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Angående: Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU 

Stöd till människorättsförsvarare är ett väletablerat inslag och en viktig prioritering i EU:s externa 
människorättspolitik. Europaparlamentet har länge förespråkat en övergripande EU-politik för 
människorättsförsvarare och aktivt bidragit till utformningen av denna i flera av sina resolutioner, 
senast i sin rapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016. I dag är EU:s stöd desto 
viktigare, eftersom den miljö som människorättsförsvarare verkar i blir alltmer restriktiv, det politiska 
utrymmet och utrymmet för det civila samhället i många länder krymper och människorättsförsvarare 
står inför ett växande antal hot. 

Kvinnliga människorättsförsvarare möter unika könsrelaterade hinder och hot i sitt arbete. Det kan 
börja med motstånd från deras familj eller samhällsgrupp mot deras ledande roll på grund av 
stereotypa föreställningar om kvinnors arbete och plats i samhället, och leda till en ojämlik tillgång till 
resurser, nätverk och ekonomiska och sociala system som skyddar dem och stödjer deras arbete. 
Dessutom utsätts kvinnliga människorättsförsvarare ofta för de typer av attacker som traditionellt sett 
utförs mot kvinnor, såsom våldtäkt, sexuella förtalskampanjer och syraattacker samt hot eller skador 
mot deras barn eller familj och angrepp från deras partner eller samhällsgrupp. I alla världens 
regioner hotas kvinnors deltagande på det politiska och sociala området av denna diskriminering och 
detta våld, och det gäller i ännu högre grad kvinnliga människorättsförsvarare. Eftersom 
människorättsförsvarare spelar en nyckelroll i uppnåendet av en hållbar utveckling och samhällelig 
motståndskraft är det avgörande att genomföra strategier för att ge kvinnliga människorättsförsvarare 
genusmedvetet stöd. I EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare konstateras följaktligen att stöd till 
människorättsförsvarare kräver ett jämställdhetsperspektiv. 

Vilka mekanismer och strategier har kommissionen infört för att säkerställa genusmedvetet skydd för 
och stöd till utsatta kvinnliga människorättsförsvarare? 

Mot bakgrund av översynen av det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter 
(EIDMR) och den kommande fleråriga budgetramen, hur kommer kommissionen att prioritera 
investeringar för att stödja och skydda människorättsförsvarare, och särskilt kvinnliga 
människorättsförsvarare, genom att ge dem synligt politiskt stöd och erkännande, särskilt genom 
bidrag inom ramen för EIDMR:s nödfond för utsatta människorättsförsvarare? 
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