beijing +25 – The 5th Review of the Implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States” (Peking +25 – Vijfde evaluatie van de uitvoering 
door de EU-lidstaten van het actieprogramma van Peking);

Werken aan een consensus en de uitdagingen op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten aanpakken als EU-uitdagingen

1. verzoekt de EU en haar organen en agentschappen de toegang tot diensten op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te ondersteunen en te bevorderen, 
en verzoekt de lidstaten om toegang te waarborgen tot een volledig scala aan seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten en om alle belemmeringen weg te werken die 
volledige toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten verhinderen;

2. verzoekt de lidstaten om overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en in 
overeenstemming met hun nationale bevoegdheden het recht van elk individu te 
vrijwaren om zijn eigen weloverwogen keuzes te maken in verband met seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

3. vraagt de lidstaten om de uitdagingen bij de toegang tot of de uitoefening van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten aan te pakken en ervoor te zorgen dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten wat de uitoefening van het recht op gezondheid betreft;

4. wijst erop dat alle beleidsmaatregelen in verband met seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten stoelen op betrouwbaar en objectief bewijsmateriaal van 
organisaties zoals de WHO, andere VN-agentschappen en de Raad van Europa;

5. wijst nogmaals nadrukkelijk op de oproep van de Commissaris voor de Mensenrechten 
van de Raad van Europa aan de lidstaten11 om in een toereikende begroting te voorzien 
voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en de beschikbaarheid van 
passende personele middelen te garanderen;

Seksuele en reproductieve gezondheid als essentieel bestanddeel van een goede 
gezondheid 

6. verzoekt de lidstaten doeltreffende strategieën en monitoringprogramma’s vast te stellen 
die toegang garanderen tot een volledig scala aan diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

7. wijst erop dat medische interventies in verband met seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten altijd moeten plaatsvinden met volledig geïnformeerde 
toestemming van de betrokkene;

a) Uitgebreide seksuele voorlichting komt jongeren ten goede

8. dringt er bij de lidstaten op aan toegang te garanderen tot wetenschappelijk correcte en 
uitgebreide seksuele voorlichting voor alle leerlingen van het lager en middelbaar 

11 Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, Women’s sexual and reproductive health and 
rights in Europe, Raad van Europa, Straatsburg, 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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onderwijs overeenkomstig de WHO-normen;

9. verzoekt de lidstaten de verspreiding van discriminerende en onveilige foutieve 
informatie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te bestrijden;

b) Moderne anticonceptie als strategie om tot gendergelijkheid te komen 

10. vraagt de lidstaten de toegang tot anticonceptiemethoden te garanderen en zo het 
fundamentele recht op gezondheid te waarborgen;

11. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat anticonceptie wordt terugbetaald in het kader 
van nationale vergoedingsregelingen en het gezondheidszorgbeleid, en te erkennen dat 
deze terugbetaling moet worden uitgebreid naar alle mensen in de reproductieve 
leeftijd;

c) Veilige en legale abortushulpverlening op basis van de gezondheid en rechten van 
vrouwen

12. stelt nogmaals nadrukkelijk dat abortus een vrijwillige beslissing moet zijn op grond 
van het verzoek van een vrouw die daartoe uit vrije wil het initiatief neemt, in 
overeenstemming met medische normen op basis van richtsnoeren van de WHO, en 
doet een oproep aan de lidstaten om toegang tot veilige en legale abortus te garanderen;

13. dringt er bij de lidstaten op aan belemmeringen voor legale abortus uit de weg te ruimen 
en wijst op hun verantwoordelijkheid om vrouwen toegang te garanderen tot de rechten 
die hun door de wet zijn toegekend;

14. verzoekt de lidstaten hun nationale wettelijke bepalingen inzake abortus opnieuw te 
bekijken en deze af te stemmen op internationale mensenrechtennormen en regionale 
beste praktijken door te garanderen dat abortus op verzoek van een vrouw wettelijk is 
aan het begin van de zwangerschap en zelfs daarna als de gezondheid of het leven van 
de vrouw in gevaar is;

d) Kraamzorg voor iedereen 

15. vraagt de lidstaten maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat alle vrouwen toegang 
krijgen tot betaalbare, wetenschappelijk onderbouwde kraamzorg;

16. verzoekt de lidstaten te strijden tegen fysiek en verbaal geweld, met inbegrip van 
gynaecologisch en verloskundig geweld, die een vorm van gendergerelateerd geweld 
zijn;

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten als pijler van gendergelijkheid, 
democratie en de uitbanning van gendergerelateerd geweld

17. verzoekt de lidstaten hun bevoegdheden op het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten uit te oefenen door te streven naar de bescherming van de 
mensenrechten, met name het recht op gezondheid, en te voorzien in een breed scala aan 
diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, waarbij wordt 
gewaarborgd dat het non-regressiebeginsel wordt geëerbiedigd; 

18. verzoekt de commissaris voor Democratie en Demografie een op mensenrechten 
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gebaseerde aanpak te hanteren om het hoofd te bieden aan demografische uitdagingen, 
ervoor te zorgen dat alle inwoners van de EU hun seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten volledig kunnen uitoefenen, en de strijd aan te binden met diegenen die 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten instrumentaliseren om de waarden van 
de EU en de democratie te ondergraven;

19. verzoekt de commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te bevorderen en te beschermen, en ze op te nemen 
in de volgende EU-strategie voor volksgezondheid;

20. verzoekt de commissaris voor Gelijkheid seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten te bevorderen en te beschermen, en ze op te nemen in de volgende EU-strategie 
inzake gendergelijkheid;

21. verzoekt de commissaris voor Internationale Partnerschappen vast te houden aan de 
Europese consensus inzake ontwikkeling en de SDG’s, met name doelstellingen 3.7 
en 5.6, en ervoor te zorgen dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in alle 
aspecten van het externe optreden van de EU een ontwikkelingsprioriteit blijven;

22. verzoekt de Commissie krachtiger op te treden tegen de achteruitgang op het gebied van 
vrouwenrechten;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten behoren tot de onderwerpen die in de 
discussie over mensenrechten een belangrijke plaats innemen en zijn onlosmakelijk 
verbonden met de verwezenlijking van het fundamentele recht op gezondheid, het bereiken 
van gendergelijkheid en de uitbanning van gendergerelateerd geweld. 

Dit verslag wordt uitgebracht op een cruciaal tijdstip, een periode namelijk waarin de 
vrouwenrechten in de EU steeds vaker met de voeten worden getreden en zelfs een teruggang 
kennen met als gevolg dat verworven rechten worden uitgehold en de gezondheid van 
vrouwen in gevaar wordt gebracht. Het Parlement heeft hierover reeds zijn bezorgdheid 
uitgesproken, onlangs nog in zijn resolutie over verslechteringen op het gebied van de rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid in de EU1, waarin seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten werden aangeduid als een van de belangrijkste gebieden die onder vuur liggen. 

De omstandigheden in verband met de COVID-19-pandemie en de verwoestende gevolgen 
die deze zal hebben, in combinatie met de uitdagingen en kansen voor de heropbouw van 
Europa zodra de crisis achter de rug is, tonen aan dat instellingen de dringende 
verantwoordelijkheid hebben om de kwestie van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten aan de orde te stellen in de gesprekken over de totstandbrenging van een sterker, beter 
en meer verbonden Europa in de toekomst. In die context mogen we niet uit het oog verliezen 
dat vrouwen en meisjes tijdens de gezondheidscrisis overal ter wereld de toegang werd 
ontzegd tot diensten in verband met seksuele en reproductieve gezondheid, onder het valse 
voorwendsel dat deze diensten beschouwd moeten worden als niet-dringende medische hulp 
en lager op de prioriteitenladder staan. Dit verslag is bedoeld als een oproep aan de EU-
instellingen en de lidstaten om zich te onthouden van dit soort acties en ten volle te erkennen 
dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten mensenrechten zijn en dat daarom in alle 
omstandigheden de hoogste normen moeten gelden – zowel tijdens de gezondheidscrisis als 
daarna, voor iedereen, zonder discriminatie.

Gezien de huidige situatie in de EU dragen de EU-instellingen een zekere 
verantwoordelijkheid voor de bevordering en ondersteuning van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten en het algemene welzijn van vrouwen, hun gezondheid, veiligheid en 
leven. Zoals wordt aangehaald in de resolutie van het Parlement over de criminalisering van 
seksuele voorlichting in Polen2, en in overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
(EVRM) en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, houdt de 
seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen verband met diverse mensenrechten. De 
lidstaten en de EU-instellingen dragen dan ook een zekere verantwoordelijkheid om seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten van hoge kwaliteit te garanderen. Het gezamenlijke 
standpunt van de EU moet gebaseerd zijn op de mensenrechten en in overeenstemming zijn 
met alle internationale mensenrechtennormen. De achteruitgang op het gebied van 
vrouwenrechten is rechtstreeks van invloed op de processen in de EU die de democratie 
afkalven, aangezien de coördinatie in handen is van actoren die seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten instrumentaliseren om zogenaamde demografische doelstellingen te 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_NL.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_NL.html 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_NL.html


PE660.070v02-00 12/15 PR\1216841NL.docx

NL

behalen, hetgeen de uitholling van de democratie en persoonlijke vrijheden in de hand werkt. 
De kwestie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten als een 
mensenrechtenkwestie is onlosmakelijk verbonden met de kwestie van democratie, aangezien 
dit een kader van mensen voor mensen is dat niet kan worden gerealiseerd zonder de hoogste 
norm van bescherming van de mensenrechten in acht te nemen. 

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten behoren tot de bevoegdheden van de 
lidstaten en bijgevolg ligt bij hen de verantwoordelijkheid om de toegang tot een volledig 
scala aan diensten op dit gebied te garanderen. Seksuele en reproductieve rechten worden in 
het internationaal en Europees recht inzake de mensenrechten erkend als mensenrechten3, en 
schendingen van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten vormen een inbreuk op de 
mensenrechten. Alle uitdagingen in verband met seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten waarmee de lidstaten intern worden geconfronteerd, zijn gemeenschappelijke 
Europese uitdagingen. Voor de EU gaat het hier niet alleen om een politieke en 
maatschappelijke aangelegenheid, maar ook om een gezondheidskwestie die een eensgezinde 
aanpak vergt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent de noodzaak van universele toegang tot 
seksuele en reproductieve gezondheid als een bestanddeel van het recht op gezondheid4 en 
herhaalt haar verbintenis uit het actieprogramma van de ICPD5 om te zullen blijven ijveren 
voor universele toegang tot diensten in verband met seksuele en reproductieve gezondheid. 
De discussie moet niet handelen over het al dan niet garanderen van toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, maar wel over de manier waarop dit gebeurt, zodat de 
universaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van een hele reeks diensten in verband met 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten worden gegarandeerd en het recht op 
gezondheid gewaarborgd is. Dit verslag zal zich toespitsen op enkele belangrijke aspecten van 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, maar de rapporteur beklemtoont dat ook 
enkele andere gerelateerde onderwerpen die hier niet uitvoerig zullen worden besproken wel 
degelijk aanleiding geven tot bezorgdheid en moeten worden behandeld, eventueel in 
afzonderlijke verslagen (bijvoorbeeld draagmoederschap). 

Volgens het Bevolkingsfonds van de VN6 houdt uitgebreide seksuele voorlichting een op 
rechten gebaseerde en gendergerichte aanpak van seksuele voorlichting in. Zo’n aanpak 
omvat wetenschappelijk correcte informatie over menselijke ontwikkeling, anatomie en 
reproductieve gezondheid, evenals informatie over anticonceptie, bevalling en seksueel 
overdraagbare aandoeningen (soa’s), waaronder hiv. 

In zijn resolutie over de criminalisering van seksuele voorlichting in Polen7 spoort het 
Parlement alle lidstaten ertoe aan uitgebreide, op leeftijd afgestemde seksuele en relationele 
voorlichting voor jongeren op school in te voeren. Dit is van essentieel belang voor de 
eerbiediging van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en het aanpakken van 

3 Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, Women’s sexual and reproductive health and 
rights in Europe, Raad van Europa, december 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-
and-reproductive-rights-in-europe 
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_NL.html 
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gendergerelateerd geweld, seksuele uitbuiting, misbruik en ongezonde gedragspatronen in 
relaties. Volledige toegang tot uitgebreide seksuele voorlichting in alle lagere en middelbare 
scholen is nu dringender geworden dan ooit, aangezien er rond seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten steeds meer onjuiste informatie wordt verspreid. Een voorbeeld 
daarvan is afkomstig uit een onderzoek dat werd verricht door openDemocracy waaruit bleek 
dat aan vrouwen over de hele wereld, ook in de EU, met opzet foutieve informatie wordt 
verstrekt met de bedoeling te voorkomen dat zij zich toegang verschaffen tot abortus8. Dit 
brengt het leven van vrouwen in gevaar en ontneemt hun het recht op een weloverwogen 
keuze. Bovendien vormt dit een inbreuk op de basisbeginselen van democratie en het recht op 
vrijheid van informatie. Uitgebreide seksuele voorlichting kan niet alleen worden gebruikt ter 
bestrijding van het groeiende aantal campagnes en pogingen om opzettelijk onjuiste 
informatie te verspreiden, maar is ook een van de instrumenten waarmee gendergerelateerd 
geweld kan worden aangepakt. 

Anticonceptiva geven mensen de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken in verband 
met hun seksuele en reproductieve gezondheid, en volgens de WHO9 heeft het gebruik van 
moderne anticonceptiva in 2017 naar schatting 308 miljoen ongewenste zwangerschappen 
voorkomen. Uit de situatie in heel Europa blijkt dat er nog altijd verbetering nodig is, met als 
cruciaal aspect de garantie dat iedereen toegang krijgt tot anticonceptiva10. De voorbije jaren 
is de aandacht vooral gegaan naar hiv/aids en is de financiering voor gezinsplanning en 
reproductieve gezondheid afgenomen. Dit is gevaarlijk en zou ernstige gevolgen kunnen 
hebben11. Toegang tot moderne anticonceptiemethoden maakt deel uit van het fundamentele 
recht op gezondheid en moet daarom beschikbaar zijn voor alle mensen in de reproductieve 
leeftijd. 

Volgens het Centre for Reproductive Rights12 woont 59 % van de vrouwen in de 
reproductieve leeftijd in landen die abortus in ruime mate toestaan en 41 % in landen waar 
restrictieve wetten gelden. In de EU is er slechts één lidstaat die abortus verbiedt in alle 
omstandigheden (Malta) en een andere die abortus uitsluitend in zeer strikte omstandigheden 
toestaat met een tendens om dit nog te verstrengen (Polen). Het duidelijke verzet tegen 
vrouwenrechten, waarbij vooral het recht op veilige en legale abortus onder vuur ligt, is 
zorgwekkend en vereist een krachtige reactie van de EU. De restricties op abortus hebben 
ernstige gevolgen. Volgens schattingen van de WHO vinden jaarlijks 25 miljoen onveilige 
abortussen plaats, vaak met fatale gevolgen. Wettelijke beperkingen op abortus leiden niet tot 
minder abortussen, maar brengen vrouwen er wel toe hun leven en gezondheid te riskeren 
door een beroep te doen op onveilige abortushulpverlening. Volgens het Guttmacher Institute 
zijn er 37 abortussen per 1 000 mensen in landen die abortus volledig verbieden of het 
uitsluitend toestaan om het leven van een vrouw te redden, en is dat cijfer 34 per 
1 000 mensen in landen waar abortus in ruime mate wordt toegestaan. Dit verschil is 
statistisch gezien niet significant13. In de EU leidt dit er vaak toe dat vrouwen voor een 

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 
12 https://reproductiverights.org/worldabortionlaws 
13 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/ 
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abortus naar andere lidstaten reizen en daarmee hun gezondheid en leven in gevaar brengen. 

Ook als abortus wettelijk beschikbaar is, zijn er belemmeringen in de toegang tot deze 
ingreep. Dit leidt niet alleen tot een schending van de seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten, maar ook tot ongelijkheid bij het verwezenlijken van vrouwenrechten in de hele 
EU. Een van de meest problematische belemmeringen is het ontzeggen van medische zorg op 
grond van persoonlijke overtuigingen, wanneer medische zorgverleners geen abortussen 
willen uitvoeren en voor die weigering persoonlijke overtuigingen inroepen. Dit ontzegt 
vrouwen niet alleen het recht op gezondheid en medische procedures, maar doet ook vragen 
rijzen over publieke doorverwijzingssystemen. Volgens een onderzoek van het Parlement 
over de implicaties van gewetensbezwaren in verband met seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten14 staat nationale wetgeving vaak toe dat gezondheidszorgverleners 
ervoor mogen kiezen bepaalde goederen en diensten niet te verstrekken wanneer zij daar 
morele bezwaren tegen hebben, onder meer het verrichten van abortus, of het voorschrijven of 
verkopen van of het verstrekken van advies over anticonceptiemethoden door te weigeren 
deel te nemen aan een activiteit die een persoon onverenigbaar acht met zijn/haar 
godsdienstige, morele, filosofische of ethische overtuigingen. In de toekomst moet een 
dergelijke houding “ontzegging van medische zorg” worden genoemd in plaats van 
“gewetensbezwaren”. Een groot aantal lidstaten (meer dan twintig) voorziet in het recht op 
zogenoemde gewetensbezwaren, dat ook wordt erkend door VN-instrumenten en het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Daarbij valt op te merken dat dit geen 
absoluut recht is en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat het 
niet mag worden gebruikt om de toegang te blokkeren tot diensten waar iemand wettelijk 
recht op heeft. In de praktijk is dit echter precies wat er dagelijks gebeurt in de gehele EU – 
vrouwen krijgen geen toegang tot hun door de wet verleende recht op abortus omdat het 
medisch personeel hun die medische zorg ontzegt, waarbij openbare ziekenhuizen geen 
doorverwijzingssystemen aanbieden. Dit is een duidelijke en multidimensionale inbreuk 
waarbij iemand in de praktijk het recht wordt ontzegd om een reeds verworven wettelijk recht 
te kunnen uitoefenen.

Wetenschappelijk onderbouwde kraamzorg van hoge kwaliteit is een van de belangrijkste 
onderwerpen van dit verslag. De WHO heeft een aanbeveling gegeven voor respectvolle 
kraamzorg, hetgeen inhoudt dat deze zorg voor alle vrouwen wordt georganiseerd en aan alle 
vrouwen wordt verstrekt op een wijze waarbij hun waardigheid, privacy en vertrouwelijkheid 
in acht worden genomen, vrouwen worden behoed voor gevaar en mishandeling, in staat 
worden gesteld een weloverwogen keuze te maken en voortdurend ondersteuning krijgen 
tijdens arbeid en bevalling. Moedersterfte is een blijvend probleem, vooral voor vrouwen uit 
minderheden en kwetsbare groepen, waarbij het risico van ernstige morbiditeit en overlijden 
toeneemt in situaties waarin er zich complicaties voordoen tijdens de bevalling. Meer dan een 
derde van de moedersterftegevallen wordt toegeschreven aan complicaties die zich voordoen 
tijdens de arbeid, de bevalling of de periode onmiddellijk daarna15. Hieruit kunnen we 
afleiden dat dergelijke risico’s kunnen worden voorkomen met hoogwaardige kraamzorg voor 
iedereen. Toegang tot gezondheidsdiensten is een mensenrecht, net als behoed worden voor 

14 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969

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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een onmenselijke en vernederende behandeling. Beide aspecten behoren tot het minimale 
toepassingsgebied van diensten in verband met seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten. Er is ook een toenemend aantal meldingen over het geweld dat vrouwen ervaren bij 
een bevalling in een gezondheidsvoorziening en bij medische procedures in de prenatale zorg, 
zorg tijdens de bevalling en postnatale zorg, evenals meldingen over ervaringen met 
gynaecologisch en verloskundig geweld in het algemeen. Dit moet de nodige aandacht 
krijgen. 

Dit verslag zal een brede bijdrage leveren om zicht te krijgen op de stand van zaken op het 
gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de hele EU. Het is de 
bedoeling nadrukkelijk te bevestigen dat de EU zich inzet voor de bescherming van de 
mensenrechten, met verwijzing naar het recht op gezondheid, lichamelijke en geestelijke 
integriteit, gelijkheid, non-discriminatie, gezondheid en onderwijs. Het verslag bevestigt 
nadrukkelijk dat schendingen van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, of het 
ontzeggen van toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, een inbreuk 
vormen op de mensenrechten en een vorm van gendergerelateerd geweld zijn en als zodanig 
moeten worden beschouwd als een Europese uitdaging die moet worden aangepakt, zonder af 
te wijken van al die waarden en beginselen waarop de Europese Unie is gegrondvest, zoals 
democratie, gelijkheid en geweldloosheid. 


