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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer 
för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar 
eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa 
personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet1,

– med beaktande av dokument 11103 från Europarådets parlamentariska församling av 
den 23 november 2006 om att förbättra kvaliteten av och innehållet i asylbesluten i 
Europarådets medlemsstater.

A. Våld och hot om våld mot kvinnor utgör en kränkning av rätten till liv, säkerhet, frihet, 
värdighet och fysisk och emotionell integritet, och ett allvarligt hot mot den fysiska 
och psykiska hälsan hos dessa våldsoffer.

B. De senaste åren har antalet asylansökningar i industriländerna kontinuerligt minskat, 
och de lägsta nivåerna sedan 1987 har uppmätts. Europa mottar cirka 80 procent av det 
totala antalet asylsökningar.

C. Den nedåtgående trenden i antalet asylsökande beror bland annat på förbättrade 
förhållanden i några av de ursprungsländer från vilka ett stort antal asylsökande
kommer, liksom på införandet av en mer restriktiv asyl- och invandringspolitik.

1. Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som har gjorts för att förbättra det 
praktiska samarbetet inom det gemensamma europeiska asylsystemet och anser att det 
ligger både i medlemsstaternas och de asylsökandes intresse att höja kvaliteten på
förfarandena och besluten.

2. Europaparlamentet noterar med oro att man i kommissionens meddelande helt och 
hållet bortser från de aspekter som är förknippade med kvinnors rättigheter, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, homo-, bi- och transsexualitet samt skyddet av 
minderåriga.

3. Europaparlamentet noterar även att det samma gäller för sexuellt eller könsrelaterat 
våld eller våld i hemmet mot kvinnor, pojkar och flickor, kvinnlig könsstympning , 
människohandel för sexuella ändamål, våld som kvinnor utsätts för då sharialagarna i 
vissa länder tillämpas på ett grymt och omänskligt sätt, hedersrelaterade brott och 
sexuellt utnyttjande samt våldtäkt som vapen i krig, vilka utgör förföljelser på grund 
av kön, såsom avses i rådets direktiv 2004/83/EG. Parlamentet anser att det är 
nödvändigt att införa konkreta kriterier för beviljande av asyl eller en särskild 
humanitär status för de kvinnor som utsätts för denna typ av våld. Parlamentet betonar 
att jämställdhetsperspektivet måste integreras vid behandlingen av asylansökningar, 

                                               
1 EUT L 304, 30.9.2004, s. 12.
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och att framför allt våld mot kvinnor måste beaktas.

4. Europaparlamentet begär att riktlinjer skall antas om förföljelse på grund av kön, med 
avseende på myndigheter, jurister och alla som deltar i beslutsfattande vid 
behandlingen av asylansökningar, och att dessa skall användas som ett hjälpmedel vid 
den juridiska tolkningen av asylansökningar från kvinnor.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som en del av förberedelserna inför 
det enda förfarandet och i enlighet med det gemensamma europeiska asylsystemet 
inrätta en tillfällig expertgrupp som skall utarbeta europeiska riktlinjer om förföljelse 
på grund av kön.

6. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna bör ställa barnens intressen först
vid behandling av asylansökningar från minderåriga. Parlamentet understryker att de 
behöriga myndigheterna i detta sammanhang särskilt bör beakta fall av missbruk och 
förföljelse av barn.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda sig av de åtgärder som 
krävs för att garantera fullständigt skydd för kvinnor som fallit offer för 
prostitutionsnätverk eller våld i hemmet och som uppammar modet att rapportera om 
sin situation och begära asyl på grund av könsrelaterad förföljelse.

8. Europaparlamentet påminner om att familjeåterföreningen är en förutsättning för att 
familjelivet skall fungera och att den bidrar till att skapa en social och kulturell 
stabilitet som underlättar integreringen av tredje länders medborgare i 
medlemsstaterna, som i sin tur bland annat främjar den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen. Europaparlamentet välkomnar föreskrifterna (artikel 8) i 
direktiv 2003/9/EG om miniminormer för mottagande av asylsökande i 
medlemsstaterna1, enligt vilka medlemsstaterna i den mån det är möjligt skall vidta 
lämpliga åtgärder för att hålla ihop familjer som befinner sig på deras territorium, om 
de uppfyller asylkraven i denna medlemsstat.

9. Europaparlamentet understryker att insamling och behandling av information om 
ursprungsländer  inbegripet könsuppdelade uppgifter/könsuppdelad statistik  måste 
förbättras, då denna information kan vara avgörande vid medlemsstaternas 
beslutsfattande i asylärenden.

10. Europaparlamentet påminner om att utbildning av tjänstemän för behandling av 
asylärendena är av avgörande betydelse för genomförandet av det gemensamma 
europeiska asylsystemet och understryker hur viktigt det är för medlemsstaterna att de 
utbildar den personal som är ansvarig för behandling av asylansökningarna i frågor 
som gäller en integrering av jämställdhetsperspektivet, genusfrågor och frågor som 
direkt berör förföljda kvinnor och barn. Parlamentet påminner om vikten av att ge de 
asylsökande, såväl män som kvinnor, juridiskt bistånd och stöd på ett språk som de 
förstår, så att det kan garanteras att asylförfarandena genomförs på ett korrekt sätt och 
att den information som mottas är av god kvalitet.

                                               
1 EUT L 31, 6.2.2003, s. 18.
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11. Europaparlamentet betonar att kvinnors erfarenheter av förföljelse, liksom deras egna 
politiska verksamhet, kan skilja sig från mäns, och därför kräver att det ställs andra 
frågor. Parlamentet betonar att kvinnliga tolkar, beslutsfattare och juridiska rådgivare
med denna kompetens måste finnas tillgängliga.

12. Europaparlamentet understryker att behovet av att förbättra samarbetet kring
information om ursprungsländer inte får förväxlas med utarbetande av förteckningar 
över säkra ursprungsländer, eftersom inget land kan förklaras vara ett säkert tredje 
land för alla asylsökande. Parlamentet anser dessutom att begreppet säkert tredje land 
strider mot medlemsstaternas skyldigheter enligt internationell rätt eftersom det är den 
stat som mottar asylansökan som bär det huvudsakliga ansvaret för det internationella 
skyddet, och detta inte kan överföras till ett tredje land. Parlamentet föreslår att man 
upprättar kriterier i stället för en förteckning, där hänsyn tas till skyddet av de 
grundläggande rättigheterna, inklusive skyddet av kvinnor, pojkar och flickor som 
fallit offer för sexuellt eller könsrelaterat våld eller våld i hemmet.

13. Europaparlamentet kräver att den generaliserade förteckningen över säkra tredjeländer 
skall avskaffas. Parlamentet rekommenderar en enskild utvärdering på grundval av de 
mänskliga rättigheterna och att kvinnors rättigheter skall beaktas för sig.

14. Europaparlamentet betonar behovet av att upprätta separata anläggningar för familjer
kvinnor och barn samt anläggningar där äldre personer och funktionshindrade 
asylsökande tas emot på lämpligt sätt. Parlamentet kräver att 
mottagningsförhållandena skall bedömas som ett led i genomförandet av 
direktiv 2003/9/EG och betonar i detta sammanhang att de möjligheter som står till 
buds genom den nya Europeiska flyktingfonden bör utnyttjas till fullo.

15. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna utarbetar särskilda strategier och 
program för att garantera medicinskt, socialt, rättsligt och psykologiskt stöd anpassat 
till asylsökande kvinnors och barns situation.

16. Europaparlamentet påminner om vikten av förebyggande åtgärder i ursprungsländerna 
med fokus på det sociala området och organiserad brottslighet. I fråga om 
människohandel måste dock hela kedjan med såväl ursprungs- och transitland som 
mottagarland beaktas.

17. Europaparlamentet skall verka för att kön, könsuttryck och sexuell läggning skall ses 
som asylgrundande skäl i alla medlemsländer. Utgångspunkten måste vara individens 
rätt till ett liv i öppenhet och frihet, vilket inte garanteras homo-, bi- och transsexuella 
i länder där icke-heterosexualitet bestraffas eller inte är socialt accepterat. Kränkningar 
såsom tvångsäktenskap och könsstympning skall också ses som grund för asyl i lagens 
mening.
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