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FORSLAG

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

 der henviser til Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af 
minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som 
flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og 
indholdet af en sådan beskyttelse1,

 der henviser til dokument 11103 af 23. november 2006 fra Europarådets 
Parlamentariske Forsamling om forbedret kvalitet af og større konsekvens i 
asylafgørelser hos Europarådets medlemsstater,

A. der henviser til, at vold og truslen om vold mod kvinder udgør en krænkelse af retten til 
liv, sikkerhed, frihed, værdighed og fysisk og mental integritet og desuden er en alvorlig 
trussel mod sådanne voldsofres fysiske og mentale sundhed,

B. der henviser til, at antallet af asylansøgninger i industrilandene til stadighed er faldet i 
de senere år og har nået det laveste niveau siden 1987, og at Europa modtager omkring 
80 % af det samlede antal,

C. der henviser til, at den faldende tendens i antallet af asylansøgere bl.a. kan tilskrives 
forbedrede forhold i nogle af de oprindelseslande, der leverer det største antal 
asylansøgere, samt at der er blevet indført mere restriktive asyl- og 
indvandringspolitikker,

1. hilser med tilfredshed de bestræbelser, der er iværksat for at forbedre det praktiske 
samarbejde omkring det fælles europæiske asylsystem; mener, at en forbedring af 
procedurernes og beslutningstagningens kvalitet er i både medlemsstaternes og 
asylsøgernes interesse;

2. konstaterer med bekymring, at Kommissionens meddelelse overhovedet ikke berører 
aspekter i tilknytning til kvinders rettigheder, ligestilling, homoseksualitet, biseksualitet 
og transseksualitet og beskyttelse af mindreårige;

3. udtrykker ligeledes bekymring over, at det samme er tilfældet for hustruvold, seksuel 
vold og kønsrelateret vold mod kvinder og børn, kønslig lemlæstelse af kvinder, 
menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse, vold som følge af, at 
sharialovgivningen i nogle lande anvendes på grusom og umenneskelig vis, æresvold og 
seksuelt misbrug samt voldtægt som krigsvåben, der udgør kønsrelaterede former for 
forfølgelse som omhandlet i direktiv 2004/83/EF; erindrer om, at det er nødvendigt at 
indføre konkrete kriterier for tildeling af asyl eller en særlig humanitær status for 
kvinder, der er ofre for denne form for vold; understreger, at det i forbindelse med 
behandling af asylansøgninger er nødvendigt at integrere kønsdimensionen og navnlig 

                                               
1 EUT L 304 af 30.9.2004, s. 12.
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at tage hensyn til vold mod kvinder; 

4. anmoder om, at der vedtages retningslinjer i forbindelse med kønsrelateret forfølgelse 
som redskab for den juridiske fortolkning af asylansøgninger fra kvinder til brug for 
regeringer, jurister og alle, der deltager i beslutningstagningen om asylansøgninger;

5. anmoder Kommissionen om, at den som led i forberedelsesfasen til den ensartede 
procedure og i overensstemmelse med den fælles europæiske asylordning nedsætter en 
ad hoc-ekspertgruppe, der skal udarbejde retningslinjer vedrørende kønsrelaterede
forfølgelser;

6. minder om, at medlemsstaterne først og fremmest bør tage hensyn til barnets tarv, når 
de behandler asylansøgninger fra mindreårige; understreger i den forbindelse, at de 
kompetente myndigheder bør tage hensyn til de angreb og forfølgelser, der specielt 
rammer børn;

7. opfordrer medlemsstaterne til at sikre sig, at de har de nødvendige midler til at yde fuld 
beskyttelse til kvinder, som er ofre for prostitutionsnetværk eller for vold i hjemmet, og 
som har tilstrækkeligt mod til at anmelde deres situation og søger asyl på grund af 
grundlæggende kønsrelateret forfølgelse;

8. gentager, at familiesammenføring er en nødvendig forudsætning for at få familielivet til 
at fungere og bidrager til sociokulturel stabilitet ved at lette tredjelandsstatsborgeres 
integration i medlemsstaterne, hvilket fremmer den økonomiske og sociale 
samhørighed; glæder sig desuden over bestemmelserne i direktiv 2003/9/EF om 
fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne1, 
af hvis artikel 8 det fremgår, at medlemsstaterne i forbindelse med eventuel 
fremskaffelse af bolig til asylansøgeren skal træffe de nødvendige foranstaltninger til så 
vidt muligt at bevare familiens enhed på deres område, hvis asylansøgerne har ophold i 
samme medlemsstat;

9. understreger, at det er nødvendigt at forbedre indsamling og behandling af oplysninger 
om hjemlandene - herunder oplysninger/statistikker fordelt på køn - for så vidt som 
disse er væsentlige elementer i medlemsstaternes afgørelser på asylområdet;

10. minder om, at uddannelse af personalet i asyltjenesterne er af afgørende betydning for 
gennemførelsen af den fælles europæiske asylordning, og understreger behovet for, at 
medlemsstaterne uddanner det personale, der er ansvarligt for at behandle 
asylansøgninger, i spørgsmål i tilknytning til en integreret tilgang til ligestilling, 
kønsspørgsmål og spørgsmål, der specifikt vedrører forfølgelse af kvinder og børn; 
minder om, at det er vigtigt at give asylsøgere - både mænd og kvinder - juridisk hjælp 
og bistand på et sprog, de kan forstå, for at sikre, at asylprocedurerne afvikles 
hensigtsmæssigt, og for at sikre kvaliteten af de modtagne oplysninger;

11. understreger, at kvinders erfaringer med forfølgelse såvel som deres egne politiske 
aktiviteter kan være forskellige fra mænds, og at det derfor er påkrævet at stille andre 
spørgsmål; understreger, at kvindelige tolke, beslutningstagere og juridiske rådgivere 

                                               
1 EFT L 31 af 6.2.2003, s. 18.
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med kompetence hertil bør stå til rådighed;

12. understreger, at nødvendigheden af at forbedre samarbejdet om oplysninger om 
hjemlandene ikke må sammenblandes med udarbejdelsen af listen over sikre lande: 
ingen stat kan erklæres sikkert tredjeland for alle asylsøgere; mener desuden, at 
begrebet sikre tredjelande ikke er i overensstemmelse med medlemsstaternes 
forpligtelser i henhold til folkeretten, da hovedansvaret for den internationale 
beskyttelse påhviler den stat, der har modtaget asylansøgningen, og ikke kan overføres 
til et tredjeland; foreslår, at der i stedet for en liste opstilles kriterier, der tager hensyn til 
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, herunder beskyttelse af kvinder og børn, 
der er ofre for seksuel vold, vold i hjemmet eller kønsrelateret vold;

13. kræver afskaffelse af en generel liste over sikre tredjelande; anbefaler en individuel 
evaluering på grundlag af menneskerettighederne og navnlig specifik hensyntagen til 
kvinders rettigheder;

14. fremhæver behovet for at oprette modtagelsescentre med adskilte faciliteter for familier, 
kvinder og børn og med hensigtsmæssige strukturer for ældre og handicappede
asylsøgere; anmoder om, at der foretages en evaluering af modtagelsesforholdene som 
led i gennemførelsen af direktiv 2003/9/EF; understreger i den forbindelse, at 
mulighederne i den nye europæiske fond for flygtninge bør udnyttes fuldt ud;

15. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle specifikke politikker og programmer, der 
garanterer lægehjælp og social, juridisk og psykologisk bistand, som er tilpasset 
asylsøgende kvinders og børns situation;

16. påpeger, at det er vigtigt at gennemføre forebyggende foranstaltninger i 
oprindelseslandet, både på det sociale område og med hensyn til organiseret 
kriminalitet; påpeger ikke desto mindre, at det i forbindelse med menneskehandel er 
nødvendigt at rette opmærksomheden mod hele kæden, dvs. både oprindelses-, transit-
og modtagerland;

17. går ind for, at køn, kønsudtryk og seksualitet betragtes som begrundelse for at give asyl 
i alle medlemsstater ud fra det princip, at individet har ret til at leve åbent og frit, hvilket 
ikke er garanteret homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle i lande, hvor ikke-
heteroseksualitet straffes eller ikke er accepteret socialt; mener, at krænkelser såsom 
tvangsægteskaber og kønslig lemlæstelse også skal betragtes som asylgrunde i lovens 
forstand.
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