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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:

A. En familj skapar en miljö som är gynnsam för att barns rättigheter skyddas, att de kan 
utveckla sina förmågor och få tillräckliga kunskaper för att kunna utöva sina rättigheter 
och skyldigheter. I avsaknad av en familj bör alla barn, i enlighet med FN:s konvention 
om barnets rättigheter från 1998, istället åtnjuta ett skydd som gör det möjligt för dem att 
utvecklas utan att bli utsatta för någon som helst diskriminering.

B. Kvinnors och barns rättigheter bildar en odelbar enhet, men trots nationell och 
internationell lagstiftning diskrimineras kvinnor och flickor ofta på de rättsliga, sociala 
och ekonomiska områdena, vilket påverkar deras möjligheter att utöva sina grundläggande 
rättigheter, såsom tillgång till utbildning och hälsa.

1. Europaparlamentet påminner om att hälsoskyddet för mödrar bör utgöra en väsentlig del i 
den kommande strategin för barnets rättigheter som bör främja levnads- och 
arbetsförhållanden som är anpassade efter gravida och eller ammande kvinnor, liksom lika 
tillgång för alla kvinnor till mödravård av god kvalitet, både före och efter födseln, för att 
minska mödra- och spädbarnsdödligheten samt överföringen av sjukdom från mor till 
barn.

2. Europaparlamentet påminner om att den kommande strategin bör erkänna och lyfta fram 
värdet av familjens roll och främja en politik som ger möjlighet att kombinera yrkesliv 
och familjeliv samt statliga och/eller privata stödåtgärder till föräldrar för att de skall klara 
av och kunna dela på ansvaret för uppfostran och omvårdnad.

3. Europaparlamentet begär att medlemsstaterna skall samla in uppgifter om, förebygga och 
straffbelägga alla former av våld som förekommer på deras territorium, såväl i den privata 
som i den offentliga sfären, såsom våld i hemmet, människohandel, barnpornografi, 
sexuellt utnyttjande eller skadliga traditioner som t.ex. kvinnlig könsstympning, 
tvångsäktenskap och hedersrelaterade brott, genom att särskilt uppmärksamma sårbara 
grupper såsom flickor och kvinnor som invandrat, kommer ifrån etniska minoritetsgrupper 
eller är handikappade.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att upprätta en normativ ram som gör det 
möjligt att straffbelägga sexturism som inbegriper barn och uppmanar medlemsstaterna 
och Europeiska kommissionen att underteckna och främja etiska uppförandekoder för 
hotell- och turistnäringen, t.ex. ECPAT-koden om sexuellt utnyttjande av barn, vilken 
etablerats av Unicef.

5. Europaparlamentet understryker att den kommande strategin och medlemsstaternas 
åtgärder bör inbegripa förebyggande och bekämpande av våld som utförs av barn, t.ex. i 
skolan, bland annat via informationskampanjer som riktar sig till allmänheten och 
medvetandegörande av föräldrar och lärare.
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6. Europaparlamentet rekommenderar att den kommande strategin ger särskild tyngd åt den 
medicinska, psykiska och sociala vården av flickor och pojkar som utsatts för 
försummelse, misshandel, utnyttjande eller direkt och/eller indirekt våld, med tanke på att 
barnets rättigheter måste komma i första hand och med tanke på jämställdhetsperspektivet.
Parlamentet påminner om att den påverkan som indirekt våld har på barns hälsa samt 
förebyggande av indirekt våld är frågor som bör ingå i kommissionens arbete.

7. Europaparlamentet begär att den kommande strategin skall omfatta insatser för 
förebyggande av könsrelaterat våld, med tyngdpunkten på bl.a. lika tillgång till utbildning 
och upplysningskampanjer om jämlikhet mellan könen som riktar sig till utsatta föräldrar 
och samhällsgrupper, detta för att flickor skall bli mer självständiga och fria och för att 
deras rättigheter bättre skall skyddas. Parlamentet uppmanar kommissionen att villkora sitt 
politiska utvecklingsstöd och sina handelsförbindelser med införandet av lagstiftning som 
säkrar jämställdhet mellan kvinnor och män och förbjuder alla typer av våld mot kvinnor 
och barn.

8. Europaparlamentet begär att kommissionen skall samla in köns- och åldersuppdelad 
statistik över alla former av diskriminering och våld som riktar sig mot barn.
Kommissionen bör också föra in jämställdhetsperspektivet i alla politiska åtgärder och 
instrument för den kommande strategin samt se till att dessa följs upp och utvärderas, 
bl.a. med hjälp av en genusbaserad budget.

9. Europaparlamentet påminner om att en effektiv kommande strategi kräver att man 
engagerar sig och att man antar åtgärder på lång sikt, att man samordnar strategin med 
nationella politiska initiativ och att man ger stöd till de olika berörda parterna, 
t.ex. icke-statliga organisationer.


