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FORSLAG

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

A. idet kvinder udgør 51 % af alle indvandrere i den udviklede verden og 46 % i 
udviklingslandene1,

B. idet migration kan sætte kvinder i stand til at forbedre deres liv, støtte de tilbageladte og 
undslippe fra undertrykkende sociale relationer,

C. idet kvinder dog ofte tvinges til at migrere på grund af problemer som f.eks. 
tvangsægteskab, fattigdom eller væbnede konflikter,

D. idet indvandrerkvinder er mere udsatte for seksuel udnyttelse, diskriminering og 
udnyttelse på arbejdspladsen og manglende muligheder for at udnytte deres kapacitet, 
vold og sundhedsrisici, social isolation og menneskehandel,

1. opfordrer medlemsstaterne til at fremme de midler, hvormed kvindelige migrerende 
arbejdstagere kan opnå socialpolitisk indflydelse gennem styrkelse af den rolle, som 
kønsorienterede ngo'er og netværk af kvindelige migrerende arbejdstagere spiller; 

2. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle kønsspecifikke politikker og programmer med 
henblik på at forbedre arbejds- og levevilkårene samt de sociale forhold for kvindelige 
indvandrere, forbedre deres adgang til uddannelse, sundhedsydelser, sprogundervisning 
og erhvervsuddannelser og inddrage indvandrerkvindernes organisationer i 
formuleringen, gennemførelsen og evalueringen af sådanne politikker;

3. opfordrer Kommissionen til at udvikle kønsorienterede udviklingspolitikker og 
-programmer, som har til formål at forbedre levevilkårene for kvinder i deres hjemlande 
og sikre, at de har mulighed for at udøve alle deres menneskerettigheder;

4. opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til indvirkningen af tvangsforflytning som 
følge af på den sociale, fysiske og mentale situation for indvandrerkvinder, som er i 
alvorlig fare for at blive ofre for kønsbaseret vold;

5. opfordrer derfor medlemsstaterne til at udforme udviklingspolitikker og -programmer, 
som kan sikre, at der ydes lægelig, social og psykologisk omsorg til kvindelige ofre for 
tvangsforflytning som følge af konflikter og andre kvindelige indvandrere, der lider under 
de mentale, fysiske og sociale konsekvenser af deres forflytning;

6. opfordrer indtrængende det internationale samfund til at iværksætte foranstaltninger med 
henblik på at opfylde af millenniumudviklingsmålene for bekæmpelse af fattigdom, 
styrkelse af kvindernes indflydelse og ligestilling.

  
1 ILO: Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide -
booklet 1: whz the focus on women international workers. Genève, 2003, ILO, s. 9.


