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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om situationen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för 
kvinnors hälsa
2020/2215(INI)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av 1994 års internationella konferens om befolkning och utveckling 
(ICPD) som hölls i Kairo 1994, dess handlingsprogram samt resultaten från dess 
översynskonferenser,

– med beaktande av Nairobiuttalandet av den 1 november 2019 om 25-årsdagen för den 
internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD25), med titeln 
Accelerating the Promise, och av de nationella åtaganden, partneråtaganden och 
gemensamma åtgärder som tillkännagavs vid toppmötet i Nairobi,

– med beaktande av handlingsplanen från Peking och resultaten från dess 
översynskonferenser,

– med beaktande av Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs den 
25 september 2015 och trädde i kraft den 1 januari 2016, och i synnerhet dess mål för 
hållbar utveckling 3, 5 och 16,

– med beaktande av 2017, 2018, 2019 och 2020 års ”Contraception Atlases” som 
rangordnar tillgången till preventivmedel i det geografiska Europa och lyfter fram 
ojämlikheter i hela Europa samt det faktum att det icke tillgodosedda behovet av 
preventivmedel i vissa delar av Europa till stor del har gått obemärkt förbi,

– med beaktande av de allmänna rekommendationerna nr 21 (1994), nr 24 (1999), nr 28 
(2010), nr 33 (2015) och nr 35 (2017) från kommittén för avskaffande av diskriminering 
av kvinnor,

– med beaktande av artikel 12 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter, 

– med beaktande av den allmänna kommentaren nr 22 från FN:s kommitté för 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter av den 2 maj 2016 om rätten till sexuell 
och reproduktiv hälsa,

– med beaktande av artiklarna 2, 7, 17 och 26 i den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter, 

– med beaktande av den allmänna kommentaren nr 36 från FN:s kommitté för de 
mänskliga rättigheterna av den 30 oktober 2018 om artikel 6 i den internationella 
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, om rätten till liv,

– med beaktande av interimsrapporten av den 3 augusti 2011 från FN:s särskilda rapportör 
för vars och ens rätt att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa,



PE660.070v02-00 4/14 PR\1216841SV.docx

SV

– med beaktande av rapporten av den 4 april 2016 från FN:s särskilda rapportör för vars 
och ens rätt att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa,

– med beaktande av rapporterna från FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor, dess 
orsaker och konsekvenser, inbegripet rapporten av den 11 juli 2019 om ett 
människorättsbaserat synsätt på felbehandling och våld mot kvinnor inom reproduktiv 
hälso- och sjukvård, med fokus förlossning och obstetriskt våld,

– med beaktande av WHO:s uttalande från 2015 om förebyggande och avskaffande av 
bristande respekt och övergrepp i samband med förlossning,

– med beaktande av rapporten från Europarådets kommitté för jämlikhet och icke-
diskriminering av den 16 september 2019 om obstetriskt och gynekologiskt våld,

– med beaktande av rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om 
genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller 
tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster1,

– med beaktande av rapporten av den 8 april 2016 från FN:s arbetsgrupp för frågor som 
rör rättslig och faktisk diskriminering av kvinnor, som lades fram vid det 32:a mötet i 
FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2016,

– med beaktande av avsnitt II i rapporten av den 14 maj 2018 från FN:s arbetsgrupp för 
frågor som rör rättslig och faktisk diskriminering av kvinnor, 

– med beaktande av avsnitt III i rapporten av den 8 april 2016 från FN:s arbetsgrupp för 
frågor som rör rättslig och faktisk diskriminering av kvinnor,

– med beaktande av rapporten av den 10 januari 2019 från FN:s särskilda rapportör för 
människorättsförsvarares situation,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 
9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel3,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet från rådet och företrädarna för 
medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, samt Europaparlamentet och 
kommissionen av den 19 november 2018 Det nya europeiska samförståndet om 
utveckling: Vår värld, vår värdighet, vår framtid, där EU bekräftar sitt engagemang för 
främjandet, skyddet och förverkligandet av allas rätt att utöva full kontroll över och 
besluta fritt och ansvarsfullt i frågor som rör ens sexualitet och sexuella och 
reproduktiva hälsa, utan diskriminering, tvång eller våld,

1 EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.
2 EUT L 88, 4.4.2011, s. 45.
3 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.
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– med beaktande av sin resolution av den 14 november 2019 om kriminalisering av 
sexualundervisning i Polen4,

– med beaktande av sin resolution av den 13 februari 2019 om bakslag för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet i EU5,

– med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2017 om främjande av jämställdhet 
inom psykisk hälsa och klinisk forskning6,

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020), som antogs av 
rådet den 7 mars 2011,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 2 december 2003 om 
cancerscreening7,

– med beaktande av de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid screening av 
livmoderhalscancer av den 7 maj 2008 och de europeiska riktlinjerna för 
kvalitetssäkring vid bröstcancerscreening och bröstcancerdiagnos av den 12 april 2006,

– med beaktande av dokumentet från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter 
från december 2017 om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter 
i Europa,

– med beaktande av WHO:s strategi för 2017–2021 om kvinnors hälsa och välbefinnande 
i WHO-regionen Europa och 2016 års handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa: 
att uppnå Agenda 2030 för hållbar utveckling i Europa – ingen ska lämnas utanför,

– med beaktande av WHO:s globala strategi för kvinnors, barns och ungdomars hälsa 
2016–2030,

– med beaktande av de standarder som WHO:s regionala kontor för Europa och det tyska 
förbundskontoret för utbildning i hälsofrågor (BZgA) utarbetat för 
sexualundervisningen i Europa: en ram för beslutsfattare, utbildnings- och 
hälsovårdsmyndigheter och specialister, och av Unescos internationella tekniska 
vägledning om sexualundervisning: ett evidensbaserat tillvägagångssätt,

– med beaktande av beslutet från Europeiska kommittén för sociala rättigheter av den 
30 mars 2009 om det kollektiva klagomålet nr 45/2007 från International Centre for the 
Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) mot Kroatien och den allmänna 
kommentaren nr 15 från FN:s kommitté för barnets rättigheter av den 17 april 2013 om 
barnets rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa (artikel 24), där det betonas att ungdomar bör 
ha tillgång till lämplig och objektiv information om sexuella och reproduktiva frågor,

– med beaktande av FN:s befolkningsfonds rapport om världens befolkningssituation 
2019 Unfinished Business: the pursuit of rights and choices for all,

4 Antagna texter, P9_TA(2019)0058.
5 Antagna texter, P8_TA(2019)0111.
6 EUT C 252, 18.7.2018, s. 99.
7 EUT L 327, 16.12.2003, s. 34.
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– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, psykiskt och socialt 
välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, inte bara 
frånvaro av dysfunktion, svaghet eller dödlighet, och alla har rätt att fatta beslut om sin 
egen kropp8.

B. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bygger på allas rätt att bli respekterad i 
fråga om sin fysiska integritet och sitt personliga självbestämmande, bestämma sin 
sexuella läggning och könsidentitet, bestämma huruvida, tillsammans med vem och när 
man ska vara sexuellt aktiv, bestämma huruvida, när och med vem man ska gifta sig och 
när, huruvida och hur man ska skaffa barn, samt få tillgång till den information och det 
stöd som krävs för att uppnå allt detta9.

C. Sexuella och reproduktiva rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter i internationell 
och europeisk människorättslagstiftning10.

D. Kränkningar av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter utgör brott mot de 
mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till liv, fysisk och psykisk integritet, jämlikhet, 
icke-diskriminering, hälsa och utbildning. Kränkningar av kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter är en form av våld mot kvinnor och flickor.

E. Även om EU har bland de högsta standarderna för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter i världen finns det fortfarande utmaningar, bristande tillgång, luckor och 
ojämlikheter.

F. Utmaningar och hinder för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar bland 
annat bristande tillgång, nekad sjukvård på grund av personliga övertygelser, 
könsrelaterat våld, gynekologiskt och obstetriskt våld, brist på omfattande 
sexualundervisning, nekad tillgång till information/utbildning, brist på tillgängliga 
preventivmedel, begränsad tillgång till medicinska behandlingar med assisterad 
befruktning, tvångssterilisering, en hög andel sexuellt överförbara infektioner och hiv, 
skillnader i mödradödlighet, en hög andel tonårsgraviditeter, skadliga könsstereotyper 
och sedvänjor såsom kvinnlig könsstympning, tidiga äktenskap, barnäktenskap och 
tvångsäktenskap samt hedersmord.

G. Bristande tillgång till vetenskapligt korrekta uppgifter strider mot allas rätt att göra 
välinformerade val om sin egen sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

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 kommissarie för mänskliga rättigheter, 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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H. Det huvudsakliga åtgärdspaketet för sexuell och reproduktiv hälsa består av omfattande 
sexualundervisning, moderna preventivmedel, vård före, under och efter förlossning, 
barnmorskevård, obstetrisk vård och vård av nyfödda, säkra och lagliga aborter, 
förebyggande och behandling av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, tjänster 
som syftar till att upptäcka, förebygga och behandla sexuellt och könsrelaterat våld, 
behandling av reproduktionscancer, samt fertilitetstjänster.

I. Omfattande sexualundervisning gör det lättare att göra välinformerade reproduktiva val.

J. Vissa medlemsstater har fortfarande lagar som förbjuder abort utom under strikt 
definierade omständigheter, vilket tvingar kvinnor att söka sig till olagliga aborter, åka 
utomlands eller genomföra graviditeten mot sin vilja, vilket är en kränkning av de 
mänskliga rättigheterna och en form av könsrelaterat våld.

K. Även när det är lagligt med abort finns det ofta hinder i tillgången till den.

L. Ingen kvinna ska behöva dö i samband med förlossning, och evidensbaserad mödravård 
är en mänsklig rättighet.

M. Motståndare till reproduktiva rättigheter utnyttjar ofta frågor om sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter genom att appellera till nationella intressen för att uppnå 
demografiska mål och bidrar på så sätt till urholkningen av demokratin och de 
personliga friheterna.

N. Även om det har gjorts framsteg när det gäller kvinnors rättigheter och sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter, har motståndarna till reproduktiva rättigheter haft ett 
inflytande på nationell rätt och politik och försökt undergräva sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter, vilket parlamentet konstaterade i sin resolution om bakslag för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU och Europeiska jämställdhetsinstitutet i sin 
rapport av den 22 november 2019 om Peking+25 – den femte utvärderingen av 
genomförandet av handlingsplanen från Peking i EU-medlemsstaterna.

Skapa konsensus och hantera utmaningarna med anknytning sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter som utmaningar för EU

1. Europaparlamentet uppmanar EU, dess organ och byråer att stödja och främja tillgången 
till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa tillgång till ett komplett utbud av sådana tjänster och att 
undanröja alla hinder som står i vägen för full tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter.

2. I enlighet med subsidiaritetsprincipen och i linje med nationella behörigheter uppmanar 
Europaparlamentet medlemsstaterna att skydda allas rätt att göra sina egna 
välinformerade val när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med utmaningarna med att få 
tillgång till eller utöva sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att säkerställa 
att ingen lämnas utanför genom att inte kunna utöva sin rätt till hälsa.
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4. Europaparlamentet påminner om att all politik som rör sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter bör grundas på tillförlitliga och sakliga belägg från organisationer såsom 
WHO, andra FN-organ och Europarådet.

5. Europaparlamentet understryker uppmaningen från Europarådets kommissarie för 
mänskliga rättigheter till sina medlemsstater11 att garantera tillräckliga budgetanslag för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att säkerställa att det finns tillräckliga 
personalresurser.

Sexuell och reproduktiv hälsa som en viktig del av god hälsa 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram ändamålsenliga strategier och 
övervakningsprogram som garanterar tillgång till ett komplett utbud av tjänster för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

7. Europaparlamentet påminner om att alla medicinska interventioner som rör sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter måste genomföras med fullt informerat samtycke.

a) Omfattande sexualundervisning till förmån för unga

8. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att säkerställa att alla 
barn i grundskolan och gymnasiet får tillgång till vetenskapligt korrekt och omfattande 
sexualundervisning, i enlighet med WHO:s standarder.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa spridningen av 
diskriminerande och osäker desinformation om sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter.

b) Moderna preventivmedel som en strategi för att uppnå jämställdhet 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa tillgång till 
preventivmedel och därigenom skydda den grundläggande rätten till hälsa.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att preventivmedel täcks 
av de nationella systemen för ersättning och den nationella hälso- och 
sjukvårdspolitiken samt att erkänna att denna täckning bör utvidgas till att omfatta alla 
personer i fertil ålder.

c) Säker och laglig abort som är förankrad i kvinnors hälsa och rättigheter

12. Europaparlamentet understryker att abort måste vara ett frivilligt beslut, grundat på en 
kvinnas begäran, utifrån hennes egen fria vilja, i enlighet med de medicinska standarder 
som bygger på WHO:s riktlinjer, och uppmanar medlemsstaterna att säkerställa tillgång 
till säkra och lagliga aborter.

11 Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Women’s sexual and reproductive health and rights in 
Europe, Europarådet, 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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13. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att reglera hindren för 
laglig abort och påminner om att de har ett ansvar att säkerställa att kvinnor kan åtnjuta 
sina lagstadgade rättigheter.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över sina nationella rättsliga 
bestämmelser om abort och anpassa dem till internationella människorättsnormer och 
regional bästa praxis genom att säkerställa att abort på en kvinnas begäran är laglig i ett 
tidigt skede av graviditeten och till och med senare om kvinnans hälsa eller liv är i fara.

d) Mödravård för alla 

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa att 
alla kvinnor har tillgång till evidensbaserad mödravård till ett rimligt pris.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa fysisk och verbal 
misshandel, inbegripet gynekologiskt och obstetriskt våld, som utgör former av 
könsrelaterat våld.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som pelare för jämställdhet, demokrati 
och utrotande av könsrelaterat våld

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utöva sin behörighet i fråga om 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter genom att sträva efter att skydda de 
mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till hälsa, och genomföra ett brett utbud av 
tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt att säkerställa att 
principen om icke-tillbakagång respekteras. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionsledamoten med ansvar för demokrati och 
demografi att inta ett människorättsbaserat synsätt för att bemöta de demografiska 
utmaningarna och säkerställa att alla invånare i EU fullt ut kan utöva sin sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter, och att ta itu med aktörer som utnyttjar sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter för att undergräva EU:s värden och demokrati.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionsledamoten med ansvar för hälsa och 
livsmedelssäkerhet att främja och skydda sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
och att ta med dem i EU:s nästa folkhälsostrategi.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionsledamoten med ansvar för jämlikhet att 
främja och skydda sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att ta med dem i 
EU:s nästa jämställdhetsstrategi.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionsledamoten med ansvar för internationella 
partnerskap att upprätthålla det europeiska samförståndet om utveckling och målen för 
hållbar utveckling, särskilt delmålen 3.7 och 5.6, för att säkerställa att sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter förblir en utvecklingsprioritering inom EU:s alla yttre 
åtgärder.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka sina åtgärder för att motverka 
bakslaget för kvinnors rättigheter.
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23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en av de viktigaste frågorna i diskussionen 
om de mänskliga rättigheterna och kan inte skiljas från förverkligandet av den grundläggande 
rätten till hälsa, liksom uppnåendet av jämställdhet och utrotandet av könsrelaterat våld. 

Detta betänkande kommer vid en avgörande tidpunkt för EU, då bakslag och tillbakagång i 
kvinnors rättigheter ökar och bidrar till att förvärvade rättigheter urholkas och kvinnors hälsa 
sätts på spel. Parlamentet har uttryckt sin oro över denna fråga, senast i sin resolution om 
bakslag för kvinnors rättigheter1, där sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter pekas ut 
som ett av de viktigaste områdena. 

Dessutom, med tanke på omständigheterna kring covid-19-pandemin och de förödande 
konsekvenser den kommer att få, liksom utmaningarna och möjligheterna med att 
återuppbygga Europa efter denna kris, har institutionerna ett trängande ansvar att ta itu med 
frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i dialogen för ett starkare, bättre och 
mer sammanlänkat Europa i framtiden. Mot denna bakgrund får vi inte bortse från det faktum 
att kvinnor och flickor runtom i världen under hälsokrisen nekades tillgång till tjänster för 
sexuell och reproduktiv hälsa, under förevändning av att deras vård var mer lågprioriterad och 
icke-brådskande. Syftet med detta betänkande är att uppmana EU, institutionerna och 
medlemsstaterna att avhålla sig från sådana åtgärder och till fullo erkänna att sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter är mänskliga rättigheter, och därför måste högsta möjliga 
standard uppnås under alla omständigheter – både under och efter hälsokrisen – för alla utan 
diskriminering.

Med tanke på den rådande situationen i EU har EU-institutionerna ett ansvar att främja och 
stödja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt kvinnors allmänna välbefinnande, 
hälsa, säkerhet och liv. Såsom anges i parlamentets resolution om kriminalisering av 
sexualundervisning i Polen2, och i enlighet med EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (Europakonventionen) och Europadomstolens rättspraxis, hänger 
kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa samman med flera mänskliga rättigheter, och 
medlemsstaterna och EU-institutionerna har ett ansvar att garantera sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter av hög kvalitet. EU:s gemensamma ståndpunkt måste vara 
människorättsbaserad och i linje med alla internationella människorättsnormer. Bakslaget för 
kvinnors rättigheter har ett direkt inflytande på avdemokratiseringsprocesserna i EU, eftersom 
de samordnas av aktörer som utnyttjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för att 
uppnå så kallade demografiska mål och på så sätt bidrar till urholkningen av demokratin och 
de personliga friheterna. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan inte ses enbart som 
en människorättsfråga utan är också en demokratifråga, eftersom det är en ram från folket till 
folket som inte kan uppfyllas utan högsta möjliga skydd för de mänskliga rättigheterna. 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter tillhör medlemsstaternas behörighetsområde, 
och därför har de ett ansvar att säkerställa tillgång till ett komplett utbud av sådana tjänster. 
Sexuella och reproduktiva rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter i internationell och 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_SV.html. 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_SV.html. 
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europeisk människorättslagstiftning3, och kränkningar av sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter utgör brott mot de mänskliga rättigheterna. Alla utmaningar med anknytning till 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i medlemsstaterna är gemensamma europeiska 
utmaningar. Detta är inte bara en politisk och social fråga för EU, utan också en hälsofråga 
som kräver en enhetlig strategi.

WHO erkänner behovet av allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
som en del av rätten till hälsa4 och upprepar sitt åtagande i handlingsprogrammet från ICPD5 
om att säkerställa allmän tillgång till sådana tjänster. Diskussionen får inte handla om 
huruvida man ska säkerställa tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, utan på 
vilket sätt detta ska göras så att alla får tillgång till ett komplett utbud av sådana tjänster till ett 
rimligt pris, i syfte att skydda rätten till hälsa. Detta betänkande inriktar sig på några 
nyckelområden inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, men föredraganden 
betonar att vissa andra områden inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som inte 
tas upp i detalj också väcker frågor som måste behandlas, eventuellt i separata betänkanden 
(t.ex. surrogatmoderskap). 

Enligt FN:s befolkningsfond6 är omfattande sexualundervisning en rättighetsbaserad och 
genusinriktad strategi för sexualupplysning. Den består av vetenskapligt korrekt information 
om mänsklig utveckling, anatomi och reproduktiv hälsa samt information om preventivmedel, 
förlossning och sexuellt överförbara infektioner, inklusive hiv. 

I sin resolution om kriminalisering av sexualundervisning i Polen7 uppmanade parlamentet 
medlemsstaterna att införa omfattande åldersanpassad sex- och samlevnadsundervisning för 
unga i skolan. Detta är nödvändigt för att förverkliga sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter och för att bekämpa könsrelaterat våld, sexuellt utnyttjande, sexuella övergrepp 
och osunda beteendemönster i relationer. Behovet av full tillgång till omfattande 
sexualundervisning i alla grundskolor och gymnasieskolor är nu mer brådskande än någonsin, 
eftersom mängden desinformation om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ständigt 
ökar. Ett exempel är en undersökning som genomfördes av openDemocracy som visade att 
kvinnor i hela världen, inklusive EU, medvetet har vilseletts för att förhindra deras tillgång till 
abort8. Detta utsätter kvinnors liv för fara och hindrar deras rätt till ett välinformerat val, men 
utgör också ett avsteg från de grundläggande principerna om demokrati och rätten till frihet 
och information. Förutom att tackla de alltfler avsiktligt vilseledande kampanjerna och 
insatserna utgör omfattande sexualundervisning också ett av verktygen för att bekämpa 
könsrelaterat våld. 

Preventivmedel ger människor möjlighet att fatta välgrundade beslut om sin sexuella och 
reproduktiva hälsa, och enligt WHO9 förhindrade användningen av moderna preventivmedel 
2017 uppskattningsvis 308 miljoner oplanerade graviditeter. Situationen i Europa visar att det 

3 Se Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter, Europarådet, 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_SV.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. 
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fortfarande finns utrymme för förbättring, och den stora frågan är att säkerställa tillgång för 
alla10. Under de senaste åren har den största uppmärksamheten riktats mot hiv/aids, medan 
anslagen till både familjeplanering och reproduktiv hälsa har minskat. Detta är farligt och kan 
få allvarliga konsekvenser11. Tillgång till moderna preventivmetoder är en del av den 
grundläggande rätten till hälsa, och de måste därför vara tillgängliga för alla personer i fertil 
ålder. 

Enligt Centre for Reproductive Rights12 lever 59 procent av alla kvinnor i fertil ålder i länder 
som i hög utsträckning tillåter abort, och resterande 41 procent lever i länder med restriktiva 
lagar. I EU är det endast en medlemsstat som inte tillåter abort under några omständigheter 
(Malta), och en medlemsstat tillåter det endast under mycket snäva omständigheter med 
mycket restriktiva tendenser (Polen). Det som oroar och kräver ett kraftfullt svar från EU är 
det uppenbara bakslaget för kvinnors rättigheter, där rätten till säker och laglig abort är en av 
de främsta måltavlorna. Restriktionerna mot abort får allvarliga konsekvenser. WHO 
uppskattar att 25 miljoner osäkra aborter äger rum varje år, och de har ofta dödliga 
konsekvenser. Lagstadgade restriktioner mot abort leder inte till färre aborter – i stället 
tvingar de kvinnor att riskera sina liv och sin hälsa genom att söka sig till osäkra aborter. 
Enligt Guttmacher Institute är andelen aborter 37 per 1 000 personer i länder där abort är helt 
förbjudet eller endast tillåtet för att rädda en kvinnas liv, jämfört med 34 per 1 000 personer i 
länder som i hög utsträckning tillåter abort. Detta är en skillnad som inte är statistiskt 
signifikant.13 I EU resulterar detta ofta i att kvinnor reser till andra medlemsstater för att göra 
abort, med fara för sin hälsa och sitt liv. 

Även när det är lagligt med abort finns det hinder i tillgången till den. Detta leder till en 
kränkning av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, men också till ojämlikheter när det 
gäller uppnåendet av kvinnors rättigheter i hela EU. Ett av de mest problematiska hindren är 
nekad medicinsk vård på grund av personliga övertygelser, som ofta handlar om att 
sjukvårdspersonal vägrar att utföra abort på grund av sina personliga övertygelser. Detta 
innebär inte bara att kvinnor förvägras sin rätt till hälso- och sjukvård, utan ger även upphov 
till frågan om offentliga remitteringssystem. Enligt Europaparlamentets undersökning om 
konsekvenser av så kallade invändningar av samvetsskäl för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter14 har hälso- och sjukvårdspersonal enligt nationell rätt ofta möjlighet att vägra att 
tillhandahålla varor och tjänster som de motsätter sig av moraliska skäl, inbegripet att utföra 
abort eller förskriva, sälja eller ge råd om preventivmedel genom ”vägran att delta i en 
verksamhet som en person anser vara oförenlig med sin religiösa, moraliska, filosofiska eller 
etiska övertygelse”. Hädanefter bör detta betraktas som ett nekande av sjukvård snarare än en 
så kallad invändning av samvetsskäl. Ett stort antal medlemsstater (20+) ger rätt till så kallade 
invändningar av samvetsskäl, som också erkänns av FN:s instrument och 
Europakonventionen. Detta är dock inte en absolut rättighet, och Europadomstolen har slagit 
fast att den inte bör användas för att blockera tillgången till tjänster som man har laglig rätt 
till. I praktiken är detta exakt vad som händer dagligen i EU – kvinnor har inte tillgång till sin 
lagstadgade rätt till abort, eftersom sjukvårdspersonalen nekar dem denna vård, och offentliga 

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/. 
14 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969.
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sjukhus har inte infört något offentligt remitteringssystem. Detta är en uppenbar och 
flerdimensionell kränkning och en konkret vägran att utöva en förvärvad lagstadgad rättighet.

En evidensbaserad och högkvalitativ mödravård är en av de viktigaste frågorna i detta 
betänkande. WHO har utfärdat en rekommendation om en respektfull mödravård, dvs. vård 
som anordnas för och ges till alla kvinnor på ett sätt som bevarar deras värdighet, integritet 
och konfidentialitet, säkerställer att de inte skadas eller felbehandlas, ger dem möjlighet att 
göra välinformerade val och ger dem kontinuerligt stöd i samband med förlossning. 
Mödradödlighet är ett pågående problem, särskilt för minoriteter och sårbara grupper, och i 
situationer där det uppstår komplikationer under förlossningen ökar risken för allvarlig 
sjuklighet och dödsfall. Över en tredjedel av dödsfallen bland mödrar beror på komplikationer 
som uppstår under eller efter förlossningen15. Detta talar för att sådana risker kan förebyggas 
genom högkvalitativ mödravård för alla. Det är en mänsklig rättighet att få tillgång till hälso- 
och sjukvård samt att inte utsättas för omänsklig och förnedrande behandling, som båda 
delarna faller under den snävaste omfattningen av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter. Det kommer också alltfler rapporter om våld som kvinnor utsätts för under 
förlossningar som sker på sjukvårdsinrättningar och vid medicinska interventioner i samband 
med vård före och efter förlossningen, samt rent allmänt erfarenheter av gynekologiskt och 
obstetriskt våld som måste åtgärdas. 

Detta betänkande kommer att ge ett brett tillskott till situationen beträffande sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, och syftet är att bekräfta EU:s åtagande att skydda de 
mänskliga rättigheterna, med hänvisning till rätten till hälsa, fysisk och psykisk integritet, 
jämlikhet, icke-diskriminering, hälsa och utbildning. Det understryker att kränkningar eller 
nekad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter utgör kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och könsrelaterat våld och är därmed en europeisk angelägenhet som 
vi måste ta oss an utan att avvika från alla de värden och principer som EU bygger på, såsom 
demokrati, jämlikhet och icke-våld. 

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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