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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Den Europæiske Union i henhold til artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) bygger på respekt for den menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne; der henviser til, 
at retten til ligebehandling og ikkeforskelsbehandling er en grundlæggende rettighed, og 
at europæiske borgere er beskyttet mod forskelsbehandling i henhold til artikel 21 i 
chartret om grundlæggende rettigheder; der henviser til, at artikel 151 i TEUF henviser 
til grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, som bl.a. er fastlagt i 
den europæiske socialpagt, og at ligestilling mellem kønnene er et centralt princip i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder;

B. der henviser til, at kønsbaseret vold fortsat er en af de største udfordringer, som vores 
samfund står overfor, og at den i alle dens former er en krænkelse af grundlæggende 
rettigheder, der berører alle samfundsniveauer; der henviser til, at kønsbaseret vold både 
er en årsag til og en konsekvens af strukturelle uligheder; der henviser til, at 
bekæmpelse af kønsbaseret vold kræver en forståelse for årsagerne til den og de 
bidragende faktorer; der henviser til, at kvinder med indbyrdes forbundne identiteter og 
sårbarheder har øget risiko for vold og chikane; der henviser til, at der er oprettet et 
grundlag for bekæmpelse af kønsbaseret vold ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om erstatning af Rådets 
rammeafgørelse 2002/629/RIA1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU 
af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre2 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for 
kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets 
rammeafgørelse 2001/220/RIA3; der henviser til, at Istanbulkonventionen er det første 
juridisk bindende internationale instrument til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og piger, der etablerer en omfattende ramme for juridiske og politiske tiltag til 
forebyggelse af vold mod kvinder, støtte til ofre og afstraffelse af gerningsmænd; der 
henviser til, at Istanbulkonventionen endnu ikke er ratificeret eller gennemført af seks 
medlemsstater og af EU selv;

C. der henviser til, at kvinder i al deres mangfoldighed4 står over for overlappene 
problemer som strukturel racisme, forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefuld tale, 
manglende adgang til domstolsprøvelse og vedvarende socioøkonomiske uligheder, der 

1EUT L 101 af 15.4.2010, s. 1.
2EUT L 338 af  21.12.2011, s. 2.
3 EUT L 315 af 14.11.2012, s. 73.
4 udtrykket "i al deres mangfoldighed" anvendes i denne udtalelse til at anføre, at kvinder, mænd og ikkebinære 
personer falder ind under heterogene kategorier, herunder, men ikke kun, i forhold til køn, race, farve, etnisk eller 
social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et 
nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller 
kønskarakteristika, migrationsstatus eller socioøkonomisk status. Det bekræfter tilsagnet om ikke at lade nogen i 
stikken og opnå et Europa med kønsligestilling for alle.
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skal anerkendes som vigtige barrierer for fuld adgang til grundlæggende rettigheder og 
som vigtige barrierer for inklusion og lighed; der henviser til, at direktivet om 
bekæmpelse af forskelsbehandling, der ville give et større omfang af beskyttelse 
gennem en horisontal tilgang, efter mere end et årti fortsat er blokeret i Rådet;

D. der henviser til, at det indeværende årti er vidne til et alvorligt tilbageslag for ligestilling 
mellem kønnene og kvinders rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder (SRSR); der henviser til, at en stærk pagt mellem medlemsstaterne er 
afgørende for at fremme kvinders rettigheder i Europa gennem udveksling af lovgivning 
og bedste praksis; der henviser til, at der er en kommissær udelukkende med ansvar for 
ligestilling, og at Parlamentet har et Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, 
men at Rådet ikke har noget specifikt organ vedrørende kønsligestilling, og at ministre 
og statssekretærer med ansvar for ligestilling ikke har noget dedikeret 
diskussionsforum;

1. understreger nødvendigheden af at opretholde en tværsektoriel tilgang i strategien for 
ligestilling mellem kønnene og at tilføje specifikke og målbare forpligtelser, navnlig 
vedrørende grupper, der er beskyttet mod forskelsbehandling gennem EU-retten og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols og EU-Domstolens retspraksis; understreger, 
at der ikke kan opnås virkelige fremskridt inden for ligestilling uden en tværsektoriel 
tilgang, der tager højde for forskelsbehandling af kvinder i al deres mangfoldighed, og 
som omfatter specifikke handlinger til håndtering af de uligheder, som kvinder, der 
gøres usynlige, eller som overses i de nuværende ligestillingspolitikker, står overfor; 
mener, at disse handlinger skal omfatte positiv særbehandling i EU's politikker for 
strukturfonde samt mere specifikke handlinger såsom støtte til strategiske sagsanlæg, 
mangfoldighedspolitikker for kvinder i lederstillinger, udvikling af undervisning i 
praktisk implementering af intersektionalitet i juridiske ekspertnetværker og 
retssystemet og opbygning af stærke og permanente rådgivende mekanismer, der tager 
sig af kvinder i al deres mangfoldighed, herunder de mest marginaliserede kvinder; 
glæder sig over, at intersektionalitet også vil være et tværgående princip for 
handlingsplanen for integration og inklusion og EU's strategiske rammer for handicap, 
LGBTI+, inklusion af romaer og børns rettigheder, og minder Kommissionen om, at der 
er behov for en yderligere indsats i denne retning;

2. minder om, at kønsmainstreaming er et uundværligt værktøj til eliminering af ulighed, 
fremme af ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling; understreger, at EU-
institutionerne og medlemsstaterne i forbindelse med deres samarbejde er nødt til i 
højere grad at inddrage civilsamfundet, herunder kvindebevægelser og -organisationer, 
og internationale organisationer for at gøre fremskridt med hensyn til ligestilling; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at kønsmainstreaming indføres i alle EU's 
politikker og aktiviteter, og til at præsentere konkrete foranstaltninger til opfølgning; 
glæder sig over forpligtelsen til oprettelse af en taskforce vedrørende ligestilling mellem 
kønnene med det formål at opbygge en intersektionel tilgang til kønsmainstreaming i 
alle EU's politikker; mener, at stærkere interinstitutionelle relationer inden for 
kønsmainstreaming kan være med til at udvikle kønssensitive EU-politikker, og 
opfordrer derfor til struktureret samarbejde om kønsmainstreaming med alle 
institutionelle partnere såsom Parlamentet, Kommissionen, Rådet og Det Europæiske 
Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE); opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at benytte klare indikatorer, målsætninger, ressourcer og 
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overvågningsmekanismer til at sikre, at kønsmainstreaming systematisk inkluderes i alle 
trin af politikudformningen i alle EU's politikker med en intersektionel tilgang; 
opfordrer i denne sammenhæng Kommissionen til at udarbejde en køreplan for 
implementering af kønsmainstreaming, herunder kønsbudgettering, og et intersektionelt 
perspektiv i alle EU-politikker;

3. bemærker, at ulighed og forskellige former for kønsbaseret vold mod kvinder og piger 
er steget under covid-19-krisen og er foruroliget over den betydelige stigning i vold i 
hjemmet i særdeleshed; opfordrer EU og medlemsstaterne til at målrette specifikke 
tiltag og specifik støtte til kvinder og piger, herunder etablering af passende tjenester til 
håndtering af vold mod kvinder og piger og specialiserede støttetjenester til ofre såsom 
krisecentre, hjælpetjenester, chattjenester og andre kreative støtteløsninger. opfordrer 
til, at dette overvejes behørigt i strategien for ligestilling mellem kønnene, og til, at der 
gennemføres specifikke foranstaltninger som reaktion på denne udvikling;

4. gentager sin opfordring til Rådet og Kommissionen til hurtigt at forny deres indsats og 
hurtigt vedtage det horisontale direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling med 
henblik på at lukke det nuværende beskyttelseshul i EU's retlige ramme for så vidt angår 
ikkeforskelsbehandling på baggrund af alder, handicap, religion eller tro eller seksuel 
orientering på livets vigtige områder såsom social beskyttelse, uddannelse og adgang til 
varer og tjenesteydelser og for at sikre, at EU ikke driver et kunstigt hierarki af årsager; 
glæder sig over Kommissionens intentioner om at foreslå yderligere lovgivning om 
ikkeforskelsbehandling som fastsat i Kommissionens politiske retningslinjer for 2019-
2024; opfordrer Kommissionen til hurtigt at udarbejde de relevante forslag;

5. opfordrer medlemsstaterne til regelmæssigt at udveksle bedste praksis og fremme 
kvinders rettigheder i Europa ved at støtte de foranstaltninger og praksisser, der giver de 
højeste beskyttelsesniveauer i de europæiske lande; opfordrer indtrængende Rådet til at 
oprette en særlig rådssammensætning for ligestilling med henblik på at iværksætte 
fælles og konkrete foranstaltninger til imødegåelse af udfordringerne på området 
kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene og til at sikre, at 
ligestillingsspørgsmål drøftes på højeste politiske niveau; opfordrer EU-institutionerne 
til at gennemføre en ligestillingspolitik, navnlig i ledende stillinger; opfordrer 
Kommissionen til at vedtage konkrete tiltag og overvågningsmekanismer til sikring af 
ligelig kønsfordeling i alle EU-agenturer, herunder på alle ledelsesniveauer og i alle 
lederstillinger.

6. udtrykker sin bekymring over den udbredte forekomst af kønsbaseret vold i alle dens 
former og manglen på fuld adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder 
(SRSR); fordømmer de alvorlige overtrædelser af kvinders og børns rettigheder i og 
uden for EU, herunder kvindelig kønslemlæstelse, tvungen abort og tvangssterilisation, 
tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber og andre skikke, der påfører kvinder og piger 
skade; bemærker, at kvinder i sexindustrien, herunder inden for prostitution, som følge 
af fattigdomsdiskrimination eller andre former for nød på daglig basis oplever 
seksualiseret vold og misbrug; opfordrer til, at der udarbejdes en EU-handlingsplan for 
at forebygge og bekæmpe alle former for kønsbaseret vold; beklager manglen på 
specifikke foranstaltninger i strategien for ligestilling mellem kønnene til støtte for 
SRSR i EU; understreger, at medlemsstaterne er forpligtet til at respektere, beskytte og 
overholde forpligtelser vedrørende reproduktiv og seksuel sundhed uden tvang, 
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forskelsbehandling og vold; opfordrer til, at SRSR medtages i EU's næste 
sundhedsstrategi, og at der sikres specifikke midler til beskyttelse af dem; minder om 
behovet for passende redskaber til måling af resultater med hensyn til sikring af 
universel adgang til SRSR og opfordrer indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre beskyttelse og opfyldelse af SRSR for alle; opfordrer 
Kommissionen til at overvåge SRSR i medlemsstaterne nøje; bekræfter på ny, at 
nægtelse af adgang til SRSR-tjenester, herunder sikker og lovlig abort, udgør en form 
for vold mod kvinder og piger; gentager, at kvinder og piger skal bestemme over deres 
kroppe og seksualitet, og at LGBTI-personers rettigheder er en central del af arbejdet 
for fuld respekt for SRSR; gentager sin opfordring til alle medlemsstater om at 
garantere omfattende seksualundervisning, nem adgang til familieplanlægning og det 
fulde udvalg af tjenester i forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder, herunder moderne præventionsmetoder og sikker og lovlig abort. opfordrer 
til målrettede tiltag til sikring af seksuel frihed og uafhængighed for alle kvinder;

7. opfordrer til effektiv forebyggelse af ulighed mellem kønnene og kønsbaseret vold, 
herunder uddannelsesmæssige tiltag, der rettes mod og implementeres blandt unge, samt 
sikring af, at alle unge modtager omfattende seksualundervisning, navnlig piger og unge 
LGBTI-personer, der i særlig grad påvirkes af uretfærdige kønsnormer; opfordrer 
Kommissionen til at støtte medlemsstaterne med henblik på vedtagelsen af en 
europæisk tilgang til omfattende seksualundervisning i overensstemmelse med WHO's 
standarder og UNESCO's retningslinjer og for at sikre universel adgang til sådan 
undervisning uden nogen form for forskelsbehandling; fremhæver den vigtige rolle, som 
civilsamfundsorganisationer spiller i forbindelse med udbud af seksualundervisning, og 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at yde tilstrækkelig finansiering til de berørte 
organisationer;

8. er dybt bekymret over, at 33 % af kvinder i EU har oplevet fysisk og/eller seksuel vold; 
mener, at EU's manglende tiltrædelse til Istanbulkonventionen påvirker EU's 
troværdighed; opfordrer indtrængende EU til omgående at fuldføre sin tiltrædelse af 
Istanbulkonventionen; opfordrer Kommissionen til at slå til lyd for og aktivt støtte 
ratificeringen heraf i alle medlemsstater; opfordrer navnlig de seks medlemsstater 
(Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Litauen, Letland og Slovakiet), som endnu ikke har 
ratificeret Istanbulkonventionen, til at gøre dette, da det er en grundlæggende 
international menneskerettighedsstandard, der har til formål at udrydde kønsbaseret 
vold; minder om, at disse nye lovgivningsmæssige foranstaltninger vedrørende 
kønsbaseret vold bør være et supplement til ratificeringen af Istanbulkonventionen; 
roser Kommissionen for dens tilsagn om at foreslå foranstaltninger med henblik på at nå 
de samme mål, hvis tiltrædelsen af konventionen forbliver blokeret, herunder 
fremlæggelse af et initiativ, der udvider de kriminalitetsområder, der er defineret i 
artikel 83, stk. 1, i TEUF, til at omfatte specifikke former for kønsbaseret vold;

9. udtrykker sin bekymring for tilbageslaget hvad angår ligestilling mellem kønnene i en 
række medlemsstater, der næres af politiske diskurser, som ofte udspringer af de højeste 
niveauer i staten, visse kirkelige repræsentanter og et utal af ultrakonservative 
organisationer, der fremmer en patriarkalsk vision for samfundet, som underminerer 
kvinders frigørelse, uafhængighed og værdighed; fordømmer spredningen af politiske 
fortællinger, der bevidst misfortolker indholdet af Istanbulkonventionen, og stigningen i 
homofobisk og transfobisk hadefuld tale samt beklagelige tiltag såsom fremme af 
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LGBTI-fri zoner i Polen eller afskaffelse af retlig anerkendelse af transpersoner i 
Ungarn, hvilket er en alvorlig overtrædelse af transkønnede og interkønnede personers 
rettigheder og udsætter transkønnede og interkønnede personer for risiko; minder om, at 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol konsekvent og klart har fastslået, at 
anerkendelse af juridisk køn falder inden for retten til privat- og familieliv i den 
europæiske retlige ramme, der specifikt beskyttes af artikel 8 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention;

10. opfordrer til, at der udarbejdes en EU-handlingsplan for at forebygge og bekæmpe alle 
former for kønsbaseret vold; opfordrer med henblik herpå til, at der udpeges en 
koordinator til at gennemføre denne handlingsplan med henblik på at supplere snarere 
end overlappe det ansvarlige kommissærs arbejde; understreger dog, at den bedste vej 
frem er at lovgive om alle dimensioner af kønsbaseret vold i den samme lovtekst ved at 
vedtage et direktiv til bekæmpelse af alle former for kønsbaseret vold; gentager sin 
opfordring til Kommissionen om omgående at udarbejde en retsakt om forebyggelse og 
undertrykkelse af alle former for kønsbaseret vold, der gennemgår en lang række 
foranstaltninger, herunder ved hjælp af retten til lovgivningsmæssigt initiativ, der er 
fastsat i artikel 225 i TEUF; opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge indsatsen 
i denne retning; glæder sig over Kommissionens initiativ til at lancere et EU-netværk til 
forebyggelse af kønsbaseret vold og vold i hjemmet, der samler alle medlemsstaterne og 
interessenter med henblik på udveksling af god praksis, og som skal finansiere 
uddannelse, kapacitetsopbygning og støttetjenester.

11. opfordrer Kommissionen til at sikre kontinuitet i det arbejde, som EU's koordinator for 
bekæmpelse af menneskehandel udfører, ved at give mandat til udvikling af nye 
initiativer; glæder sig over den nye strategi for bekæmpelse af menneskehandel, som 
Kommissionen vil foreslå; opfordrer til en revision af direktiv 2011/36/EU om 
forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor med 
henblik på at styrke bestemmelserne om sikring af ydelser og opholdstilladelser til ofre 
for menneskehandel og om kriminalisering af anvendelsen af tjenester, der udføres af 
ofre for menneskehandel, samt for at sikre, at menneskehandel med henblik på seksuel 
udnyttelse kommer til at medføre en forholdsmæssig straf; understreger behovet for at 
bekæmpe straffrihed for dem, der drager fordel af menneskehandel; påpeger, at langt de 
fleste ofre for menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse er kvinder, og 
understreger derfor, at det er nødvendigt at fokusere på at yde hjælp til kvinder, der er 
ofre for menneskehandel;

12. bemærker, at Kommissionen skal håndtere den særlige situation med beskyttelse af 
kvinder mod kønsbaseret vold i modtagelsesfaciliteter for migranter og asylansøgere, og 
opfordrer til tilpasset infrastruktur for kvinder og piger og relevant uddannelse til 
medarbejdere ved disse faciliteter efter behov;

13. noterer sig manglen på en fælles tilgang til eller fælles definitioner af de forskellige 
former for kønsbaseret vold, som f.eks. cybervold, som ikke er kønsneutral, men som er 
uforholdsmæssigt målrettet mod kvinder og derfor er udtryk for kønsbaseret vold; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå en retsakt til bekæmpelse af alle former for 
kønsbaseret vold, herunder cybervold og andre former for aggression mod kvinder, idet 
trusler om vold og misbrug har en alvorlig indvirkning på kvinders mentale sundhed på 
alle niveauer i deres individuelle udvikling;
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14. opfordrer Kommissionen til at støtte foranstaltninger til at mindske den kønsbestemte 
lønforskel, som er en form for forskelsbehandling på grund af køn;

15. opfordrer medlemsstaterne til at sikre og forbedre adgangen til retlig prøvelse, bl.a. ved 
at uddanne retshåndhævende personale og personale i retsvæsenet i kønsbaseret vold og 
hadforbrydelser, herunder dem, der begås online, og til at garantere, at ofrenes 
rettigheder sættes i centrum for at undgå forskelsbehandling, traumatisering og 
reviktimisering under retlige og medicinske processer og politiarbejde; opfordrer 
medlemsstaterne til at garantere sikre betingelser for rapportering, bekæmpe 
underrapportering og stille retshjælp samt integrerede støttetjenester og krisecentre til 
rådighed og til at implementere forebyggende tiltag, der tager højde for specifikke 
behov hos kvinder og piger i al deres mangfoldighed; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at håndtere straffrihed for seksuel og kønsbaseret vold; afskyr de 
fortsatte angreb på SRSR; anmoder Kommissionen om på grundlag af sin vurdering af 
EU's instrumenter på dette område som nævnt i EU-strategien for ofres rettigheder 
(2020-2025) (COM(2020)0258) straks at forelægge et forslag til revision af direktivet 
om ofres rettigheder med henblik på at tilføje et specifikt kapitel om ofre for 
kønsbaseret vold;

16. minder om, at kvinders rettigheder er menneskerettigheder; understreger, at 
kønsstereotyper er en grundlæggende årsag til ulighed mellem kønnene, og at de 
traditionelle kønsroller og stereotyper dannes i den tidlige barndom og udgør en alvorlig 
hindring for opnåelsen af ligestilling mellem kønnene; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at intensivere det videre arbejde med hensyn til at bekæmpe ulighed 
mellem kønnene og stereotyper gennem øget samarbejde med 
civilsamfundsorganisationer, der fremmer kvinders rettigheder og indflydelse, og 
gennem forebyggende og uddannelsesmæssige foranstaltninger, der er afgørende for at 
bekæmpe kønsstereotyper og ulighed; glæder sig i denne forbindelse over, at 
Kommissionen agter at iværksætte en oplysningskampagne i hele EU for at bekæmpe 
kønsstereotyper og med fokus på unges engagement; noterer sig med bekymring den 
stigende tendens vedrørende indskrænkninger af civilsamfundets råderum for 
civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder for 
ligestilling mellem kønnene, mindretals og kvinders rettigheder og SRSR; opfordrer til, 
at der træffes intensiverede foranstaltninger for at løse problemet med indskrænkningen 
af civilsamfundets råderum, og understreger betydningen af at sikre øget finansiel støtte 
til civilsamfundsorganisationer og specialiserede tjenester med henblik på at sikre deres 
uafhængighed og ekspertise; understreger behovet for tilgængelige og uafhængige 
krisecentre for kvinder og LGBTI-personer; opfordrer Kommissionen til at foreslå 
specifikke handlinger med henblik på at sikre, at græsrodsorganisationer, der leverer 
essentielle ydelser, har adgang til finansiering og beskyttes mod angreb og 
forskelsbehandling; er stærkt bekymret over, at bevægelser imod ligestilling og LGBTI-
personer, der har vundet indpas i en række medlemsstater, forsøger at udfordre 
etablerede grundlæggende rettigheder inden for ligestilling mellem kønnene og søger at 
blokere og tilbagerulle love og politikker, der beskytter kvinder, mænd og ikkebinære 
personer mod hadforbrydelser og forskelsbehandling;

17. opfordrer til opdelt dataindsamling vedrørende ligestilling mellem kønnene og 
udarbejdelse af årlige rapporter om status for gennemførelsen af strategien for 
ligestilling mellem kønnene. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
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forbedre tilgængeligheden og sammenligneligheden af opdelte kvalitetsdata vedrørende 
kønsbaseret vold gennem samarbejde med Eurostat, Den Europæiske Unions Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og EIGE; opfordrer endnu en gang 
Kommissionen til at etablere et europæisk overvågningsobservatorium for kønsbaseret 
vold; opfordrer indtrængende Kommissionen til at implementere kønsbudgettering som 
en integreret del af budgetproceduren og budgetposterne; opfordrer til, at udgifter til 
ligestilling spores, og at der tildeles en uafhængig budgetpost til hver målrettet handling 
samt relevante indikatorer, konsekvensanalyser og en dedikeret metode; opfordrer til 
udvikling og anvendelse af relevante ansvarligheds- og transparensmekanismer samt 
jævnlig og kønssensitiv rapportering af resultaterne.
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