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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget),  

– med beaktande av artiklarna 8 och 78 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget), 

– med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, 

– med beaktande av konventionen från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, samt 

av protokollet till den från 1967, 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, 

– med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor (Cedaw), och av den allmänna rekommendationen nr 32 av 

den 14 november 2014 från kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor, 

om de könsrelaterade dimensionerna av flyktingstatus, asyl, nationalitet och statslöshet 

bland kvinnor, 

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 

mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen), 

– med beaktande av Pekingdeklarationen och handlingsplanen, som antogs den 

15 september 1995 vid den fjärde internationella kvinnokonferensen, samt av de 

slutdokument som antogs vid FN:s extra sessioner Peking +5, Peking +10, Peking +15 

och Peking +20, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 maj 2015 En europeisk 

migrationsagenda (COM(2015)0240), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2015 EU:s åtgärdsplan 

mot smuggling av migranter (2015–2020) (COM(2015)0285), 



– med beaktande av rådets slutsatser av den 12 oktober 2015 om migration, särskilt det 

åtagande som uttrycktes om kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 

5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess 

offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 

25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för 

stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 

26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt 

skydd, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 

16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av 

tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 

26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt 

skydd, 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 

om upprättande av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU och om gemensamma förfaranden 

för att bevilja och återkalla internationellt skydd och om ändring av direktiv 

2013/32/EU (COM(2015)0452), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 

11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 

26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är 

ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 26 oktober 2015 Handlingsplan för 

jämställdhet 2016–2020,  

– med beaktande av kommissionens och unionens höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik gemensamma arbetsdokument av den 25 mars 2015 Genomförandet av 

den europeiska grannskapspolitiken 2014 (SWD(2015)0076,  

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, fred och 

säkerhet, 

– med beaktande av sin resolution av den 2 december 2015 om Europeiska 

ombudsmannens särskilda rapport om undersökningen på eget initiativ 

OI/5/2012/BEH-MHZ angående Frontex1, 

                                                 
1  Antagna texter, P8_TA(2015)0422. 



– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 

mellan kvinnor och män (A8-0024/2016), och av följande skäl: 

A. Fler män, kvinnor och barn än någonsin tidigare söker internationellt skydd i EU till 

följd av pågående konflikter, regional instabilitet och kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna, bland annat i form av könsrelaterat våld och våldtäkt som vapen i krig. 

B. Bristen på jämställdhet för asylsökande i Europeiska unionen är stor. I genomsnitt är var 

tredje asylsökande kvinna. Från början av 2015 och fram till november månad samma 

år anlände runt 900 000 människor via Medelhavet till Europas kuster, och omkring 

38 % av dessa utgjordes av kvinnor och barn. FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har 

rapporterat att sedan januari 2016 är 55 % av dem som når Grekland för att söka asyl i 

EU kvinnor och barn. Alltför många personer har redan mist livet på ”hoppets resa”, 

och många av dessa är kvinnor. 

C. Kvinnor och hbti-personer utsätts för specifika former av könsrelaterad förföljelse, som 

fortfarande alltför ofta inte erkänns i asylförfarandena. 

D. FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet har inte uppnått sitt 

huvudmål att skydda kvinnor och väsentligt öka deras deltagande i politiska processer 

och beslutsprocesser. 

E. Enligt UNHCR söker varje år uppskattningsvis 20 000 kvinnor och flickor från 

ursprungsländer där kvinnlig könsstympning förekommer asyl i EU. Ett betydande antal 

kvinnor som söker asyl gör det av fruktan för könsstympning. 

F. Enligt uppskattningar från UNHCR är 71 % av de kvinnor som söker asyl i EU från 

länder med kvinnlig könsstympning och har överlevt kvinnlig könsstympning. 

Rättspraxis från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har satt stopp för 

utvisningen av flickor som riskerar att utsättas för könsstympning på grund av den 

oåterkalleliga skada som detta troligtvis innebär för deras fysiska och psykiska hälsa. 

G. Asylsökande kvinnor och flickor har särskilda skyddsbehov och oroar sig för annat än 

männen, och därför måste genomförandet av alla asylåtgärder och asylförfaranden, även 

prövningen av asylansökningar, ha ett jämställdhetsperspektiv och vara individanpassat. 

Asylansökningar som föranleds av våld bör handläggas på ett sätt som skyddar kvinnor 

mot sekundär viktimisering under asylprocessen. 

H. Integrationen av kvinnor och flickor, liksom deras rättigheter, urholkas när deras 

rättsliga ställning beror av deras män. 

I. Rättsakterna som ligger till grund för det gemensamma europeiska asylsystemet måste 

införlivas och genomföras i enlighet med Genèvekonventionen angående flyktingars 

rättsliga ställning och andra relevanta instrument. 

J. Behandlingen av asylsökande kvinnor och flickor skiljer sig mycket åt i de olika 

medlemsstaterna och uppvisar fortfarande betydande brister. 

K. Kvinnliga flyktingar och asylsökande är ofta utsatta för diskriminering på flera grunder 

och är mer utsatta för sexuellt och könsrelaterat våld i ursprungs-, transit- och 



destinationsländerna. Särskilt utsatta är ensamkommande kvinnor och flickor, kvinnor 

som är familjeförsörjare, gravida, personer med funktionsnedsättning och äldre. 

L. Kvinnliga flyktingar utsätts inte bara för hot mot sin personliga säkerhet (långa och 

farliga resor mot exil, trakasserier, offentlig likgiltighet och ofta sexuella övergrepp och 

våld, även när de väl har nått en till synes säker plats, och den sociala stigmatisering 

som ofta följer), utan måste även ta ansvar för sina familjers fysiska säkerhet, 

välbefinnande och överlevnad. 

M. Många flyktingar som anlänt till Europa bor under provisoriska förhållanden i läger 

eller på gatorna, och kvinnor och flickor är särskilt utsatta. 

N. Kriminella nätverk drar nytta av att asylsökande och flyktingar inte kan resa in i EU 

under trygga former och av regional instabilitet, konflikter och utsattheten hos kvinnor 

och flickor som försöker fly, och utnyttjar dem genom människohandel och sexuell 

exploatering. 

O. Risken för sexuellt överförbara sjukdomar är högre bland kvinnor som utsätts för våld 

och människohandel. 

P. FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har rapporterat fall av våld och övergrepp, även 

sexuellt våld, mot flyktingkvinnor och flyktingbarn under hela den tid de är på resa, 

också i överbefolkade mottagningscentrum i EU. 

Q. Kvinnor och flickor som flyr till EU flyr ofta undan kvinnoförtryckande regimer som 

inte erkänner kvinnor som jämställda med män och som tolererar våld mot kvinnor, 

övergrepp, barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap. 

R. Mottagningspunkterna saknar väldigt ofta lämpliga utrymmen där mammor kan ta hand 

om och sköta sina barn, och det juridiska bistånd som erbjuds ger inte tillräcklig 

information och hjälp i sökandet efter familjemedlemmar. 

S. För att könsrelaterat våld ska kunna förhindras behövs det först och främst separata 

toaletter, duschar och sovplatser för kvinnor, och detta är inte fallet vare sig i 

mottagnings- eller transitanläggningar runt om i Europeiska unionen. 

T. Flickor som flyr undan konflikter och förföljelse löper större risk för barnäktenskap, 

tidiga äktenskap, tvångsäktenskap, våldtäkt, sexuella och fysiska övergrepp samt 

prostitution. 

U. Kvinnor och barn som skiljs åt från sina familjemedlemmar, också under förvar, är mer 

riskutsatta. 

V. Familjeåterförening är en grundläggande mänsklig rättighet som systematiskt försenas 

och till och med kränks, och kvinnor och barn är de första som drabbas av att denna 

rättighet förvägras eller försenas. 

W. Kvinnor tvingas ofta acceptera svartarbete under förnedrande förhållanden för att kunna 

stanna i ankomstlandet. 

X. I handlingsplanen från Peking framhölls det att man i högre grad måste få kvinnor att 

delta i konfliktlösning på beslutsnivå och att kvinnliga flyktingar, internflyktingar och 

migranter på lämpligt sätt måste få medverka vid beslut som rör dem. 



Y. Enligt ett av målen för hållbar utveckling, mål nummer 5, ska jämställdhet och 

förbättrade levnadsvillkor för kvinnor uppnås senast 2030. 

1. Europaparlamentet anser att för att åstadkomma bättre säkerhet och trygghet för 

flyktingkvinnor och flyktingflickor måste man öppna trygga och lagliga inresevägar till 

EU för dem som flyr undan konflikter och förföljelse. Parlamentet betonar framför allt 

att fler medlemsstater bör delta i EU:s vidarebosättningsprogram. Parlamentet anser att 

lagstiftning om och politik för irreguljär migration inte bör hindra människor från att få 

tillträde till EU:s asylförfaranden. Parlamentet betonar att rätten till asyl finns inskriven 

i artikel 18 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  

2. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att omedelbart öppna säkra och lagliga 

asylvägar för att motverka nätverk för människosmuggling och för att kvinnor, barn, 

äldre och personer med funktionsnedsättning i högre grad ska kunna söka skydd utan att 

riskera sina liv. Parlamentet är djupt oroat över dödsfallen, avvisningarna och de grova 

kränkningarna av mänskliga rättigheter vid EU:s yttre gränser. Parlamentet anser att 

ansvaret och kostnaderna bör fördelas mellan de 28 medlemsstaterna och inte bara 

mellan de första ankomstländerna. Parlamentet beklagar bristen på solidaritet bland 

EU:s medlemsstater. 

3. Europaparlamentet betonar vikten av att kvinnliga flyktingar registreras individuellt och 

får de handlingar utfärdade som behövs för att garantera deras personliga säkerhet, 

rörelsefrihet och tillgång till grundläggande tjänster, såsom UNHCR kräver. 

4. Europaparlamentet understryker att principen om en jämn könsfördelning bör tillämpas 

i samordningskommittéerna och i alla andra organ som företräder flyktingar, såväl i 

stadsområden som på landsbygden, och i flyktinglägren, även i områden dit flyktingar 

återvänder, så att kvinnliga flyktingars och asylsökandes rättigheter och behov 

respekteras. 

5. Europaparlamentet upprepar sitt krav på samtliga medlemsstater och EU att 

underteckna och ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning 

av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen). 

6. Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att under alla steg i 

asylförfarandet, i samarbete med EU, garantera specialiserad traumarådgivning och 

psykosocial vård för kvinnor med könsrelaterade skador, där kvinnor som är 

kvalificerade och specialiserade på området medverkar direkt. 

7. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över rapporter om att kvinnor och barn 

bedriver överlevnadssex för att kunna betala smugglare så att de kan fortsätta sin resa 

och söka asyl i EU. Parlamentet framhåller än en gång att trygga och lagliga inresevägar 

till Europa är av central betydelse för att detta ska kunna förhindras. 

8. Europaparlamentet uppmanar EU att ha ett jämställdhetsperspektiv när en mekanism för 

klagomål inom kontoret för Frontex ombud för grundläggande fri- och rättigheter 

inrättas, och att hantera människorättskränkningar som förövats av Frontex, 

medlemsstaterna och tredjeländers tjänstemän under samarbetet med Frontex, något 

som Europaparlamentet efterlyste redan i sin resolution av den 2 december 2015 om 

Europeiska ombudsmannens särskilda rapport om undersökningen på eget initiativ 

OI/5/2012/BEH-MHZ angående Frontex. 



9. Europaparlamentet efterlyser riktade åtgärder för att garantera en fullständig integration 

av kvinnliga flyktingar och asylsökande genom att förhindra alla former av 

exploatering, övergrepp, våld och människohandel. 

10. Europaparlamentet betonar att EU vid utformningen, genomförandet och utvärderingen 

av all sin politik och alla sina åtgärder som gäller migration och asyl bör ta hänsyn till 

könsrelaterade frågor. 

Jämställdhetsdimension i fastställandet av flyktingstatus 

11. Europaparlamentet vill att det antas en ny, övergripande uppsättning EU-omfattande 

jämställdhetsriktlinjer, som ett led i bredare reformer av migrations- och asylpolitiken, 

med full hänsyn till de sociala, kulturella och politiska dimensionerna av förföljelse, och 

där åtgärder för såväl mottagande som integration inkluderas. 

12. Europaparlamentet understryker att även i länder som bedömts som säkra kan kvinnor 

utsättas för könsrelaterad förföljelse och hbti-personer råka ut för övergrepp, och de har 

således berättigade anspråk på skydd. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att anta 

asylförfaranden och sträva efter att utveckla utbildningsprogram som är lyhörda för 

behoven hos kvinnor med flerfaldigt marginaliserad identitet, bland annat hbti-kvinnor. 

Parlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att bekämpa skadliga stereotypa 

föreställningar om hbti-kvinnors beteende eller egenskaper, samt att fullt ut tillämpa 

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna i samband med deras asylansökningar. 

Parlamentet betonar att det i alla medlemsstater behövs mottagningsenheter som är 

lyhörda för hbti-personers behov och framhåller att det är vanligt med våld mot hbti-

personer på mottagningsenheter. 

13. Europaparlamentet framhåller att könsrelaterat våld och könsrelaterad diskriminering, 

bland annat (men inte enbart) våldtäkt, kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap, våld i 

hemmet, så kallade hedersbrott och könsdiskriminering som sker med statens goda 

minne, utgör förföljelse och bör vara giltiga skäl för att söka asyl i EU, vilket bör 

speglas i nya jämställdhetsriktlinjer. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samla in grundlig statistik över 

migration och internationellt skydd med målet att lägga till fler kategorier av 

könsuppdelade uppgifter, framför allt om de olika stegen i asylförfarandet, efter att ett 

inledande beslut har fattats. 

 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram tolkningsriktlinjer för kvinnlig 

könsstympning, med full hänsyn till UNHCR:s riktlinjer om könsbaserad förföljelse och 

dess vägledning om kvinnlig könsstympning, och där det görs klart vilka skyldigheter 

som gäller för medlemsstaterna, med särskilt fokus på identifiering av och 

kommunikation med sårbara asylsökande. Parlamentet understryker att personer som 

överlevt kvinnlig könsstympning kan ha svårt att uttrycka det trauma som detta 

förorsakat. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att se till att alla former av våld mot 

kvinnor, bland annat kvinnlig könsstympning, kan erkännas som en form av förföljelse 

och att offren därmed kan åtnjuta skydd enligt konventionen om flyktingars rättsliga 

ställning från 1951, i enlighet med artikel 60 i Istanbulkonventionen. 

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att asylförfarandena vid 

gränserna uppfyller UNHCR:s riktlinjer om internationellt skydd, särskilt i fråga om 

könsrelaterad förföljelse samt UNHCR:s riktlinjer ”Claims to Refugee Status based on 



Sexual Orientation and/or Gender Identity”, som tydligt beskriver medlemsstaternas 

skyldigheter. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av den beskrivna 

situationen, överväga ökade anslag till och ett bredare tillämpningsområde för 

programmen Daphne och Odysseus, och att undersöka huruvida dessa program kan 

anpassas till nuläget för att skydda kvinnliga flyktingar. 

18. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag om att upprätta en gemensam EU-

förteckning över säkra ursprungsländer. Parlamentet kräver att alla lämpliga åtgärder 

vidtas för att detta tillvägagångssätt ska stå i konsekvens med principen om non-

refoulement och kvinnors, barns och andra utsatta gruppers rättigheter inte ska 

undergrävas. Parlamentet yrkar på att könsdifferentiering ska tillämpas och anser att en 

eventuell förteckning över säkra ursprungsländer inte bör leda till en sämre behandling 

av ansökningar från kvinnor som söker asyl för de fruktar eller har upplevt könsrelaterat 

våld. Parlamentet betonar behovet av att undvika förhastade beslut som inte i tillräcklig 

utsträckning tar hänsyn till den fara, inbegripet dödsfara, som kvinnliga offer för 

könsrelaterat våld svävar i om deras ansökan avslås och de tvingas återvända till sitt 

hemland.  

19. Europaparlamentet yrkar på ökad objektivitet och jämställdhetsmedvetna 

trovärdighetsbedömningar i alla medlemsstater, och på att beslutsfattarna ska få bättre 

utbildning i bedömning av trovärdighet, där också jämställdhetsaspekten ska ingå. 

Parlamentet framhåller att trovärdighetsbedömningar aldrig kan vara fullständigt exakta 

och att de inte bör vara den enda grunden till varför en asylansökning avslås. 

Parlamentet rekommenderar att kvinnors asylansökningar ska prövas med hänsyn till 

kulturella, sociala och psykologiska profiler, med uppgifter om kulturell bakgrund, 

utbildning, trauma, fruktan, skam och/eller kulturbetingad ojämlikhet mellan män och 

kvinnor. 

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att motivera sina positiva asylbeslut, för 

att användbara uppgifter om hur könsrelaterat våld beaktats ska bli tillgängliga och att 

garantera öppenhet vad gäller de skäl som legat till grund för att asylansökningar 

beviljats enligt konventionen. 

21. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att informera kvinnorna 

om asylförfarandet, deras rättigheter och de särskilda tjänster som finns att tillgå för 

asylsökande kvinnor. Parlamentet understryker att kvinnors rätt att lämna in en 

asylansökan oberoende av sin man har en central betydelse för kvinnors egenmakt och 

för principen om non-refoulement. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna 

att informera alla kvinnor om deras rätt att på egen hand söka asyl, och på så vis göra 

det möjligt för kvinnor att ansöka om eller behålla sin flykting- eller asylstatus oavsett 

situationen för övriga familjemedlemmar. 

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra direktiv 

2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av 

dess offer och direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers 

rättigheter och för stöd till och skydd av dem. 

23. Europaparlamentet anser att det behövs snabba humanitära hjälpinsatser så snart det 

finns misstankar om könsrelaterat våld, med tanke på hur oerhört utsatta sårbara grupper 



såsom kvinnor och barn är för fysiskt och psykiskt våld längs de olagliga 

migrationsrutterna där alla former av rättigheter förvägras. 

24. Europaparlamentet betonar att kvinnor och flickor löper särskilt stor risk att utnyttjas av 

människosmugglare. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att öka sitt 

polissamarbete och rättsliga samarbete med bl.a. Europol, Frontex, Eurojust och 

stödkontoret för samarbete i asylfrågor (Easo), för att effektivt bekämpa smuggling av 

och handel med migranter. 

25. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är med barnomsorg och omsorg för 

behövande personer i samband med prövningen av och samtalen om asylansökan, så att 

de berörda personerna verkligen ska kunna göra en asylansökan. 

Kvinnors behov i samband med asylförfaranden 

26. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att vederbörligen informera 

kvinnliga asylsökande om deras rättigheter, framför allt om deras rätt att begära en 

kvinnlig intervjuare och tolk, och att få ett personligt samtal utan en eventuellt tredje 

part. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge intervjuare och tolkar heltäckande 

och obligatorisk utbildning om sexuellt våld, trauman och minnet. Parlamentet 

uppmanar med kraft medlemsstaterna att se till att dessa rättigheter respekteras. 

Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att följa artikel 15.3 i direktivet om 

asylförfaranden. 

27. Europaparlamentet konstaterar med oro att många av dem som arbetar med asylfall i EU 

inte känner till kvinnlig könsstympning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

arbeta nationellt med sina asylmyndigheter för att införa bättre rutiner för stöd och 

bistånd till kvinnor och flickor som råkat ut för eller riskerar att råka ut för kvinnlig 

könsstympning. 

28. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att tillhandahålla aktuell och 

lättillgänglig information om det asylförfarande och de rättigheter och förmåner som 

riktar sig specifikt till asylsökande kvinnor. 

29. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att 

garantera full tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, bland annat 

tillgång till säker abort, och att omgående anslå ytterligare resurser till hälso- och 

sjukvården. 

30. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att 

garantera skydd och stöd för kvinnor under den tid som de vistas i flyktingläger och i 

samband med gränskontrollerna, samt givetvis efter inresan i EU. 

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att underteckna och 

ratificera Europarådets Istanbulkonvention om förebyggande och bekämpning av våld 

mot kvinnor och av våld i hemmet, och tillämpa dess artikel 59 som tydligt anger att 

parterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att skjuta upp utvisningsförfaranden och/eller 

bevilja eget uppehållstillstånd vid skilsmässa till invandrarkvinnor vars 

uppehållsrättsliga ställning är beroende av deras make. 

32. Europaparlamentet kräver att kvinnliga asylsökande och migranter beviljas en rättslig 

ställning oberoende av sina makar, för att de inte ska utnyttjas och för att de ska bli 

mindre utsatta och mera jämställda. 



33. Europaparlamentet betonar att papperslösa migrerande kvinnor och flickor bör kunna 

åtnjuta sina grundläggande rättigheter fullt ut och att det bör upprättas kanaler för laglig 

migration. 

34. Europaparlamentet betonar att det behövs förfaranden för familjeåterförening för att 

kvinnor och flickor som återförenas med sina familjer i EU ska få rättigheter som 

individer, så att de inte ska behöva vara beroende av ett förhållande med den manliga 

familjemedlemmen, som kanske innebär att de utnyttjas, för att få hälso- och sjukvård, 

utbildning eller arbete. 

35. Europaparlamentet fördömer kraftfullt att sexuellt våld mot kvinnor används som ett 

vapen i krig. Parlamentet anser att migrerande kvinnor och flickor som utsatts för 

övergrepp i konflikter bör få särskild uppmärksamhet genom att garanteras tillgång till 

sjukvård och psykologiskt stöd. 

36. Europaparlamentet välkomnar att Easo utvecklat en ny utbildningsmodul om kön, 

könsidentitet och sexuell läggning, och vill att jämställdhetsintegrering liksom 

jämställdhetsbudgetering tas med helt och fullt i Easos arbete, genom kontaktpunkter 

för jämställdhet och formella kontakter med Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE). 

Parlamentet efterlyser information om ursprungsländerna, bland annat om situationen 

för kvinnor både rättsligt och faktiskt, med uppgifter om förföljelse av eller hot mot 

kvinnor från icke-statliga aktörers sida. 

37. Europaparlamentet uppmuntrar alla medlemsstater att fullt ut använda 

Dublinförordningen för att familjer ska kunna vara tillsammans och få sina 

asylansökningar behandlade av samma myndigheter. 

Mottagande och förvar  

38. Europaparlamentet kräver att alla former av förvar av barn i EU stoppas och att 

föräldrarna ska kunna bo med sina barn i lämpligt anpassade anläggningar i väntan på 

sitt asylbeslut. 

39. Europaparlamentet understryker att förvar av asylsökande bör undvikas, och kan 

komma i fråga bara om den tjänar ett berättigat ändamål och den i varje enskilt fall 

fastställts som både nödvändig och skälig. Förvar av personer under 18 år kan aldrig 

berättigas. Parlamentet anser att respekten för rätten att söka asyl förutsätter öppna och 

humana arrangemang för mottagning av asylsökande, däribland ett tryggt och värdigt 

bemötande i enlighet med mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar att det behövs 

alternativ till förvar, bland annat i form av kontaktinriktade tillvägagångssätt som 

tillgodoser utsatta gruppers behov. 

40. Europaparlamentet framhåller att många kvinnliga asylsökande och flyktingar har varit 

utsatta för extremt våld och att förvar kan förvärra deras trauma. Parlamentet framhåller 

att förvar av asylsökande i rent administrativt syfte kränker deras rätt till frihet enligt 

artikel 6 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet uppmanar alla 

medlemsstater att omedelbart upphöra med förvar av barn, gravida och ammande 

kvinnor och av dem som överlevt våldtäkt, sexuellt våld och människohandel, och att 

erbjuda lämpligt psykologiskt stöd. 

41. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att minska maxtiden i förvar 

före avlägsnande för att komma under den gräns som föreskrivs i 



återvändandedirektivet. Parlamentet anser att utdragen förvaring i oproportionerlig grad 

drabbar utsatta grupper. 

42. Europaparlamentet kräver att kvinnliga asylsökande i förvar som utsatts för sexuella 

övergrepp får lämplig medicinsk rådgivning, också i de fall de blivit gravida, liksom 

nödvändig fysisk och psykisk vård, stöd och rättsligt bistånd. Parlamentet yrkar på att 

medlemsstaterna ska vidta omedelbara åtgärder för att mottagningsvillkoren samt 

förhållandena i transiterings- och förvarsenheter ska vara säkra och adekvata, med 

separata bostads- och sanitetsutrymmen för kvinnor och familjer. Parlamentet påpekar 

att tillhandahållande av lämpliga hygienartiklar till alla kvinnor och flickor bör ingå 

som standard i biståndsprogrammen. 

43. Europaparlamentet betonar att flyktingkvinnors direkta och indirekta deltagande i 

distributionen av livsmedel och andra varor kommer att garantera att dessa delas ut och 

kontrolleras direkt av vuxna kvinnor i hushållen och därmed säkerställa en rättvis 

fördelning av dessa. 

44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förse 

mottagningscentrumen för flyktingar och asylsökande med lämpliga utrymmen där de 

kan ta hand om och sköta sina barn. 

45. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa och stärka 

kontrollmekanismerna vid de överfulla mottagningscentrumen inom unionen där 

minimikraven för att minska könsrelaterat våld inte alltid gäller, i syfte att undvika att 

trakasserier mot kvinnor och barn fortsätter även i ankomstlandet. 

46. Europaparlamentet betonar att behoven hos utsatta människor, såsom kvinnliga 

våldsoffer och flickor, framför allt ensamkommande flickor, bör prioriteras i 

mottagningsförfarandena. 

47. Europaparlamentet framhåller vikten av att det finns rättslig hjälp att tillgå på 

mottagningsenheterna för kvinnor så att de får värdefullt stöd när det gäller information 

om och sökande efter familjemedlemmar. 

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för 

att förhindra att kvinnor och flickor som fått flyktingstatus tvingas ingå äktenskap med 

män som hoppas på en säker väg för sig själva och som annars inte skulle ha rätt till det. 

49. Europaparlamentet betonar att oberoende utredningar av alla påståenden om bl.a. 

sexuella övergrepp och könsrelaterat våld på förvarsenheter för migranter eller vid 

gränsen omedelbart måste göras, och att journalister och organisationer i det civila 

samhället måste ges tillträde till enheterna. 

50. Europaparlamentet anser att förvar av kvinnliga asylsökande förutsätter enheter och 

material som tillgodoser kvinnors särskilda hygienbehov. Kvinnliga vakter och väktare 

bör uppmuntras, och all personal som arbetar med kvinnor i förvar bör få utbildning om 

kvinnors könsspecifika behov och mänskliga rättigheter. 

51. Europaparlamentet anser att kvinnliga asylsökande i förvar som anmäler övergrepp 

omedelbart ska få skydd, stöd och rådgivning. Deras påståenden måste utredas av 

kompetenta och oberoende myndigheter, med full respekt för konfidentialitetsprincipen, 

också när kvinnor tagits i förvar tillsammans med sina äkta män/partner/andra 



släktingar. Parlamentet anser att skyddsåtgärder bör framför allt ta hänsyn till risken för 

vedergällning. 

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de lokala 

myndigheterna att samarbeta med det civila samhällets organisationer och 

människorättsorganisationer för att underlätta den svåra situationen för flyktingar som 

hankar sig fram under provisoriska förhållanden, framför allt utsatta kvinnor och 

flickor. 

Social delaktighet och integration 

53. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla och genomföra särskilda 

åtgärder för att underlätta deltagandet på arbetsmarknaden för kvinnliga flyktingar och 

asylsökande, med bland annat språkkurser, program för läs- och skrivkunnighet, 

livslångt lärande och utbildning. Parlamentet uppmanar kommissionen, 

medlemsstaterna och de lokala myndigheterna att garantera flyktingflickor tillgång till 

lagstadgad utbildning. Parlamentet framhåller vikten av informell och icke-formell 

utbildning och av kulturutbyten för unga kvinnors och flickors delaktighet och 

egenmakt. Parlamentet betonar vikten av att bredda kvinnliga flyktingars tillgång till 

högre utbildning och efterlyser stabila och öppna förfaranden för erkännande av 

yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands. 

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anslå ekonomiska 

och andra resurser för det civila samhällets organisationer och 

människorättsorganisationer som ger bistånd, främjar delaktighet och övervakar 

situationen för flyktingar och asylsökande i EU, och framför allt motarbetar de hinder 

och de olika former av utsatthet som kvinnor och flickor upplever. 

55. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att 

kvinnliga ledare, som varit förföljda i sina hemländer och nu är flyktingar, kan fortsätta 

sitt politiska och sociala arbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet på ett säkert sätt 

i EU. 

56. Europaparlamentet framhåller att en tillgänglig och högkvalitativ barnomsorg och 

omsorg för behövande personer är en förutsättning för att kvinnliga flyktingar ska få 

ekonomisk och social egenmakt. 

57. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att använda struktur- och 

investeringsfonderna vid sidan av asyl-, migrations- och integrationsfonden för att 

främja flyktingars integration på arbetsmarknaden, med särskild tonvikt vid 

barnomsorg. 

58. Europaparlamentet efterlyser snabbare och mer ändamålsenliga förfaranden för 

familjeåterförening, och insamling av könsuppdelade uppgifter om beslut om 

familjeåterförening. Parlamentet betonar vikten av att det finns rättshjälp att tillgå i fall 

som berör familjeåterförening. 

59. Europaparlamentet anser att ömsesidigt erkännande av positiva asylbeslut skulle ge 

bättre möjligheter till sysselsättning, integrering och familjeåterförening. 

60. Europaparlamentet betonar att värdländerna bör garantera full tillgång till gratis 

offentlig högkvalitativ utbildning, hälso- och sjukvårdstjänster, särskilt tjänster och 

rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa, sysselsättning som motsvarar kvinnliga 



flyktingars behov och kompetens samt boenden som tillgodoser behoven bland 

flyktingkvinnor och flyktingflickor. Parlamentet framhåller att välfärdspolitiken spelar 

en nyckelroll för integrationen. 

61. Europaparlamentet efterlyser omfattande program med tillräckliga resurser för att 

åtgärda kvinnliga flyktingars icke tillgodosedda hälsobehov på kort och lång sikt, också 

i form av psykosocial rådgivning och traumarådgivning. 

62. Europaparlamentet framhåller den positiv roll som sociala företag och alternativa 

företagsmodeller, såsom ömsesidiga bolag och kooperativ, kan spela för att ge kvinnor 

ekonomisk egenmakt och integrera dem på arbetsmarknaden, liksom inom samhälls- 

och kulturlivet. 

63. Europaparlamentet uppmuntrar utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna rörande 

engagemanget bland lokalbaserade organisationer på gräsrotsnivå samt flyktingarnas 

egen medverkan när det gäller att företräda kvinnliga flyktingars och asylsökandes 

åsikter inför de politiskt ansvariga. 

64. Europaparlamentet anser att lokala och regionala myndigheter spelar en viktig roll i 

integrationen av kvinnliga flyktingar och asylsökande, särskilt vad gäller deras inträde 

på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmuntrar dessa myndigheter att främja dialog och 

möten mellan flyktingkvinnor och infödda kvinnor. 

o 

o     o 

65. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och UNHCR. 

 

 


