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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 optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at familien udgør en god ramme for beskyttelsen af børns rettigheder, 
udviklingen af deres evner og opnåelsen af den viden, der er nødvendig for, at de kan 
udøve deres rettigheder og få kendskab til deres pligter, men at alle børn i mangel af en 
sådan ramme i henhold til CRC1 skal kunne nyde godt af en erstatningsbeskyttelse, som 
sikrer deres udfoldelsesmuligheder uden nogen form for forskelsbehandling,

B. der henviser til, at børns og kvinders rettigheder er udelelige, men at piger og kvinder på 
trods af den nationale og internationale lovgivning ofte er ofre for juridisk, social og 
økonomisk forskelsbehandling, der berører udøvelsen af deres positive og grundlæggende 
rettigheder såsom adgangen til uddannelse og sundhed,

1. minder om, at beskyttelsen af mødrenes sundhed skal være en integreret del af den 
kommende strategi for børns rettigheder, der skal fremme hensigtsmæssige leve- og 
arbejdsforhold for gravide eller ammende kvinder samt en lige og universel adgang for 
alle kvinder til sundhedspleje af høj kvalitet før og efter fødslen, så man reducerer moder-
og børnedødeligheden og begrænser overførslen af sygdomme fra mor til barn;

2. minder om, at man med den kommende strategi skal anerkende og opprioritere familiens 
vigtige rolle og fremme politikker, der gør det muligt at forene arbejdslivet med 
familielivet, samt politikker, hvor der tages højde for offentlig og/eller privat støtte til 
mødre og fædre, så de bliver i stand til at påtage sig og dele deres ansvar for opdragelse 
og pasning;

3. anmoder medlemsstaterne om at indsamle data om, forebygge og kriminalisere alle 
former for vold, der begås på deres område i det private eller offentlige rum, f.eks. vold i 
hjemmet, menneskehandel, børnepornografi, seksuel udnyttelse eller skadelige traditioner 
såsom lemlæstelse af kvinders kønsorganer, tvangsægteskaber og æresdrab, idet der 
lægges særlig vægt på sårbare grupper som indvandrerpiger og -kvinder, piger og kvinder 
fra etniske minoriteter og handicappede piger;

4. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for et retsgrundlag, der gør det muligt at straffe 
sexturister, som forgriber sig på børn, og opfordrer medlemsstaterne og Europa-
Kommisssionen til at undertegne og fremme etiske adfærdskodekser i hotel- og 
turistindustrien såsom UNICEF's ECPAT-kodeks mod seksuel udnyttelse af børn;

5. understreger, at den kommende strategi og medlemsstaternes indsats bør omfatte 
forebyggelse og bekæmpelse af vold, der begås af børn, navnlig i skolen, og dette bør bl.a. 
ske ved hjælp af kampagner for medborgerkundskab og en passende information til 
forældre og lærere; 

  
1 FN's konvention af 1989 om børns rettigheder.
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6. anbefaler, at der i den kommende strategi lægges særlig vægt på lægehjælp, 
psykologhjælp og social bistand til piger og drenge, som er ofre for omsorgssvigt, 
mishandling, udnyttelse og direkte og/eller indirekte vold, idet der tages hensyn til barnets 
tarv og kønsdimensionen; minder om, at den indirekte volds konsekvenser for barnets 
velfærd og forebyggelsen af denne vold bør medtages i Kommissionens arbejde;

7. anmoder om, at den kommende strategi kommer til at omfatte foranstaltninger for at 
forebygge kønsbetinget vold, og at disse foranstaltninger bl.a. bliver baseret på lige 
adgang til uddannelse og på informationskampagner om lighed mellem mænd og kvinder, 
der er rettet mod forældrene og de sårbare grupper, så pigerne kan frigøre sig, og så man 
bedre kan forsvare deres rettigheder; opfordrer Kommissionen til at gøre sin 
udviklingsbistandspolitik og sine handelsaftaler afhængige af indførelsen af lovgivning, 
som sikrer ligheden mellem mænd og kvinder og afskaffer enhver form for vold mod 
kvinder og børn;

8. anmoder Kommissionen om at indsamle oplysninger, der er fordelt på alder og køn, om 
alle former for diskrimination og vold mod børn, om at medtage ligestilling mellem 
kvinder og mænd i alle politikker og instrumenter i sin kommende strategi og om at sikre 
opfølgningen og evalueringen af disse politikker, bl.a. ved hjælp af kønsbudgettering;

9. minder om, at hvis den kommende strategi skal være effektiv, kræver det et engagement 
og vedtagelsen af langsigtede foranstaltninger, samordning med de nationale initiativer og 
politikker og støtte til de pågældende aktører, navnlig ngo'erne.
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