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FORORD VED DEN HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT/NÆSTFORMANDEN 
Det er en stor glæde at se EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 

blive offentliggjort. Denne beretning skitserer vores arbejde med menneskerettigheder på tværs af 

alle EU's eksterne forbindelser og understreger vores vigtigste resultater. Den udstikker også 

retningslinjerne for vores arbejde fremover og udpeger områder, hvor der er behov for hurtigt 

fremskridt. 

 

Menneskerettighederne er den røde tråd, der løber gennem alle dele af vores optræden udadtil. EU 

bygger på et tilsagn om at beskytte disse værdier inden for vores Union og over hele verden. Hvor 

jeg end rejser hen, er menneskerettighederne en del af samtalen, uanset om der er tale om officielle 

regeringsmøder eller møder med civilsamfundet og ngo'er. 

 

2012 var et skelsættende år for menneskerettighederne i EU's eksterne forbindelser. Den 25. juni 

vedtog Unionen den strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati – det første sæt 

principper og mål nogensinde til at udstikke retningslinjerne for vores arbejde med fremme af 

menneskerettighederne over hele verden. 

 

Den strategiske ramme er knyttet til en handlingsplan for at sikre, at vores gode hensigter bliver 

omsat til konkrete resultater. Denne tilgang har allerede medført store fremskridt. Ved at udpege 

dødsstraffen som et prioriteret spørgsmål og gennem EU's konstante lobbyarbejde har vi f.eks. 

opnået, at FN's Generalforsamling har vedtaget en resolution om et verdensomspændende 

moratorium. 

 

Sidste år finansierende EU gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og 

Menneskerettigheder hundredvis af projekter til støtte for civilsamfundsorganisationer, der arbejder 

for fremme af demokrati. Vi skabte desuden Den Europæiske Demokratifond med henblik på at yde 

fleksibel og hurtig støtte til små ngo'er. Som resultat heraf er flere mennesker nu i stand til effektivt 

at arbejde med at beskytte de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder over hele kloden. 
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For at kunne skabe mere konkrete resultater ajourfører og forbedrer vi konstant vores arbejde med 

fremme af demokrati. En mere systematisk opfølgning af valgobservationsmissioner bidrager til at 

sikre, at vores anbefalinger bliver omsat til faktiske reformer. 

De fremskridt, som mange lande over hele verden oplevede sidste år, inspirerer mennesker overalt 

til at kræve deres rettigheder og fortsætte kampen. Det glæder mig meget, at EU har kunnet hjælpe 

dem. 

Det er imidlertid ikke nok at slå sig til tåls med disse resultater. Hver dag minder historier og 

billeder af store lidelser os om, at der er behov for en yderligere og hurtig indsats. Handlingsplanen 

vil hjælpe os til at sikre fortsat fremskridt. 

For at styrke EU's tilsagn udpegede jeg sidste år EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, 

Stavros Lambrinidis. Han har utrætteligt formidlet EU's budskab, skabt fremskridt og været en kilde 

til inspiration og støtte for dem, der fremmer menneskerettighederne over hele verden. Vi har også 

været så heldige at kunne trække på ekspertise og lokal viden fra ngo'er og 

civilsamfundsorganisationer samt fra ildsjæle i vores arbejde. Menneskerettigheder handler om det 

enkelte menneskes frihedsrettigheder, og det er disse enkelte mennesker, der i sidste ende gør en 

forskel. 

 

I 2012 modtog Unionen Nobels fredspris for fremme af fred, forsoning, demokrati og 

menneskerettigheder i Europa. Denne anerkendelse er en stor ære for os alle. Jeg mener, at den 

desuden skal inspirere os til at styrke vores indsats og yde hjælp til mennesker i nød over hele 

verden. 

 

Årsberetningen danner grundlaget for, at vi kan påtage os dette ansvar. Den gør det muligt for os 

klart, enkelt og systematisk at kortlægge fremskridt og udpege de områder, hvor behovet for 

yderligere fremskridt er mest presserende. Den tjener som inspiration til at fortsætte det vigtige 

arbejde og gøre menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og demokrati til 

noget, som ikke blot er et privilegium for de få, men virkelighed for alle. Uanset, hvor de er født. 
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FORORD 

Den grundlæggende styrke ved menneskerettighederne er forankret i deres universelle karakter – en 

grundlæggende sandhed, der udgør en rød tråd igennem denne seneste årsberetning om 

menneskerettigheder og demokrati i verden. 

Menneskerettighederne bekræfter vores fælles menneskehed og placerer os alle på lige fod. De 

minder os om, at et enkelt menneskes kamp langt borte også er vores egen kamp. I mellemtiden 

giver menneskerettighedsbevægelserne os det retlige grundlag og et sprog til at føre kampen på 

hvert enkelt menneskes vegne. Det er et sprog, som gør det muligt for os at tale sandhed til magten 

på en måde, der giver genklang i hvert enkelt menneske, og som derved formår at forene mennesker 

om en sag – på tværs af partigrænser, på tværs af landegrænser, på tværs af tro og køn. 

 

Faktisk er det ikke mellem forskellige kulturer, at de ægte kampe om rettigheder udkæmpes. I 

ethvert samfund repræsenterer menneskerettighederne "de magtesløses universelle interesser" over 

for "de magtfuldes relativisme": en undertrykt kvindes interesser over for hendes voldelige 

ægtemands henvisning til "traditionelle familieværdier", en forfulgt aktivists interesser over for en 

undertrykkende stats henvisning til "særlige sikkerhedshensyn". Dette er måske årsagen til, at 

menneskerettighedernes universalitet så sjældent anfægtes af dem, som er ofre for krænkelser af 

menneskerettighederne, men så ofte af dem, som er ansvarlige for disse krænkelser. 

 

Det, som Europa for mere end 60 år siden kunne bidrage med til denne debat, var den traumatiske 

oplevelse med to verdenskrige inden for én menneskealder samt det værste folkedrab nogensinde i 

historien, og disse oplevelser havde fået folk til at tænke klart. Europa og det internationale 

samfund gav deres tilsagn – "aldrig igen" skulle nogen del af verden opleve lignende grusomheder. 
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I dag er EU fokuseret på idéen om, at menneskerettighedernes universalitet begynder på 

hjemmefronten med den grundige overvågning af Europas egne udfordringer for 

menneskerettighederne og dets vilje til at tage disse op gennem en lang række mekanismer – og 

uden plads til at hvile på laurbærrene. Det understreger ligeledes den erkendelse, at EU's 

forpligtelse til at fremme og beskytte menneskerettighederne strækker sig ud over dets grænser og 

derfor skal opfyldes ved hjælp af alle dets udenrigspolitiske instrumenter og tiltag. 

 

Med henblik på at nå dette mål forpligter EU-institutionerne sig med den nye strategiske ramme og 

handlingsplanen for menneskerettigheder til at arbejde endnu tættere sammen for at sikre den størst 

mulige sammenhæng og konsekvens i vores politikker. Vi giver tilsagn til at anvende – og vurdere 

indvirkningen af – alle vores udenrigspolitiske værktøjer for i størst mulig grad at fremme og 

beskytte menneskerettighederne. Sammen med vores bilaterale partnere over hele verden forpligter 

vi os til at stræbe efter at give menneskerettigheder og demokrati en central plads i vores 

samarbejde. Dette gør vi ikke ved udelukkende at rette anklager – som vi er nødt til at gøre, når der 

finder alvorlige krænkelser af menneskerettighederne sted – men også ved at samarbejde for at yde 

konkret støtte og vejledning i gennemførelsen af menneskerettighedsforpligtelserne. Desuden 

forpligter vi os til at være aktive, støttende partnere i alle regionale og multilaterale organisationer, 

der har til opgave at fremme og beskytte menneskerettighederne. Vi anerkender, at den centrale 

plads i vores menneskerettighedspolitik – på EU-plan og på nationalt, regionalt og multilateralt plan 

– udfyldes af et civilsamfund, der spiller en uundværlig rolle som modvægt til de offentlige 

myndigheder, der sætter borgerne i stand til at kende og kræve deres rettigheder, og hvor 

muligheden for at agere uden frygt, mistanke eller forfølgelse skal beskyttes. 

 

Denne årsberetning skitserer EU's udenrigspolitiske arbejde inden for menneskerettighedernes 

brede område i 2012. Vigtigst af alt fungerer den som rettesnor for vores arbejde i de kommende år. 

Den bør vejlede os med hensyn til, hvad der skal beskyttes, hvor der skal ske forbedringer, og hvor 

der skal ske ændringer, med det formål at bidrage til, at overholdelse af menneskerettighederne 

bliver en universel realitet. 
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EU'S STRATEGISKE RAMME FOR MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI 

Generel beskrivelse 

 

Den 25. juni 2012 vedtog EU en strategisk ramme og en handlingsplan for menneskerettigheder og 

demokrati – de første af deres slags. Disse dokumenter fastsætter EU's vision for dets globale 

menneskerettighedspolitik i de kommende år og opstiller en detaljeret liste over tiltag, som EU vil 

gennemføre for at fremme disse mål i praksis. Vedtagelsen af den strategiske ramme og 

handlingsplanen er særlig vigtig over for partnere i resten af verden, hvad enten der er tale om 

regeringer eller ngo'er, da de tydeligt fastlægger de standarder, som EU er besluttet på at fremme. 

 

Med den strategiske ramme bekræfter EU sin vilje til at sikre, at menneskerettighederne – om det 

er civile og politiske eller økonomiske, sociale og kulturelle – gøres til en realitet for alle ved at 

give sin fulde støtte til forkæmpere for frihed, demokrati og menneskerettigheder verden over. EU 

understreger med den strategiske ramme, at det vil stræbe efter at fremme menneskerettighederne 

inden for alle områder af sin optræden udadtil uden undtagelse, f.eks. i politikker vedrørende 

handel, investering, teknologi, internet og andre elektroniske midler til telekommunikation, energi, 

miljø, virksomhedernes sociale ansvar og udvikling samt i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

og de eksterne aspekter af beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitikken samt på området 

frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder i politikker vedrørende terrorbekæmpelse. 

 

I rammen skitseres EU's vigtigste prioriteter, mål og metoder, der alle er udformet til at øge 

effektiviteten af og ensartetheden i EU's menneskerettighedspolitik over de næste ti år. Ligeledes 

understreges betydningen af en fælles indsats for at fremme menneskerettighederne med deltagelse 

af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Rådet. Desuden fremhæves 

den betydning, som EU tillægger sin dialog med et kraftfuldt og uafhængigt civilsamfund både 

inden for ud og uden for EU. 
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Rammen suppleres af en handlingsplan, der opstiller 97 tiltag, som EU vil gennemføre inden den 

31. december 2014. Disse tiltag omfatter alle aspekter af menneskerettigheder fra udryddelse af 

tortur til bekæmpelse af tvangsægteskaber og forsvar af ytringsfriheden. Handlingsplanen 

viderefører det arbejde, der allerede har været undervejs i nogle år – såsom kampen mod dødsstraf 

og indsatsen for udryddelse af tortur – og fastsætter desuden EU-initiativer på nye områder som 

f.eks. en mere central rolle for fremme af menneskerettighederne i udviklingssamarbejdet, fremme 

af ytringsfriheden på internettet og forebyggelse af statsløshed. 

 

Handlingsplanen fastsætter, at EU i årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 

aflægger rapport om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af bestemmelserne i 

handlingsplanen1. I overensstemmelse hermed er opbygningen af denne beretning blevet revideret, 

således at den følger opbygningen i handlingsplanen. Hvert afsnit i del A i denne beretning om den 

strategiske ramme og handlingsplanen indeholder en sammenfatning af gennemførelsen af den 

tilsvarende del i handlingsplanen indtil nu. Ni handlinger i handlingsplanen skulle være gennemført 

inden udgangen af 20122. Der er sket væsentlige fremskridt i opfyldelsen af de fleste af disse mål 

(se yderligere oplysninger om handling 3 nedenfor). 

 

                                                 
1 Handling 3: Fremlægge EU's resultater med hensyn til opfyldelse af målene i Unionens 

menneskerettighedsstrategi i årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden. 
2 Handling 6a), 6d), 7, 14a),16a), 18c), 23a), 25b) og 30b). 
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Den 25. juni 2012 vedtog Rådet også mandatet for EU's særlige repræsentant (EUSR) for 

menneskerettigheder. Stavros Lambrinidis, tidligere udenrigsminister i Grækenland og 

næstformand i Europa-Parlamentet, tiltrådte i september 2012. EUSR for menneskerettigheder (den 

første EUSR efter Lissabon med et tematisk mandat) har ansvar for at sikre, at EU's 

menneskerettighedspolitik er sammenhængende, effektiv og synlig. EUSR vil bidrage internt til 

gennemførelsen af den strategiske ramme og handlingsplanen for menneskerettigheder og af andre 

instrumenter, såsom EU's retningslinjer om menneskerettigheder, for at bidrage til den politiske 

sammenhæng. EUSR vil også styrke dialogen om menneskerettigheder med regeringer i 

tredjelande, internationale og regionale organisationer og civilsamfundet med henblik på at øge 

effektiviteten og synligheden af EU's menneskerettighedspolitik. I de sidste fire måneder af 2012 

repræsenterede Stavros Lambrinidis EU ved en række vigtige internationale møder om 

menneskerettigheder, herunder OSCE's møde i september vedrørende gennemførelsen af den 

menneskelige dimension, det 67. møde i FN's Generalforsamlings 3. Komité samt FN's forum om 

erhvervslivet og menneskerettigheder i december 2012. Den særlige repræsentant mødtes med 

lederne af en række multilaterale og regionale organisationer (FN, Europarådet, OSCE, LAS, OIC, 

AU) og sine modparter heri for at fremme et tættere samarbejde og yderligere EU-mål for 

menneskerettigheder. Han ledte også EU-delegationen ved den tredje menneskerettighedsdialog 

mellem EU og Mexico i oktober og den niende menneskerettighedsdialog mellem Den Afrikanske 

Union og EU. Stavros Lambrinidis gennemførte en række officielle statsbesøg, herunder et i Den 

Russiske Føderation i oktober, hvor han åbnede civilsamfundsforummet EU-Rusland i 

Skt. Petersborg, og han påtog sig en ledende rolle i den første Taskforce EU-Egypten, som mødtes 

den 14. november. Han samarbejde desuden i vid udstrækning med lokale og internationale ngo'er 

samt menneskerettighedsforkæmpere i Bruxelles og verden over. 
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I 2011 begyndte EU-delegationerne i tæt samarbejde med EU-medlemsstaternes missioner i hele 

verden at udarbejde landestrategier for menneskerettigheder. I 2012 godkendte Rådet 48 af disse 

strategier og yderligere 90 er tæt på at blive vedtaget. Strategierne omfatter en analyse af 

menneskerettighedssituationen i det pågældende land og udpeger visse problemområder som 

prioriteter for EU-tiltag. Strategierne er udarbejdet i samråd med civilsamfundet og fastlægger 

vejledende rammer både for EU's politiske tiltag og for dets finansielle bistand til tredjelande. 

Udarbejdelsen af menneskerettighedsstrategier for alle lande udgør således et vigtigt skridt hen 

imod målet om at sikre, at menneskerettighederne på en praktisk og målrettet måde får en central 

plads i EU's eksterne forbindelser. Arbejdet med gennemførelsen af strategierne er allerede 

begyndt, og de første gennemførelsesrapporter skal foreligge tidligt i 2013. 

 

I overensstemmelse med vedtagelsen af den strategiske ramme traf EU en række foranstaltninger 

for at gøre sine arbejdsmetoder vedrørende menneskerettigheder mere effektive og mere 

systematiske. Alle 140 EU-delegationer og -kontorer samt de 15 FSFP-missioner og -operationer 

har nu fået oprettet kontaktpunkter for menneskerettigheder og demokrati. Der blev desuden 

udpeget forbindelsesofficerer for menneskerettighedsforkæmpere i 101 lande. Rådets 

Menneskerettighedsgruppe (COHOM) øgede hyppigheden af sine møder. Kommissionens 

tværtjenstlige gruppe om menneskerettigheder, som samler EU-Udenrigstjenesten og 

Kommissionens tjenestegrene, mødtes flere gange for at overvåge gennemførelsen af 

handlingsplanen. En kontaktgruppe på højt plan om menneskerettigheder blev nedsat mellem 

Europa-Parlamentet og EU-Udenrigstjenesten i april 2012 med det formål at fungere som et forum 

for regelmæssige udvekslinger mellem MEP'er og overordnede embedsmænd i EU-

Udenrigstjenesten om menneskerettighedsspørgsmål. 
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Vendes blikket mod begivenhederne i resten af verden, var en særligt bekymrende udvikling i 2012 

civilsamfundenes stadig mindre råderum i mange tredjelande, som ofte skyldes en vilje til at 

forhindre, at oprør inspireret af Det Arabiske Forår spreder sig, sammenholdt med en bevidsthed om 

den stadig større rolle, som internettet spiller med hensyn til at opfordre til at gøre oprør mod 

undertrykkende regimer. Civilsamfundsorganisationer blev i stigende grad udsat for strenge 

begrænsninger af deres ytrings- og foreningsfrihed, såsom ekstremt komplicerede registrerings- og 

rapporteringskrav, meget restriktive regler om kontrol af udenlandsk finansiering, forbud mod 

ngo'ers deltagelse i politiske aktiviteter eller kontakt med udlændinge, aggressiv brug af 

injuriebestemmelser over for ngo'er eller et totalt forbud mod ngo'ers aktiviteter. EU var dybt 

bekymret over denne udvikling. Det greb ind – enten gennem fortrolige diplomatiske kanaler eller 

gennem offentlige erklæringer – i en lang række enkeltstående sager, hvor civilsamfundsaktivister 

eller menneskerettighedsforkæmpere var mål for intimidering eller straf. EU fortsatte med at 

fremme udviklingen af et aktivt og uafhængigt civilsamfund i hele verden, navnlig gennem Det 

Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR), som ydede finansiel 

bistand til menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister i mere end 100 lande i 2012. I 

oktober 2012 vedtog Kommissionen en meddelelse om Demokratiets rødder og bæredygtig 

udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser1, hvori EU giver sit 

tilsagn til at yde mere støtte til civilsamfundsorganisationer i partnerlande, så de kan gøre deres 

fulde indflydelse gældende med hensyn til levering af sociale tjenesteydelser, åbenhed, god 

regeringsførelse samt fortalervirksomhed og kan bidrage til den politiske beslutningstagning. Øget 

støtte til civilsamfundet er også et nøgleelement i EU's nye naboskabspolitik. Med henblik herpå 

oprettede EU naboskabsfaciliteten vedrørende civilsamfundet, hvorigennem der tildeles 

22 mio. EUR i 2012 og 2013 til støtte til civilsamfundet i de sydlige nabolande. 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:DA:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:DA:PDF
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Desuden blev Den Europæiske Demokratifond oprettet i oktober. Den Europæiske 

Demokratifond er en selvstændig privatretlig fond, der er udviklet til at støtte prodemokratiske 

aktivister i deres kamp for overgang til demokrati i de europæiske nabolande og andre lande. Den 

Europæiske Demokratifond er ikke et EU-instrument, men vil supplere eksisterende EU-

instrumenter, herunder EIDHR, ved at yde hurtig og fleksibel støtte til aktører, såsom 

ikkeregistrerede ngo'er og nye prodemokratiske aktører, som på nuværende tidspunkt kun har 

begrænset adgang til støtte fra EU. 

 

Det afgørende gennembrud for demokratiet og menneskerettighederne, som fandt sted i de sydlige 

nabolande i 2011, blev efterfulgt i 2012 af afholdelsen af valg i flere lande i overensstemmelse 

med demokratiske standarder, men der var fortsat konstante forhindringer for konsolideringen af 

den demokratiske overgangsproces. Gentagne massedemonstrationer – ofte ledsaget af voldsomme 

politiaktioner – var tegn på de fortsatte frustrationer blandt borgerne over de konstante fejlslagne 

forsøg på gennemføre borgerlige og politiske rettigheder fuldt ud og over den begrænsede adgang 

til økonomiske og sociale rettigheder, som blev afspejlet i den høje arbejdsløshed og store 

fattigdom. For at styrke partnerskabet mellem EU og landene og samfundene i det sydlige naboskab 

vedtog EU i 2011 "mere for mere"-princippet, hvorefter der skal ydes mere støtte til partnerlande, 

som gør en indsats for at opbygge velforankrede og bæredygtige demokratier. I 2012 omsatte EU 

dette princip til praksis gennem indførelsen af tildelinger gennem SPRING-initiativet (støtte til 

partnerskabsreform og inklusiv vækst), der beløb sig til 390 mio. EUR for 2011-2012. Desuden 

vedtog EU og Europarådet et fælles program til styrkelse af den demokratiske reform i de sydlige 

nabolande, som vil sætte de sydlige nabolande i stand til at trække på Europarådets erfaringer med 

beskyttelse af menneskerettighederne og demokratiet. Der blev oprettet EU-taskforcer på højt plan 

med Tunesien, Jordan og Egypten med henblik på at yde politisk støtte til den demokratiske 

overgangsproces og tættere samarbejde med befolkningerne, regeringerne og udviklingsaktører i 

disse lande. Kvinders rettigheder vedblev at være en særlig udfordring i regionen. For at 

imødekomme dette iværksatte EU et regionalt program til en værdi af 7 mio. EUR til styrkelse af 

kvinders politiske og økonomiske muligheder, som vil blive gennemført af UN Women. 
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"Mere for mere"-princippet blev også anvendt i de østlige nabolande med iværksættelsen af 

integrations- og samarbejdsprogrammet for det østlige partnerskab i juni, hvorunder der vil blive 

stillet øget finansiel bistand til rådighed for de lande, der tager tiltag til at indføre velforankrede og 

bæredygtige demokratier. 

 

EU traf foranstaltninger i forsøget på at sikre beskyttelse af menneskerettighederne og forebygge 

overtrædelser af den humanitære folkeret i situationer med væbnet konflikt. To vigtige eksempler 

herpå var Syrien og Mali. I 2012 blev situationen i Syrien forværret til en stadig mere voldelig 

konflikt, der blev ledsaget af en humanitær krise, mens et statskup og bevæbnede ekstremistiske 

gruppers aktiviteter i Mali førte til voldsomme brud på menneskerettighederne. Som svar på de 

udbredte og systematiske overtrædelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret i 

Syrien suspenderede EU det bilaterale samarbejde og indførte sanktioner, som omfattede 

suspension af alle Den Europæiske Investeringsbanks eksisterende transaktioner i landet, ydede 

væsentlig humanitær bistand til flygtninge og personer berørt af krisen i Syrien og påtog sig en 

ledende rolle i FN i fordømmelsen af det syriske regimes overtrædelser af menneskerettighederne 

og den humanitære folkeret. EU understregede sin støtte til internationale undersøgelser af 

angivelige forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, og til at disse sager henvises til 

Den Internationale Straffedomstol, hvis de ikke behandles korrekt på nationalt plan. I Mali 

tilstræbte EU at styrke sin støtte til civilsamfundet og omfordele udviklingsbistanden for at støtte 

fredsbestræbelserne. EU vedtog desuden en række erklæringer, der understregede betydningen af 

fortsat humanitær adgang til hele landet og af alle parters respekt for menneskerettighederne. 
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EU fortsatte sit arbejde med at fremme menneskerettighedernes universalitet og med – i 

Menneskerettighedsrådet – at sætte spørgsmålstegn ved indførelsen af begreber, der undergraver 

respekten for universalitet. EU opfordrer tredjelande til at ratificere internationale 

menneskerettighedstraktater, humanitære folkeretlige traktater og Romstatutten for Den 

Internationale Straffedomstol. På FN-konferencen på højt plan om retsstatsprincippet afholdt i 2012 

understregede EU-medlemsstaterne, at de har forpligtet sig til universalitet ved at give tilsagn om at 

overveje tiltrædelse af en række centrale menneskerettighedsinstrumenter, såsom konventionen om 

beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding og den valgfri protokol til konventionen mod 

tortur, samt om at acceptere retten til individuel klage i henhold til en række af FN's 

menneskerettighedskonventioner. For så vidt angår den humanitære folkeret er alle 

medlemsstaterne nu – efter to medlemsstaters ratifikation i 2012 – parter i Ottawakonventionen om 

forbud mod brug af personelminer. 

 

Støtte til menneskerettighedsforkæmpere i hele verden var fortsat et centralt spørgsmål i 2012. 

EU udsendte 37 offentlige erklæringer, hvori det udtrykte sin støtte til individuelle 

menneskerettighedsforkæmpere, der er blevet mødt med vold, intimidering eller chikane, og foretog 

11 fortrolige demarcher. EU-delegationer ydede praktisk støtte til menneskerettighedsforkæmpere 

ved at gribe ind over for nationale myndigheder med henblik på at forsøge at garantere løsladelse, 

når menneskerettighedsforkæmpere blev tilbageholdt på uberettiget grundlag, og overvåge deres 

retssager. I nogle lande blev EU imidlertid gentagne gange nægtet adgang til retssalene. I 2012 har 

Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) ydet direkte støtte til 

mere end 300 menneskerettighedsforkæmpere, der var udsat for risici, i over 20 lande. EU forsøgte 

ligeledes jævnligt at rådføre sig med menneskerettighedsforkæmpere både i Bruxelles og i 

tredjelande vedrørende situationen i bestemte lande og udviklingen af EU-politikker om 

menneskerettigheder. 

 

I 2012 tog EU gennem sin menneskerettighedspolitik og -indsats forskellige udfordringer 

vedrørende borgerrettigheder og politiske rettigheder op. 
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For så vidt angår ytringsfrihed fordømte EU gentagne gange begrænsninger af ytringsfriheden og 

internetadgang samt arrestationen af bloggere i nogle tredjelande og i multilaterale fora. I juni 

spillede EU med Sverige i spidsen en vigtig rolle i at sikre Menneskerettighedsrådets enstemmige 

vedtagelse af den første resolution om beskyttelse af ytringsfriheden på internettet1. Gennem "No 

Disconnect"-strategien fortsatte EU med at yde løbende støtte til internetbrugere, bloggere og cy-

beraktivister, der lever under autoritære styrer, til omgåelse af vilkårlige begrænsninger med hensyn 

til internettet og andre elektroniske kommunikationsteknologier. 

 

Menneskerettighedernes universalitet blev også anfægtet i 2012 på området religions- og 

trosfrihed. EU udtrykte bekymring over adskillige tilfælde af intolerance eller diskrimination, hvad 

enten det var i form af fysiske angreb på medlemmer af bestemte religiøse samfund eller 

diskriminerende praksis eller lovgivning. EU var særlig bekymret over forsøg på at udvikle 

begrebet religionskrænkelse, som vil begrænse både religionsfriheden og ytringsfriheden og kan 

bane vejen for systematisk mishandling af personer, der tilhører religiøse mindretal. I lyset heraf 

udsendte EU en række erklæringer – enten alene eller i fællesskab med andre internationale 

organisationer – hvori det understregede behovet for at holde fast ved menneskerettighederne 

generelt og mere specifikt religions- og trosfriheden samt ytringsfriheden, opfordrede til fred og 

tolerance og fordømte religiøst motiveret vold, der begås af statslige eller ikkestatslige aktører, samt 

støtte til religiøst had og tilskyndelse til vold. I FN's Menneskerettighedsråd foreslog EU en 

resolution om religions- og trosfrihed og samarbejdede gennem diplomatiske kanaler med en række 

lande om dette spørgsmål. Gennem indgående forhandlinger med OIC sikrede EU, at hverken dets 

egen eller OIC's resolution om spørgsmålet indeholdt nogen accept af begrebet religionskrænkelse, 

og at begge resolutioner således blev vedtaget ved konsensus. EU vil vise, hvilken betydning det 

tillægger dette spørgsmål, ved at vedtage Rådets retningslinjer om religions- og trosfrihed i 

begyndelsen af 2013. 

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 Fremme, beskyttelse og nydelse af menneskerettighederne på internettet, 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280.  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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EU fortsatte med aktivt at fremme kvinders rettigheder. Det videreførte gennemførelsen af sin 

handlingsplan om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet og 

fremlagde en rapport om de fremskridt, der er gjort indtil nu. I tilknytning til FN's 

Generalforsamling i september iværksatte EU sammen med 12 medstiftere partnerskabet for lige 

fremtidsmuligheder (Equal Futures Partnership), som vil fremme kvinders politiske deltagelse og 

økonomiske indflydelse. EU påtog sig fortsat en ledende rolle i gennemførelsen af FN's 

Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, navnlig ved at indføre overvejelser 

vedrørende køn i alle FSFP-missioner og -operationer. Desuden fremmede EU spørgsmålet om 

kvinder, fred og sikkerhed i mere end 70 lande ved at udbetale ca. 200 mio. EUR til udvikling og 

gennemførelse af nationale handlingsplaner, finansiering af ikkestatslige organisationer og 

uddannelse til regeringsorganer. I 2012 blev der udpeget en rådgiver på kønsområdet for EU-

Udenrigstjenesten med henblik på at sikre koordinering af tiltagene og disses effektivitet. 

Kønsspørgsmål er nu prioriteret i 109 landestrategier for menneskerettigheder. 

 

EU har desuden givet sit tilsagn til at beskytte handicappedes rettigheder. Det har også undertegnet 

og ratificeret FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og den valgfri protokol. 

Det er den eneste regionale myndighed, der har gjort dette. Med henblik på gennemførelsen af 

denne konvention har EU oprettet sit eget kontaktpunkt og sin egen uafhængige mekanisme, der vil 

arbejde parallelt med medlemsstaternes kontaktpunkter og uafhængige mekanismer, hvoraf de fleste 

nu har ratificeret både konventionen og protokollen. 
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I sin indsats for at bekæmpe diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet 

understregede EU, at det bestræbte sig på at sikre, at de samme menneskerettigheder gælder for alle 

i hele verden uden diskrimination. EU vedtog et værktøjssæt, der præciserer dets prioriteter på dette 

område, og som vil blive opgraderet til retningslinjer på menneskerettighedsområdet i 2013. EU tog 

spørgsmålet om lesbiskes, bøssers, biseksuelles, transpersoners (LGBT) og interseksuelles 

rettigheder op ved flere forskellige interventioner i internationale fora samt i sine bilaterale 

forbindelser med visse tredjelande. EU ydede desuden finansiel bistand under EIDHR til 

civilsamfundsgrupper, der fører kampagner om dette spørgsmål. 

 

EU understregede i forskellige fora den betydning, det tillægger, at der sikres fuld overholdelse af 

menneskerettighederne i bekæmpelse af terrorisme, navnlig på to store internationale konferencer 

om menneskerettigheder og terrorisme. EU vedtog en liste over lande og regioner, som det vil 

styrke samarbejdet med i bekæmpelsen af menneskehandel. 

 

EU videreførte gennemførelsen af Rådets fastlagte retningslinjer såsom retningslinjerne om 

dødsstraf og tortur, om menneskerettighedsforkæmpere og om børns rettigheder. 

 

For så vidt angår dødsstraf søgte EU at understøtte den voksende internationale modstand herimod 

gennem udsendelse af adskillige offentlige erklæringer og interventioner i internationale fora. EU 

påtog sig omfattende lobbyarbejde for at fremme FN's Generalforsamlings resolution 67/176, der 

bekræfter behovet for et moratorium for dødsstraf, og som blev vedtaget med det største antal 

stemmer for nogensinde. Denne resolution spillede en central rolle i bekræftelsen af den globale 

tendens hen imod en afskaffelse af dødsstraffen. EU støttede adskillige civilsamfundsprojekter og -

begivenheder i hele verden med henblik på at styrke den offentlige opbakning til afskaffelsen. EU 

vedtog reviderede retningslinjer om tortur i 2012. De ændrede retningslinjer fremhæver behovet 

for at sikre korrekt gennemførelse af henstillingerne fra internationale overvågningsmekanismer, 

såsom FN's Torturkomité, og understreger forbuddet mod tortur eller mishandling i bekæmpelsen af 

terrorisme. EU tog individuelle sager om tortur op direkte over for tredjelande og ydede 

16 mio. EUR i støtte til ngo'er til kampagnen mod tortur. 
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I 2012 førte EU en global lobbykampagne for at fremme ratifikationen af de to valgfri protokoller 

til konventionen om barnets rettigheder samt ILO-konvention nr. 182 om de værste former for 

børnearbejde. Yderligere 18 ratifikationer af disse instrumenter blev sikret. EU finansierede 

projekter i over 50 lande til fremme af børns rettigheder, herunder 15 projekter til bekæmpelse af 

børnearbejde, hvilket beløb sig til ca. 11,1 mio. EUR. 

 

Endelig fortsatte EU i 2012 sin støtte til valgprocesser i hele verden ved at udsende 

valgobservationsmissioner (EOM'er) og valgekspertmissioner (EEM'er) samt ved at yde valgbistand 

og støtte til nationale observatører. I alt udsendte EU 13 EOM'er og EEM'er i løbet af 2012. Disse 

missioner bidrog til at støtte overgangen til demokrati i EU's nabolande (EOM i Algeriet, 

valgvurderingsteam i Libyen og EEM i Egypten), var vidne til overdragelse af magten til 

oppositionen (EOM og EEM i Senegal, EEM i Mexico) samt konsolidering af demokrati efter en 

konflikt (EOM i Timor-Leste og Sierra Leone). EU øgede desuden indsatsen for at sikre 

systematisk opfølgning af anbefalingerne fra EU's valgmissioner. I december udsendte EU som led 

i disse bestræbelser den første opfølgende valgmission til Malawi, som havde til opgave at 

undersøge de fremskridt, der var gjort i valgreformerne, og virkningen af anbefalingerne fra EU's 

EOM. EU bestræbte sig også på at intensivere sit arbejde med demokratistøtte i overensstemmelse 

med Rådets konklusioner fra december 20091. EU aflagde rapport om gennemførelsen af 

handlingsplanerne for demokratistøtte i ni pilotlande og vil bruge de indhøstede erfaringer til at 

præge iværksættelsen af den anden generation af lande i begyndelsen af 2013. 

                                                 
1 Rådets konklusioner om demokratistøtte i EU's eksterne forbindelser – Hen imod øget 

sammenhæng og effektivitet (16081/09), 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/da/09/st16/st16081.da09.pdf.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/da/09/st16/st16081.da09.pdf
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Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder udgør ligeledes en integreret del af EU's politik 

udadtil på menneskerettighedsområdet. Det er klart, at gennemførelsen af menneskerettigheder 

(både borgerlige og politiske samt økonomiske, sociale og kulturelle), bæredygtig udvikling og 

udryddelse af fattigdom er indbyrdes afhængige. I lyset heraf understregede EU konsekvent behovet 

for at integrere menneskerettigheder, god regeringsførelse, demokrati og retsstatsprincippet i 

rammerne for tiden efter 2015-målene. EU tog spørgsmålet om økonomiske og sociale rettigheder 

op over for tredjelande under menneskerettighedsdialoger, arrangerede et højniveaumøde om 

vandsikkerhed med FN og USA, arbejdede tæt sammen med FN's særlige rapportører vedrørende 

økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og fremsatte en EU-erklæring om verdensdagen for 

vand med en henvisning til retten til vand. Behovet for at ratificere og gennemføre Den 

Internationale Arbejdsorganisations konventioner blev regelmæssigt taget op over for tredjelande, 

mens EU ydede væsentlig bilateral finansiel bistand til projekter, der fremmer 

arbejdstagerrettigheder, såsom forbedring af arbejdsvilkårene i minedriftssektoren. Ikke desto 

mindre erkender EU-Udenrigstjenesten, at aktiviteterne på dette område kan øges, og i 

overensstemmelse med handlingsplanen påbegyndte EU arbejdet med at udvikle metoder til at 

sikre, at der i højere grad tages hensyn til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 

 

EU fortsatte med at gøre brug af alle tilgængelige instrumenter til at tage 

menneskerettighedsspørgsmål op over for tredjelande. I 2012 vedtog EU dagsordenen for 

forandring, som gør fremme af menneskerettigheder, god regeringsførelse og demokrati til et 

centralt element i EU's udviklingssamarbejde1. Der vil nu blive oprettet stærkere forbindelser 

mellem EU's udviklingsrelaterede tilskud og lån og fremme af menneskerettigheder – herunder 

økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder – og demokrati. Retningslinjerne for programmering, 

som blev vedtaget i 2012, fastlægger, at EU's udviklingsbistand skal tilpasses efter de fremskridt, 

som tredjelande gør med hensyn til deres engagement i menneskerettigheder, demokrati og 

retsstatsprincippet2. Der ydes generel budgetstøtte, når der er tillid til, at støtten vil blive brugt til at 

efterstræbe de grundlæggende værdier, som EU og partnerlandet har givet deres tilsagn til. EU har 

udarbejdet en metode til vurdering af de grundlæggende værdier. 

                                                 
1 Rådets konklusioner om forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: en dagsorden for 

forandring (3166. samling i Rådet (udenrigsanliggender), den 14. maj 2012 i Bruxelles). 
2 Rådets konklusioner om EU's fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande (3166. samling 

i Rådet (udenrigsanliggender), den 14. maj 2012 i Bruxelles). 
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For så vidt angår handelspolitik styrkede den reviderede GSP-forordning, som blev vedtaget i 

2012, mekanismen til overvågning af gennemførelsen af menneskerettighedsforpligtelserne i de 

tredjelande, der drager fordel af handelsfremmeordningen GSP+. Forordningen om handel med 

varer, der kan anvendes til henrettelse eller tortur, blev revideret, så den omfatter forbud mod 

handel med visse stoffer, som anvendes til henrettelse ved dødbringende indsprøjtning. 

 

I 2012 fortsatte EU arbejdet med at sikre, at der blev indført menneskerettighedsklausuler i politiske 

rammeaftaler med såvel industrialiserede som ikkeindustrialiserede lande, selv i tilfælde hvor det 

var vanskeligt at nå til enighed med partnerlandet. I 2012 blev der undertegnet aftaler, der 

indeholder en menneskerettighedsklausul, med Irak, Vietnam, Mellemamerika og Filippinerne. Der 

blev afholdt 30 menneskerettighedsdialoger og -konsultationer i løbet af året, hvor spørgsmål, der 

gav anledning til bekymring, blev taget op over for partnerlande. Alle dialogerne blev afholdt på 

grundlag af gensidighed, og partnerlandene benyttede lejligheden til at rejse omfattende spørgsmål 

vedrørende menneskerettigheder inden for Den Europæiske Union. Et stigende antal tredjelande 

udtrykte interesse for at iværksætte menneskerettighedsdialoger eller -konsultationer med EU. En 

menneskerettighedsdialog blev iværksat med Sydafrika, den nuværende lokale 

menneskerettighedsdialog med Colombia blev opgraderet til et hovedstadsbaseret møde, og der blev 

opnået enighed om menneskerettighedskonsultationer med Sydkorea, hvor den første runde vil 

finde sted i 2013. I lyset af det stigende antal menneskerettighedsdialoger overvejer EU, hvordan 

det bedst kan udnytte dette instrument. Parallelt med menneskerettighedsdialogerne fandt der 

ligeledes 12 seminarer med civilsamfundet sted. Den højtstående repræsentant eller hendes 

talsmand fremsatte 151 erklæringer om menneskerettigheder i 2012, og i en række tilfælde blev 

der foretaget fortrolige demarcher. 
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På multilateralt plan fortsatte EU sin ledende rolle med hensyn til fremme af menneskerettighederne 

inden for rammerne af De Forenede Nationer. På de tre samlinger i Menneskerettighedsrådet i 

2012 fremsatte EU forslag til resolutioner om landesituationer (Syrien, Myanmar/Burma, Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea og Hviderusland) samt tematiske resolutioner om religions- og 

trosfrihed og børns rettigheder. EU støttede mange andre resolutioner, herunder resolutioner om 

Sri Lanka, Iran, Eritrea, Elfenbenskysten og Somalia. EU indledte fastlæggelsen af et nyt 

landemandat for Hviderusland og støttede den nye særlige rapportør for Eritrea. EU gav sin fulde 

støtte til undersøgelseskommissionen vedrørende Syrien og bidrog til at sikre forlængelse af dens 

mandat. 

 

Under FN's 67. Generalforsamling blev alle EU-initiativer godkendt med bred opbakning. EU var 

tilfreds med, at det var muligt at opnå konsensus om en resolution om Myanmar, som anerkender, at 

der er gjort fremskridt, men samtidig udpeger områder med udestående 

menneskerettighedsspørgsmål. EU glædede sig desuden over, at resolutionen om Nordkorea blev 

vedtaget uden afstemning, og at der var rekordstor tilslutning til et initiativ om Syrien, som blev 

præsenteret af en bred koalition af lande under arabisk ledelse. Desuden blev en omfattende 

resolution om menneskerettigheder i Iran fremlagt med støtte fra EU. Den årlige FN-resolution om 

religions- og trosfrihed, der blev forelagt af EU, blev igen vedtaget ved konsensus. FN's 

Generalforsamling vedtog en resolution om børns rettigheder med fokus på børn af oprindelige folk 

og for første gang en resolution, der opfordrer til at bringe kvindelig kønslemlæstelse til ophør – et 

afrikansk initiativ, som fik kraftig opbakning fra EU. 
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EU fortsatte sit tætte samarbejde med regionale partnere, såsom Organisationen for Sikkerhed og 

Samarbejde i Europa (OSCE), Den Afrikanske Union, Sekretariatet for Stillehavsøernes Forum og 

Den Arabiske Liga. EU styrkede sine tætte forbindelser med Europarådet gennem vedtagelse af 

prioriteter for samarbejdet. EU og Europarådet fortsatte med gennemførelsen af et betragteligt antal 

fælles programmer vedrørende retsstatsprincippet, demokrati og menneskerettigheder, som beløb 

sig til ca. 101 mio. EUR. På FN's Generalforsamling og i Menneskerettighedsrådet indgik EU 

desuden i dialog med en tematisk organisation som Den Islamiske Samarbejdsorganisations (OIC). 

 

I november 2012 meddelte Den Norske Nobelkomité, at Nobels fredspris ville blive tildelt EU i 

anerkendelse af dets arbejde med forsoning, demokrati, fremme af menneskerettighederne og 

udvidelse af området med fred og stabilitet på tværs af kontinentet. Prisen blev modtaget af de tre 

formænd – Martin Schultz, Europa-Parlamentet, Herman Van Rompuy, Det Europæiske Råd, og 

Jose Manuel Barroso, Europa-Kommissionen – den 10. december. EU meddelte, at pengene fra 

prisen ville blive brugt til at støtte projekter, der tilbyder undervisning til børn, som er berørt af 

væbnede konflikter. 
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I Menneskerettigheder og demokrati i alle EU's politikker 

1 Indarbejde menneskerettigheder i alle konsekvensanalyser 

 

Europa-Kommissionen 

 

Siden 2006 har Europa-Kommissionen foretaget konsekvensanalyser af EU-initiativer med henblik 

på at kortlægge deres mulige sociale, økonomiske og miljømæssige indvirkning. Der foretages 

konsekvensanalyser af lovgivningsmæssige forslag, ikkelovgivningsmæssige forslag med en klar 

økonomisk, social og miljømæssig indvirkning samt ikkelovgivningsmæssige initiativer, der 

fastlægger fremtidige politikker, herunder forhandlingsdirektiver til internationale aftaler. 

 

Selv om et initiativs indvirkning på menneskerettighederne oprindeligt ikke var en del af de spørgs-

mål, som Kommissionen overvejede i konsekvensanalyserne, meddelte Kommissionen i 2010, at 

den for at sikre, at chartret om grundlæggende rettigheder overholdes, ville foretage en vurdering af 

lovgivningsforslagenes indvirkning på de grundlæggende rettigheder, herunder forslag med en 

ekstern dimension såsom handelsaftaler eller bestemmelser om støtte. Kommissionen bekræftede 

desuden, at chartret finder anvendelse på EU's udenrigspolitik1. I 2011 vedtog Kommissionen 

operationelle retningslinjer for grundlæggende rettigheder2, der fastsætter de skridt, som 

Kommissionens tjenestegrene skal tage med henblik på at afspejle de grundlæggende rettigheder i 

Kommissionens konsekvensanalyser. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm. 
2 Operational Guidance on taking account of fundamental rights in Commission Impact 

Assessments, SEK(2011) 567 endelig. 
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Kommissionens årlig beretning om anvendelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder1 

understreger, hvordan chartret fortsat udgør et referencepunkt for integreringen af de 

grundlæggende rettigheder i alle EU's retsakter og i medlemsstaternes anvendelse af EU-retten. Den 

beskriver også, hvordan en kultur med respekt for de grundlæggende rettigheder er under udvikling 

i EU gennem fastsættelse af ny lovgivning på områder, hvor EU har kompetence, og gennem EU-

Domstolens retspraksis. Den årlige beretning omfatter alle bestemmelserne i EU's charter og har 

dermed til formål at indkredse områder, hvor der sker fremskridt, og områder, der giver anledning 

til nye bekymringer. 

 

Menneskerettighedsdimensionen i konsekvensanalyser, der foretages i forbindelse med 

handelsaftaler, blev styrket i 2012 (se afsnit 11 nedenfor). 

 

Europa-Parlamentet 

 

2012 var det første driftsår for Europa-Parlamentets Direktorat for Konsekvensanalyse og 

Europæisk Merværdi, der blev oprettet som følge af Nieblerbetænkningen om garanti for 

uafhængige konsekvensanalyser, som blev vedtaget af Parlamentet den 8. juni 2011. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Direktoratet for Konsekvensanalyse er ansvarligt for at bidrage til at styrke Parlamentets 

institutionelle uafhængighed og kapacitet ved at hjælpe med til at udpege, kvantitetsbestemme og 

berettige dets generelle politiske prioriteter samt ved at forbedre dets evne til fremadskuende 

politikvurdering og herved støtte det overordnede mål om bedre lovgivning. I dette arbejde tog 

Parlamentet hensyn til Kommissionens konsekvensanalyser og gennemførte konsekvensanalyser af 

sine egne væsentlige ændringer i overensstemmelse med den håndbog om konsekvensanalyse, som 

Parlamentet vedtog i 2008. I 2012 udarbejdede Direktoratet for Konsekvensanalyse en række 

vurderinger af relevans for EU's optræden udadtil1. 

 

Selv om menneskerettighederne ikke nævnes i håndbogen fra 2008, omfatter de kriterier, som 

Parlamentet har fastlagt, overvejelse af indvirkningen på sårbare sociale grupper (social 

benchmarking) og på ligestilling mellem kønnene. Desuden bekræftede Direktoratet for 

Konsekvensanalyse den betydning, det tillægger menneskerettighederne, og det vil løbende følge 

spørgsmålet. 

 

                                                 
1 - Indledende vurdering af Kommissionens konsekvensanalyse af forslaget om 

bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Japan; 
indledende vurdering af Kommissionens konsekvensanalyse af forslaget til direktiv om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle 
interesser; 

- Indledende vurdering af Kommissionens konsekvensanalyse af forslaget til Rådets 
afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering med EU; indledende 
vurdering af Kommissionens konsekvensanalyse af forslaget til forordning om 
oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand, EU Aid 
Volunteers; indledende vurdering af Kommissionens konsekvensanalyse af forslaget til 
forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede. 
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Rådet for Den Europæiske Union 

 

I overensstemmelse med Rådets konklusioner om konsekvensanalyse fra 2011 aflagde 

formandskabet rapport til Coreper om status for konsekvensanalyse i Rådet1. Rapporten 

præsenterede resultaterne af en undersøgelse om konsekvensanalyse på tværs af alle Rådets 

sammensætninger og fastslog, at "i to af Rådets sammensætninger, nemlig almindelige anliggender 

og udenrigsanliggender, anvendes der som regel ikke konsekvensanalyser". 

 

Restriktive foranstaltninger 

 

I henhold til Retningslinjer for gennemførelse og evaluering af restriktive foranstaltninger 

(sanktioner) som led i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik skal virkningen af restriktive 

foranstaltninger, der vedtages under FUSP, på menneskerettighederne vurderes, både før 

foranstaltningerne vedtages og årligt derefter2. 

 

Punkt 8 i retningslinjerne fastlægger følgende: "Indførelse og gennemførelse af restriktive 

foranstaltninger skal altid ske i overensstemmelse med folkeretten. De skal respektere 

menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig retfærdig rettergang og 

retten til effektive retsmidler. De indførte foranstaltninger skal altid stå i et rimeligt forhold til deres 

mål." 

 

I 2012 fandt retningslinjerne anvendelse i forbindelse med årlige revisioner og vedtagelsen af nye 

foranstaltninger over for Hviderusland, Myanmar/Burma, Iran, Syrien og Zimbabwe. 

                                                 
1 Formandskabets/Rådssekretariatets rapport om konsekvensanalyse, 21. november 2012, 

16569/12. 
2 11205/12 
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Budgetstøtte 

 

Efter vedtagelsen af Rådets konklusioner om EU's fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande 

fra maj 2012 foretages der en vurdering af menneskerettighederne, de demokratiske principper og 

retsstatsprincippet med henblik på at afgøre, om det er hensigtsmæssigt at yde budgetstøtte til et 

partnerland. EU vil således vurdere, om forudsætningerne er opfyldt for at give et partnerland en 

kontrakt om god regeringsførelse og udvikling, dvs. om de grundlæggende menneskerettigheder, 

demokratiske principper og retsstatsprincippet er overholdt, og om en sådan kontrakt vil støtte brede 

reformer, der fører til nedbringelse af fattigdommen og bedre regeringsførelse, samtidig med at der 

sendes et signal om gensidigt og fælles tilsagn til de universelle grundlæggende værdier. 

 

I april 2012 nedsatte Kommissionen en styregruppe for budgetstøtte, der skal udarbejde sådanne 

vurderinger. EU-Udenrigstjenesten er medlem af denne styregruppe. Styregruppen anvender 

rammerne for risikovurderingen, der bl.a. bygger på politisk rapportering fra EU-delegationerne og 

løbende politisk dialog. I september 2012 blev der fastlagt formelle retningslinjer for 

programmeringen, udformningen og forvaltningen af budgetstøtte. Kapitel 4 i retningslinjerne 

omhandler "grundlæggende værdier". Heri gennemgås de principper, der skal følges, vurderingens 

anvendelsesområde, hvordan grundlæggende værdier er forbundet med forskellige aspekter af 

kontrakter om god regeringsførelse og udvikling og andre former for budgetstøtte 

(sektorreformkontrakter og statsopbygningskontrakter) samt proceduren for vurdering og 

overvågning af grundlæggende værdier. 
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Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 

 

I sin egenskab af bank for EU er EIB retligt bundet af bestemmelserne i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder. Med sin erklæring om miljømæssige og sociale principper 

og standarder som rettesnor er EIB's due diligence præget af en menneskerettighedsbaseret tilgang 

på en række områder1. Menneskerettighedshensyn præger EIB's sociale konsekvensanalyse på 

projektplan, sådan som det er fastsat i EIB's håndbog om miljømæssig og social praksis. EIB 

begrænser sin finansiering til projekter, der overholder menneskerettighederne, og projekter eller 

aktiviteter, som ikke gør dette, udelukkes specifikt fra EIB-långivning2. 

 

Som udtryk for sine retligt bindende forpligtelser (TEU) og i lyset af godkendelsen af FN's 

vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder gennemførte EIB i løbet af 2012 en 

analyse af manglerne på menneskerettighedsområdet med det formål at vurdere sine eksisterende 

vurderingsstandarder på socialområdet i forhold til bestemmelserne i EU's charter og FN's 

vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder. Resultatet af denne analyse har 

fungeret som rettesnor i arbejdet med revisionen af EIB's sociale standarder for due diligence i 

2012, og det forventes, at omarbejdningen af disse standarder vil udgøre en vigtig etape i processen 

med yderligere integrering af menneskerettighedshensyn i EIB's finansieringsaktiviteter ud fra et 

operationelt synspunkt. Der blev gået yderligere i dybden med denne hensigt, da EIB i oktober 2012 

afholdt den årlige internationale konference for socialeksperter (ISEM), hvor der blev set nærmere 

på, hvordan internationale finansielle institutioner bedst kan integrere menneskerettighederne i 

deres sociale due diligence, navnlig gennem konsekvensanalyse. 

 

                                                 
1 Disse omfatter: ufrivillig genbosættelse/flytning af økonomiske aktiviteter, sårbare 

befolkningers rettigheder og interesser, arbejdstagerrettigheder, sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen og offentlig sikkerhed og sundhed, offentlig deltagelse og høring. Afhængig af 
den specifikke kontekst kan yderligere emner, der vedrører spørgsmål om regeringsførelse, 
gennemsigtighed og kapacitet, risiko for konflikt og følsomhed i forbindelse med adgang til 
midler eller fordeling af projektstøtte, øget ulighed samt komplekse institutionelle miljøer og 
social dynamik, også tages op. 

2 Se http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf for en liste 
over udelukkede aktiviteter.  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Den parallelle udarbejdelse af et sæt rammer til resultatmåling (Results Measurement Framework – 

REM) anses for at være en vigtig byggesten i EIB's forbedrede due diligence i forbindelse med og i 

dens overvågning af sociale aspekter, menneskerettighedshensyn, virksomhedernes sociale ansvar, 

ordentligt arbejde, miljøprincipper og god regeringsførelse i de projekter, den finansierer. 

 

Endelig aflægger EIB som led i sine årlige tilsagn vedrørende virksomhedernes ansvar rapport om 

resultaterne på miljø-, social- og forvaltningsområdet og – mere specifikt – om en række sociale 

indikatorer og menneskerettighedsindikatorer som led i initiativet Global Reporting Initiative 

(GRI). 
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2 Reelt partnerskab med civilsamfundet, herunder på lokalt niveau 

I 2012 styrkede EU sin dialog med civilsamfundet yderligere, både som en nøglepartner, der høres 

med henblik på at bidrage til udviklingen i EU's menneskerettighedspolitik, og som et bestemt mål 

for politisk og finansiel støtte på grund af civilsamfundets uundværlige rolle med hensyn til at sætte 

borgerne i stand til at forstå og påberåbe sig deres rettigheder og til nøje at undersøge de offentlige 

myndigheders indsats. 

EU-embedsmænd har gjort det til en systematisk praksis at afholde høringer med civilsamfundet i 

Bruxelles og i det pågældende land, inden der finder menneskerettighedsdialoger sted, og at 

gennemføre debriefinger efterfølgende. 

Desuden blev der i 2012 arrangeret formelle seminarer med civilsamfundsorganisationer, der 

sætter europæiske og internationale ngo'er i kontakt med deres modparter i de berørte lande, inden 

for rammerne af de officielle menneskerettighedsdialoger, som blev afholdt med Argentina, 

Bangladesh, Brasilien, Chile, Colombia, Georgien, Indonesien, Kirgisistan, Republikken Moldova, 

Mexico, Den Palæstinensiske Myndighed og Tadsjikistan. Et menneskerettighedsseminar med 

deltagelse af juridiske eksperter og repræsentanter for civilsamfundsorganisationer fra EU og Kina 

blev afholdt i Galway i november 2012. 

Anbefalingerne fra seminarerne med civilsamfundsorganisationer supplerer de officielle EU-

menneskerettighedsdialoger med disse lande. Som bedste praksis deltog repræsentanter for 

civilsamfundet i de officielle menneskerettighedsdialoger med Den Afrikanske Union, Mexico og 

Republikken Moldova for at fremlægge disse anbefalinger. 

På samme måde blev bidrag fra civilsamfundet tilstræbt i forberedelserne til landestrategierne for 

menneskerettigheder lokalt og/eller i EU's hovedkvarter. 
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Civilsamfundet blev hørt om flere politiske udviklinger i 2012 begyndende med udarbejdelsen af 

menneskerettighedspakken, som Rådet for Udenrigsanliggender vedtog den 25. juni, og som 

efterfølgende blev godkendt af Det Europæiske Råd. Der blev ligeledes indhentet bidrag fra 

civilsamfundet i sager såsom udarbejdelsen af EU's retningslinjer om religions- og trosfrihed og om 

LGBT og interseksuelle, der begge stadig er under forberedelse. 

På samme måde fremhæves i EU's samlede strategi for migration og mobilitet (SSMM), der er EU's 

overordnede ramme for den eksterne migrations- og mobilitetspolitik, civilsamfundets rolle i 

gennemførelsen af strategien. Civilsamfundet deltager således systematisk i alle migrationsdialoger 

og i de specifikke samarbejdsrammer, mobilitetspartnerskaber, og vil blive inddraget i de fremtidige 

fælles dagsordener for migration og mobilitet. Desuden fremhæves i EU's strategi for bekæmpelse 

af menneskehandel 2012-20161 civilsamfundets rolle i gennemførelsen heraf, herunder dets 

inddragelse i nationale og tværnationale henvisningsmekanismer. Mere specifikt fastsætter EU-

strategien oprettelsen af en EU-platform for civilsamfundsorganisationer og leverandører af 

tjenesteydelser, der arbejder med beskyttelse af og bistand til ofre både i medlemsstater og i 

udvalgte tredjelande. 

Repræsentanter fra civilsamfundet indgår regelmæssigt i dialog med Rådets 

Menneskerettighedsgruppe (COHOM) og modtager debriefinger om dets konklusioner. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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Civilsamfundet var fortsat den primære modtager af støtte fra Det Europæiske Instrument for 

Demokrati og Menneskerettigheder1. I 2012 blev næsten 500 nye projekter, der danner en 

løbende portefølje på 2 500 projekter over hele verden, finansieret inden for fire arbejdsområder: 

 

• EU's kapacitet til at tackle de vanskeligste situationer, hurtigt sætte ind mod alvorlige 

trusler mod menneskerettighederne og indføre en samlet EU-ordning for 

menneskerettighedsforkæmpere 

• udvikling af aktive civilsamfund, der får mulighed for at fremme og forsvare demokrati 

og menneskerettigheder samt udøve deres bestemte rolle som drivkraft for positive 

forandringer 

• tematiske kampagner med en blanding af fortalervirksomhed og indsats i marken. I 

2012 var fokus rettet mod dødsstraf, straffrihed, adgang til domstolsprøvelse, tortur og 

mishandling, børns rettigheder, kvinders rettigheder, socioøkonomiske og kulturelle 

rettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder, antidiskrimination og handicappede 

• fremme af og støtte til demokrati gennem opfordring til og forbedring af participatorisk 

og repræsentativt demokrati samt styrkelse af civilsamfundets rolle og dets samspil med 

universelle, internationale og regionale demokratimekanismer, herunder overvågning og 

gennemførelse af internationale tilsagn vedrørende demokrati. I 2012 blev der udsendt 

fire EU-valgobservationsmissioner, en valgvurderingsmission til Libyen samt en række 

valgekspertmissioner. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/.  

http://www.eidhr.eu/
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I 2012 begyndte EU desuden at gennemføre Rådets konklusioner og meddelelsen om Demokratiets 

rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne 

forbindelser1. EU fik bl.a. til opgave at udarbejde køreplaner for samarbejde med 

civilsamfundsorganisationer i partnerlande. Køreplanerne imødekommer behovet for at opbygge et 

konsekvent EU-samarbejde med civilsamfundet. De vil sikre gennemførelsen af nye politikker på 

landeniveau med langsigtede mål for EU's samarbejde med civilsamfundsorganisationer, dialog og 

operationel støtte. Dette vil blive knyttet til programmeringen af EU's eksterne bistand, navnlig 

bilateralt, regionalt og tematisk samarbejde, og derved sikre politisk sammenhæng og 

komplementaritet mellem instrumenterne. Landestrategierne for menneskerettigheder vil også være 

vigtige for programmeringen. 

 

Det succesrige 14. årlige EU-ngo-forum om menneskerettigheder, der blev afholdt den 6.-7. de-

cember i Bruxelles, var mere end nogensinde før et resultat af det fælles arbejde mellem EU (EU-

Udenrigstjenesten og Europa-Kommissionen) og civilsamfundet (ngo-netværket om menneskeret-

tigheder og demokrati og Dag Hammarskjöld Foundation). Det samlede over 200 deltagere fra 

civilsamfundet fra hele verden og repræsentanter for internationale og regionale 

menneskerettighedsmekanismer og fra EU-institutioner og medlemsstater med henblik på at drøfte 

emnet fremme af universalitet - regionale menneskerettighedsmekanismers rolle og deres 

samarbejde med civilsamfundet. Desuden deltog cheferne for menneskerettighedsafdelinger i 

regionale organisationer. 

 

Politiske fora og dialoger suppleres af en lang række tekniske møder, der inddrager 

civilsamfundsorganisationer og yder oplysninger, lettere adgang, finansiering og støtte, bl.a. 

strukturerede dialoger, EIDHR-forum og forberedende seminarer. 

                                                 
1 COM(2012) 492 final. Rådets konklusioner "Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: 

EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser", 3191. samling i Rådet 
(udenrigsanliggender), den 15. oktober 2012 i Luxembourg. 
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3 Regelmæssig vurdering af gennemførelsen 

 

Handlingsplanen fastsætter, at EU i årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 

aflægger rapport om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af bestemmelserne i 

handlingsplanen. I overensstemmelse hermed er opbygningen af denne beretning blevet revideret, 

således at den følger opbygningen i handlingsplanen. Hvert afsnit i del A i denne beretning om den 

strategiske ramme og handlingsplanen indeholder en sammenfatning af gennemførelsen af den 

tilsvarende del i handlingsplanen indtil nu. Denne opbygning har til formål at skabe klarhed og 

enkelhed og gøre dokumentet lettere at læse og forstå. 

 

Ni handlinger i handlingsplanen skulle være gennemført inden udgangen af 20121. Der er sket 

væsentlige fremskridt i opfyldelsen af de fleste af disse mål. 

1. Der blev vedtaget foreløbige demokratirapporter om ni pilotlande i oktober 2012, og 

den endelige rapportering forventes i begyndelsen af 2013, mens der er ved at blive 

udarbejdet handlingsplaner til støtte for demokratiet for de fleste pilotlande. 

2. Der blev taget skridt med henblik på at systematisere opfølgningen af EU's 

valgobservationsmissioner gennem en bedre udnyttelse af rapporteringen fra 

missionscheferne og programmeringen af EU-bistand samt gennem udvikling af nye 

retningslinjer for valgobservationsmissioner og -delegationer. 

3. En gruppe i Bruxelles under Rådets Menneskerettighedsgruppe blev nedsat i 

november 2012. 

4. En liste over lande og regioner, der prioriteres med henblik på partnerskaber i 

bekæmpelsen af menneskehandel, blev vedtaget i december 2012. 

                                                 
1 Handling 6a), 6d), 7, 14a), 16a), 18c), 23a), 25b) og 30b). 
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5. EU påtog sig omfattende lobbyarbejde for at fremme FN's Generalforsamlings resolu-

tion 67/206, der bekræfter behovet for et moratorium for dødsstraf, og som blev 

vedtaget med det største antal stemmer for nogensinde. 

6. Under hver EU-mission blev der udpeget kontaktpunkter for menneskerettigheder og 

EU-forbindelsesofficerer for menneskerettighedsforkæmpere. Der blev desuden gjort et 

betydeligt stykke arbejde for at lette offentliggørelsen af disses kontaktoplysninger. 

7. Arbejdet med udarbejdelsen af retningslinjer om religions- og trosfrihed blev 

påbegyndt. Der blev afholdt konsultationer med civilsamfundet, og EU forventer at 

vedtage retningslinjerne i begyndelsen af 2013. 

8. Offentliggørelsen af rapporten om EU's prioriteter med hensyn til gennemførelsen af 

FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder blev udskudt til 

2013 for at tage hensyn til drøftelserne under FN's forum om erhvervslivet og 

menneskerettigheder, som blev afholdt i december 2012. 

9. I august 2012 færdiggjorde Europa-Kommissionen sin ajourføring af vejledningen om 

handicap og udvikling i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for 

personer med handicap. 
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II Fremme af menneskerettighedernes universalitet 

4 Universel tilslutning 

 

I overensstemmelse med artikel 21 i TEU og den strategiske ramme og handlingsplanen for 

menneskerettigheder blev universelle menneskerettighedsstandarder yderligere fremmet i 2012 som 

grundlag for EU's dialog med tredjelande og regionale organisationer. 

 

Under FN's Menneskerettighedsråd i 2012 lagde EU særlig vægt på – og var nogle gange imod – 

indholdet i initiativer, såsom initiativerne om traditionelle værdier og om multikulturalisme og 

menneskerettigheder, som kan undergrave menneskerettighedernes universalitet. EU gav klart 

udtryk for sine holdninger i erklæringer og stemmeforklaringer. 

 

EU opfordrede til og fulgte nøje udarbejdelsen af en ny ASEAN-menneskerettighedserklæring i 

2012 og understregede, at dette er et vigtigt skridt hen imod en styrket beskyttelse af 

menneskerettighederne i Asien. Imidlertid fremhævede den højtstående repræsentant, Catherine 

Ashton, også behovet for at sikre, at gennemførelsen i tilstrækkelig grad tager hånd om alle 

problemer med overholdelse af internationale standarder, navnlig verdenserklæringen om 

menneskerettigheder og de relevante FN-menneskerettighedstraktater. 

 

I 2012 blev ratifikationen af FN's menneskerettighedsinstrumenter et standardelement i 

samarbejdet, navnlig i menneskerettighedsdialogerne, på baggrund af situationen i det berørte 

tredjeland som præciseret i landestrategierne for menneskerettigheder. 
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Desuden gennemførte EU i 2012 sin kampagne for universel ratifikation af de to valgfri protokoller 

til FN's konvention om barnets rettigheder og den dertil knyttede ILO-konvention nr. 182 om de 

værste former for børnearbejde. Kampagnen havde forbindelse til 10-året for ikrafttrædelsen af 

disse instrumenter i begyndelsen af 2012. EU-kampagnen havde en positiv virkning, idet den bidrog 

til syv landes ratifikation af den valgfri protokol vedrørende inddragelse af børn i væbnede 

konflikter, mens ét land undertegnede og ti andre lande ratificerede den valgfri protokol vedrørende 

salg af børn, børneprostitution og børnepornografi, og ILO-konvention nr. 182 blev ratificeret af ét 

land. Omkring 12 lande kan forventes at ratificere på kort til mellemlang sigt baseret på deres 

positive udmeldinger under EU's lobbykampagne. I nogle tilfælde kan dette være betinget af, at der 

stilles bistand til rådighed. 

 

Gennem et EIDHR-projekt blev der indført et samarbejde med Sekretariatet for Stillehavsøernes 

Forum (PIF) med henblik på at fremme PIF-medlemsstaternes ratifikation af FN's 

menneskerettighedsinstrumenter. 

 

På samme måde er gennemførelsen af henstillinger fra FN's traktatorganer og særlige rapportører 

samt af staternes egne tilsagn i forbindelse med den universelle regelmæssige gennemgang nu 

blevet standardelementer i det bilaterale samarbejde med tredjelande vedrørende 

menneskerettigheder. EU talte i sine bilaterale kontakter rutinemæssigt for at udstede stående 

invitationer til FN's særlige rapportører. 

 

EU fortsatte i 2012 sit samarbejde med partnerlande og -organisationer om religions- og trosfrihed 

og banede på den måde vejen for fortsat konsensus om de resolutioner, som EU har fremlagt i 

Menneskerettighedsrådet og på Generalforsamlingen. EU indgik endvidere i dialog med partnere, 

navnlig OIC, om bekæmpelse af religiøs intolerance og om vedtagelsen af FN-resolutionerne i 

forbindelse hermed med det formål at bevare et fokus på menneskerettighederne, der bygger på 

universelle religions- og trosfrihedsstandarder. 
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5 Menneskerettigheds- og demokratikultur i EU's optræden udadtil 

 

I overensstemmelse med EU's handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati forestod EU-

Udenrigstjenesten uddannelse i menneskerettigheder og demokrati i hele 2012, navnlig gennem 

"Human rights series" – et arrangement af en hel uges varighed, der blev afholdt tre gange i løbet af 

året (marts, juni, oktober 2012). 

 

Tre generelle kurser om politikkerne for menneskerettigheder og demokrati i EU's eksterne 

forbindelser blev efterfulgt af specialiserede moduler om ikkediskrimination (religions- og 

trosfrihed, handicap, LGBT), ligestilling mellem kønnene, børns rettigheder, international 

strafferetspleje, støtte til demokrati og valgobservation, menneskerettigheder inden for rammerne af 

FN samt Europarådet og menneskerettigheder. Til nogle af disse uddannelseskurser benyttede EU-

Udenrigstjenesten sig af ekspertise fra akademikere, ngo'er fra netværket om menneskerettigheder 

og demokrati, FN-agenturer og Europarådet. 

 

I disse uddannelsesmoduler deltog personale fra EU-Udenrigstjenesten og Europa-Kommissionen 

(fra både hovedkvarteret og delegationer), personale fra FSFP-missioner og -operationer, 

diplomater fra medlemsstaterne og personale fra Europa-Parlamentet. Med en gennemsnitlig daglig 

deltagelse på 35 ansatte udgjorde modulerne et vigtigt element i integrationen af 

menneskerettigheder og demokrati i alle EU's politikker. Kurserne blev annonceret gennem 

netværket af kontaktpunkter for menneskerettigheder i delegationerne med det resultat, at et 

betydeligt antal af delegationernes ansatte tilmeldte sig (52 personer fra 48 forskellige lande) og 

udvekslede bedste praksis om aktuelle menneskerettighedsspørgsmål. 

 

For at sætte mere skub i uddannelse af personale påbegyndte EU-Udenrigstjenesten i 

september 2012 en kortlægning af de uddannelseskurser om menneskerettigheder og demokrati, der 

udbydes af medlemsstaterne, med henblik på at samle bedste praksis og forene kræfterne. 

Syv medlemsstater udvekslede deres erfaringer. 
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En række andre uddannelseskurser om menneskerettigheder og demokrati fandt sted som led i 

møderne for delegationschefer, politiske medarbejdere og chefer for samarbejde forud for en 

udsendelse, seminarer for medlemsstaternes diplomater, EU-Udenrigstjenestens indføringsserie og 

DG DEVCO's regionale seminarer samt som svar på ad hoc-forespørgsler. Al uddannelse forud for 

udsendelse omfatter nu systematisk en præsentation om menneskerettigheder og demokrati. 

I 2012 fortsatte EU med at støtte uddannelse i menneskerettigheder i hele verden gennem en række 

forskellige finansielle instrumenter, herunder Det Europæiske Instrument for Demokrati og 

Menneskerettigheder. Projekter, som blev støttet af akademiske institutioner og ngo'er i forskellige 

regioner, var rettet mod en bred vifte af personer fra skoleelever til samfundsledere og 

politimyndigheder, herunder de mest sårbare grupper. Det Fælleseuropæiske Universitetscenter for 

menneskerettigheder og demokratisering (EIUC) og dets netværk af regionale masterprogrammer i 

Afrika, Asien-Stillehavsområdet, Balkanlandene, Kaukasus og Latinamerika er eksempler på 

succesrige projekter på dette område. Netværket, som samler mere end 81 universiteter over hele 

verden, udgør et tværfagligt ekspertisecenter, der tilbyder postgraduate-uddannelser i 

menneskerettigheder for hundredvis af studerende, fremtidige ledere og ansatte i den private sektor 

og civilsamfundsorganisationer, tjenestemænd og personale i EU-delegationerne. I 2012 indledte 

EIUC-netværket forhandlinger om oprettelse af endnu et regionalt masterprogram i det sydlige 

Middelhavsområde. 

 

I overensstemmelse med EU's handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati er alle EU-

delegationer og FSFP-missioner blevet bedt om at udpege kontaktpunkter for 

menneskerettigheder og offentliggøre disses kontaktoplysninger på deres websteder. Ved 

udgangen af 2012 havde alle 140 delegationer og alle 15 FSFP-missioner og -operationer gjort 

dette. I mange tilfælde blev der udpeget to kontaktpunkter – et i den politiske afdeling og et i den 

operationelle afdeling (i alt 215 kontaktpunkter). Der blev udpeget særlige forbindelsesofficerer for 

menneskerettighedsforkæmpere i 101 lande. 67 delegationer har allerede offentliggjort 

kontaktoplysningerne på deres kontaktpunkter for menneskerettigheder på deres websteder. 

Seks delegationer har af sikkerhedsmæssige årsager besluttet ikke at gøre dette. 
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Kontaktpunkterne for menneskerettigheder spiller en central rolle i koordineringen af den lokale 

gennemførelse af landestrategierne for menneskerettigheder. De yder desuden ekspertise til 

hovedkvarteret vedrørende lokale udviklinger, ser på individuelle sager, foretager demarcher og 

oplyser om EU's prioriteter i FN's Generalforsamlings 3. Komité og i Menneskerettighedsrådet. 

Kontaktpunkterne blev opfordret til at udveksle bedste praksis om alle disse spørgsmål. Dette vil 

der blive lejlighed til at gøre på det første møde mellem kontaktpunkter for menneskerettigheder 

den 28. februar 2013 i Bruxelles. 

 

Processen med at forberede og gennemføre landestrategierne for menneskerettigheder har skabt en 

ny dynamik i det arbejde med menneskerettigheder, som EU-delegationerne og 

medlemsstaternes ambassader udfører i fællesskab. I 2012 førte dette mange steder til 

nedsættelse af menneskerettighedsarbejdsgrupper på politisk rådgiverniveau, der også inddrager 

menneskerettighedseksperter i samarbejdsafdelingerne i EU-delegationerne og på medlemsstaternes 

ambassader. Mange af disse arbejdsgrupper gjorde det også muligt bedre at koordinere oplysninger 

og tiltag vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, hvilket førte til en effektiv opdeling af 

arbejdet mellem de lokale EU-partnere. EU-Udenrigstjenesten vil fortsætte med at fremme sådanne 

lokale menneskerettighedsarbejdsgrupper som bedste praksis. 
 

 

III FORFØLGELSE AF SAMMENHÆNGENDE POLITISKE MÅL INTERNT OG INTERNATIONALT 

6 Effektiv støtte til demokrati 

 

I bestræbelserne på at nå sammenhængende mål og på grundlag af forpligtelserne i artikel 21 i TEU 

fortsatte EU sit arbejde med at styrke demokrati og demokratisering i hele verden i 2012. 

 

De primære instrumenter, der blev anvendt, var politisk dialog med konsekvente budskaber, som 

blev understøttet af observationsmissioner og foranstaltninger vedrørende udviklingssamarbejde. 
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Arbejde med sammenhæng udføres mest effektivt på landeniveau og begynder med sammenhæng 

mellem EU-instrumenter, herunder politisk dialog. Det omfatter samarbejde mellem EU og 

medlemsstaterne, hvor budskaber og aktiviteter ensartes og koordineres, og formålet er nået, når der 

er opnået enighed om støtte, og denne er gennemført i fællesskab med partnerlandet. Der arbejdes 

på at skabe øget fokus på bæredygtige resultater, herunder støtte til demokrati. 

 

Ud over valgobservationsmissioner, som er meget synlige instrumenter til støtte for troværdige 

valgprocesser, gennemføres der aktiviteter gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og 

Menneskerettigheder (EIDHR) til støtte for videreudviklingen af borgerlige og politiske rettigheder 

og økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i partnerlande i samarbejde med 

civilsamfundsorganisationer. 
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Støtte til demokrati finder også sted på en større skala i form af støtte til forskellige institutioner i 

den offentlige sektor med det formål at forbedre tjenesteydelser til borgerne og fremme 

gennemførelsen af økonomiske og sociale rettigheder. Der ydes desuden støtte til parlamenter og 

borgerorganisationer, ligesom foranstaltninger til decentralisering fremmes, med det mål at udvide 

det politiske rum og sikre, at borgerne bliver hørt og er repræsenteret. Kapacitetsopbygning og 

institutionel støtte finder primært sted gennem instrumentet til finansiering af 

udviklingssamarbejde, det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og Den 

Europæiske Udviklingsfond (EUF). 

 

Gennemførelsen af Rådets konklusioner fra november 2009 og december 2010 er nu en del af 

tilsagnene vedrørende demokrati og menneskerettigheder i henhold til den strategiske ramme og 

handlingsplanen. 

 

I 2012 fortsatte arbejdet i EU-delegationerne sammen med medlemsstaterne i de ni resterende 

pilotlande for demokratistøtte (Benin, Bolivia, Ghana, Indonesien, Kirgisistan, Libanon, 

Maldiverne, Mongoliet og Salomonøerne, som blev udpeget i Rådets konklusioner fra 

december 2010) med henblik på at færdiggøre demokratiprofilerne og fastlægge 

demokratihandlingsplaner. En foreløbig rapport blev vedtaget i oktober 2012. Rapporten, der 

udarbejdes ved årets udgang, og konklusionerne fra den første generation af pilotlande forventes 

klar i begyndelsen af 2013. 

 

Samtlige pilotdelegationer har fremlagt beskrivende rapporter, dvs. kortlægning af aktiviteterne i 

donorsamfundet til støtte for demokratiet i pilotlandet. De fleste af dem har også analyseret 

behovene og er i gang med at udarbejde handlingsplaner til støtte for demokratiet. 
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Arbejdet fortsætter i 2013, og udkastene til skabeloner vil blive revideret på grundlag af de 

modtagne rapporter. Resultaterne indtil nu viser, at rapporter med fokus på demokrati giver 

yderligere oplysninger om de politiske strukturer og kvaliteten af institutioner samt en vurdering af 

de politiske processer, der enten styrker eller undergraver demokratiet. De demonstrerer desuden 

behovet for videreudvikling af værktøjerne, både med hensyn til udvikling og uddannelse af 

personale samt retningslinjer for og skabeloner til analyse, fastlæggelse af tiltag og gennemførelse 

og vurdering af aktiviteter til støtte for demokratiet. 

 

Indhøstede erfaringer fra den første pilotgeneration vil danne grundlaget for iværksættelse af den 

anden generation af pilotlande. 

 

Formålet med demokratiprofilerne er at give en vurdering fra EU's side af demokratiets tilstand i et 

givent land, systematisere oplysninger om nøgleaspekter og vurdere mulighederne for forandring. 

Ideelt set bør dette foregå i samarbejde med både lokale interessenter (fra officielle organer og 

civilsamfundet) og internationale interessenter. Den foreløbige konklusion, der kan drages af det 

indhold, som foreligger fra den første generation, er, at de indsamlede oplysninger vil kunne bruges 

relativt længe og danner et nyttigt grundlag for politiske dialoger, aktiviteter i forbindelse med 

udviklingssamarbejde og valgobservationer/-bistand. 
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Demokratihandlingsplanerne har til formål at afspejle en vurdering, som der er opnået enighed om, 

af de områder, hvor der er behov for støtte fra EU/EUMS og anden støtte til styrkelse af 

demokratiet. Ideelt set aftales disse områder i fællesskab af EU/EUMS (og andre donorer) og 

partnerlandet. Formålet er at styrke sammenhængen i tiltagene og ejerskabet herover samt at skabe 

bæredygtige resultater. Demokratiprofilerne og -handlingsplanerne vil blive forelagt Rådet og brugt 

til at videreudvikle metoden. Det endelige mål er at skabe værktøjer, som kan anvendes globalt. 

 

Ægte valg er en afgørende forudsætning for et fungerende demokrati og et nøgleelement i 

bæredygtig udvikling. EU mener, at foranstaltninger til beskyttelse af retten til at deltage i ægte valg 

kan udgøre et vigtigt bidrag til fred, sikkerhed og konfliktforebyggelse. I 2012 fortsatte EU sin 

udtrykkelige støtte til valgprocesser i hele verden ved at udsende EU-valgobservationsmissioner 

(EOM'er) og valgekspertmissioner (EEM'er) på opfordring fra myndigheder og yde valgbistand 

på anmodning herom samt støtte til nationale observatører. 

 

I juni blev der desuden foretaget en midtvejsrevision med henblik på at forbedre anvendelsen af 

midler til EOM'er og EEM'er samt den måde, hvorpå disse fungerer. 

 

I 2012 blev der udsendt EOM'er til Senegal, Algeriet, Timor-Leste og Sierra Leone. På grund af 

særlige sikkerhedsforhold blev der sendt et valgvurderingsteam til Libyen. Der blev desuden 

udsendt valgekspertmissioner til Egypten, Yemen, El Salvador, Guinea Bissau, Senegal, Mexico, 

Angola og Ghana. 
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EU styrkede den langsigtede tilgang til valgprocesser yderligere ved at påbegynde evalueringen af 

så mange aspekter af valgcyklussen som muligt før valgene (f.eks. vælgerregistrering) og 

efterfølgende (opfølgning af anbefalingerne fra EOM). Med henblik på at opfylde tilsagnet i EU's 

strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati tog EU-institutionerne 

skridt til at systematisere opfølgningen af EU's EOM'er gennem bedre anvendelse af de eksisterende 

instrumenter såsom løbende rapportering fra missionscheferne og programmering af EU-bistand 

samt udvikling af nye værktøjer som f.eks. retningslinjer og vejledning til delegationer vedrørende 

opfølgningsmissioner. For at øge virkningen af EOM'erne påbegyndte EU en indledende runde af 

opfølgningsmissioner midt i valgcyklussen med det formål at styrke gennemførelse af 

anbefalingerne fra tidligere valg og dermed forbedre forholdene for det næste valg. I 

december 2012 foretog EU en opfølgningsmission i Malawi for at undersøge, hvilke fremskridt der 

var gjort med valgreformerne, og bidrage til forberedelserne til det næste valg i 2014. Adskillige 

yderligere missioner er under forberedelse til 2013. 

 

Da EU er klar over, at anbefalingernes karakter og format er afgørende for, om de gennemføres med 

gode resultater, fortsatte det med at forbedre den metodiske vejledning til sine 

observationsmissioner om disse og andre spørgsmål, navnlig gennem NEEDS-projektet. 
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NEEDS-projektet 2008-2012 

 

Projektet "Network of Europeans for Electoral and Democracy Support" (NEEDS) 2008-2012 var 

det tredje EU-finansierede projekt på dette område. Projektet sigtede mod at 

 

1) bidrage til konsolideringen af en konsekvent metode, der anvendes af EU's EOM'er i 

overensstemmelse med internationale og regionale standarder for demokratiske valg (herunder 

forbindelser til valgbistand) 

2) forbedre EU-observatørernes kapacitet gennem udarbejdelse af en fælles EU-tilgang til 

rekruttering og uddannelse af observatører 

3) støtte den demokratiske proces i tredjelande gennem målrettet støtte til nationale 

observatørgrupper og andre relevante civilsamfundsorganisationer gennem regionale partnere og 

inden for disse rammer udvikle og fremme strategier til gennemførelse af anbefalingerne fra EU's 

EOM'er, herunder kapacitetsopbygning. 

 

Projektet, der løb over tre år (og blev forlænget med yderligere ét år), resulterede i flere nyttige 

værktøjer og retningslinjer om EU's EOM-metode, omfattede uddannelse af hundredvis af langtids- 

og korttidsobservatører og medlemmer af kerneteam og styrkede civilsamfundsorganisationers og 

regionale netværks kapacitet. 

 

Disse mål vil fortsat udgøre kernen i den støtte, som ydes af projektet "Electoral Observation and 

Democracy Support" (2013-2017) under ledelse af GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit) og Eris (Electoral Reform International Services) med støtte fra deres regionale 

og nationale partnere i Afrika, Asien og Latinamerika. 
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EU tog fortsat føringen i koordineringen af indsatsen fra forskellige EOM'er i marken og var med til 

at støtte styrkelsen af andre regionale organisationers kapacitet (bl.a. Den Afrikanske Union og Den 

Arabiske Liga). EU-delegationerne blev opfordret til at følge valgobservationsanbefalingerne fra 

OSCE/ODIHR op. 

 

Samarbejde mellem Den Arabiske Liga (LAS) og EU 

 

I 2012 støttede NEEDS-projektet et 10-dages program med udvekslinger og aktiviteter, hvor Den 

Arabiske Liga (LAS) og EU mødtes for at tale om udfordringerne i forbindelse med 

valgobservationsmissioner. Programmet løb fra den 7.-17. oktober 2012 og begyndte med møder i 

Bruxelles efterfulgt af en tur for LAS-delegationen for at observere det litauiske parlamentsvalg den 

14. oktober. LAS-delegationen sendte 14 professionelle medlemmer beskæftiget med 

valgobservationsmissioner fra hovedkontoret og en repræsentant fra Europa-Kommissionens LAS-

forbindelseskontor på Malta. 

 

Seminaret gav embedsmænd fra LAS og EU mulighed for at udveksle gældende praksis og tilgange 

til valgobservation og metoder til valgbistand. De lærte således af hinandens erfaringer med 

observation og fik et sammenligneligt overblik over metoder og strategier i forskellige andre 

internationale og regionale grupper, der sponserer valgobservationsgrupper. 
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I mange lande støttede EU troværdige nationale observatørnetværk gennem finansiering og 

kapacitetsopbygning. EU fortsatte desuden med at yde teknisk og materiel støtte til valgprocesser, 

navnlig til valgadministrationsorganer (EMB'er), materiel støtte til afstemnings- og 

registreringsaktiviteter og i stigende grad også til centrale interessenter ud over EMB'erne med 

henblik på at fremme inddragelse og accept af processen. Dette omfattede at bistå 

civilsamfundsorganisationer på områder såsom vælger-/folkeoplysning, fremme af en upartisk og 

professionel mediesektor, herunder uddannelse af journalister, uddannelseskurser for medlemmer af 

og kandidater til politiske partier, herunder om partiintern dialog og kønsspørgsmål, fremme af 

vedtagelsen af robuste mekanismer til bilæggelse af valgkonflikter og styrkelse af retsvæsenet. 

 

I 2012 ydede EU valgbistand i en række lande, herunder Burkina Faso, El Salvador, Nigeria, 

Pakistan og Togo. Uden at nedprioritere sit verdensomspændende arbejde og fokus øgede EU sin 

støtte til demokratiseringsbølgen i det sydlige Middelhavsområde og Mellemøsten. Der blev således 

ydet støtte til de demokratiske reformprocesser i Jordan og Libyen. Der forberedes støtte til lande, 

som er i gang med at konsolidere deres demokratiske institutioner, såsom Nepal og Tanzania, og til 

lande, som har været igennem en krise, og hvor overgangsinstitutioner skal erstattes med 

demokratisk valgte institutioner, såsom Madagaskar. 

 

Udvikling af viden og politik samt samarbejde med hovedaktørerne på valgbistandsområdet vil 

fortsat være prioriteter for EU. I marts 2012 blev der afholdt en tematisk workshop om valg og ikt i 

Mombasa, Kenya, med over 200 deltagere, heriblandt repræsentanter fra valgkommissioner i mange 

udviklingslande. Workshoppen var arrangeret i samarbejde med UNDP. Der blev udarbejdet en 

sammenfattende rapport, og workshoppen blev til et e-learning-kursus. 
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7 En permanent kapacitet for menneskerettigheder og demokrati i Rådet 

 

Rådets arbejdsgruppe, der behandler alle aspekter vedrørende menneskerettigheder af EU's 

eksterne forbindelser, (COHOM), samler alle EU's medlemsstater, Europa-Kommissionen og 

EU-Udenrigstjenesten. COHOM er ansvarlig for den strategiske udvikling og gennemførelse af 

EU's politik på menneskerettigheds- og demokratiområdet, herunder de forskellige EU-

retningslinjer om menneskerettigheder, menneskerettighedsdialoger og -konsultationer med 

tredjelande samt integration af menneskerettighederne i EU's optræden udadtil. 

 

En central opgave er fastlæggelsen af EU's strategiske prioriteter i multilaterale 

menneskerettighedsfora, navnlig FN's Menneskerettighedsråd og FN's Generalforsamlings 

3. Komité. COHOM var drivkraften bag udarbejdelsen af EU's strategiske ramme og 

handlingsplanen om menneskerettigheder og demokrati og overvåger den overordnede 

gennemførelse heraf. 

 

COHOM har løbende udvekslinger af synspunkter med formanden for Europa-Parlamentets 

Underudvalg om Menneskerettigheder og med repræsentanter fra civilsamfundet. Adskillige andre 

gæstetalere på højt niveau, såsom FN's særlige rapportører, har også løbende kontakt til COHOM 

om bestemte emner. 

 

I de seneste år har gruppen oplevet en betydelig stigning i arbejdsbyrden og tid til møder som følge 

af udvidelsen af EU's menneskerettighedspolitik. Eksempelvis blev der samlet set brugt næsten 

dobbelt så lang tid på møder i første halvår af 2012 som i 2010. Disse nye omstændigheder krævede 

en ændring i arbejdsmetoderne. 



 

 
9431/13  mbn/MBN/hsm/bmc/BMC/gj 52 
 DG C   DA 

De sædvanlige møder i hovedstæderne med deltagelse af EU-medlemsstaternes direktører 

med ansvar for menneskerettigheder suppleres nu af regelmæssige møder i gruppen i 

Bruxelles, som blev nedsat i november 2012. Det primære mål er ikke kun at mindske COHOM's 

øgede arbejdsbyrde, men også at gøre det muligt for gruppen at reagere hurtigere på udviklinger og 

sikre tæt samarbejde med bl.a. Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og navnlig de af 

Rådets arbejdsgrupper, som behandler geografiske spørgsmål. Dette er et klart bevis på EU's vilje 

til at fremme menneskerettigheder og demokrati i alle dele af sin optræden udadtil. 

 

COHOM har på grundlag af det roterende formandskabs eksisterende praksis oprettet taskforcer, 

som har til rolle at støtte COHOM's arbejde på bestemte prioriterede områder gennem grundig 

forberedelse og drøftelser af adskillige emner, navnlig gennemførelsen af EU's retningslinjer på 

menneskerettighedsområdet (f.eks. dødsstraf, tortur, børn og væbnede konflikter, 

menneskerettighedsforkæmpere, børns rettigheder, vold mod kvinder og piger). Disse taskforcer er 

et praktisk forum til at samle relevante eksperter fra EU-Udenrigstjenesten, Kommissionens 

tjenestegrene og medlemsstaterne og fordele byrden på en uformel måde. 

 

På nuværende tidspunkt findes der også uformelle ordninger til byrdefordeling i FN's 

menneskerettighedsfora (Generalforsamlingens 3. Komité og Menneskerettighedsrådet) og andre 

multilaterale organisationer såsom Europarådet og OSCE. 

 

Effektive ordninger til byrdefordeling sikrer bred politisk støtte og åbner desuden mulighed for den 

bedste anvendelse af ekspertise og kapacitet. Drøftelserne om, hvordan byrdefordeling kan styrkes 

yderligere, vil fortsætte i 2013. 
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8 Opnåelse af større politisk sammenhæng 

 

EU er engageret i menneskerettigheder på alle områder. EU og dets medlemsstater har givet 

tilsagn om at sikre overholdelse af menneskerettighederne inden for EU's grænser. Udenfor dets 

område er EU fast besluttet på at fremme menneskerettigheder ved hjælp af alle sine 

foranstaltninger udadtil i overensstemmelse med artikel 21 i Traktaten om Den Europæiske Union. 

Der er gjort en indsats i 2012 for at tackle spørgsmål om sammenhæng og ensartethed mellem EU's 

interne og eksterne menneskerettighedspolitikker. Samarbejdet mellem Rådets Gruppe vedrørende 

Grundlæggende Rettigheder, Borgerlige Rettigheder og Fri Bevægelighed for Personer (FREMP) 

inden for EU og Menneskerettighedsgruppen (COHOM) i forbindelse med foranstaltninger udadtil 

vil blive intensiveret i 2013. 

 

9 Overholdelse af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 

 

De økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er en fast bestanddel i EU's politik udadtil på 

menneskerettighedsområdet og afspejler et stærkt engagement for at gøre alle menneskerettigheder 

universelle og udelelige. Forskellige redskaber blev taget i brug i 2012 for at fremme, beskytte og 

overholde disse rettigheder, herunder fortalervirksomhed på højt plan og en offentlig diplomatisk 

indsats. 

I mellemstatslige forhandlinger har EU været fortaler for anerkendelse af sammenhængen mellem 

gennemførelse af menneskerettighedsstandarder og bæredygtig udvikling og fattigdomsudryddelse. 

De økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder blev også drøftet i forbindelse med EU's 

menneskerettighedsdialoger i løbet af 2012. F.eks. i menneskerettighedsdialogen med Colombia, 

Georgien, Ukraine og Vietnam blev de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder drøftet fra 

flere vinkler, herunder arbejdstagerrettigheder og jordrettigheder. Dette vil nu blive gjort på et mere 

systematisk grundlag, som det kræves i handlingsplanen vedrørende menneskerettigheder og 

demokrati. 
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I løbet af året har EU aktivt støttet og samarbejdet med flere af FN's særlige rapportører, der 

arbejder med økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, f.eks. mandatindehaverne, der 

beskæftiger sig med retten til fødevarer og drikkevand. 

I forbindelse med ministerugen på FN's generalforsamling i 2012 organiserede EU sammen med 

USA og FN's Generalsekretærs Rådgivende Udvalg om Vand og Sanitet et højniveaumøde om 

vandsikkerhed og dens betydning for fødevare- og energiforsyning og økonomisk og social 

udvikling. Den højtstående repræsentant/næstformanden, Catherine Ashton, og USA's 

udenrigsminister, Hillary Clinton, talte ved rundbordsmødet. Deltagerne opfordrede til samarbejde 

og en hurtig indsats for at forhindre vandknaphed og pegede på, at vandforvaltning kan forbedres 

gennem partnerskaber mellem regeringer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 

Vandsikkerhed blev også drøftet på det uformelle møde mellem EU's udenrigsministre, der blev 

holdt på Cypern i september. 

Som verdens største yder af udviklingsbistand iværksatte EU konkrete tiltag for at støtte sine 

partnere i at gøre de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder til en realitet. EU forpligtede sig 

under EIDHR's gennemførelsesstrategi til at øge sin støtte til initiativer vedrørende økonomiske, 

sociale og kulturelle rettigheder, herunder ved at anbefale, at den internationale konvention om 

økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og den valgfri protokol hertil ratificeres. 

I handling 9 i EU's strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder, 

"Overholdelse af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder", fastsættes det, at EU bør a) bidrage 

til at udforme dagordenen for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder med særligt fokus på 

FN's Menneskerettighedsråd og i tæt samarbejde med FN's respektive særlige rapportører, og b) 

behandle specifikke spørgsmål vedrørende økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i dialoger 

med tredjelande. 

En arbejdsplan med henblik herpå vil blive udarbejdet i 2013. Der blev indledt drøftelser i denne 

forbindelse i COHOM i november 2012 på grundlag af et uofficielt portugisisk dokument, som 

fortsætter i begyndelsen af 2013. 

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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Ved handling 10 forpligtes EU til at arbejde hen imod fremme af menneskerettighederne i 

udviklingssamarbejdet og (handling 10c)) at integrere menneskerettighedsspørgsmål i EU's støtte til 

den globale udviklingsdagsorden og andre globale spørgsmål, især processen efter 

årtusindudviklingsmålene. Der arbejdes allerede på at sikre fokus på menneskerettigheder, 

demokrati og god regeringsførelse i udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015. 

 

I løbet af 2012 fortsatte EU sit tætte samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). 

Det gennemførte Kommissionens meddelelse "Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: 

En dagsorden for forandring" (oktober 2011), der fremhæver betydningen af beskæftigelse og 

anstændigt arbejde for en ramme for inklusiv vækst, der giver borgerne mulighed for at deltage i og 

få gavn af velfærd og jobskabelse. 

 

I juli 2012 indkaldte Det Fælleseuropæiske Universitetscenter for menneskerettigheder og 

demokratisering (EIUC) – med støtte fra EIDHR-finansiering – til en diplomatisk konference i 

Venedig, Italien, om "EU og økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder". På konferencen deltog 

relevante interessenter (f.eks. akademikere of eksperter inden for menneskerettigheder og 

demokratisering fra EU's institutioner og medlemsstater) for at drøfte, hvordan EU's politik om 

økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder kan forbedres. 

 

I marts 2012 tilrettelagde EU-Udenrigstjenesten et personalekursus i økonomiske, sociale og 

kulturelle rettigheder. Personale fra EU-Udenrigstjenesten, Europa-Kommissionen og 

medlemsstaternes udenrigsministerier deltog i dette kursus. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV MENNESKERETTIGHEDER I ALLE EU'S EKSTERNE POLITIKKER OG INSTRUMENTER 

10 Arbejde hen imod en rettighedsbaseret tilgang i udviklingssamarbejdet 

 

En række politikker og tiltag med sigte på at forbedre den rettighedsbaserede tilgang i 

udviklingssamarbejdet blev iværksat i 2012. Med dagsordenen for forandring1 og retningslinjerne 

for budgetstøtte2 gøres menneskerettigheder, god regeringsførelse og demokrati til en prioritet i 

EU's udviklingssamarbejde. I Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 om en 

dagsorden for forandring: fremtiden for EU's udviklingspolitik3 tilskyndes Kommissionen og 

EU-Udenrigstjenesten til "at leve op til deres løfte om en "menneskerettighedsbaseret tilgang" i hele 

udviklingssamarbejdsprocessen". 

 

Inklusiv vækst og social og økonomisk velfærd er uløseligt forbundet med menneskerettigheder, 

borgerlige og politiske rettigheder. Ifølge de nye programlægningsinstrukser4 bør EU i stadig 

stigende grad arbejde tæt sammen med partnerlande for at fremme demokrati, menneskerettigheder 

og retsstatsprincippet. EU bør også tilpasse sin støtte (sammensætningen og omfanget af bistand, 

metoder og ordninger) til det pågældende lands eget engagement i menneskerettigheder, demokrati 

og retsstaten og dets evne at gennemføre reformer og opfylde sine borgeres ønsker og behov. I de 

nye retningslinjer for budgetstøtte5 anerkendes det, at der bør ydes generel budgetstøtte, når der 

hersker tillid til, at støtten vil blive anvendt til at forfølge de grundlæggende værdier og mål, som 

EU og partnerlandene har forpligtet sig til. I denne forbindelse har EU udviklet en "Vurdering af 

grundlæggende værdier" (kapitel 4 og bilag 12 til retningslinjerne for budgetstøtte), der bør 

foretages for forskellige slags kontrakter. For kontrakter om god regeringsførelse og udvikling er 

tilslutning til de grundlæggende værdier nu en forudsætning. 

                                                 
1 Rådets konklusioner om forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: en dagsorden for 

forandring (3166. samling i Rådet (udenrigsanliggender), den 14. maj 2012 i Bruxelles). 
2 Retningslinjerne afspejler den nye politik, der forklares nærmere i Rådets konklusioner "EU's 

fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande" (3166. samling i Udenrigsrådet, den 
14. maj 2012 i Bruxelles). 

3 Dok. 2012/2002 (INI). 
4 Instrukser for programlægning af den 11. Europæiske Udviklingsfond (EUF) og instrumentet 

til finansiering af udviklingssamarbejde for 2014-2020, der blev vedtaget den 15. maj 2012. 
5 Vedtaget i september 2012. 
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Desuden viser de forslag, der blev fremsat i december 2011 til den flerårige finansielle ramme for 

2014-2020, skiftet fra menneskerettigheder og demokrati som et tværgående spørgsmål (der meget 

ofte kun tackles ved hjælp af tematiske instrumenter) til en sektortilgang. Menneskerettigheder og 

demokrati betragtes altså ikke længere som "tilbehør", men snarere som grundlaget for mere 

sammenhængende og effektiv programlægning. EU's indsats vil derfor antage forskellige former: 

menneskerettighedsrelaterede forudsætninger for generel budgetstøtte, et mere fleksibelt og styrket 

Europæisk Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, tættere samarbejde med og 

inddragelse af civilsamfundet, men frem for alt integration af menneskerettigheder, demokrati og 

god regeringsførelse på tværs af alle geografiske instrumenter. EU vil derfor sikre, at projekter med 

tilknytning til demokrati, menneskerettigheder og retsstaten ikke kun fokuserer på reformer af 

retsvæsenet eller institutionsopbygning, men også på infrastruktur og miljøprojekter. F.eks. vil EU 

sikre, at de berørte borgere kan tilkendegive deres holdninger og behov, dvs. udøve deres 

menneskerettigheder. I denne ånd vil EU udvikle "en værktøjskasse med henblik på at arbejde i 

retning af en rettighedsbaseret tilgang til udviklingssamarbejde"1 i 2013. Landestrategier for 

menneskerettigheder bør indgå som et centralt element i programlægningen. 

 

Sideløbende med programlægningen er EU i færd med at forbedre sammenhængen mellem og 

koordineringen af opfølgningen af Rio+20 og udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015 og 

understreger, at målet for tiden efter 2015 bør være at sikre "et værdigt liv for alle" senest i 2030. 

Spørgsmål vedrørende demokratisk regeringsførelse, retsstatsforhold og fuld gennemførelse af 

menneskerettighederne er vigtige for at opnå bæredygtig udvikling. EU vil derfor arbejde på at 

sikre, at disse centrale spørgsmål bliver integreret i den globale udviklingsdagsorden for tiden efter 

2015. 

                                                 
1 Handling 10a) i EU's strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder. 
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11 Få handel til at fungere på en måde, der støtter menneskerettighederne 

 

I starten af 2012 vedtog Kommissionen meddelelsen "Handel, vækst og udvikling – En 

skræddersyet handels- og investeringspolitik for de lande, der har størst behov"1, der bekræftede, at 

EU's handelspolitik, jf. artikel 3, stk. 5, i TEU og artikel 207 i TEUF, er baseret på de centrale 

værdier, der ligger til grund for dets egen eksistens, herunder overholdelse og fremme af 

menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. 

 

Den 25. oktober 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement 

med generelle toldpræferencer, der erstatter den tidligere forordning om et generelt 

præferencearrangement (GSP). Den nye GSP-forordning styrker mekanismen til overvågning af, 

hvorvidt GSP+-begunstigede lande overholder internationale konventioner, herunder centrale 

menneskerettighedskonventioner. Kommissionen vil skærpe rapporteringen om GSP+-begunstigede 

landes gennemførelse heraf ved at aflægge rapport til både Rådet og Europa-Parlamentet hvert 

andet år. Disse skærpede bestemmelser finder anvendelse, så snart de nye præferencer træder i kraft 

den 1. januar 2014. 

                                                 
1 KOM(2012) 22. 
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EU's frihandelsaftaler er gennem passerellebestemmelser knyttet til de tilsvarende politiske 

rammeaftaler, som indeholder menneskerettighedsklausuler. Hvis der ikke er indgået nogen 

associerings- eller rammeaftale, indsættes der en særskilt menneskerettighedsklausul i 

frihandelsaftalerne. Denne tilgang blev anvendt i frihandelsaftalen med Colombia/Peru, der blev 

undertegnet i 2012, og som blev godkendt af Europa-Parlamentet i december. Der foretages 

konsekvensanalyser forud for et kommissionsforslag om at indlede handelsforhandlinger, mens de 

bæredygtighedsvurderinger, der foretages under forhandlingerne, giver mulighed for at foretage en 

mere detaljeret analyse. Menneskerettighedsdimensionen i begge processer er blevet styrket siden 

vedtagelsen i 2011 af den praktiske vejledning om hensyntagen til grundlæggende rettigheder i 

Kommissionens konsekvensanalyser. Denne tilgang blev omsat til praksis i 2012 inden 

forhandlingerne om en frihandelsaftale med Japan blev indledt og i forbindelse med den første 

enkeltstående bilaterale investeringsaftale (en ny EU-kompetence i henhold til Lissabontraktaten) 

med Kina samt bæredygtighedsvurderingerne af den vidtgående og brede frihandelsaftale med hhv. 

Georgien og Republikken Moldova. 

 

Med hensyn til forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til 

henrettelse eller tortur, tilføjede Kommissionen i december 2011 thiopentalnatrium og lignende 

stoffer, der anvendes i dødssprøjter, til listen over varer underkastet eksportkontrol1. Kommissionen 

har som reaktion på især opfordringer fra Europa-Parlamentet og med bistand fra en ekspertgruppe 

påbegyndt en generel revision af forordning (EF) nr. 1236/2005, der skal færdiggøres i 2013. I 

forbindelse med revisionen vil det blive overvejet, om listen over kontrollerede varer bør ændres 

yderligere, og blive undersøgt, om der bør foreslås yderligere foranstaltninger. 

Kommissionen har iværksat høringer om muligheden for at tilpasse anvendelsen af visse 

bestemmelser i den eksisterende forordning (EF) nr. 428/2009 om eksportkontrol for at kontrollere 

eksporten af visse følsomme teknologier, der kan anvendes ved krænkelser af 

menneskerettighederne i konfliktområder og autoritære styrer. 

                                                 
1 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2011 af 20. december 2011. 
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Eksempelvis blev der med Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på 

baggrund af situationen i Syrien – som følge af den tiltagende forværring af situationen i Syrien – 

indført et forbud mod eksport af udstyr eller software, som primært er bestemt til overvågning eller 

aflytning af internet- eller telefonkommunikation af det syriske styre. Forbuddet trådte i kraft i EU 

den 18. januar 2012. 

 

På FN-konferencen om en våbenhandelstraktat understregede Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater deres overbevisning om, at våbenoverførsler skal forbydes, hvis der er en tydelig 

risiko for, at våbnene vil blive brugt til alvorlige krænkelser af den internationale 

menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret. 

 

12 Afspejle menneskerettighederne i konfliktforebyggelse og krisestyringsaktiviteter 

 

EU forsatte med at gennemføre og konsolidere sine specifikke politikker om menneskerettigheder 

og ligestilling mellem kønnene inden for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). 

Menneskerettigheder og integration af kønsaspektet indgik fortsat som led i planlægnings-, 

gennemførelses- og evalueringsprocessen for FSFP-missioner og -operationer. EU-

Udenrigstjenesten oprettede en intern taskforce om menneskerettigheder og integration af 

kønsaspektet i FSFP for regelmæssigt at samle interessenter fra alle relevante tjenester. 

Anbefalingerne i Rådets rapport fra 2010 "Erfaringer og bedste praksis i forbindelse med 

integrering af menneskerettighederne og kønsspørgsmål i militære FSFP-operationer og civile 

FSFP-missioner"1 var fortsat et referencepunkt for EU's indsats på dette område, sammen med de 

specifikke forpligtelser, der udspringer af EU's handlingsplan om menneskerettigheder og 

demokrati. 

 

                                                 
1 Den fuldstændige liste findes i dok.17138/1/10 REV 1. 
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I juni 2012 holdt rådgivere på menneskerettighedsområdet og i kønsspørgsmål i FSFP-missioner og 

-operationer deres første årlige møde, denne gang sideløbende med EU-medlemsstaternes årlige 

møde om gennemførelse af Sikkerhedsrådets resolution 1325. Mødet gav dem mulighed for at 

udveksle bedste praksis og udarbejde praktiske anbefalinger til, hvordan deres arbejde bedre kan 

støttes. 60 % af de civile missioner og alle operationer omfattede en rådgiver eller uddanner (EUTM 

Somalia) på menneskerettighedsområdet og/eller i kønsspørgsmål som en del af deres personale i 

2012. 

 

Uddannelsesmoduler om menneskerettigheder, beskyttelse af børn og kønsspørgsmål blev udviklet 

yderligere i samarbejde med uddannelsesinstitutioner fra EU's medlemsstater og grupper fra 

civilsamfundet, og disse moduler skulle være klar i 2013. Disse uddannelsesmoduler, der finder sted 

forud for udsendelse, er baseret på standarduddannelseselementer, som medlemsstaterne vedtog i 

2010, og er rettet mod personale i missioner og operationer. Der blev fortsat tilrettelagt målrettede 

uddannelsesforløb for at gøre personale fra EU og medlemsstaterne fortrolige med EU's tilsagn på 

menneskerettighedsområdet inden for FSFP, især som en del af ESDC's og EU-Udenrigstjenestens 

uddannelsesprogrammer. 

 

I overensstemmelse med handlingsplanen begyndte EU-Udenrigstjenesten i 2012 at udvikle et 

system til hurtig varsling af konflikter, der omfatter menneskerettighedskrænkelser som 

indikatorer. Systemet vil styrke EU-Udenrigstjenestens kapacitet til at identificere risici for 

voldelige konflikter og muligheder for en tidlig indsats fra EU's side. Det vil blive afprøvet i otte 

lande i Sahelregionen i starten af 2013. 
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I forbindelse med samarbejdet med internationale organisationer, udvekslede EU-FN-

styringskomitéen for Krisestyring bedste praksis for integration af menneskerettigheder i 

krisestyring på sit møde i november 2012. Dialogen mellem EU og AU i november 2012 gav også 

mulighed for at udveksle synspunkter om dette emne. 

 

Civilsamfundet var også stærkt involveret i EU's arbejde på dette område, især gennem deltagelse i 

det årlige møde for rådgivere på menneskerettighedsområdet og i kønsspørgsmål og ved hjælp af 

regelmæssige udvekslinger af synspunkter på arbejdsniveau i Bruxelles og inden for missions- og 

operationsområderne. 

 

I marts 2012 afsluttede Rådet sin revision af det operationelle dokument "Gennemførelse af FN's 

sikkerhedsråds resolutioner om kvinder, fred og sikkerhed som led i FSFP-missioner og -

operationer"1, der blev vedtaget i 2008. 

                                                 
1 7109/12. Henviser til UNSCR 1325 suppleret med UNSCR 1820, 1888, 1889 og 1960. 
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EUTM Somalia er en EU-uddannelsesmission rettet mod somaliske soldater som led i den 

reformproces i sikkerhedssektoren, der gennemføres i Somalia. Missionen befinder sig 

Uganda med hovedkvarter i Kampala og en træningslejr i Bihanga. Siden missionen blev 

iværksat i 2010 har EUTM Somalia uddannet cirka 3 000 somaliske soldater, der nu udgør 

grundlaget for de somaliske nationale væbnede styrker.  

 

Ud over uddannelse, der vedrører soldaternes opgaver, indgår der et fast modul om 

menneskerettigheder og demokrati i uddannelsesprogrammet. De emner, der indgår i dette 

modul omfatter: menneskerettigheder i forhold til en soldats opgaver, børns rettigheder, 

kvinders rettigheder, familiebegrebet (især med hensyn til internt fordrevne), det 

demokratiske system og de somaliske væbnede styrkers rolle i et demokratisk Somalia. I alt 

12 forløb af hver to timers varighed blev afsat til disse emner. Modulet er obligatorisk for alle 

deltagere, uafhængigt af grad eller specialisering. For at validere uddannelsesforløbet indgik 

der scenarier med menneskerettighedskrænkelser i den afsluttende øvelse.  

 

Foruden at uddanne deltagerne om grundlæggende principper, fremkalder 

uddannelsesforløbet om menneskerettigheder og demokrati også en følelse af stolthed og 

korpsånd hos soldaterne, der nu ser det som deres vigtigste mission at beskytte deres 

somaliske medborgere. Det har også bidraget til at styrke samhørigheden mellem de 

forskellige enheder, der ofte stammer fra forskellige klaner. EUTM Somalia giver tilsagn om 

fortsat at tilbyde uddannelse i menneskerettigheder og demokrati for somaliske deltagere og 

vil bestræbe sig på holde sit uddannelsesprogram ajour i forhold til den seneste udvikling, 

især den udvikling, der vedrører Somalia. Det næste skridt er at inkludere overholdelse af 

menneskerettighederne i de somaliske nationale væbnede styrkers politikker, og at de opretter 

deres egen interne uddannelseskapacitet. Alle disse elementer er indgår i EUTM Somalias 

reviderede mandat. 
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13 Gøre menneskerettighederne til en grundfæstet del af terrorismebekæmpelsen 

 

EU lægger stor vægt på at sikre fuld og reel beskyttelse af menneskerettighederne og de 

grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelsen i Europa og over hele 

verden. Den Europæiske Unions strategiske forpligtelse, der er fastlagt i EU's 

terrorbekæmpelsesstrategi, er meget klar i denne forbindelse: "at bekæmpe terrorisme globalt 

med respekt for menneskerettighederne og at gøre Europa sikrere, så dets borgere kan leve i et 

område med frihed, sikkerhed og retfærdighed." 

 

EU-institutionerne og en række medlemsstater deltog i juli 2012 i en konference om retfærdig 

rettergang og retfærdig procedure i forbindelse med terrorbekæmpelse, som var arrangeret af 

FN's Taskforce for Terrorbekæmpelse og FN's Menneskerettighedskontor i Bruxelles. EU 

bekræftede betydningen af at sikre overholdelse af menneskerettighederne i kampen mod terror. 

 

Det danske formandskab organiserede en workshop i marts 2012, i København, om 

terrorbekæmpelse og menneskerettigheder med særligt fokus på bistand til kapacitetsopbygning. 

For at ledsage workshoppen udsendte den danske udenrigsminister, EU-antiterrorkoordinatoren og 

FN's særlige rapportør om terrorbekæmpelse og menneskerettigheder en fælles pressemeddelelse 

med titlen Terrorbekæmpelse og menneskerettigheder: man kan ikke få det ene uden det andet 

(Counter-Terrorism and Human Rights: you can't have one without the other"). En række 

medlemsstater fremlagde deres bedste praksis, f.eks. det danske Institut for Menneskerettigheders 

dokument om praktiske retningslinjer for terrorbekæmpelse og menneskerettigheder og Det 

Forenede Kongeriges menneskerettighedsvejledning om oversøisk sikkerhed og bistand til 

retsvæsenet1. 

                                                 
1 Disse dokumenter findes på: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf og 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/da/meetings/conferences/mar/~/media/files/conferences/jan_mar/countering%20terrorism/draft%20practical%20guidance%20paper%20on%20counter-terrorism%20and%20human%20rights.pdf
http://eu2012.dk/da/meetings/conferences/mar/~/media/files/conferences/jan_mar/countering%20terrorism/draft%20practical%20guidance%20paper%20on%20counter-terrorism%20and%20human%20rights.pdf
http://eu2012.dk/da/meetings/conferences/mar/~/media/files/conferences/jan_mar/countering%20terrorism/draft%20practical%20guidance%20paper%20on%20counter-terrorism%20and%20human%20rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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EU fortsatte med at fremme anvendelsen af strafferetsplejen i kampen mod terror og ydede 

bistand til flere lande, såsom Pakistan og landene i Sahel, for at styrke deres strafferetlige systemer, 

så de bliver i stand til at efterforske og retsforfølge terrormistænkte i overensstemmelse med 

menneskerettighederne og retsstatsprincippet. 

 

EU støttede gruppen for strafferet/retsstatsområdet i det globale forum for terrorbekæmpelse 

(GCTF). Rabatmemorandummet om bedste praksis for effektiv terrorbekæmpelsespraksis på det 

strafferetlige område blev vedtaget på ministermødet i GCTF i juni 2012. Derudover så den 

højtstående repræsentant med tilfredshed på forslaget om at oprette en uddannelsesinstitut for 

retsvæsenet og retsstaten, der skal udvikle uddannelsesprogrammer om anvendelsen af 

strafferetsplejen i forbindelse med terrorbekæmpelse i overensstemmelse med 

menneskerettighederne for lande i en overgangsproces, især i Middelhavsområdet. 

 

I overensstemmelse med den fælles meddelelse fra Kommissionen/den højtstående repræsentant fra 

2011 om de sydligere nabolande, der understreger betydningen af EU-støtte til velforankret 

demokrati, herunder retsstaten og reform af sikkerhedssektoren, bevilgede EU i 2012 bistand til en 

omfattende reform af sikkerhedssektoren til Middelhavslandene. EU undersøgte desuden, hvordan 

samarbejdet om terrorbekæmpelse med regionale organisationer, såsom Den Arabiske Liga, kan 

udvikles. 

 

EU videreførte sin detaljerede halvårlige dialog med den juridiske rådgiver i USA's 

Udenrigsministerium om folkeret og terrorbekæmpelse. 
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Den Amerikanske Kongres' vedtagelse af det amerikanske forsvarsbudget (NDAA) vakte 

bekymring i EU med hensyn til dets forenelighed med folkeretten, især den obligatoriske militære 

tilbageholdelse af visse udenlandske terrormistænkte og ubegrænset tilbageholdelse af 

terrormistænkte uden rettergang. EU og dets medlemsstater afgav bemærkninger til den 

amerikanske regering i forbindelse med udviklingen af gennemførelsesforordninger for NDAA i 

starten af 2012. 

 

Den 11. september 2012 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om CIA's påståede brug af 

europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger. I sit svar understregede 

Europa-Kommissionen, at den praksis, der omtales som "overførsler", udgør en alvorlig 

krænkelse af flere grundlæggende rettigheder, og at kampen mod terror ikke retfærdiggør en 

sådan uacceptabel praksis. Kommissionen lagde vægt på, at det er op til de berørte medlemsstater 

at iværksætte eller fortsætte detaljerede, uafhængige og upartiske efterforskninger for at opnå 

bevis for denne påstand.  
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14 Sikre, at menneskerettighederne understøtter op om den eksterne del af indsatsen på 

området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 

Den 19. juni 2012 vedtog Kommissionen EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel 2012-

20161, der supplerer direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel. 

Gennemførelsen af strategien vil blive overvåget af Europa-Kommissionen og mere specifikt af 

kontoret for EU-koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel. Strategien lægger særlig vægt 

på den eksterne dimension af menneskehandel og betydningen af samarbejde med tredjelande. Den 

understreger desuden den centrale rolle, som civilsamfundet spiller, herunder 

civilsamfundsorganisationers inddragelse i nationale og tværnationale henvisningsmekanismer, og 

fastlægger oprettelsen af en EU-platform for civilsamfundsorganisationer med henblik på 

beskyttelse af og bistand til ofre i medlemsstater og udvalgte tredjelande. 

 

I oktober 2012 vedtog Det Europæiske Råd konklusioner2, der hilste strategien velkommen og på 

ny bekræftede medlemsstaternes vilje til at bekæmpe menneskehandel. 

 

Desuden vedtog Rådet for Retlige og Indre Anliggender den 6. december 2012 den anden 

gennemførelsesrapport i forbindelse med det indsatsorienterede dokument om styrkelse af EU's 

eksterne dimension inden for bekæmpelse af menneskehandel fra 2009. Denne rapport omfatter en 

liste over lande og regioner, med hvilke EU bør udvikle mere konkrete partnerskaber og identificere 

specifikke samarbejdsområder. Samarbejdet med de prioriterede lande vil sigte mod 

kapacitetsopbygning, herunder uddannelse, og tage hensyn til menneskerettighedssituationen i det 

pågældende prioriterede land. Listen over prioriterede lande og regioner ajourføres med 

regelmæssige mellemrum. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf. 
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf. 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15 Sikre fremme af menneskerettighederne i den eksterne del af beskæftigelses- og social- 

og arbejdsmarkedspolitikken 

 

Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende arbejdsstandarder er fastlagt i dens 

otte grundlæggende konventioner. EU tilskynder til ratifikation og effektiv gennemførelse af disse 

konventioner gennem samarbejde med ILO, herunder deltagelse i en igangværende drøftelse om 

arbejdsstandarder og i arbejdet i ILO's tilsynsorganer. Samtidig fremmer EU inden for rammerne af 

den eksterne del af sin beskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedspolitik principperne om 

anstændigt arbejde, herunder overholdelse af ILO's grundlæggende konventioner, i sine forbindelser 

med partnerlande ved hjælp af bilaterale og regionale politiske dialoger og gennemførelse af 

projekter om udviklingsbistand. 

En fælles indsats i løbet af de seneste år fra ILO's og det internationale samfunds side, herunder EU, 

har bidraget til at skabe forandringer i Myanmar/Burma med hensyn til gennemførelsen af ILO's 

konvention vedrørende tvungent eller pligtmæssigt arbejde (nr. 29). De fremskridt, som landet har 

gjort, blev anerkendt på Den Internationale Arbejdskonference i juni 2012. 

På globalt plan understregede G20-lederne, der mødtes i juni 2012 i Los Cabos, Mexico, at 

strukturreformer, der fuldt ud respekterer de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, 

kan spille en vigtig rolle for at øge økonomisk vækst, beskæftigelsesmuligheder og mobilitet. 

På regionalt plan blev ILO's grundlæggende arbejdsstandarder drøftet i det sociale 

samhørighedsforum mellem EU og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater 

(CELAC) den 15.-16. oktober 2012 i Argentina og på arbejds- og beskæftigelsesministrenes fjerde 

Asien-Europa-møde (ASEM) den 25.-26. oktober 2012 i Hanoi, Vietnam. 
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I 2012 drøftede EU arbejdstagerrettigheder og effektiv gennemførelse af de grundlæggende ILO-

konventioner, der allerede er blevet ratificeret, med lande såsom Colombia, Georgien (i begge 

tilfælde med hensyn til konvention nr. 87 om foreningsfrihed og konvention nr. 98 om retten til at 

føre kollektive forhandlinger) og Usbekistan (konvention nr. 182 om de værste former for 

børnearbejde). 

I den europæiske naboskabspolitik (ENP) understregedes behovet for yderligere bestræbelser med 

henblik på ratifikation og/eller effektiv gennemførelse af ILO's grundlæggende konventioner. Dette 

blev afspejlet i den nye generation af handlingsplaner under ENP, der blev vedtaget i 2012, f.eks. i 

forhold til Marokko, Tunesien og Jordan (sidstnævnte træder i kraft i oktober 2012). 

EU deltager også aktivt i Rio+20-processen og opfølgningen heraf, og støtter hermed anstændigt 

arbejde for alle, hvilket omfatter jobskabelse, garantier for rettigheder på arbejdet, social beskyttelse 

og social dialog. Det har også foretaget en undersøgelse af, hvordan social beskyttelse, der er et 

vigtigt element i EU's udviklingspolitik, bedst kan integreres i udviklingsdagsordenen for tiden efter 

2015. 

Derudover blev der givet støtte til politisk dialog i udviklingslandene med hensyn til indikatorer for 

anstændigt arbejde, social beskyttelse, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og handelens 

indvirkning på beskæftigelse, ved hjælp af fire fælles forvaltningsprojekter, der blev afsluttet i 

slutningen af 2012/starten af 2013. Disse projekter omfattede støtte til platforme for politisk dialog 

samt forbedring af statslige interessenters og arbejdsmarkedsparters kapaciteter. 

Effektiv gennemførelse af ILO's grundlæggende konventioner er også blevet fremmet gennem 

udviklingsbistand. I denne forbindelse blev der i 2010 iværksat en indkaldelse af forslag om 

bekæmpelse af børnearbejde inden for rammerne af det tematiske program "Investering i 

mennesker" under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, der bevilger midler til 

aktiviteter såsom: 
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- fremme af effektiv politisk dialog, der sigter mod at udrydde børnearbejde, og som 

bringer ofre tilbage i fuldtidsundervisning og genintegrerer dem i samfundet 

- støtte til partnerskab og etablering af netværk mellem centrale interessenter, især 

ikkestatslige aktører og den private sektor. 15 projekter i 12 forskellige partnerlande er 

blevet udvalgt til at modtage midler til en samlet værdi af 11 mio. EUR. Derudover har 

to bilaterale landeprogrammer i Bangladesh modtaget i alt 20 mio. EUR i forbindelse 

med støtte til uddannelse og udryddelse af børnearbejde. 

Andre bilaterale bistandsprojekter, der iværksættes inden for rammerne af forskellige 

finansielle instrumenter, har også til formål at fremme ILO's grundlæggende 

arbejdstagerrettigheder: 

- et projekt med et budget på 10 mio. EUR fra instrumentet til finansiering af 

udviklingssamarbejde (DCI) til at finansiere sociale initiativer i minedriftssektoren i 

Bolivia. Relevante aktiviteter omfatter: forbedring af kvinders arbejdsvilkår, hjælpe 

dem til finde muligheder for at forsøge deres familier og forebyggelse af børnearbejde i 

minedriftssektoren. Det omfatter også kapacitetsopbygning og uddannelse om de retlige 

rammer og arbejdsstandarder 

- et projekt, der er finansieret gennem en budgetstøtte på 35 mio. EUR fra ENPI (det 

europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument), for at fremme ligestilling mellem 

kønnene i Marokko. En specifik komponent omhandler retfærdig rekruttering og 

offentlige institutioners integration af kvinder inden for beskæftigelse. 
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V GENNEMFØRELSE AF EU'S MENNESKERETTIGHEDSPRIORITETER 

 

16 Afskaffelse af dødsstraf 

 

EU indtager en stærk og principfast holdning imod dødsstraf og er en central aktør i kampagnen for 

dens afskaffelse på verdensplan. EU mener, at afskaffelse af dødsstraf kan højne den menneskelige 

værdighed og videreudvikle menneskerettighederne. EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, 

der blev revideret i 2008, er fortsat det vigtigste instrument for systematisk handling over for 

tredjelande og vil blive ajourført i 2013. 

 

Gennem hele 2012 fortsatte EU med at forsvare sin modstand mod dødsstraf og anvendte alle 

tilgængelige diplomatiske redskaber for at fremme dens afskaffelse. Bestræbelserne hen imod 

afskaffelse på verdensplan er en af de højeste prioriteter i den strategiske ramme og 

handlingsplanen for menneskerettigheder og demokrati. 

 

For at markere den europæiske dag mod dødsstraf og verdensdagen mod dødsstraf den 10. 

oktober fremsatte EU og Europarådet en fælles erklæring, hvor de på ny bekræftede deres modstand 

mod anvendelse af dødsstraf under nogen omstændigheder og deres tilsagn om at arbejde for 

afskaffelsen af dødsstraf på verdensplan. Den højtstående repræsentant udsendte en 

pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at dødsstraf hverken kan ophæve den forbrydelse, som den 

søger at straffe, eller begrænse et offers tab. Den burde høre fortiden til. EU-delegationer over hele 

verden markerede dagen ved at organisere adskillige seminarer, pressekonferencer, udstillinger og 

begivenheder (i Genève, Indien, Japan, Taiwan, Guatemala, Kenya, Jordan, Gambia, Hong Kong, 

Kasakhstan, Republikken Congo, Hviderusland, Etiopien, osv.). 
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EU så med tilfredshed på meddelelsen om afskaffelsen af dødsstraf i Connecticut den 

25. april 2012. 17 amerikanske stater har nu afskaffet dødsstraf. EU så også med tilfredshed på det 

mongolske parlaments ratifikation af den anden valgfri protokol til den internationale konvention 

om borgerlige og politiske rettigheder (den 13. januar 2012) samt den beninske regerings tiltrædelse 

af samme instrument (den 13. juni 2012). På den anden side beklagede EU den fortsatte brug af 

dødsstraf i andre amerikanske stater og andre dele af verden. Iran. Irak, Kina og USA var særlig i 

søgelyset, men der blev afgivet erklæringer og foretaget demarcher over for mange andre lande på 

grundlag af de minimumsstandarder, der er fastlagt i folkeretten og EU's retningslinjer vedrørende 

dødsstraf. EU beklagede også, at der igen foretages henrettelser i Japan, Indien og Taiwan. 

 

EU fortsatte med at gøre opmærksom på sin modstand mod dødsstraf i alle relevante fora, navnlig 

FN, OSCE og Europarådet. Ved hjælp af omfattende lobbyarbejde og opsøgende arbejde deltog EU 

og dets medlemsstater og ligesindede lande aktivt i den tværregionale alliance om fremme af FN's 

Generalforsamlings resolution 67/176 (den 20. december 2012), der opfordrer til et moratorium for 

anvendelsen af dødsstraf. Resolutionen blev vedtaget med det hidtil største antal stemmer for, idet 

111 stemte for – en stigning sammenlignet med lignende resolutioner i 2007, 2008 og 2010 – 41 

stemte imod og 34 undlod at stemme. Handling 16a) i handlingsplanen om menneskerettigheder 

og demokrati er derfor blevet fuldført. 

 

EU udsendte i alt otte erklæringer i OSCE's Permanente Råd i løbet af 2012. Fem af disse 

omhandlede individuelle sager om dødsstraf i USA, hvor EU udtrykte dyb beklagelse over, at disse 

henrettelser var planlagt eller blevet udført. EU opfordrede også alle deltagende OSCE-stater til at 

støtte FN's Generalforsamling resolution om opfordring til et moratorium for anvendelsen af 

dødsstraf. Endelig udsendte EU en erklæring i anledning af den europæiske dag mod dødsstraf og 

verdensdagen mod dødsstraf den 10. oktober 2012, hvor det også påpegede to tilfælde af planlagt 

henrettelse i USA. 
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Gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) er EU den 

primære bidragyder til det arbejde, der gøres i civilsamfundsorganisationer i hele verden for at få 

dødsstraffen afskaffet. Afskaffelsen af dødsstraf er en tematisk prioritet, der henhører under mål 3 i 

instrumentet. Siden 2007 har EIDHR bevilget næsten 20 mio. EUR til 35 projekter, der sigter mod 

at begrænse anvendelsen af, indføre et moratorium for og afskaffe dødsstraf. EIDHR støtter i 

øjeblikket 16 projekter vedrørende afskaffelse af dødsstraf på verdensplan. Disse projekter er blevet 

udvalgt for at opnå en balance i aktiviteterne i de regioner, hvor dødsstraf stadig anvendes, f.eks. 

USA, visse afrikanske lande, Kina, Indien og Taiwan. Rapporten om resultater af tiltag for 

menneskerettighedsforkæmpere, "Delivering on Death Penalty", der findes på 

www.eidhr.eu/library, giver et omfattende indblik i EIDHR-finansierede tiltag til støtte for 

bekæmpelsen af dødsstraf i hele verden. 

 

Listen over varer underkastet eksportkontrol som fastlagt i forordning (EF) nr. 1236/2005 om 

handel med varer, der kan anvendes til dødsstraf eller tortur, blev ændret af Europa-Kommissionen i 

2011, så den nu omfatter thiopentonnatrium og lignende stoffer, der anvendes i dødssprøjter. 

Desuden er forordning (EF) nr. 1236/2005 i øjeblikket ved at blive revideret for at vurdere, om der 

er behov for yderligere foranstaltninger for at sikre, at de økonomiske aktører i EU afholder sig fra 

handel, som enten fremmer eller på anden måde letter dødsstraf i tredjelande. 
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EU har fulgt nøje med i sagen om Daniel Cook, en amerikansk statsborger, der blev idømt dødsstraf 

i 1988 i Arizona. Daniel Cook var blevet dømt for mordet på sine kolleger, Kevin Swaney og 

Carlos Cruz-Ramos. EU greb ind den 6. juli 2012 og anmodede Arizonas myndigheder om at 

omstøde Daniel Cooks dom på grundlag af en diagnosticeret psykisk sygdom. 

 

17 Udryddelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling 

eller straf 

 

I overensstemmelse med EU's retningslinjer om tortur er Den Europæiske Union stærkt 

engageret i at opretholde det absolutte forbud mod tortur og grusom, umenneskelig eller 

nedværdigende behandling. EU anvender alle mulige former for diplomati og samarbejdsbistand for 

at udrydde tortur og yder finansiel støtte til civilsamfundsorganisationer i hele verden, som arbejder 

for at forebygge tortur og sikre bistand til torturofre. I 2012 fortsatte EU med at gribe ind i 

individuelle sager - offentligt eller fortroligt - i en række lande. EU har konsekvent rejst 

spørgsmålet om tortur og mishandling i sine regelmæssige menneskerettighedsdialoger med 

tredjelande. EU fremsatte en række erklæringer vedrørende tortur, bl.a. inden for multilaterale fora, 

såsom FN og OSCE, og overvejede metoder og midler for at forbedre koordineringen med FN's 

Torturkomité og FN's Forebyggelseskomité. 
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I sin erklæring i anledning af den internationale dag til støtte for torturofre den 26. juni 2012 

opfordrede EU alle stater til at indføre et absolut og ubetinget forbud mod tortur og understregede 

behovet for at vedtage en tilgang, der inddrager kønsaspektet i bekæmpelsen af tortur og anden 

grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvor der lægges særlig vægt på 

kønsbaseret vold. EU opfordrede indtrængende alle stater til at blive parter i FN's konvention mod 

tortur og den valgfrie protokol hertil. I 2012 undertegnede Laos, Nauru og De Forenede Arabiske 

Emirater den valgfrie protokol til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf. I erklæringen understregede EU også, at den lægger stor vægt 

på den rolle, som FN, Europarådet og OSCE spiller med hensyn til bekæmpelse af tortur og støtte 

til ofre, og hyldede den utrættelige indsats, som mange ngo og individer yder, for at forebygge 

tortur og afbøde ofrenes lidelser. 

 

På FN's 67. Generalforsamling var EU's medlemsstater medsponsorer for en resolution, der 

fordømmer alle former for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende 

behandling eller straf, også i form af intimidering. Resolutionen, der blev fremlagt af Danmark, 

blev vedtaget ved konsensus. FN's Generalforsamling fordømte således alle forsøg på at lovliggøre, 

tillade eller stiltiende acceptere tortur under nogen omstændigheder, også begrundet i hensynet til 

den nationale sikkerhed eller som følge af retsafgørelser, og den opfordrede indtrængende staterne 

til at sikre ansvarliggørelse for alle handlinger af denne art. 
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I marts 2012 ajourførte Rådet EU's retningslinjer om tortur og anden grusom, umenneskelig 

eller nedværdigende behandling eller straf. Den ændrede tekst fremhæver sammenhængen 

mellem disse retningslinjer og EU's andre retningslinjer på menneskerettighedsområdet. Støtte til 

relevante internationale og regionale mekanismer understreges gentagne gange, herunder 

fyldestgørende opfølgning af deres henstillinger, der omfatter alle afgørende elementer: 

forebyggelse, rehabilitering og bekæmpelse af straffrihed. Andre vigtige tilføjelser er den vægt, der 

lægges på forbuddet mod tortur og mishandling i forbindelse med terrorbekæmpelse, samt den 

øgede indsats for at forhindre diskrimination med hensyn til bekæmpelse af tortur og mishandling. 

 

EU's tilsagn om at bekæmpe tortur involverer også finansiering af torturbekæmpelsesprojekter, der 

udføres af grupper fra civilsamfundet i hele verden. I juni 2012 blev en global indkaldelse af forslag 

med overskriften "Bekæmpelse af straffrihed" lanceret under EIDHR. Med et budget på 

16,2 mio. EUR tager denne ordning sigte på at støtte civilsamfundets indsats mod tortur og anden 

grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og fokuserer på en tilgang, der 

inddrager forebyggelse, rehabilitering og ansvarliggørelse. De temaer, der blev valgt til de globale 

indkaldelser af forslag, har til formål at styrke EU's politik, navnlig gennemførelsen af EU's 

retningslinjer om tortur, som Rådet for Den Europæiske Union vedtog i 2001 og reviderede i 2008 

og 2012. Den betydelige finansiering, der blev bevilget til projekter i 2012, har bidraget til at øge 

den globale bevidsthed om de grundlæggende årsager til tortur og forbedre embedsmænds mulighed 

for at forebygge og afskaffe tortur og mishandling samt støtte rehabiliteringen af torturofre. 
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18 Effektiv støtte til menneskerettighedsforkæmpere 

 

Menneskerettighedsforkæmpere er vigtige partnere i EU's arbejde for at beskytte og fremme 

menneskerettighederne på verdensplan. Som det fremgik af EU's retningslinjer for 

menneskerettighedsforkæmpere fra 2004 er EU en trofast fortaler for alle de, der på modig vis 

overvåger menneskerettigheder og bestræber sig på at hindre krænkelser heraf. 

 

Disse aktivisters arbejde er så meget desto vigtige i en kontekst, hvor der mange steder er en stadig 

mere fjendtlig indstilling over for fremme af menneskerettighederne. Smædekampagner mod 

ngo'er, begrænset adgang til udenlandsk finansiering, trusler og vold mod civilsamfundet, der begås 

af ikkestatslige aktører, eller regeringsovervågning er blot nogle få eksempler på de udfordringer, 

som menneskerettighedsforkæmpere står overfor i deres daglige arbejde. Angreb og chikane mod 

forkæmpere for jordrettigheder og menneskerettighedsaktivister, der arbejder med miljøspørgsmål, 

er en meget bekymrende tendens. 

 

I 2012 var EU's retningslinjer for menneskerettighedsforkæmpere fortsat en central reference for 

forbindelser med partnerlande på alle niveauer samt for EU's indsats i multilaterale fora på 

menneskerettighedsområdet. Især blev sager, der involverede individuelle 

menneskerettighedsforkæmpere, taget op i forbindelse med de 25 menneskerettighedsdialoger, der 

fandt sted i 2012. EU udsendte også 19 lokale erklæringer, 17 erklæringer fra den højtstående 

repræsentant/næstformanden og 11 demarcher, der specifikt var rettet mod 

menneskerettighedsforkæmpernes situation, og som bl.a. omhandlede de højt profilerede sager om 

henholdsvis Malala Yousafzai i Pakistan, Nabeel Rajab og Abdulhadi al-Khawaja i Bahrain and 

Ales Bialatski i Hviderusland. 
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EU-missioner i tredjelande spillede fortsat en central rolle for at omsætte EU's retningslinjer for 

menneskerettighedsforkæmpere til konkrete tiltag. EU-diplomater har iværksat adskillige tiltag for 

at støtte menneskerettighedsforkæmpere, herunder overvågning af retssager (sagen om Hilal 

Mammadov i Aserbajdsjan) og besøg i felten (EU's ambassadører besøgte San Luis Potosí i 

Mexico, og EU's politiske rådgivere fra EU besøgte Baja California og Michoacán). Årlige møder 

mellem menneskerettighedsforkæmpere og EU-diplomater er blevet fast praksis. Der er blevet 

udpeget 97 EU-forbindelsesofficer for menneskerettighedsforkæmpere, hvoraf 92 er tilknyttet EU-

delegationer. 

 

Med hensyn til den multilaterale dimension var EU involveret i at koordinere møder med andre 

internationale organisationer og mandatindehavere (herunder Europarådet, FN og OSCE), der 

arbejder med spørgsmålet om menneskerettighedsforkæmpere. 

 

I 2012 blev der skabt fremdrift i bestræbelserne på at skabe et EU-initiativ, der skal give 

midlertidigt ophold til menneskerettighedsforkæmpere, som har behov for omgående 

beskyttelse. I februar 2012 offentliggjorde Kommissionen en undersøgelse, der kortlagde 

igangværende initiativer i og uden for Europa og fremsatte anbefalinger om den potentielle 

merværdi ved en EU-ordning for midlertidig forflyttelse af menneskerettighedsforkæmpere i fare. 

Det primære formål er at skabe en fleksibel, men stabil kontaktflade mellem igangværende 

initiativer, menneskerettighedsforkæmpere, medlemsstaterne, Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten for at koordinere støtte, kortlægge ressourcer, give juridisk rådgivning, fremme 

udveksling af bedste praksis og udbedre eventuelle mangler med hensyn til beskyttelse. 1 mio. EUR 

er blevet øremærket i EIDHR's årlige handlingsprogram til pilotfasen i 2012-2013. Systemet 

forventes at træde i kraft i 2013. 
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Der bevilges betydelige EIDHR-midler til at støtte menneskerettighedsforkæmpere. Størstedelen 

af disse midler overføres til menneskerettighedsforkæmpere gennem specialiserede ngo'er, herunder 

i nødsituationer. Rapporten om resultater af tiltag for menneskerettighedsforkæmpere, "Delivering 

on Human Rights Defenders", der findes på www.eidhr.eu/library, giver et omfattende indblik i 

EIDHR-finansierede tiltag i hele verden. EIDHR-projekterne støtter en bred vifte af tiltag, som i høj 

grad er rettet mod menneskerettighedsforkæmpere i fare, enten gennem projekter, der er målrettet 

bestemte regioner, eller gennem projekter, som tager sigter på udvalgte grupper af forkæmpere i 

fare, såsom journalister, advokater, kvinder, miljøforkæmpere, oprindelige folk, LGBTI eller 

menneskerettighedsforkæmpere på det økonomiske og sociale område. Derudover råder Europa-

Kommissionen over en finansieringsramme, der sætter den i stand til at bevilge direkte ad-hoc-

tilskud på op til 10 000 EUR til menneskerettighedsforkæmpere. Ved udgangen af 2012 var der 

blevet bevilget over 80 tilskud til en samlet værdi af 655 500 EUR. Disse gjorde det muligt at yde 

direkte støtte til mere end 300 menneskerettighedsforkæmpere i fare i over 20 lande. Denne 

finansiering kan støtte forkæmpere (enkeltpersoner og/eller organisationer) på forskellige måder 

ved at sikre lægehjælp, dække udgifter til juridisk bistand, gøre det muligt at købe 

sikkerhedsmateriale til deres hjem eller kontorer, sikre omgående forflyttelse af aktivister i fare og 

støtte fængslede eller afdøde forkæmperes familier. 

 

Europa-Parlamentet er også en uforbeholden fortaler for menneskerettighedsforkæmpere. Især 

Underudvalget om Menneskerettigheder (DROI) inviterer ofte menneskerettighedsforkæmpere til at 

tale. Siden 1988 har Europa-Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed hyldet exceptionelle 

enkeltpersoner, der bekæmper intolerance, fanatisme og undertrykkelse under særligt vanskelige 

forhold. I december 2012 gik prisen til to iranere, henholdsvis Nasrin Sotoudeh, en fængslet 

menneskerettighedsforkæmper og advokat, og Jafar Panahi, en filminstruktør, hvis arbejde sætter 

fokus på den modgang, som Irans fattige lider under. 

http://www.eidhr.eu/library
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Et lille tilskud til menneskerettighedsforkæmpere 

 

Burmas demokratiske stemme (The Democratic Voice of Burma (DVB)) er et af de få uafhængige 

medienetværk, der er aktive i Myanmar/Burma, og som har udsendt frie nyheder i landet i mere end 

10 år. Dets journalister spillede en afgørende rolle for at afsløre de krænkelser og den 

undertrykkelse, der hærgede landet. Mange journalister fra Myanmar/Burma betalte en dyr pris for 

deres engagement og tilbragte mange år bag tremmer. I marts 2012 bevilgede EIDHR et omgående 

tilskud på 10 000 EUR til ni journalister fra DVB, der var blevet løsladt efter januars amnesti. Disse 

midler sikrede omgående lægehjælp, for at de kunne komme sig over de barske fængselsforhold. 

Midlerne gav dem også mulighed for at genoptage deres arbejde på det afgørende tidspunkt i 

Myanmars/Burma overgang til demokrati. 

 

Casestudie: Filippinerne: overvågning af retssagen mod en menneskerettighedsforkæmper 

 

Temogen Tulawie er den tidligere provinsformand for konsortiet for civilsamfundet i Bangsamoro 

(Consortium of Bangsamoro Civil Society (CBCS)), en koalition bestående af 

civilsamfundsorganisationer i Suluprovinsen, og han hjalp med at oprette en lokal organisation for 

at forsvare rettighederne i de muslimske samfund, der blev udsat for militære operationer. 

 

Den 22. juli 2009 blev Temogen Tulawie anklaget for flere overlagte mordforsøg og mordforsøg i 

ved den regionale domstol i Jolo. Anklagerne imod ham vedrører en bombeulykke den 

13. maj 2009 i Patikul, i Suluprovinsen, hvor tolv mennesker blev såret, herunder Suluprovinsens 

guvernør Abdusakur Tan. Ifølge oplysninger fra ngo'er er beviserne mod Temogen Tulawie baseret 

på fremtvungne tilståelser fra to af hans påståede medsammensvorne. Den 13. januar 2012 blev 

Temogen Tulawie, der havde levet i skjul, arresteret i byen Davao. Den 23. august 2012 afgjorde 

Højesteretten, at retssagen burde overføres til den regionale domstol i Manila. 

 

EU-forbindelsesofficeren fra Delegationen til Filippinerne besøgte Temogen Tulawie i fængslet i 

byen Davao, deltog i et sagsbehandlingskonference med forsvarsadvokaterne, ngo'er på 

menneskerettighedsområdet og familiemedlemmer og besøgte dommeren ved den regionale 

Domstol i Davao for at forhøre sig om de næste skridt og vise EU's støtte til en 

menneskerettighedsforkæmper, samtidig med at der udvises fuld respekt for landets retsvæsen. 
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19 Fremme og beskyttelse af børns rettigheder 

 

Børn 

 

Fremme og beskyttelse af børns rettigheder er fortsat en prioritet for EU. I 2012 førte EU en global 

lobbykampagne for at fremme ratifikationen af to valgfri protokoller til FN's konventionen 

om barnets rettigheder samt ILO-konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde. 

 

I februar 2012 iværksatte EU en revision af EU-retningslinjerne for fremme og beskyttelse af 

børns rettigheder. Medlemsstater, EU-institutioner, internationale og regionale organisationer og 

ngo'er deltog i en konference om dette emne. Revisionsprocessen er planlagt til at blive afsluttet i 

2013. 

 

Derudover organiserede EU sammen med UNICEF og Red Barnet i oktober 2012 et todages 

kursusforløb om børns rettigheder for omkrig 30 deltagere fra EU's institutioner og medlemsstater. 

 

Gennem EIDHR øremærkede Europa-Kommissionen for 2007-2013 et vejledende beløb på 

11 mio. EUR for at støtte civilsamfundsprojekter om børns rettigheder. Der gennemføres projekter i 

hele verden for at beskytte og fremme børns rettigheder. 
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Europa-Kommissionen ydede yderligere støtte til civilsamfundsprogrammer i hele verden under det 

tematiske program ''Investering i mennesker''. Gennem dette instrument finansierede EU og 

UNICEF også et projekt, der skal forbedre fødselsregistrering i Nigeria, Burkina Faso, 

Myanmar/Burma, Mozambique, Uganda, Kiribati, Vanuatu og Salomonøerne. Ved at sikre, at 

fødsler registreres vil mange flere børn have adgang til sundhedspleje, skolegang og til at stemme 

ved valg, når de når den rette alder. 

 

I 2012 stod EU og UNICEF også sammen for at tackle underernæring i fem asiatiske og fire 

afrikanske lande og for hurtigst muligt at sikre uddannelsesprogrammer i Jordan til gavn for syriske 

flygtninge samt børn, der opholder sig i værtssamfund. 

 

Programmet Investering i mennesker bevilgede også 41 mio. EUR til finansiering af en global 

indkaldelse af forslag, der blev lanceret i slutningen af 2012, med det formål at afskaffe vold mod 

børn. I overensstemmelse med EU's strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder 

og demokrati er EU desuden begyndt at forberede en målrettet kampagne om spørgsmålet om vold 

mod børn. 

 

EU drøftede også børns rettigheder, navnlig ungdomsretspleje, i de politiske dialoger med 

tredjelande (f.eks. Rusland, Israel/Palæstina, Republikken Moldova og Brasilien). Sammen med 

Gruppen af Latinamerikanske Lande forhandlede EU den årlige FN-resolution om børns rettigheder 

i Menneskerettighedsrådet og på FN's 67. Generalforsamling, der satte særligt fokus på børn af 

oprindelige folk. 

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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EU har prioriteret børns rettigheder i over 60 landestrategier for menneskerettigheder i hele verden. 

 

Børn i væbnede konflikter (CAAC) 

 

En undersøgelse fra 2012 om bistand til børn i væbnede konflikter viste, at de samlede bidrag fra 

EU og medlemsstaterne beløb sig til næsten 300 mio. EUR i 2008-2012. Dette omfattede støtte til 

rehabilitering og reintegration af børn i de bekymringsvækkende stater, som FN's generalsekretær 

har opført en liste over. EU har f.eks. samarbejdet med UNICEF og ILO om at reintegrere tidligere 

børnesoldater i Myanmar/Burma. 

 

En ny flerårig EU-budgetpost, der specifikt er rettet mod børn i konflikter, blev lanceret i 

2012. Siden EU modtog Nobels Fredspris for i mere end 60 år at have bidraget til at fremme fred og 

forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa, besluttede EU at afsætte pengene fra prisen 

til at hjælpe børn i konflikter. Europa-Kommissionen bevilgede et beløb, der var på højde med 

pengene fra prisen, på i alt 2 mio. EUR til støtte for humanitære projekter på uddannelsesområdet i 

nødsituationer. Der blev lanceret to yderligere indkaldelser af forslag til projekter i 2012 under 

stabilitetsinstrumentet og programmet Investering i mennesker. 
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I juli 2012 drøftede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, hvordan der kan gribes ind over 

for dem, der ved gentage lejligheder krænker børns rettigheder, samt spørgsmål om beskyttelse af 

børn i Syrien, med deltagelse af FN-generalsekretærens daværende særlige repræsentant, Radhika 

Coomaraswamy. 

EU tog yderligere skridt for at integrere beskyttelse af børn i sine krisestyringsoperationer. EU 

lagde f.eks. særlig vægt på spørgsmål om beskyttelse af børn i vedvarende væbnede konflikter, 

hvilket omfatter børn i Syrien og Mali. Med hensyn til Syrien opfordrede EU til beskyttelse af 

sårbare grupper, herunder børn, i Rådets konklusioner i oktober og december 2012. 

I december 20012 havde EU drøftelser på ekspertniveau med UNICEF, DPKO, kontoret for FN's 

særlige repræsentant for CAAC og NATO om det foreslåede uddannelsesmodul forud for 

udsendelse om beskyttelse af børn, som blev udarbejdet i samarbejde med Red Barnet. Modulet 

forventes færdigt i 2013. 

Der blev holdt to arrangementer i Europa-Parlamentet i november 2012: et DROI-seminar om 

børns rettigheder i anledning af Janusz Korczak-året, der blev fejret i Polen i 2012, og en workshop 

om børn i væbnede konflikter, der var organiseret af MEP Michael Cashman. 

 

Børnearbejde 

 

I 2012 gennemførte EU 15 projekter for at bekæmpe børnearbejde med en finansiering på 

11,1 mio. EUR fra programmet Investering i mennesker. 

I overensstemmelse med handlingsplanen (handling 19c)) indledte EU et samarbejde med ILO og 

Brasilien forud for den globale konference mod børnearbejde i oktober 2013, især for at 

fastlægge, hvilke yderligere bestræbelser, der er nødvendige for at gennemføre Haagkøreplanen for 

bekæmpelse af de værste former for børnearbejde senest i 2016. 
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EU indledte en undersøgelse om anvendelsen af artikel 8-dialoger under Cotonouaftalen med 

AVS-landene for at fremme indsatsen for et forbud mod børnearbejde på verdensplan. 

Kommissionen (GD for Handel) har også udarbejdet en undersøgelse om handel og de værste 

former for børnearbejde på grundlag af erfaringer i de kompetente internationale organisationer. 

Undersøgelsen offentliggøres i 2013. EU forsatte med at drøfte, hvordan børnearbejde kan 

udryddes, med forskellige lande, herunder Usbekistan, især gennem sin menneskerettighedsstrategi. 

 

20 Beskyttelse af kvinders rettigheder og beskyttelse mod kønsbaseret vold 

 

Det 56. møde i FN's Kommission for Kvinders Status (CSW) fandt sted i februar 2012. CSW er 

FN's primære beslutningstagende organ vedrørende ligestilling mellem kønnene og fremme af 

kvinders muligheder. Dens prioriterede emne i 2012 var styrkelse af kvinders indflydelse og status i 

landdistrikterne og deres betydning for udryddelse af fattigdom og sult, bæredygtig udvikling og 

aktuelle udfordringer. Mødet i februar var karakteriseret ved vanskelige drøftelser og resulterede 

ikke i enighed om CSW's konklusioner. EU har påbegyndt forberedelserne til CSW's 57. møde, 

hvor det prioriterede emne er udryddelse og forebyggelse af alle former for vold mod kvinder og 

piger. Disse forberedelser omfatter opsøgende aktiviteter rettet mod ligesindede og potentielt 

ligesindede lande og civilsamfundsgrupper. 
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EU (EU-Udenrigstjenesten og Europa-Kommissionen) og FN-Enheden for Ligestilling mellem 

Kønnene og Empowerment af Kvinder (UN Women) undertegnede et nyt aftalememorandum 

(MOU) i april 2012. MOU udgør grundlaget for et partnerskab med sigte på at opnå vigtige 

internationale tilsagn på området ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og 

status. Partnerskabet sigter også mod at bidrage til fremskridt i retning af en verden, hvor 

samfundene er fri for kønsbaseret diskrimination, hvor kvinder og mænd har lige muligheder, hvor 

kvinders og pigers omfattende økonomiske og sociale udvikling er sikret, hvor ligestilling mellem 

kønnene og kvinders indflydelse og status er en realitet, og hvor kvinders rettigheder opretholdes i 

alle bestræbelser på at fremme udvikling, menneskerettigheder, fred og sikkerhed. 

 

EU er aktivt med hensyn til spørgsmålet om kvinder, fred og sikkerhed i mere end 70 lande. Dets 

støtte beløber sig til omkring 200 mio. EUR om året til udvikling og gennemførelse af nationale 

handlingsplaner, finansiering af ikkestatslige organisationer og uddannelse for regeringsorganer. 

EU-Udenrigstjenesten holdt to møder i den uformelle taskforce om FN's Sikkerhedsråds resolution 

1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Samarbejdet med internationale og regionale organisationer 

(især FN, NATO, OSCE, LAS og AU) blev styrket for at opnå konkrete resultater. Det tætte 

samarbejde fortsatte inden for rammerne af G8-gruppens partnerskab. EU afgav tilsagn om at 

fremme lige og fuld deltagelse for kvinder i fredsforhandlinger og fredsopbygning. 
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I maj 2012 vedtog Kommissionen og den højtstående repræsentant pakken vedrørende den 

europæiske naboskabspolitik. Denne pakke gør status over politiske resultater i både de østlige og 

de sydlige partnerlande. Strategidokumentet i pakken fremhæver, at opbygning af bæredygtigt 

demokrati også indebærer at sikre ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders deltagelse i det 

politiske og økonomiske liv. I visse lande har de nye love, der har til formål at sikre en bedre 

balance mellem kønnene i parlamentet, mødt modstand og derfor ikke haft den ønskede virkning. I 

strategidokumentet understreges det også, at kvinder har spillet en afgørende rolle i Det Arabiske 

Forår, og at de ikke bør ende som tabere i de efterfølgende forandringer. I denne region vil EU 

fortsat styrke sine bestræbelser på at støtte kvinders rettigheder, sikre, at ligestilling mellem 

kønnene integreres i alle relevante samarbejdsaktiviteter og fremme en effektiv indsats mod 

menneskehandel. 

 

Partnerskabet for lige fremtidsmuligheder (Equal Futures Partnership) blev lanceret i tilknytning 

til FN's Generalforsamling i 2012. Som medstiftende medlem gav EU tilsagn om at tage praktiske 

initiativer for kvinders politiske deltagelse og økonomiske indflydelse og status. 

 

Kommissionen vedtog sin årlige udvidelsespakke i oktober 2012. Det dertilhørende 

strategidokument fremhæver forbedringen i de retshåndhævende myndigheders håndtering af 

spørgsmål, såsom kønsbaseret vold, som en stor udfordring for de fleste udvidelseslande. De 

landespecifikke fremskridtsrapporter indeholder en vurdering af landenes tilpasning til og 

gennemførelse af retsreglerne med hensyn til ligestilling mellem kønnene. Disse rapporter dækker 

især spørgsmål med hensyn til kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, balance mellem kønnene i 

økonomisk og politisk beslutningstagning, kønsbaseret vold og administrativ kapacitet. 
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I oktober 2012 præsenterede fonden Kvinde til Kvinde (Kvinna till Kvinna) rapporten Lige 

indflydelse - Vedvarende fred ("Equal Power – Lasting Peace") i Europa-Parlamentet i 

forbindelse med det afsluttende arrangement i et projekt om kvinder og konfliktløsning, som var 

støttet af EU's stabilitetsinstrument. Rapporten identificerer de største hindringer for kvinders 

deltagelse i fredsprocesser. 

 

I november 2012 blev menneskerettigheds- og kønsspørgsmål indarbejdet i EU-FN-

styringskomitéen for Krisestyrings dagsorden og fælles konklusioner (for første gang siden 2009). 

 

I EU's udviklingspolitik forsatte arbejdet for fremskridt inden for ligestilling mellem kønnene og 

styrkelse af kvinders indflydelse og status. EU's handlingsplan om ligestilling og styrkelse af 

kvinders position i udviklingssamarbejdet for 2010-2015 indeholder tilsagn fra Kommissionen, 

EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne med hensyn til at støtte udviklingslandenes bestræbelser 

på at sikre lige rettigheder og styrke kvinders indflydelse og status. I november 2012 blev den anden 

rapport om gennemførelsen af EU's handlingsplan offentliggjort. Den fastslår, at der er sket 

yderligere fremskridt f.eks. med hensyn til tilgængeligheden af kønsopdelte indikatorer og 

udbredelsen af politisk dialog med partnerlande om ligestilling mellem kønnene, men at der fortsat er 

udfordringer såsom tilgængeligheden af teknisk kapacitet og viden på landeniveau. Der er desuden 

behov for yderligere fremskridt for at nå det ambitiøse mål om at sikre, at 75 % af bistanden primært 

eller i betydelig grad bidrager til ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders muligheder. 

Den næste gennemførelsesrapport skal foreligge i 2013, hvor der også vil blive gennemført en 

midtvejsevaluering af EU's integrering af kønsaspektet. 
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Europa-Kommissionen fortsatte med at yde støtte til overlevende ofre for kønsbaseret vold gennem 

sine humanitære operationer. 

 

I 2012 blev der gjort yderligere bestræbelser på at øge repræsentationen af kvinder i EU-

Udenrigstjenesten. Samlet set udgør kvinderne 29 % af personalet i centraladministration og 

19,2 % af EU's delegationschefer (herunder i Yemen, Jordan og Senegal). To ud af elleve af EU's 

særlige repræsentanter er kvinder. I april 2012 blev der udpeget en rådgiver i kønsspørgsmål i EU-

Udenrigstjenesten. 

 

21 Overholdelse af den humanitære folkeret 

 

Se side 122. 

 

22 Lesbiskes, bøssers, biseksuelles, transpersoners og interseksuelles (LGBTI) ret til at

 være omfattet af menneskerettighederne 

 

Overalt i verden udsættes mennesker for diskrimination og vold på grund af deres seksuelle 

orientering eller kønsidentitet. Et konsensuelt forhold mellem voksne af samme køn er stadig 

strafbart i 76 lande og straffes med døden i mindst fem. 

 

EU er stærkt engageret i, at alle mennesker har ret til at være omfattet af alle menneskerettighederne 

uden forskelsbehandling. For at markere dette engagement og sætte EU's personale i stand til at 

fremme og beskytte menneskerettighederne for alle uanset seksuel orientering eller kønsidentitet 

vedtog EU i juni 2010 et værktøjssæt til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for 

lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT). Ifølge den nye EU-handlingsplan 

vedrørende menneskerettigheder, som Rådet vedtog den 25. juni 2012, vil EU's LGBT-

værktøjssæt blive udmøntet i offentlige EU-retningslinjer senest i midten af 2013. 
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Den 17. maj 2012, den internationale dag mod homofobi, fremsatte den højtstående repræsentant 

Catherine Ashton en erklæring på EU's vegne, hvori hun understregede, at når vi taler om lesbiskes, 

homoseksuelles, biseksuelles, transpersoners og interseksuelles rettigheder, drejer det sig ikke om at 

indføre nye rettigheder for en gruppe mennesker. Det drejer sig om, at de samme 

menneskerettigheder skal gælde for alle mennesker overalt uden diskrimination. 

 

EU fortsatte i 2012 med at være aktivt involveret i multilaterale bestræbelser, navnlig i FN, på at 

bekæmpe forskelsbehandling, herunder på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. EU 

deltog aktivt i Menneskerettighedsrådets panel den 7. marts 2012 om at sætte en stopper for vold og 

diskrimination på grundlag af seksuel orientering og kønsidentitet. Panelet drøftede en rapport om 

emnet, der var blevet bestilt af FN's højkommissær for menneskerettigheder i overensstemmelse 

med Menneskerettighedsrådets resolution fra 2011, der var en milepæl på dette område. EU har 

også støttet tildelingen af FN-rådgiverstatus i FN's Økonomiske og Sociale Råds ngo-komité til 

grupper, der arbejder for lesbiskes, homoseksuelles, biseksuelles og transpersoners rettigheder. Den 

11. december tilrettelagde den tværregionale LGBTI-kernegruppe, der omfatter EU og nogle af dets 

medlemsstater, et arrangement i FN under overskriften "Lederskab i bekæmpelsen af homofobi" 

med deltagelse bl.a. af en række fremtrædende personer, FN's generalsekretær, Desmond Tutu, de 

to berømtheder Yvolle Chaka Chaka og Ricky Martin samt tre menneskerettighedsforkæmpere. Det 

var fjerde gang, dette arrangement fandt sted, og det var det hidtil mest vellykkede. Det tydelige 

budskab var, at LGBTI har ret til at nyde godt af de samme rettigheder som alle andre. Dagen 

forinden var EU's delegation vært ved et arrangement med afrikanske forkæmpere for LGBTI's 

menneskerettigheder, som viste påskønnelse af EU's arbejde i Afrika og også roste værdien af stille 

diplomati, når det gælder LGBTI-spørgsmål. 
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På regionalt plan støttede EU fortsat Europarådets arbejde med LGBTI's menneskerettigheder, 

navnlig gennem Europarådets anbefaling om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling 

på grund af seksuel orientering og kønsidentitet, der blev vedtaget den 31. marts 2010. EU deltog 

aktivt i tilrettelæggelsen af et sidearrangement om overvågning af tilkendegivelser af intolerance og 

diskrimination over for LGBT, der fandt sted i forbindelse med OSCE's årlige møde i 

september 2012 vedrørende gennemførelsen af den menneskelige dimension. 

 

På bilateralt plan brugte EU fortsat sine menneskerettighedsdialoger med tredjelande til at 

fremme ikkediskrimination af LGBTI, og flere offentlige erklæringer/demarcher blev brugt til at 

markere EU's holdning i LGBTI-spørgsmål, idet det bl.a. talte mod homofobi og for 

afkriminalisering af homoseksuelle forhold. I den kontekst har EU overvåget og taget fat på 

bekymrende homofobiske tendenser, f.eks. i nogle afrikanske lande og i Rusland. 

 

Gennem EIDHR fortsatte EU med at støtte flere organisationer, der forsvarer LGBTI's rettigheder, 

ved at sætte dem i stand til at anfægte homofobiske love og diskrimination af LGBTI, ved at øge 

kendskabet i den brede offentlighed til den diskrimination og vold, som personer med anden seksuel 

orientering udsættes for, og ved at bekæmpe sådan diskrimination og vold og yde krisehjælp (fra 

psykosocial bistand og lægehjælp til mæglings- og reintegrationsbistand) til dem, der har behov for 

en sådan støtte. EIDHR's krisemidler, der beskytter menneskerettighedsforkæmpere, som er i fare, 

blev også mobiliseret i 2012, f.eks. for at beskytte advokater, der forsvarede LGBTI i Cameroun. 

Siden september 2012 er der gennem et regionalt EIDHR-projekt blevet ydet støtte til forkæmpere 

for LGBTI's rettigheder i det fransktalende Afrika, og et nyt panafrikansk projekt vedrørende 

menneskerettighedsforkæmpere er specifikt målrettet LGBTI som sårbar gruppe. 
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23 Religions- og trosfrihed 

 

I overensstemmelse med tidligere års forpligtelser og med specifikke rådskonklusioner på dette 

område, der blev vedtaget i 2009 og 2011, er EU fortsat forpligtet på at fremme og forsvare 

religions- og trosfrihed i hele verden. 

 

Både på EU-delegationsniveau og på hovedkvarterniveau har intolerance og diskrimination på 

grund af religion såvel som religiøst motiveret vold været fulgt på nærmeste hold. Voldelige 

angreb på en række religiøse samfund i og uden for Europa blev fordømt på de højeste niveauer. I 

en fælles erklæring af 20. marts 2012, der faldt sammen med drabene i Toulouse og terrorangrebene 

i Irak, understregede formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Europa-Kommissionen, 

at forfølgelse af og voldelige handlinger mod religiøse samfund ikke under nogen form hører 

hjemme i Europa eller for den sags skyld i resten af verden. De gjorde opmærksom på, at Europa 

har kæmpet en lang og smertelig kamp for at opnå tanke-, religions- og trosfrihed og respekt for det 

enkelte menneske. Disse menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder er en del af chartret 

om grundlæggende rettigheder, der står i centrum for vores europæiske værdier. De gav også udtryk 

for, at EU er villigt til at fortsætte med at fremme disse rettigheder. 

 

Diskrimination på grund af religion eller tro giver vedvarende anledning til bekymring i alle dele 

af verden, og medlemmer af bestemte religiøse samfund eller konfessionsløse grupper er stadig 

udsatte i mange lande. Desuden bruges lovgivning om religionsforhånelse ofte til at mishandle 

personer, der tilhører religiøse mindretal, og begrænse menings- og ytringsfriheden samt religions- 

og trosfriheden for samfundet som helhed. EU gør opmærksom på, at ytringsfrihed også spiller en 

vigtig rolle i bekæmpelsen af intolerance, og at religions- og trosfrihed og ytringsfrihed er gensidigt 

forstærkende rettigheder. 



 

 
9431/13  av/AV/hsm/bmc/BMC/gj 93 
 DG C   DA 

Med Udenrigsrådets vedtagelse den 25. juni 2012 af EU's strategiske ramme for 

menneskerettigheder og den tilhørende handlingsplan, der omfatter vedtagelsen af nye EU-

retningslinjer for religions- og trosfrihed1, øgede EU sit engagement for at tackle dette 

spørgsmål. Sådanne retningslinjer vil ikke være juridisk bindende, men understreger i et politisk 

perspektiv, at EU prioriterer religions- og trosfrihed højt. De vil komme til at bestå af budskaber, 

praktiske anvisninger og vejledninger for EU's og medlemsstaternes ansatte på diplomatiske 

repræsentationer og på hovedkvarterniveau, når det drejer sig om, hvordan de skal bedømme 

situationer og engagere sig på den mest pragmatiske måde. Forberedelserne har været undervejs 

siden midten af 2012, idet der blev afholdt en første runde af høringer af civilsamfundet (herunder 

religiøse, ikkereligiøse og filosofiske grupper) den 19. oktober 2012 i Bruxelles. EU regner med at 

vedtage disse retningslinjer i 2013. 

 

EU engagerede sig bilateralt med flere lande om den afgørende betydning af religions- og 

trosfrihed. Hvad angår tredjelande blev tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed systematisk rejst 

over for en lang række partnere på forskellige niveauer af den politiske dialog, herunder i 

menneskerettighedsdialoger og -konsultationer, hvor gennemførelsen af religions- og trosfrihed og 

situationen for personer, der tilhører specifikke religiøse mindretal eller grupper, blev taget op. 

 

Når der har været grund hertil som følge af alvorlige krænkelser og bekymringer vedrørende 

religionsfrihed og dermed forbundet intolerance og diskrimination, har EU givet udtryk for sine 

synspunkter ad diplomatiske kanaler og via offentlige erklæringer og rådskonklusioner, som det 

f.eks. har været tilfældet for så vidt angår Egypten, Nigeria, Iran, Irak, Libyen, Mali, Pakistan og 

Tunesien. EU talte systematisk for fuld respekt for tanke- og samvittighedsfrihed og for forbuddet 

mod tilskyndelse til religiøst had og religiøs vold gennem et uafhængigt retsvæsens indsats i 

overensstemmelse med internationale standarder, og det opfordrede til dialog og brug af 

ytringsfrihed som reaktion på taler eller indhold, der opfattes som stødende. 

                                                 
1 Punkt 23a) i handlingsplanen vedrørende menneskerettigheder og demokrati. 
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I betragtning af den stadig forværrede situation i Syrien gentog EU sin opfordring til at holde fast 

ved principperne om religions- og trosfrihed og til at afholde sig fra sekterisk og etnisk splittelse. 

Gentagne gange opfordrede det indtrængende den syriske opposition til at tilslutte sig et sæt 

principper, der skal gøre det muligt at arbejde hen imod et Syrien, hvor alle borgere har lige 

rettigheder uanset tilhørsforhold, etnicitet, religion eller tro, og det bekræftede sin støtte til det 

syriske folk og dets forhåbninger om et demokratisk Syrien, der respekterer alle sine samfunds 

rettigheder. EU's højtstående repræsentant fremsatte erklæringer, der fordømte alle handlinger, der 

tog sigte på at tilskynde til konflikter mellem etniske samfund og mellem trossamfund. 

 

EU undersøgte også mulighederne for yderligere samarbejde med organisationer såsom Den 

Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC) og Den Arabiske Liga (LAS), især i kølvandet på 

voldelige begivenheder i forbindelse med offentliggørelsen på internettet af en kontroversiel film, 

som mange muslimer fandt stødende. Den 20. september 2012 fremsatte EU's højtstående 

repræsentant, OIC's generalsekretær, LAS' generalsekretær og formanden for Den Afrikanske 

Unions Kommission en fælles erklæring, hvori de opfordrede til fred og tolerance og fordømte 

enhver opbakning til religiøst had, der tilskynder til fjendtlighed og vold, og de opfordrede alle 

politiske, verdslige og religiøse ledere til at fremme dialog og gensidig forståelse. Den 13. 

november 2012 vedtog EU's og LAS' udenrigsministre en fælles erklæring i Cairo, hvori de bl.a. 

understregede, at de er forpligtet på fremme af ytringsfrihed og religions- og trosfrihed, og fordømte 

alle former for tilskyndelse til had og intolerance i overensstemmelse med international 

menneskerettighedslovgivning. De fremhævede også behovet for at sikre ligestilling mellem 

kønnene samt fuld overholdelse af menneskerettighederne for alle mennesker og fordømte enhver 

opbakning til religiøst had i overensstemmelse med Menneskerettighedsrådets resolution 16/18. 
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EU's højtstående repræsentant deltog i et OIC-ministermøde for første gang den 16. 

november 2012 i Djibouti. I sin tale beskrev hun religions- og trosfrihed som en af grundsøjlerne i 

sikre og velstående samfund, idet friheden til at bekende sin tro spiller en central rolle i styrkelsen 

af udviklingen og den demokratiske stabilitet. Hvordan religiøs frihed kan beskyttes og sikres er en 

udfordring, som lande på vej mod demokrati er nødt til at tage op, når de former deres nye samfund. 

Hun gav også udtryk for det synspunkt, at det er de politiske lederes ansvar at sikre, at alle kan 

praktisere deres tro frit og på lige fod, og at vi hermed hylder vores fælles menneskehed. 

 

Dette spørgsmål blev også fremmet på multilateralt niveau. I Menneskerettighedsrådet såvel som på 

FN's Generalforsamling lykkedes det at fastholde den konsensus, der var blevet opnået i 2011, med 

Menneskerettighedsrådets resolution 16/18 om nødvendigheden af at bekæmpe religiøs 

intolerance, uden at begrebet religionsforhånelse blev påberåbt som en menneskerettighedsstandard 

(jf. 2011-beretningen). På Menneskerettighedsrådets 19. møde i marts 2012 blev den traditionelle 

EU-resolution om religions- og trosfrihed vedtaget uden afstemning (resolution 19/8) sammen med 

OIC-resolutionen om bekæmpelse af intolerance over for, negative stereotyper om, stigmatisering 

og diskrimination af samt vold og tilskyndelse til vold mod personer på grund af religion eller tro 

(resolution 19/25). På FN's Generalforsamlings 67. samling i december 2012 blev den EU-ledede 

resolution 67/1791 og den OIC-ledede resolution 67/178 om samme spørgsmål vedtaget ved 

konsensus. 

 

                                                 
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179
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Hvad angår EU's finansielle instrumenter blev beskyttelse af personer tilhørende religiøse 

mindretal og bekæmpelse af diskrimination, herunder på grund af religion, vedtaget som en 

finansieringsprioritet inden for rammerne af Det Europæiske Instrument for Demokrati og 

Menneskerettigheder (EIDHR). Der finansieres projekter til beskyttelse af enkeltpersoner og 

personer tilhørende religiøse mindretal, som er udsat for forfølgelse, i de lande, hvor de er i størst 

fare, og de vil fortsat blive finansieret i fremtiden under EIDHR. Navnlig er retten til tanke-, 

samvittigheds-, religions- og trosfrihed en af de vigtigste prioriteter i forbindelse med indkaldelsen 

af forslag til EIDHR-mål 1-strategien, der finansierer foranstaltninger i "vanskelige" lande og er 

verdensomspændende. 

 

Endelig var religions- og trosfrihed et af de tre følsomme menneskerettighedsspørgsmål, der blev 

drøftet på det årlige EU-ngo-forum, som fandt sted den 7.-8. december under det overordnede tema 

"fremme af menneskerettighedernes universalitet: regionale mekanismers rolle og deres samarbejde 

med civilsamfundet". 

 

24 Ytringsfrihed online og offline 

 

EU er forpligtet på at fremme menneskerettighederne på alle områder af sin optræden udadtil uden 

undtagelse, især ved at udnytte forbindelsen mellem nye informations- og 

kommunikationsteknologier og menneskerettighederne som et vigtigt middel til fremme af 

demokratiet. 
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Som led i sine bilaterale forbindelser med tredjelande og i flere offentlige erklæringer fordømte EU 

gentagne gange begrænsningerne af ytringsfriheden og af adgangen til internettet samt 

anholdelser af bloggere og angreb på journalister og medier. I juni 2012 udtrykte den højtstående 

repræsentant f.eks. bekymring over tiltagende censur og restriktioner over for medierne og den 

politiske opposition i Sudan og opfordrede indtrængende den sudanske regering til at respektere 

sine borgeres ret til ytringsfrihed og mediefrihed. EU er bekymret over de stadig mere omfattende 

begrænsninger i internetfriheden, og det rejste sine betænkeligheder bilateralt under 

menneskerettighedsdialoger i lande som Vietnam og Kina og offentligt i form af erklæringer. 

 

I 2012 fortsatte EU med at øge sine bestræbelser på at fremme journalisters sikkerhed ved at 

engagere sig i internationale fora såsom UNESCO, Europarådet og OSCE. Blandt EU's prioriteter 

for FN's Menneskerettighedsråd fremhævede EU, at Menneskerettighedsrådet er nødt til at 

fastholde sit fokus på ytringsfrihed, herunder på internettet. På mødet den 6. december 2012 i 

Menneskerettighedsrådets 3. Komité beklagede EU f.eks. tendensen til øget censur og fordømte 

begrænsningerne i brugen af internettet. EU hilste også FN's Menneskerettighedsråds resolution om 

internetfrihed, der blev vedtaget ved konsensus den 5. juli, velkommen. EU støtter resolutionens 

budskab om, at der ikke kan være nogen opsplitning eller dobbeltstandarder i forbindelse med 

menneskerettighederne, online eller offline. 

 

EU har i kraftige vendinger fordømt censur. Et af de seneste eksempler herpå er en erklæring fra 

den højtstående repræsentant, hvori hun udtrykte bekymring over de bevidste iranske forstyrrelser 

af tv- og radio-udsendelser via satellit, hvilket berøver borgerne deres adgang til fri information. 
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Ifølge handlingsplanen i EU's strategiske ramme for menneskerettigheder, der blev vedtaget i 

juni 2012, skal EU udarbejde retningslinjer for ytringsfrihed online og offline, herunder 

bloggeres og journalisters sikkerhed. EU anlagde også en mere beslutsom tilgang til udviklingen af 

samarbejdet om fremme af ytringsfrihed og støtte til medierne. 

 

Blandt de tiltag, der er planer om for at fremme ytringsfriheden, forpligtede EU sig til at udarbejde 

foranstaltninger og værktøjer med henblik på at tackle vilkårlig censur og masseovervågning ved 

brug af ikt. Disse tiltag bygger videre på det arbejde, der allerede er udført inden for rammerne af 

"No Disconnect"-strategien1, som blev udformet for at opfylde EU's forpligtelse til at sikre, at 

internettet og andre informations- og kommunikationsteknologier kan vedblive med at være en 

drivkraft bag politisk frihed, demokratisk udvikling og økonomisk vækst. 

 

Hovedsøjlerne i "No Disconnect"-strategien er: værktøjer til at øge friheden til kommunikation, 

uddannelse i, hvordan internetteknologier kan bruges i højrisikomiljøer, bedre teknologisk kapacitet 

til at forstå i realtid, hvad der sker "i marken", og styrket samarbejde mellem alle interessenter. 

 

EU tog en række initiativer på dette område i løbet af 2012, navnlig gennem finansiel støtte til 

journalister og ngo'er, der beskæftiger sig med uafhængige medier og ytringsfrihed, inden for 

rammerne af Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR). Et 

af de bedste eksempler er et EIDHR-finansieret projekt, der gennemføres af Journalister uden 

Grænser og tager sigte på at bekæmpe it-censur og udvikle den frie strøm af digital information. En 

af projektets hovedaktiviteter er at oprette og drive et virtuelt tilflugtssted: et sikkert sted, hvor 

uafhængige journalister kan arbejde og offentliggøre nyheder, der ellers ville blive censureret. 

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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Herudover omfattede indkaldelsen af forslag under EIDHR i 2012, med et samlet budget på 

20 mio. EUR, for første gang specifikt foranstaltninger til bekæmpelse af it-censur og fremme af 

digital frihed og sikkerhed samt til støtte for projekter, der bekæmper krænkelse af 

menneskerettighederne gennem informations- og kommunikationsteknologier og beskytter 

privatlivets fred og ytringsfriheden i de regioner, hvor aktivister, journalister og 

menneskerettighedsforkæmpere er i størst fare. 

 

24a Forenings- og forsamlingsfrihed 

 

Retten til forsamlings- og foreningsfrihed er grundlæggende rettigheder for ethvert menneske og en 

naturlig del af den menneskelige værdighed. EU er af den opfattelse, at et pulserende civilsamfund 

og et velfungerende demokrati afhænger af, at borgerne frit kan udøve deres ret til fredelig 

forsamling og forening. 

 

Ved at fremme åben dialog og debat i samfundet er friheden til fredelig forsamling og forening i sig 

selv et værn mod konflikt og ustabilitet. Den højtstående repræsentant udtrykte bekymring over den 

forringede foreningsfrihed i flere offentlige erklæringer. Sidste gang var i juni 2012, hvor hun 

udtrykte bekymringer over den voldelige undertrykkelse af demonstrationer i Khartoum og andre 

byer og opfordrede til øjeblikkelig løsladelse af dem, der var blevet tilbageholdt for at have deltaget 

i fredelige protester, samt opfordrede sikkerhedsstyrkerne til at udvise tilbageholdenhed og undgå 

magtanvendelse som svar på fredelige demonstrationer; hun opfordrede indtrængende den sudanske 

regering til at respektere sudanske borgeres ret til foreningsfrihed. 
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EU rejser sine bekymringer over retten til forenings- og forsamlingsfrihed som led i politiske 

dialoger med tredjelande. Under den 9. menneskerettighedsdialog mellem AU og EU den 22. 

november 2012 i Addis Ababa blev de to parter f.eks. enige om at intensivere deres dialog om 

foreningsfrihed. 

 

En af EU's prioriteter for FN's Menneskerettighedsråd var, at det er nødvendigt, at 

Menneskerettighedsrådet fastholder sit fokus på foreningsfrihed og yder konkret støtte til 

menneskerettighedsaktivister og civilsamfundsorganisationer, som spiller en afgørende rolle for 

styrkelsen af demokratiet. EU så med tilfredshed på den amerikansk sponsorerede 

konsensusresolution på Menneskerettighedsrådets 21. møde om retten til frit at deltage i fredelige 

forsamlinger og til foreningsfrihed. 

 

I den digitale tidsalder gælder de grundlæggende frihedsrettigheder også online. Ny teknologi 

ændrer også den måde, som borgerne udøver deres forsamlings- og foreningsret på. Staterne har et 

ansvar for at sikre fri udøvelse af retten til forsamling, bl.a. ved brug af onlinekommunikation. EU 

er parat til at støtte menneskerettighederne både online og offline. 

 

Den højtstående repræsentant er dybt foruroliget over de nylige forsøg på at give mindre plads til 

civilsamfundet. I juli 2012 udtrykte den højtstående repræsentant dyb bekymring over russiske 

ændringer til ngo-loven, et af flere tiltag for at give mindre plads til et pulserende civilsamfund i 

Rusland, der bl.a. omfatter anholdelse af medlemmer af oppositionen såvel som en ny lov, der 

fastsætter overdrevent høje bøder for administrative overtrædelser under godkendte 

demonstrationer. 
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EU indledte flere aktiviteter i løbet af 2012 for at fremme foreningsfrihed. Blandt dem kan nævnes 

en rundbordssamtale (med over 50 ngo'er fra vigtige regioner), der blev tilrettelagt i forbindelse 

med EU-ngo-forummet den 7. december 2012 med det formål at høre 

menneskerettighedsforkæmpere fortælle om, hvilke restriktioner civilsamfundsorganisationer står 

over for i deres arbejde, og samle forslag til, hvordan EU kan engagere sig bedre på dette område. 

 

EU yder også gennem EIDHR finansiel støtte til en række projekter for at støtte foreningsfrihed. 

EU-støttede projekter tog sigte på at udvikle overvågningssystemer i forbindelse med 

foreningsfrihed, at fremme retlige standarder for retten til forsamlingsfrihed og at øge 

offentlighedens kendskab til retten til foreningsfrihed og netværkssamarbejde med henblik på mere 

effektiv fremme og beskyttelse af disse rettigheder. EU finansierer f.eks. et projekt til 88 000 EUR i 

Algeriet til fremme af foreningsfriheden ved at udvikle et ressourcecenter specielt for foreninger. 

 

25 Gennemførelse af FN's principper om erhvervslivet og menneskerettigheder 

 

2012 var det første hele år, der er gået efter vedtagelsen af FN's vejledende principper om 

erhvervslivet og menneskerettigheder, som blev godkendt med enstemmighed af FN's 

Menneskerettighedsråd den 16. juni 2011. De vejledende principper danner grundlag for 

gennemførelsen af den ramme, der er udstukket af FN's særlige repræsentant, professor John 

Ruggie, og som omfatter statens pligt til at beskytte menneskerettighederne, virksomhedernes 

ansvar for at respektere menneskerettighederne og adgangen til retsmidler. 

 

2012 var også det første hele år efter forelæggelsen den 25. oktober 2011 af Europa-

Kommissionens meddelelse om en ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar1. 

 

                                                 
1 KOM(2011) 681. 
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Et af højdepunkterne i 2012 var uden tvivl det første FN-forum for erhvervsliv og 

menneskerettigheder nogensinde, der fandt sted den 4.-5. december i Genève inden for rammerne 

af en arbejdsgruppe nedsat af FN med det formål at sætte gang i gennemførelsen af FN's vejledende 

principper. Dette var en lejlighed til at gøre status over gennemførelsen af FN's vejledende 

principper efter halvandet år. 

 

Forummet oversteg forventningerne; det samlede 1000 delegerede (tre gange det forventede antal) 

fra 85 lande verden over med repræsentanter for ngo'er, fagforeninger og akademiske kredse såvel 

som virksomheder og erhvervsorganisationer. 

 

Forummet dannede ramme om to dages workshopper og drøftelser om de udfordringer, der er 

forbundet med gennemførelsen af FN's vejledende principper. Professor John Ruggie, 

generalsekretærens forhenværende særlige repræsentant for menneskerettigheder og transnationale 

selskaber og andre erhvervsvirksomheder, bemærkede på forummet, at der er gjort gode fremskridt 

i løbet af relativt kort tid, og han understregede, at globaliseringens sociale bæredygtighed står på 

spil. 
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EU var godt repræsenteret på forummet, hvor EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, 

Stavros Lambrinidis, var hovedtaler ved åbningen af højniveaumødet, og EIB redegjorde for sit 

igangværende arbejde med at integrere menneskerettighederne i alle dele af sin sociale due 

diligence på et møde om de offentlige finansers rolle med hensyn til fremme af gennemførelsen af 

de vejledende principper. I de afsluttende bemærkninger på vegne af EU påtog EU sig at spille en 

aktiv rolle i de regionale fora, der skal tilrettelægges i arbejdsgruppens regi. 

 

FN-forummet var også en lejlighed til at se frem til et kommende tiltag fra Europa-Kommissionen 

om virksomhedernes ikkefinansielle rapportering. Dette tiltag blev bebudet i Kommissionens 

meddelelse af 3. oktober 2012 "Akten for det indre marked II – Sammen om fornyet vækst". 

Lovforslaget er nu blevet offentliggjort. 

 

Emnet blev også berørt i meddelelsen fra 2011 om virksomhedernes sociale ansvar. Denne 

bemærkede antallet af eksisterende initiativer for rapportering af sociale og miljømæssige 

oplysninger, herunder om menneskerettighedsaspekter, og så frem til, at der sikres ens spilleregler 

på dette område. Dette er et led i en generel indsats for at gøre europæiske selskaber mere 

konkurrencedygtige, moderne og ansvarlige. 

 

Kommissionen havde i forbindelse med meddelelsen om virksomhedernes sociale ansvar en stående 

forpligtelse til at offentliggøre en rapport om EU's prioriteter for en effektiv gennemførelse af 

FN's vejledende principper inden udgangen af 2012. Offentliggørelsen af rapporten er imidlertid 

blevet udsat for bedre at bearbejde resultatet af FN-forummet og sikre en grundig uddybelse af alle 

aspekter. 

 

Der var allerede gjort et stort stykke forberedende arbejde på dette punkt, ikke mindst på 

konferencen, som det danske formandskab tilrettelagde i maj 2012 i København, "Fra principper 

til praksis – om Den Europæiske Unions implementering af FN's vejledende principper om 

erhvervslivet og menneskerettigheder". Kommissionen bidrog til et første debatoplæg forud for 

denne konference og tog aktiv del i drøftelserne. 
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Nogle af hovedemnerne på konferencen var sammenhængen i politik og lovgivning i EU, opnåelse 

af en stærkere global kapacitet og kapacitetsopbygnings- og udviklingsprioriteter. Andre punkter på 

dagsordenen var EU-vejledning til virksomhederne, ansvarlighed: adgang til retlig prøvelse og 

passende retsmidler, gennemsigtighed: ikkefinansiel rapportering og fremlæggelse af 

ikkefinansielle oplysninger samt offentlig-private partnerskaber og multiinteressentinitiativer. 

 

Samtidig med FN-forummet i Genève offentliggjorde Kommissionen en 

menneskerettighedsvejledning for små og mellemstore virksomheder – "Min virksomhed og 

menneskerettighederne". Denne fik en meget positiv modtagelse fra et bredt udsnit af de 

delegerede på forummet. 

 

I mellemtiden nåede Kommissionen et nyt stadium i sit arbejde med sektorspecifik vejledning i 

samarbejde med sine partnere Shift og Instituttet for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. I 

december 2012 blev et udkast til vejledning i virksomhedernes ansvar for at respektere 

menneskerettighederne i tre erhvervssektorer sendt i offentlig høring. De tre sektorer var olie og 

gas, ikt og arbejdsformidling. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html. 

 

Disse sektorer blev valgt efter formål og offentligt tilgængelige kriterier, bl.a. deres kritiske 

betydning for menneskerettighederne, samt eventuel forhåndenværende 

menneskerettighedsvejledning for sektoren, der var i overensstemmelse med FN's vejledende 

principper. Hensigten er, at vejledningen skal være så globalt relevant som muligt, samtidig med at 

der tages hensyn til EU-virksomhedernes særlige forhold. Det er meningen, at alle tre sæt 

retningslinjer skal foreligge inden udgangen af april 2013. EIB har nøje fulgt udviklingen i dette 

arbejde gennem deltagelse i alle tre rundbordsmøder og overvejelser vedrørende omfanget af 

tilpasningen. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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Ifølge EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati skal EU-medlemsstaterne 

udarbejde nationale planer til gennemførelse af FN's vejledende principper. Ved udgangen af 

2012 havde følgende medlemsstater bekræftet, at de ville udarbejde en sådan plan: Østrig, Belgien, 

Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, 

Italien, Litauen, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige. 

 

EIDHR støtter aktiviteter ledet af civilsamfundsorganisationer, der tager sigte på at fremme 

respekten for menneskerettighederne i europæiske selskaber, der opererer uden for EU. I 2012 

fortsatte EU med at støtte Clean Clothes-kampagnen, en alliance af organisationer i 15 europæiske 

lande, i gennemførelsen af projekter med sigte på at øge respekten for økonomiske og sociale 

rettigheder i de globale forsyningskæder, der betjener internationale beklædningsvirksomheder i 

over 30 lande. 

 

Yderligere to projekter, der finansieres under EIDHR, vedrører erhvervsliv og menneskerettigheder. 

Et globalt projekt, der er målrettet 70 lande, tager sigte på at forbedre de muligheder, som lokale 

forkæmpere for ejendomsretten til jord har for at forsvare deres rettigheder til naturressourcer, 

imødegå den manglende gennemsigtighed i kontrakter mellem stater og private selskaber og føre 

dialog med regeringer og udvindingsvirksomheder i lande, hvor der er konflikter om 

ressourceudvinding. På samme måde omfatter et projekt, der er målrettet forkæmpere for 

oprindelige folks rettigheder i Sydøstasien, en undersøgelse af virksomhedernes sociale ansvar, 

menneskerettighederne og oprindelige folk. 

 

Endnu et EIDHR-projekt, der drejer sig om erhvervsliv og menneskerettigheder, er det 

latinamerikanske mineovervågningsprogram, der støtter indfødte kvinder i landdistrikterne i at 

fremme og forsvare deres rettigheder, når de berøres af mineindustrien. 
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Inden for rammerne af programmet "Investering i mennesker" blev der i 2011 tildelt midler til 15 

projekter til bekæmpelse af børnearbejde (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Disse fortsatte i 2012. 

 

Endelig blev der inden for rammerne af kriseberedskabsdelen af EU's stabilitetsinstrument 

øremærket 1 mio. EUR til fremme af gennemsigtigheden i mineralforsyningskæderne i 

konfliktramte områder og højrisikoområder i 2013. 

 

EU fortsatte med at rejse spørgsmålet om erhvervsliv og menneskerettigheder i sine bilaterale 

dialoger, f.eks. i menneskerettighedsdialogen med Den Afrikanske Union (AU) den 22. november i 

Addis Ababa. Ud over at udveksle synspunkter om gennemførelsen af FN's vejledende principper 

om erhvervslivet og menneskerettigheder blev EU og AU enige om at undersøge muligheden for at 

afholde et fælles seminar om menneskerettigheder og erhvervsliv i 2013 med afrikansk og 

europæisk erhvervsliv og civilsamfund. 

 

EU opretholdt sin aktive støtte til erhvervslivs- og menneskerettighedsdagsordenen i FN, hvor det 

fortsat modtog konsensusstøtte. HRC 21-resolution 21/5 om det samlede FN-systems bidrag til 

fremme af erhvervslivs- og menneskerettighedsdagsordenen og udbredelse og gennemførelse af de 

vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder blev vedtaget uden afstemning den 

27. september 2012. 

 

Medlemmer af FN's arbejdsgruppe vedrørende erhvervsliv og menneskerettigheder var tæt tilknyttet 

Europa-Kommissionens arbejde med at udarbejde menneskerettighedsretningslinjer for tre 

erhvervssektorer og for SMV'er. OHCHR bidrog til det årlige gennemgangsmøde om 

virksomhedernes sociale ansvar i november 2012, der havde Kommissionen som vært og samlede 

EU-medlemsstaterne, interessenter og relevante internationale organisationer. MEP Richard Howitt 

fremsatte de afsluttende bemærkninger. 
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I 2012 bestilte Europa-Parlamentet en undersøgelse hos University of Exeter om de nationale 

menneskerettighedsinstitutioners rolle i gennemførelsen af FN's vejledende principper om 

erhvervslivet og menneskerettigheder, især i landene i det østlige partnerskab. Undersøgelsen ser på 

rækkevidden af de nationale institutioners mandater i henhold til Parisprincipperne, når det gælder 

spørgsmål om menneskerettigheder og erhvervsliv, og giver en oversigt over bedste praksis verden 

over. Analysen sætter fokus på individuelle nationale menneskerettighedsinstitutioner i Armenien, 

Aserbajdsjan, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine og indeholder anbefalinger om, hvordan 

EU kan støtte dem. 

 

I 2012 behandlede Parlamentet to udkast til beslutninger om virksomhedernes sociale ansvar: 

– om virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet 

samt bæredygtig vækst, forelagt af MEP Raffaele Baldasarre gennem Retsudvalget 

(JURI) 

– om virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til 

bæredygtig og inklusiv genrejsning, forelagt af MEP Richard Howitt gennem Udvalget 

om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL). 

 

Medlemmer af Europa-Parlamentet rejste flere spørgsmål, f.eks. vedrørende begrebet nødvendig 

omhu i forbindelse med menneskerettighederne, arbejdstagernes rettigheder i europæiske 

forsyningskæder og eksport af teknologi, som selskaber eller regeringer uden for EU kan bruge til 

overvågning eller undertrykkelse. 
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26 Retspleje 

 

EU deltog i det første højniveaumøde om retsstaten på nationalt og internationalt niveau i 

forbindelse med FN's Generalforsamling (UNGA) den 24. september 2012. EU bidrog aktivt til den 

politiske erklæring (UNGA-resolution 67/1) om retsstaten, der blev vedtaget på højniveaumødet. 

Denne erklæring ser retsstaten i et helhedsperspektiv i tilknytning til FN's tre hovedsøjler - fred og 

sikkerhed, udvikling og menneskerettigheder. Erklæringen bekræfter også betydningen af lighed for 

loven og retten til adgang til retlig prøvelse og er fuldt forpligtet på menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder for alle. FN's generalsekretær fik til opgave at gå videre med 

dette spørgsmål, og EU vil til fulde støtte hans videre arbejde på området. 

 

På mødet gav EU sammen med sine medlemsstater såvel som 21 EU-medlemsstater individuelt 

tilsagn hvad angår retsstaten på internationalt og nationalt niveau. EU-medlemsstaterne gav tilsagn 

om at overveje at tiltræde bl.a. den valgfrie protokol til konventionen mod tortur og anden grusom, 

umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, FN's konvention af 1954 om statsløse 

personers retsstilling og FN's konvention af 1961 om begrænsning af statsløshed samt om at 

acceptere retten til individuel klage i henhold til en række af FN's menneskerettighedskonventioner. 

Blandt andre EU-tilsagn kan nævnes tilsagnet om at føre en verdensomspændende kampagne for 

retfærdighed, om at støtte fred og sikkerhed i konflikt- og postkonfliktsituationer gennem en politik 

for retsopgør og øget støtte til FN's fredsbevarelse og om at udvikle en ramme for drøftelse af 

statsløshed med tredjelande. Tilsagnene findes i deres fulde ordlyd i bilaget til denne beretning. 
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I sine menneskerettighedsdialoger og politiske dialoger med partnere verden over i 2012 opfordrede 

EU med jævne mellemrum kraftigt alle lande til at tage skridt til at styrke retsvæsenets og 

retsvæsenets aktørers uafhængighed, og det fordømte ethvert forsøg på at true eller angribe 

forsvarsadvokater. Gennem enten den lokale EU-delegation eller EU-medlemsstaterne overvågede 

EU også regelmæssigt følsomme retssager i mange lande, herunder Algeriet, Aserbajdsjan, 

Kasakhstan, Thailand og Vietnam, især når menneskerettighedsforkæmpere blev truet med 

domfældelse efter en hastig eller ikkeuvildig retssag. Beklageligvis viste dette sig at være umuligt i 

nogle lande som f.eks. Kina, hvor EU-observatører forsøgte at følge domfældelsen af 

menneskerettighedsforkæmperen Ni Yulan, men ikke kunne få adgang til retssalen. EU støttede 

også kraftigt det arbejde, der udføres af FN's særlige rapportør om dommeres og advokaters 

uafhængighed, og tilskyndede alle lande, der har modtaget en anmodning fra den særlige rapportør 

om at måtte aflægge et besøg, til at indbyde hende til at komme. 

 

27 Reaktion på krænkelser: sikre ansvarliggørelse 

 

Forebyggelse af de groveste forbrydelser er en del af EU's udenrigspolitik. Ansvaret for at beskytte 

befolkningerne mod folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, etnisk udrensning og 

krigsforbrydelser er en af begrundelserne bag politiske prioriteter såsom beskyttelse af personer, der 

tilhører mindretal, og respekt for mangfoldighed. Men når alvorlige forbrydelser, der giver 

anledning til bekymring på internationalt plan, alligevel finder sted, har EU en stærk tradition for at 

fremme bekæmpelse af straffrihed for de groveste forbrydelser. Det har i de sidste ti år bidraget til 

denne bekæmpelse med næsten 30 mio. EUR gennem EIDHR som et fleksibelt, supplerende 

redskab til andre instrumenter. Det styrker indsatsen til støtte for bekæmpelse af straffrihed gennem 

civilsamfundsorganisationernes aktiviteter på områderne fortalervirksomhed, bevidstgørelse og 

overvågning. Der bør ikke findes noget sikkert sted at være for personer, som har begået folkedrab, 

forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Desuden kan retsforfølgelse være et 

effektivt middel til at bidrage til forebyggelse af disse forbrydelser. EU og dets medlemsstater 

støtter fortsat kraftigt den effektive funktion af Den Internationale Straffedomstol (ICC) og andre 

straffedomstole, f.eks. de internationale ad hoc-tribunaler for det tidligere Jugoslavien og Rwanda, 

Den Særlige Domstol for Sierra Leone, Cambodjas særlige domstolsinstans og Det Særlige 

Tribunal for Libanon. Ngo-samfundet er fortsat en værdifuld allieret i disse bestræbelser, idet det 

letter outreachaktiviteter, styrker ofres inddragelse og opbygger forbindelser som supplement til 

andre donorers arbejde. 
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Med gennemførelsen af afgørelse 2011/168/FUSP om ICC og EU's handlingsplan til opfølgning af 

afgørelsen fortsatte EU og dets medlemsstater bestræbelserne på yderligere at styrke ICC og 

opfylde dens mandat. Den Europæiske Union og dens medlemsstater fortsatte med at tilskynde til 

den bredest mulige deltagelse i Romstatutten. Ratificering og tiltrædelse af Romstatutten og - hvor 

det er relevant - gennemførelse af Romstatutten fortsatte med at være et fast punkt på 

dagsordenerne for de fleste menneskerettighedsdialoger, herunder menneskerettighedsdialogen med 

Den Afrikanske Union. Herudover fortsatte EU sine systematiske demarchekampagner verden over, 

sin politik med at få indsat ICC-klausuler i aftaler med tredjelande (såsom associeringsaftalen 

mellem EU og Ukraine, der blev paraferet den 30. marts 2012) og sin finansielle bistand til 

civilsamfundsorganisationer. EU reagerede på tilfælde af manglende samarbejde med ICC og 

mindede om, at det er vigtigt, at alle FN's medlemsstater efterlever og gennemfører de resolutioner, 

som Sikkerhedsrådet vedtager i henhold til kapitel VII i FN-pagten, og indbringer sager for ICC. 

EU fulgte med stor bekymring fire ICC-ansattes anholdelse og tilbageholdelse i Libyen i juni og 

juli 2012 og bidrog betydeligt til at få løst krisen. Det arbejdede videre med sit mål om at skabe en 

holistisk og integreret tilgang til komplementaritet gennem en forøgelse af 

kapacitetsudviklingsinitiativerne på nationalt plan. For at udmønte komplementaritetsprincippet i 

praksis fremmede EU og dets medlemsstater bekæmpelsen af straffrihed i forbindelse med 

udviklingssamarbejdsprogrammer og tekniske bistandsprogrammer. Inden for en bredere ramme 

stod retfærdighed og retsstat i centrum for EU's mål og operationer, der til stadighed blev styrket 

som led i dets geografiske instrumenter med fokus på styrkelse af de nationale retssystemer, 

fuldbyrdelse af retsafgørelser, fængsledes vilkår og nationale regeringers kapacitet til at forvalte 

vidnebeskyttelsesprogrammer. Det spillede også en central rolle i forbindelse med 

postkonfliktfredsopbygning ved at identificere landespecifikke behov og yde bistand ved brug af 

passende midler. På højniveaumødet om retsstaten i forbindelse med FN's Generalforsamling den 

24. september 2012 gav EU bl.a. tilsagn om fortsat støtte til ICC's arbejde. EU-Udenrigstjenesten 

tilrettelagde et etdagskursus om international strafferetspleje. Kurset havde bl.a. deltagelse af 

ansatte i EU-Udenrigstjenesten, ansatte i Europa-Kommissionen og ansatte i EU-medlemsstaternes 

udenrigsministerier. 
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EU's medlemsstater er forpligtet på at bevare Romstatuttens integritet og støtte ICC's uafhængighed, 

og de fortsatte med at være blandt de største donorer. EU ydede både direkte og indirekte ekstra 

finansiel støtte til ICC ved at fremme retligt samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem 

både stater, der er parter, og stater, der ikke er parter, og retlige aktører. 

 

I 2012 indkaldte Europa-Kommissionen gennem EIDHR forslag til bekæmpelse af straffrihed, der 

skal fremme Den Internationale Straffedomstols og Romstatutsystemets effektive funktion gennem 

civilsamfundsaktiviteter. Den vejledende budgettildeling er på 6 mio. EUR med et loft på 80 % for 

Europa-Kommissionens samlede bidrag. Tilskuddet er på minimum 500 000 EUR og maksimum 

1 500 000 EUR. Herudover samlede et EU-finansieret projekt vedrørende opbygning af retlig 

ekspertise og fremme af samarbejde over 200 advokater fra både stater, der er parter i, og stater, der 

ikke er parter i Romstatutten, i Haag. Endvidere afsatte Europa-Kommissionen under EIDHR i 

2011 i den årlige handlingsplan for 2012 1 000 000 EUR, og i 2012 øremærkede den yderligere 

1 000 000 EUR i den årlige handlingsplan for 2013. Desuden arbejdede Europa-Kommissionen 

intensivt sammen med de respektive institutioner om at udarbejde en rapport om komplementaritet, 

der forventes at ligge færdig i 2013. Hensigten med den er at hjælpe med til at sætte en stopper for 

straffrihed for gerningsmændene til de allergroveste forbrydelser såsom folkedrab, forbrydelser 

mod menneskeheden og krigsforbrydelser, der udgør en trussel mod freden, sikkerheden og 

velfærden i verden. 
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28 Fremme overholdelsen af rettigheder for personer, der tilhører mindretal 

I alle regioner i verden bliver personer, der tilhører mindretal, fortsat konfronteret med alvorlige 

trusler, diskrimination og racisme og udelukkes ofte fra fuld deltagelse i det økonomiske, politiske, 

sociale og kulturelle liv, der er tilgængeligt for flertallet i de lande eller samfund, som de lever i. 

Traktaten om Den Europæiske Union anfører udtrykkeligt, at rettighederne for personer, der tilhører 

mindretal, er blandt de værdier, som EU bygger på, og som det forpligter sig til at fremme i sine 

forbindelser med den øvrige verden. På internationalt plan er erklæringen vedrørende rettigheder 

for personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse og sproglige minoriteter1, den 

centrale referencetekst, når det gælder rettighederne for personer, der tilhører mindretal. I Europa 

har Europarådet vedtaget rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal2 og den 

europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog3. 

 

Beskyttelse af personer, der tilhører mindretal, er et af de centrale spørgsmål i forbindelse med de 

politiske Københavnskriterier for tiltrædelse af EU. Det er på denne baggrund, kandidatlandes og 

potentielle kandidatlandes behandling af mindretalsspørgsmål fortsat vurderes i Europa-

Kommissionens fremskridtsrapporter. Til gengæld herfor stiller EU målrettet finansiel 

førtiltrædelsesbistand til rådighed for kandidatlande og potentielle kandidatlande for at hjælpe dem 

med at indføre de nødvendige politiske, økonomiske og institutionelle reformer i overensstemmelse 

med EU's standarder. EU-støttede projekter for personer, der tilhører mindretal, tager hovedsagelig 

sigte på at mindske de sociale forskelle og forøge og fremme en bedre livskvalitet. Styrkelse af den 

sociale samhørighed i disse lande omfatter integration af dårligt stillede mennesker, bekæmpelse af 

diskrimination og styrkelse af den menneskelige kapital, navnlig ved reform af 

uddannelsessystemerne. 

 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf. 
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm. 
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm. 
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Mindretalsspørgsmål fortsatte også med at være et vigtigt aspekt i EU's forbindelser med andre dele 

af verden, og EU rejste jævnligt mindretalsspørgsmål i sine politiske dialoger med tredjelande. 

Mindretalsspørgsmål blev også integreret i samarbejdsstrategier og handlingsplaner. 

 

EU samarbejdede tillige aktivt i FN's fora om fremme og beskyttelse af rettigheder for personer, 

der tilhører mindretal. Til FN-processerne hører forummet om mindretalsspørgsmål og det arbejde, 

der udføres af den uafhængige ekspert for mindretalsspørgsmål. EU fortsatte endvidere med at 

slutte sig sammen med andre internationale organisationer og multilaterale organer, der er aktive på 

dette område, såsom OSCE og dens højkommissær for nationale mindretal samt Europarådet. 

 

EU støttede med henblik herpå regeringsprogrammer og -politikker, der er målrettet personer, som 

tilhører mindretal, eller har en potentiel virkning på dette område, gennem bilateralt samarbejde. EU 

støttede også civilsamfundsorganisationer, der arbejder for beskyttelse og fremme af rettigheder for 

personer, der tilhører mindretal, navnlig gennem EIDHR, særlig med henblik på at bidrage til at 

bekæmpe diskrimination og fremme beskyttelse og udvikling af lige deltagelse af mænd og kvinder 

fra mindretalssamfund i det sociale, økonomiske og politiske liv inden for den bredere ramme af 

styrkelse af menneskerettighederne, politisk pluralisme og demokratisk politisk deltagelse. Med et 

bidrag på over 90 000 EUR finansierer EIDHR f.eks. i øjeblikket et projekt, der tager sigte på at 

forbedre romaers og andre nationale mindretals politiske deltagelse og repræsentation i Bosnien-

Hercegovina og således fremme deres integration, interesser og rettigheder. 
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28a Racisme, fremmedhad, ikkeforskelsbehandling og respekt for mangfoldighed 

 

EU fortsatte i 2012 med at bidrage betydeligt til bekæmpelse af alle former for racisme, 

racediskrimination og fremmedhad og lignende former for intolerance over hele verden. 

 

I EU blev dette engagement fortsat understøttet af en politik med konkrete tiltag, herunder 

lovgivning og effektiv håndhævelse1, oplysningskampagner, dataindsamling2 og finansiel støtte til 

nationale myndigheder og civilsamfund3. Det bedste eksempel herpå er romaernes særlige situation: 

den 5. april 2011 udsendte Kommissionen en meddelelse om en EU-ramme for de nationale 

strategier for romaernes integration frem til 2020, der tilskyndede medlemsstaterne til at vedtage 

eller yderligere udvikle en bred strategi for romaernes integration og tilslutte sig mål vedrørende 

uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og boliger. 

 

Alle medlemsstater har fremlagt en strategi for Europa-Kommissionen – bortset fra Malta, som ikke 

har nogen romabefolkning – selv om de ikke var retligt forpligtet hertil, hvilket viser, at der er et 

stærkt politisk tilsagn. 

 

                                                 
1 Se http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm og 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm for den relevante EU-lovgivning. 
2 Der blev i november 2012 offentliggjort et Eurobarometer om forskelsbehandling. 

Forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse betragtes fortsat som den mest udbredte 
form for forskelsbehandling i EU ifølge 56 % af respondenterne. Se 
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012 for rapporter og undersøgelser 
om racisme og fremmedhad, der er lavet af EU-Agenturet for Grundlæggende Rettigheder. 

3 Ngo-netværk på EU-niveau, der er aktive inden for bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grund af race eller etnisk oprindelse, f.eks. ENAR, ERIO og EQUINET, modtager et 
driftstilskud gennem Progressprogrammet. Se http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/racism-xenophobia/index_en.htm for andre relevante finansieringsprogrammer. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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Europa-Kommissionen udsendte sin første vurderingsrapport "Første trin i gennemførelsen af EU-

rammen for de nationale strategier for romaernes integration" i maj 2012, hvori det understreges, at 

der skal gøres meget mere for at sikre tilstrækkelige midler til inklusion af romaerne, 

iværksætte overvågningsmekanismer, bekæmpe diskrimination og segregation og behandle de 

vigtige spørgsmål om adgang til ordentlig bolig og sundhedspleje. Europa-Kommissionen forventer, 

at regeringerne arbejder med disse prioriteter, som er fastsat i rapporten, og den vil foretage en årlig 

revision af gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration, idet den rapporterer 

til Europa-Parlamentet og Rådet. 

 

Den 21. marts 2012, den internationale dag for afskaffelse af racediskrimination, udsendte den 

høje repræsentant Catherine Ashton en erklæring på vegne af EU, hvori hun understregede Den 

Europæiske Unions faste forpligtelse til at bekæmpe enhver form for racisme og fremmedhad, og at 

racediskrimination er i strid med de værdier, EU bygger på. 

 

I forbindelse med sine foranstaltninger udadtil fortsatte EU med at rejse spørgsmål i relation til 

racisme og fremmedhad i sine politiske dialoger med tredjelande, f.eks. afrikanske lande. Disse 

spørgsmål bliver også fortsat taget i betragtning i samarbejdsstrategier; i forbindelse med 

handlingsplanerne under den europæiske naboskabspolitik forpligter partnerlandene sig f.eks. til at 

bekæmpe alle former for forskelsbehandling, religiøs intolerance, racisme og fremmedhad. 
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EU fortsatte samarbejdet med regionale organisationer som f.eks. Europarådets Europæiske 

Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI). Inden for rammerne af OSCE deltog EU i et tæt 

samarbejde for at fremme gennemførelsen af de tilsagn, som de 56 deltagende stater i OSCE har 

givet vedrørende bekæmpelse af racisme, fremmedhad og forskelsbehandling. 

 

På multilateralt plan samarbejdede EU også aktivt med FN om tackling af racisme og 

forskelsbehandling. Det støttede mandatet for FN's særlige rapportør om nutidige former for 

racisme, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance, Mutama Ruteere, og hans forgænger, Githu 

Muigai. Elleve år efter verdenskonferencen mod racisme, racediskrimination, fremmedhad og 

hermed beslægtet intolerance i 2001 går EU stadig fuldt og helt ind for den centrale målsætning for 

Durbankonferencen i 2001, dvs. fuldstændig afskaffelse af racisme, racediskrimination, 

fremmedhad og hermed beslægtet intolerance. 

 

Den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination er det 

universelle grundlag for bestræbelserne på at forhindre, bekæmpe og udrydde racisme. Den 

Europæiske Union opfordrede fortsat alle de stater, der endnu ikke har ratificeret eller til fulde 

gennemført konventionen, til at gøre det, men det lykkedes ikke at opnå nogen ratificeringer i 2012. 

 

EU fortsatte med at integrere bekæmpelsen af forskelsbehandling i sit internationale samarbejde. 

Gennem sit Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) støttede EU 

en bred vifte af civilsamfundsorganisationer i forbindelse med omkring 120 nyere projekter med et 

samlet beløb på ca. 24 mio. EUR. Via EIDHR støttede EU endvidere FN's højkommissær for 

menneskerettigheder (OHCHR) i forbindelse med gennemførelsen af gældende internationale 

standarder for ligestilling og ikkeforskelsbehandling, navnlig den internationale konvention om 

afskaffelse af alle former for racediskrimination. 
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I overensstemmelse med EU's principielle politik på området tilsluttede Den Udenrigs- og 

Sikkerhedspolitiske Komité sig den 24. juli 2012 et strategipapir om EU i opfølgningen af 

Durbanerklæringen og -handlingsprogrammet. 

 

I forbindelse med EU's og AU's fælles strategiske partnerskab om demokratisk regeringsførelse 

og menneskerettigheder bekræftede de to parter i 2012, hvor stor betydning de tillægger 

bekæmpelse af racisme, racediskrimination, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance. 

 

Den 5. juni 2012 tilrettelagde Den Europæiske Unions og Den Afrikanske Unions delegationer i 

Genève en fælles workshop for deres respektive organisationers medlemsstater med henblik på 

udveksling af bedste praksis på lokalt, nationalt og regionalt niveau om a) bekæmpelse af al 

racediskrimination og b) tackling af tilskyndelse til racehad. 

 

29 En styrket politik vedrørende oprindelige folk 

Principperne i EU's engagement over for oprindelige folk anvendes inden for rammerne af FN-

erklæringen fra 2007 om oprindelige folks rettigheder, der fremmer rettighederne for oprindelige 

folk og sikrer, at de har adgang til den fortsatte udvikling i hele verden. 
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EU søger at integrere menneskerettighederne, herunder oprindelige folks rettigheder, i alle aspekter 

af sine eksterne politikker, herunder i sine politiske dialoger med tredjelande og regionale 

organisationer og i multilaterale fora, såsom FN, samt ved at yde finansiel støtte. 

 

Siden indførelsen i 1994 af den internationale dag for verdens oprindelige folk har først 

kommissæren med ansvar for eksterne forbindelser og den europæiske naboskabspolitik og nu den 

højtstående repræsentant næsten hvert år udsendt en erklæring i anledning af den internationale dag 

den 9. august. I sin erklæring i 2012 sluttede den højtstående repræsentant sig til verdens 

oprindelige folk "i fejringen af deres rige kulturarv og deres bidrag til verden". Endvidere 

organiserede EU-delegationer over hele verden arrangementer den 9. august eller i dagene omkring 

den 9. august, herunder møder med ledere for oprindelige folk, pressekonferencer, presseartikler, 

deltagelse i seminarer og besøg ved EU-finansierede projekter. 

 

EU fortsatte med at deltage aktivt i de FN-fora, der beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende 

oprindelige folk og bidrager til samarbejdet i de FN-agenturer, der beskæftiger sig med disse 

spørgsmål. I 2011 tilsluttede EU sig en konsensus om den ordinære Generalforsamlings 

3. Komités resolution om oprindelige folks rettigheder, og ca. halvdelen af EU's medlemsstater var 

medsponsorer for den. Resolutionen indeholdt en afgørelse om at afholde et plenarmøde på højt 

plan i Generalforsamlingen, den såkaldte verdenskonference om oprindelige folk, der skal finde 

sted i 2014. EU fremsatte også en erklæring om oprindelige folk i FN's Generalforsamlings 

3. Komité samt på mødet i 2012 i ekspertmekanismen vedrørende oprindelige folks rettigheder 

(EMRIP) og deltog i den interaktive dialog med den særlige rapportør om oprindelige folks 

rettigheder, James Anaya. EU bidrog aktivt til den tematiske rapport fra FN-arbejdsgruppen 

vedrørende menneskerettigheder og transnationale virksomheder og andre erhvervsvirksomheder, 

der skal fremlægges på FN's Generalforsamlings 68. samling, som vil fokusere på oprindelige folks 

situation med hensyn til forebyggelse af de negative indvirkninger af erhvervsaktiviteter på 

oprindelige folks rettigheder. 
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Oprindelige folks rettigheder blev fortsat integreret i EU's udviklingssamarbejdsstrategier. 

F.eks. tager landestrategidokumentet for Colombia for perioden 2007-2013 fat på den humanitære 

situation og menneskerettighedssituationen for landets oprindelige folk og har blandt 

nøgleprioriteterne fredsskabelse gennem inddragelse af marginaliserede borgere i lokal governance 

og participatorisk økonomi samt fremme af menneskerettighederne, god regeringsførelse og 

bekæmpelse af straffrihed. Et andet eksempel er den eksplicitte inddragelse af oprindelige folk i 

støtten til modernisering af staten, styrkelse af god regeringsførelse og social inddragelse i 

landestrategidokumentet for Peru for perioden 2007-2013. 

 

EU anerkender den særlige sårbarhed og alvorlige undertrykkelse, som forkæmpere for oprindelige 

folks rettigheder lider under i mange lande over hele verden, hvilket talrige internationale rapporter, 

herunder fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere, vidner om. 

 

EU støtter også direkte civilsamfundsorganisationer, der arbejder med spørgsmål vedrørende 

oprindelige folk, navnlig gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og 

Menneskerettigheder (EIDHR). Siden 2011 har EIDHR finansieret et projekt til en værdi 

af 1,2 mio. EUR, der tager sigte på at styrke netværket af forkæmpere for oprindelige folks 

menneskerettigheder, som overvåger og dokumenterer krænkelser af oprindelige folks 

menneskerettigheder i Asien, på at øge kendskabet på lokalt og internationalt plan til oprindelige 

folks rettigheder og på at beskytte de personer og grupper, der fremmer og beskytter oprindelige 

folks rettigheder i Asien. Dette projekt, der er målrettet Nepal, Bangladesh, Indien, Cambodja, 

Indonesien, Malaysia, Filippinerne og Thailand, tager sigte på at håndtere manglen på juridisk 

anerkendelse og passende politikker vedrørende beskyttelse af oprindelige folks 

menneskerettigheder i den asiatiske region, hvor ca. 200 mio. af dem lever – ud af de i alt 350 mio., 

der anslås på verdensplan. 
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I disse lande lever størstedelen af de oprindelige folk under fattigdomsgrænsen, de udsættes for alle 

former for diskrimination og har kun begrænset adgang til de politiske beslutningsprocesser og 

retssystemerne, og samtidig er de ofre for krænkelser, ikke alene af deres individuelle, men også af 

deres kollektive rettigheder. Krænkelserne af oprindelige folks ret til deltagelse i 

beslutningstagningen i spørgsmål, som påvirker deres rettigheder, er ofte forårsaget af en 

manglende accept af princippet om frivilligt, forudgående og informeret samtykke samt de 

praktiske aspekter heraf. Den manglende anerkendelse af oprindelige folks ejendomsret til jord har 

ført til udbredt land grabbing og tvangsforflytninger i forbindelse med beplantning, omfattende 

minedrift, dæmninger, infrastruktur og beskyttede områder. Der er også mange tilfælde af 

menneskerettighedskrænkelser blandt oprindelige folk, der forbliver udokumenterede og 

urapporterede, både fordi oprindelige folk kun har meget ringe kendskab til deres rettigheder, og 

fordi fortalervirksomhed stadig er stærkt begrænset, navnlig i konfliktområder, hvilket betyder, at 

det arbejde, der udføres af forkæmpere for oprindelige folks rettigheder, er meget vigtigt. 

 

EU's nye handlingsplan vedrørende menneskerettigheder indeholder følgende handlingspunkt: 

"Revidere og yderligere udvikle en EU-politik vedrørende FN-erklæringen om oprindelige folks 

rettigheder med henblik på verdenskonferencen i 2014 om oprindelige folk". 

 

30 Handicappedes menneskerettigheder 

 

Den 22. januar 2011 blev Den Europæiske Union part i FN's konvention om rettigheder for 

personer med handicap. Dette var en historisk udvikling, da denne konvention er den første 

omfattende menneskerettighedstraktat, der skal ratificeres af EU som regional organisation for 

integration. I september 2011 deltog EU for første gang aktivt i partskonferencen under 

konventionen om rettigheder for personer med handicap. I oktober 2012 besluttede Rådet at etablere 

en EU-ramme, jf. artikel 33.2 i denne FN-konvention. EU-rammen skal fremme, beskytte og 

overvåge gennemførelsen af konventionen i EU-lovgivningen og -politikken og tillige EU-

institutionernes "interne" gennemførelse af konventionen, dvs. når de handler som en offentlig 

forvaltning. 
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Formålet med konventionen om rettigheder for personer med handicap er at sikre, at handicappede 

kan udøve deres rettigheder på lige fod med alle andre borgere. Konventionen fastsætter 

minimumsstandarder for beskyttelse af samtlige menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder for personer med handicap. For EU indebærer dette - inden for rammerne af EU's 

kompetencer - at sikre, at politikker og lovgivningsmæssige foranstaltninger og 

programmeringstiltag på EU-plan er i overensstemmelserne med konventionens bestemmelser om 

handicappedes rettigheder. I EU's handicapstrategi for 2010-2020, der blev vedtaget i 

november 2010, og som tager sigte på at bidrage til gennemførelsen af bestemmelserne i 

konventionen om rettigheder for personer med handicap både på EU- og medlemsstatsplan, er 

foranstaltninger udadtil udpeget som et af dens otte hovedindsatsområder. Strategien supplerer og 

støtter aktioner i medlemsstaterne, der har hovedansvaret for handicappolitikkerne. Handicap 

fremhæves også som et indsatsområde i den nyvedtagne EU-handlingsplan vedrørende 

menneskerettigheder og demokrati. 

 

Handicapspørgsmål blev i stigende grad rejst i EU's politiske og særlige dialoger (herunder 

menneskerettighedsdialoger) med tredjelande. I 2012 blev handicap rejst som et 

menneskerettighedsspørgsmål i menneskerettighedsdialogerne med Den Afrikanske Union, Chile, 

Mexico, New Zealand, Den Palæstinensiske Myndighed, Rusland og USA. EU's ratificering af 

konventionen om rettigheder for personer med handicap var yderligere en grund hertil. EU har 

navnlig opfordret alle stater til ratifikation og fuldstændig gennemførelse af konventionen om 

rettigheder for personer med handicap. 

 

I 2012 fortsatte EU i de relevante regionale og internationale fora med at holde fast ved og tale for, 

at handicappedes menneskerettigheder respekteres. 
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EU fortsatte også med at beskytte og fremme handicappedes rettigheder uden for EU gennem 

systematisk inddragelse af handicappede i EU's udviklingssamarbejde. De midler, der øremærkes 

handicappede, stammer fra forskellige EU-finansieringsinstrumenter, f.eks. instrumentet til 

finansiering af udviklingssamarbejde (DCI), Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), det 

europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og Det Europæiske Instrument for 

Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR). I 2012 finansierede EU over 80 projekter i mere end 

50 partnerlande (med et anslået budget på over 30 mio. EUR). 

 

I overensstemmelse med handling 30b) i handlingsplanen vedrørende menneskerettigheder og 

demokrati færdiggjorde Europa-Kommissionen i august 2012 sin ajourføring af vejledningen om 

handicap og udvikling i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med 

handicap. 

 

OVERHOLDELSE AF DEN HUMANITÆRE FOLKERET 

I 2012 tog EU en række forskellige initiativer til fremme af den humanitære folkeret på verdensplan 

i overensstemmelse med Rådets retningslinjer for fremme af overholdelsen af den humanitære 

folkeret. Den humanitære folkeret adskiller dig fra den internationale 

menneskerettighedslovgivning. Den består af de fire Genèvekonventioner fra 1949, deres 

tillægsprotokoller, andre internationale aftaler og sædvaneret, som tilsammen har til formål at 

beskytte personer, som ikke er eller ikke længere er direkte involveret i stridigheder (såsom civile, 

krigsfanger og andre tilbageholdte, syge og sårede), samt at begrænse midler og metoder til 

krigsførelse (herunder taktik og våben) for at undgå unødige lidelser og ødelæggelser1. 

 

                                                 
1 En omfattende liste over instrumenter i den humanitære folkeret findes i bilaget til Rådets 

konklusioner om den humanitære folkeret.  
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Medlemsstaterne gjorde fremskridt med at gennemføre de tilsagn, de havde givet på den 

31. internationale kongres for Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber i 2011. 

Medlemsstaterne bekræftede deres tilsagn vedrørende ratifikation af traktaterne på FN's møde på 

højt plan om retsstaten, der fandt sted i september. Den 7. juni 2012 ratificerede Østrig 

konventionen om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding fra 2006, mens Finland og 

Polen ratificerede konventionen fra 1997 om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel 

af personelminer samt om deres destruktion (Ottawakonventionen) henholdsvis den 9. januar 2012 

og den 27. december 2012. Som et resultat af disse ratifikationer er alle EU's medlemsstater nu 

parter i Ottawakonventionen. Der arbejdes allerede i en række medlemsstater på at ratificere 

konventionen om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding og andre konventioner inden 

for den humanitære folkeret, som er omfattet af de tilsagn, der er givet over for Den Internationale 

Røde Kors Komité (ICRC). 

I en række erklæringer, der blev fremsat over for FN i 2012, gentog EU betydningen af at 

gennemføre den humanitære folkeret. I en erklæring fremsat til FN's Sikkerhedsråd om 

beskyttelse af civile i væbnede konflikter (den 25. juni) gav EU udtryk for sin beklagelse over, at 

parter i væbnede konflikter ofte ikke opfylder deres forpligtelser under gældende humanitær 

folkeret, international menneskerettighedslovgivning og flygtningelovgivning til at respektere og 

beskytte civile. EU delte FN's generalsekretærs store bekymring over en række situationer, herunder 

i Afghanistan, Sydsudan, Sudan, Den Demokratiske Republik Congo og Somalia, hvor 

civilbefolkninger og især kvinder og børn, fortsat blev udsat for forskellige former for ekstrem vold. 

EU var meget bekymret over de humanitære konsekvenser af brugen af våben i tætbefolkede 

områder. Det havde noteret sig ICRC's synspunkt om, at brugen af eksplosive våben med et stort 

nedslagsområde bør undgås i tætbefolkede områder og opfordrede til at tackle dette spørgsmål på en 

mere systematisk og proaktiv måde. EU notede sig, at øget ansvarliggørelse er et vigtigt element for 

at få parter i væbnede konflikter til i højere grad at opfylde deres internationale forpligtelser og 

understregede, at de nationale myndigheder har det primære ansvar for at sikre ansvarliggørelse. EU 

konstaterede værdien af en øget anvendelse af undersøgelseskommissioner og 

undersøgelsesdelegationer og af at aflægge rapport om sådanne situationer til Den Internationale 

Straffedomstol. EU var fortaler for at etablere et miljø, hvor alle personer, institutioner og enheder 

drages til ansvar i henhold til love og procedurer, der er i overensstemmelse med gældende 

humanitær folkeret, og anbefalede, at alle stater deltager aktivt i ICRC's vedvarende bestræbelser på 

at forbedre overholdelsen af den humanitære folkeret. 
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I en erklæring af 22. oktober 2012 til FN's Generalforsamling 6. Komité om status for 

tillægsprotokollerne til Genèvekonventionerne understregede EU, at fremme og overholdelse af den 

humanitære folkeret er afgørende for at sikre beskyttelse af ofre i væbnede konflikter. EU 

opfordrede indtrængende stater, der er endnu ikke havde gjort det, til at tiltræde alle 

tillægsprotokollerne til Genèvekonventionerne. EU opfordrer alle parter til, når og hvor det er 

relevant, at overveje at trække på tjenesterne i Den Internationale Undersøgelseskommission, der 

blev nedsat i henhold til artikel 90 i tillægsprotokol nr. 1 fra 1977 til Genèvekonventionerne. I en 

erklæring af 9. november til den 4. Komité om praksis fra Israels side, der berører palæstinensiske 

folks menneskerettigheder, erindrede EU om, at den humanitære folkeret finder anvendelse i de 

besatte palæstinensiske områder, herunder den fjerde Genèvekonvention om beskyttelse af civile, 

og opfordrede til fuld overholdelse af den humanitære folkeret i denne sammenhæng. EU talte på 

Generalforsamlingen den 13. december om styrkelse af koordineringen af FN's humanitære bistand 

og katastrofebistand, hvor det opfordrede alle stater og parter til at opfylde deres forpligtelser under 

den humanitære folkeret og tilskyndede krigsførende parter til at beskytte det personale, der udfører 

lægelige opgaver, samt deres transportmidler, ejendom og faciliteter til lægebehandling, i 

overensstemmelse med alle relevante internationale love, herunder den humanitære folkeret. 

På FN-konferencen om en våbenhandelstraktat understregede Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater deres overbevisning om, at våbenoverførsler skal forbydes i tilfælde, hvor der er en 

tydelig risiko for, at våbnene vil blive brugt til alvorlige krænkelser af den internationale 

menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret. 
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EU opfordrede gentagne gange alle parter i den syriske konflikt til at overholde den humanitære 

folkeret. I Rådets konklusioner af 23. januar 2012 fordømte EU volden mod civile og opfordrede de 

syriske myndigheder til at garantere journalisters sikkerhed i deres land. I Rådets konklusioner af 

27. februar så EU med tilfredshed på FN's Generalforsamlings resolution om Syrien og beklagede 

dybt de talrige civile ofre, idet det opfordrede præsident Assad til straks at bringe drabene på civile 

til ophør. EU opfordrede alle parter til at respektere de humanitære organisationers 

upartiskhed og uafhængighed og fordømte de ulovlige angreb på lægepersonale, der bærer 

Røde Halvmånes symbol. Den 15. marts, der var årsdagen for opstanden, fordømte den 

højtstående repræsentant drabene på civile, fordrede øjeblikkelig humanitær adgang og krævede en 

undersøgelse af den uafhængige internationale undersøgelseskommissions resultater, der pegede på 

forbrydelser mod menneskeheden og andre grove menneskerettighedskrænkelser begået af regimet. 

I Rådets konklusioner af 23. marts udtrykte EU bekymring over den tiltagende forværring af den 

syriske civilbefolknings foruroligende humanitære situation og opfordrede indtrængende de syriske 

myndigheder til at give humanitære organisationer øjeblikkelig og uhindret adgang til alle områder i 

Syrien. EU udtrykte tilfredshed med vedtagelsen af Menneskerettighedsrådets resolution om 

menneskerettighedssituationen i Syrien og forlængelsen af mandatet for den uafhængige 

internationale undersøgelseskommission, og det understregede, at gerningsmændene til forbrydelser 

mod menneskeheden og andre grove menneskerettighedskrænkelser ikke må gå fri for straf. 

 

Den 27. maj fremsatte den højtstående repræsentant en erklæring, hvori hun på det kraftigste 

fordømte det syriske regimes massakre på over 90 mennesker af sin egen civilbefolkning. I Rådets 

konklusioner af 23. juli så EU med dyb bekymring på menneskerettighedssituationen og 

krænkelserne af den humanitære folkeret i Syrien. EU opfordrede alle parter til at respektere den 

humanitære folkeret og til at give fuld og sikker adgang for humanitære nødhjælpsarbejdere. I 

Rådets konklusioner af 15. oktober opfordrede EU indtrængende alle parter i konflikten til fuldt ud 

at leve op til deres juridiske og moralske forpligtelser til at beskytte civile og bekræftede sin støtte 

til den uafhængige internationale undersøgelseskommissions efterforskninger, herunder af påståede 

krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. I Rådets konklusioner af 10. december 

hilste EU FN's Generalforsamlings 3. Komités vedtagelse af resolutionen om Syrien velkommen og 

opfordrede FN's Sikkerhedsråd til at se nærmere på alle aspekter af situationen i Syrien, herunder 

muligheden for at indbringe sagen for Den Internationale Straffedomstol. 
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Hvad angår Den Demokratiske Republik Congo (DRC) fremsatte den højtstående repræsentant 

den 14. marts 2012 en erklæring, hvori hun hilste Den Internationale Straffedomstols dom i 

Lubanga Dyilo-sagen velkommen. Den 7. juni fordømte den højtstående repræsentant de væbnede 

styrkers drab på civile i Kivuregionen og mindede om, at EU er fast besluttet på, at straffrihed skal 

bekæmpes og gerningsmændene til forbrydelser stilles for en domstol. I Rådets konklusioner af 

25. juni bemærkede EU med bekymring forværringen af den sikkerhedsmæssige og humanitære 

situation i den østlige del af DRC og opfordrede indtrængende alle parter til at skabe adgang for 

humanitær bistand. I Rådets konklusioner i november blev denne opfordring gentaget, og det blev 

understreget, at alle, der er ansvarlige for vold mod civile, især kvinder og børn, bør holdes 

ansvarlige. 

 

I Rådets konklusioner af 14. maj 2012 om fredsprocessen i Mellemøsten erindrede EU om, at den 

humanitære folkeret finder anvendelse i de palæstinensiske områder, herunder den fjerde 

Genèvekonvention om beskyttelse af civile. I Rådets konklusioner af 9. november om 

fredsprocessen i Mellemøsten gav EU udtryk for, at det er alvorligt foruroliget over situationen i 

Gaza og Israel, det fordømte de bevidste angreb på sagesløse civile og opfordrede alle parter til 

fuldt ud at overholde den humanitære folkeret. 

 

I Rådets konklusioner af 23. januar 2012 mindede EU regeringen i Sudan om, at den har ansvaret 

for at beskytte alle civile på sit område, det opfordrede til fuldt samarbejde med ICC og påpegede 

vigtigheden af ansvarliggørelse for krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære 

folkeret. Den 3. marts fremsatte den højtstående repræsentant en erklæring, hvori hun noterede sig 

ICC's beslutning om at udstede en arrestordre mod den sudanske forsvarsminister, Abdelrahim 

Mohamed Hussein, for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, idet hun mindede 

om, at de forbrydelser, som det internationale samfund betragter som de allergroveste, ikke må 

forblive ustraffede. I Rådets konklusioner af 23. juli udtrykte EU bekymring over forværringen af 

den humanitære situation i Sydkordofan og Blå Nil og opfordrede kraftigt de sudanske 

myndigheder til at tillade øjeblikkelig og uhindret adgang for internationale humanitære 

organisationer. Den 18. oktober fordømte den højtstående repræsentant et angreb på en konvoj af 

UNAMID's fredsbevarende styrker og opfordrede Sudans regering til at sikre, at gerningsmændene 

retsforfølges. 
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I Rådets konklusioner af 23. april 2012 om Mali opfordrede Rådet alle parterne i konflikten til fuldt 

ud at overholde den humanitære folkeret og respektere menneskerettighederne og til at give 

øjeblikkelig og uhindret adgang for humanitær bistand. Rådet roste også nabolandene for deres 

bistand ifølge deres forpligtelser i henhold til humanitær folkeret. Den 17. maj udtrykte den 

højtstående repræsentant bekymring over, at oprørsstyrkernes kontrol over de nordlige områder i 

Mali forhindrer leveringen af nødvendig humanitær bistand, og opfordrede alle parter til at åbne 

humanitære korridorer. I Rådets konklusioner af 15. oktober bekræftede EU på ny, at det er fast 

besluttet på at hjælpe Mali til at løse krisen gennem vedvarende humanitære bestræbelser, og det 

mindede om forpligtelsen til at garantere alle humanitære aktører fri og uhindret adgang til udsatte 

befolkningsgrupper. 

 

EU fortsatte sin aktive tilgang i spørgsmålet om private militære virksomheder og 

sikkerhedsfirmaer og står ved sit tilsagn om at forebygge eller afhjælpe enhver form for krænkelse 

af menneskerettighederne, der kunne have en tilknytning til private militære virksomheders og 

sikkerhedsfirmaers aktiviteter. EU sætter stor pris på en åben og inklusiv debat for at gøre det 

muligt bedre at forstå kompleksiteten af drøftelserne i forbindelse med regulering og overvågning af 

samt kontrol med private militære virksomheders og sikkerhedsfirmaers aktiviteter. I denne 

henseende betragter EU Montreuxdokumentet som et nøgledokument, da det skitserer relevante 

internationale retlige forpligtelser og god praksis for stater, når det gælder private militære 

virksomheders og sikkerhedsfirmaers aktiviteter under væbnede konflikter. EU udtrykte sin 

offentlige støtte til Montreuxdokumentet den 26. juli 2012 og var den første internationale 

organisation, der gjorde dette. 

EU fortsatte også med aktivt at engagere sig i den åbne mellemstatslige FN-arbejdsgruppe 

vedrørende private militære virksomheder og sikkerhedsfirmaer, der er nedsat af FN's 

Menneskerettighedsråd og som afholdt sit andet møde den 13.-17. august 2012. I den forbindelse 

opfordrede EU desuden andre tredjelande til at udtrykke deres støtte til Montreuxdokumentet, da 

det yder et håndgribeligt bidrag til gennemførelsen af eksisterende internationale forpligtelser. 

 

EU-Udenrigstjenesten, der benytter sig af visse af disse virksomheders og firmaers tjenester, 

begyndte at gennemgå kontrakterne med dem for at sikre, at de til fulde overholder den humanitære 

folkeret og andre gældende bestemmelser, med henblik på at sikre ansvarliggørelse for eventuelle 

overtrædelser, der måtte forekomme. 
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EU fortsatte med at styrke sin opbakning til overholdelse af den humanitære folkeret inden for 

rammerne af den humanitære bistand i 2012. Kommissær Kristalina Georgieva fordømte ved 

flere lejligheder overtrædelser af den humanitære folkeret i forbindelse med væbnede konflikter 

som f.eks. i Syrien og Mali og opfordrede alle kombattanter til at overholde loven og til at beskytte 

de mennesker, der ikke deltager i fjendtlighederne, navnlig ved at garantere sikker adgang for 

neutrale humanitære organisationer. I sin tale den 6. november 2012 vedrørende den humanitære 

respons på den syriske krise understregede kommissær Georgieva, at alle parter i konflikten er 

bundet af den humanitære folkeret. Og i sin tale den 4. december 2012 på Norsk Flygtningeråds 

konference om principper i praksis og bevarelse af den humanitære indsats fremhævede hun, at de 

humanitære principper om medmenneskelighed, upartiskhed, neutralitet og uafhængighed er mere 

relevante end nogensinde før i den aktuelle kontekst, hvor nye aktører deltager i en humanitær 

respons. 

 

I 2012 finansierede EU et projekt gennemført af Norsk Flygtningeråd og Overseas Development 

Institute, der tog sigte på at undersøge, hvordan humanitære principper anvendes i praksis, med 

henblik på at styrke deres gennemførelse. I denne kontekst blev der i december 2012 i Bruxelles 

afholdt en højniveaukonference om humanitære principper. Kommissionen ydede også finansiel 

støtte til et andet projekt, gennemført af den schweiziske Foundation for Mine Action og Geneva 

Call, til uddannelse af væbnede ikkestatslige aktører i humanitær folkeret og internationale 

humanitære standarder. 

 

Endelig finansierede EU et finsk Røde Kors-projekt, der tog sigte på at udbrede kendskabet til 

humanitær folkeret og humanitære principper blandt europæiske humanitære organisationer og 

deres gennemførelsespartnere, der arbejder i konflikt- eller postkonfliktlande. 



 

 
9431/13  av/AV/hsm/bmc/BMC/gj 129 
 DG C   DA 

EU var fortsat bekymret for, at EU's ydelse af humanitær bistand kunne hindres af 

antiterrorlovgivning med eksterritorial virkning, der indeholder bestemmelser, som 

kriminaliserer materiel støtte til organisationer, der er opført på en liste, uanset disse aktioners 

humanitære karakter og uanset, at der ikke er nogen som helst intentioner om at støtte 

terrorhandlinger. I lyset af den amerikanske højesterets dom i sagen Holder mod Humanitarian Law 

Project, som bekræftede, at de bestemmelser i amerikansk ret, der forbyder tilbud om undervisning i 

humanitær folkeret til visse enheder, som er opført på en liste, er i overensstemmelse med 

forfatningen, fortsatte Kommissionen med at tage dette spørgsmål op med de amerikanske 

myndigheder på forskellige niveauer, bl.a. det amerikanske udenrigsministerium og 

justitsministerium. 

VI ARBEJDET MED BILATERALE PARTNERE 

EU vil sætte menneskerettighederne i centrum for sit forhold til alle tredjelande, herunder 

også sine strategiske partnere. 

 

Den første europæiske menneskerettighedsuge (3.-14. december 2012) i Brasilien 

 

For at markere den internationale menneskerettighedsdag (10. december), der også var den dag, hvor 

Den Europæiske Union modtog Nobels fredspris i 2012, tilrettelagde EU-delegationen i Brasilia en 

række kulturelle arrangementer, bl.a. et seminar for menneskerettighedsforkæmpere, film, debatter, 

lanceringen af en menneskerettighedsforkæmperpublikation og en gallakoncert. Arrangementerne 

blev tilrettelagt i samordning og samarbejde med netværket af nationale kulturinstitutioner i EU 

(EUNIC) og EU-medlemsstaterne i Brasilia og med det brasilianske menneskerettighedssekretariat 

(SDH), FN (herunder UNAIDS, UNFPA og UN Women-organisationer), det brasilianske 

Ministério Público og Brasilia Universitet. Arrangementerne havde et bredt 

menneskerettighedsfokus og også et festligt islæt. 

Et af de mest betydningsfulde arrangementer i ugens løb var seminaret for 

menneskerettighedsforkæmpere, som blev finansieret gennem EU-BR-fonden til fremme af 

sektordialog. Det samlede de mest repræsentative og bedst kendte menneskerettighedsforkæmpere i 

landet (der repræsenterede et bredt spektrum af anliggender; de er alle udsat for trusler og lever 

under beskyttelse), organisationer, der arbejder til deres forsvar, samt repræsentanter for 

beskyttelsesprogrammet for menneskerettighedsforkæmpere på både nationalt og delstatsniveau. 

Der var et bredt udvalg af deltagere, som gav eksplosive beskrivelser af, hvad det vil sige at leve et 

liv udsat for trusler. 
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31 Virkning i praksis gennem skræddersyede tilgange 

 

Punkt 31 "Virkning i praksis gennem skræddersyede tilgange" i EU's handlingsplan vedrørende 

menneskerettigheder og demokrati, der blev vedtaget i juni 2012, indeholder en forpligtelse til at 

"sikre grundig opfølgning på landestrategierne for menneskerettigheder ved hjælp af årlige 

fremskridtsrapporter og undersøgelser". 

EU's menneskerettighedsstrategier blev indført med det formål at opnå en mere målrettet og 

sammenhængende tilgang til menneskerettighedsspørgsmål i tredjelande. De er udformet for at 

skabe bedre forståelse for centrale udfordringer på menneskerettighedsområdet og for at fokusere 

EU-indsatsen på - både politiske og finansielle - nøgleprioriteter og dermed gøre denne indsats 

bedre skræddersyet til formålet og mere effektiv. 

Siden starten er der blevet udarbejdet over 140 landestrategier for menneskerettigheder, hvoraf 48 

blev endeligt godkendt af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) i 2012. I 

december 2012 blev der iværksat en proces til opfølgning og overvågning af gennemførelsen af 

landestrategierne for menneskerettigheder. 
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32 Større virkning gennem dialog 

EU værdsætter menneskerettighedsdialoger med tredjelande som et effektivt redskab i det bilaterale 

forhold og samarbejde til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, og det arbejdede videre 

på at øge deres effektivitet i 2012, navnlig gennem: 

 

• tættere forbindelser mellem menneskerettighedsdialoger og andre politikinstrumenter, 

særlig de nye landestrategier for menneskerettigheder, og også på andre politikområder, 

f.eks. omlægningen af den lokale dialog med Colombia til en hovedstadsbaseret dialog 

som led i den nye frihandelsaftale  

 

• styrkelse af dialogen og samarbejdet om menneskerettigheder med EU's strategiske 

partnere. I 2012 blev dialogerne med Brasilien og Mexico styrket med hensyn til 

indhold og format, idet der for første gang blev holdt højniveaumøder i Bruxelles. Der 

blev formaliseret en ny menneskerettighedsdialog med Sydafrika, og der blev indledt 

menneskerettighedskonsultationer med Sydkorea  

 

• anvendelse af bedste praksis for de forskellige formater af menneskerettighedsdialoger, 

herunder topmøder, især ved at forankre dem bedre i de samlede forbindelser med det 

pågældende tredjeland og ved at lægge vægt på opfølgningen af dialogerne gennem 

specifikke handlingsplaner, lovgivningsreformer og projekter, som EU kan støtte via 

sine instrumenter, herunder samarbejdsbistand. Menneskerettighedsdialoger i 

forbindelse med ENP-politikken fortsatte med at være bedste praksis 
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• nøje fastsættelse af dagsordenerne for menneskerettighedsdialogerne med fokus på det 

pågældende lands menneskerettighedssituation, herunder individuelle sager, og samtidig 

lydhørhed over for partnerlandes ønsker om at drøfte EU-interne 

menneskerettighedsspørgsmål, i tæt samarbejde med EU-medlemsstaterne. Multilaterale 

anliggender i FN og relevante regionale organisationer er nu faste punkter på 

dagsordenen for dialogerne. 

 

Som led i bedste praksis foregik der over en bred kam konsultationer med civilsamfundet, både på 

hovedkvarterniveau og i det pågældende land, og debriefinger efter dialogerne. Endvidere blev der i 

2012 afholdt 12 målrettede civilsamfundsseminarer som supplement til de officielle 

menneskerettighedsdialoger. 

 

I 2012 var der formelle menneskerettighedsdialoger eller underudvalgsmøder med følgende 

partnere: Den Afrikanske Union, Argentina, Armenien, Aserbajdsjan, Brasilien, Hviderusland, 

Cambodja, Chile, Kina, Colombia, Georgien, Indonesien, Jordan, Kirgisistan, Laos, Libanon, 

Mexico, Republikken Moldova, Marokko, Pakistan, Den Palæstinensiske Myndighed, Ukraine, 

Usbekistan og Vietnam. Der blev holdt menneskerettighedskonsultationer med Japan, Rusland og 

USA og kandidatlandene (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Montenegro 

og Tyrkiet). 

 

Det var i 2012 ikke muligt at holde møder i de etablerede menneskerettighedsdialoger med 

Egypten, Sri Lanka og Tunesien. Møderne med Algeriet, Indien, Israel, Laos, Tadsjikistan og 

Turkmenistan blev udsat til begyndelsen af 2013. Menneskerettighedsdialogen med Iran har været 

suspenderet siden 2006. 

 



 

 
9431/13  av/AV/hsm/bmc/BMC/gj 134 
 DG C   DA 

Der blev i hele årets løb holdt uformelle møder, navnlig ved brug af videokonferencer og i New 

York og Genève, med et stigende antal partnere om multilaterale menneskerettighedsspørgsmål og -

prioriteter. 

 

Endvidere har næsten alle de 79 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er parter i 

Cotonouaftalen, en dialog med EU på grundlag af artikel 8 i aftalen, der omfatter en løbende 

vurdering af udviklingen med hensyn til respekt for menneskerettighederne, de demokratiske 

principper, retsstaten og god regeringsførelse. I henhold til artikel 9 i Cotonouaftalen udgør 

respekten for menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten væsentlige 

elementer i aftalen og er som sådan underlagt tvistbilæggelsesklausulen i artikel 96, hvorefter der 

kan føres konsultationer med og træffes relevante foranstaltninger, herunder (som en sidste udvej) 

suspension af aftalen, over for det pågældende land. I 2012 fandt relevante foranstaltninger, 

herunder henvisninger til EIB-långivning, stadig anvendelse over for fem lande: Zimbabwe, Fiji, 

Guinea, Guinea-Bissau og Madagaskar. 

Desuden har flere medlemsstater i 2012 gennemført bilaterale dialoger med tredjelande. Disse 

bilaterale dialoger støtter EU's rammer for menneskerettighedsdialoger og bidrager hertil med 

elementer af medlemsstaternes egne erfaringer og egen ekspertise, f.eks. for så vidt angår 

vellykkede demokratiske overgange. 

33 Effektiv brug af og samspil mellem EU's eksterne politikinstrumenter 

 

Menneskerettighedsklausulen blev ikke brugt som grundlag for nye restriktive foranstaltninger 

over for tredjelande i 2012. Der blev indledt en debat om udarbejdelse af kriterier for anvendelse af 

menneskerettighedsklausulen, der vil tage hensyn til Europa-Parlamentets og civilsamfundets krav 

om en mere konsekvent og sammenhængende anvendelse af klausulen i forhold til alle 

partnerlandene. 
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VII ARBEJDET GENNEM MULTILATERALE INSTITUTIONER 

34 Fremme effektiv multilateralisme - 35 Effektiv byrdedeling i FN-sammenhæng 

 

EU er fuldt forpligtet på et stærkt og effektivt multilateralt menneskerettighedssystem, der fremmer 

videreudvikling og universel anvendelse af universelle menneskerettighedsstandarder. EU fremfører 

aktivt sine menneskerettighedsprioriteter i både FN's Generalforsamlings 3. Komité og i 

Menneskerettighedsrådet, og det involverer sig i stigende grad med lande fra alle regioner om 

initiativer, der yder et ægte bidrag til at beskytte og fremme menneskerettighederne. I handling 34 i 

EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati fra 2012 forpligter EU sig til at 

gøre sin deltagelse i disse fora endnu mere effektiv gennem en årlig tilgang og systematisk outreach 

hvad angår EU's prioriteter i FN og gennem styrkelse af det eksisterende byrdedelingssystem med 

medlemsstaterne. 

 

FN's Generalforsamlings 67. samling 

 

Mødet i 3. Komité for Sociale, Humanitære og Kulturelle spørgsmål under FN's Generalforsamlings 

67. samling varede formelt fra den 8. oktober til den 28. november, og resultaterne heraf blev 

bekræftet på FN's plenarmøde i december 2012. 

 

Ved mødets afslutning havde komitéen vedtaget 61 resolutioner, heraf 15 efter afstemning. 

Det lykkedes EU at nå sine vigtigste mål for mødet: alle fem EU-initiativer blev vedtaget af 

3. Komité med vigtige resultater. 
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En resolution om et moratorium for dødsstraf, der blev præsenteret af en bred tværregional koalition 

og havde det højeste antal medsponsorer nogensinde, blev vedtaget med flere stemmer for end 

tidligere år, hvilket bekræfter tendensen i retning af afskaffelse. 

 

En resolution om menneskerettighederne i Myanmar/Burma blev vedtaget ved konsensus for første 

gang siden 2005 på baggrund af reformer i landet og efter EU's engagement i forhold til dette land. 

Det hilste fremskridtet velkommen, men gjorde opmærksom på de menneskerettighedsproblemer, 

der stadig findes i landet, herunder de resterende politiske fanger, volden mod og diskriminationen 

af rohingyaer og situationen i de etniske områder. 

 

Der blev sammen med Japan taget initiativ til en omfattende tekst om de vedvarende 

menneskerettighedskrænkelser i Nordkorea, og resolutionen blev også vedtaget uden afstemning, 

hvilket var en overraskende, men glædelig udvikling. 

 

EU rejste igen spørgsmålet om religions- og trosfrihed i Komitéen, og der blev vedtaget en 

omfattende menneskerettighedsbaseret tekst ved konsensus. Det lykkedes at styrke en resolution fra 

OIC (Den Islamiske Samarbejdsorganisation) om bekæmpelse af intolerance, negative stereotyper, 

stigmatisering, diskrimination, tilskyndelse til vold og vold, selv om der var langvarige 

forhandlinger for at finde en acceptabel formulering på baggrund af reaktionerne på en 

internetbaseret video og tegnefilm lige inden mødets start. 

 

Det lykkedes EU og Grulac (Gruppen af Latinamerikanske og Caribiske Lande) at opnå konsensus 

om en resolution om børns rettigheder, der satte fokus på børn af oprindelige folk og også udvidede 

mandatet for generalsekretærens særlige repræsentant for vold mod børn, samtidig med at 

finansieringen blev bragt ind under FN's almindelige budget. 
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EU støttede også kraftigt landeresolutioner vedrørende Iran og Syrien, der blev vedtaget ved 

afstemning, dog uden nogen afværgeforslag i 2012. Den canadiske resolution vedrørende Iran, der 

blev støttet af EU, blev vedtaget med over 80 stemmer for, hvilket afspejlede den fortsatte støtte til 

initiativet. Resolutionen vedrørende menneskerettighederne i Syrien blev forelagt af en bred 

tværregional gruppe ledet af arabiske lande og blev vedtaget med den kraftigste støtte til dato for en 

landeresolution (med afstemning) i 3. Komité. 

 

Komitéen gjorde fremskridt i forbindelse med andre EU-prioriteter, f.eks. fremme af ligestilling 

mellem kønnene og af kvinders muligheder, idet den uden afstemning vedtog en resolution om 

afskaffelse af alle former for vold mod kvinder1 og den første resolution nogensinde fra FN's 

Generalforsamling, der fordømmer og sigter mod at bringe kvindelig kønslemlæstelse til ophør. 

 

EU stod samlet hvad angår det overvældende flertal af afstemninger om resolutioner (13 ud af 15) 

og arbejdede sammen med tredjelande for at forbedre de tekster, der blev behandlet i Komitéen, 

f.eks. resolutionen om racisme. De resultater, som EU opnåede i FN's 67. Generalforsamlings 

3. Komité, repræsenterede et betydeligt teamwork, hvor næsten alle medlemsstaterne deltog i 

byrdedelingen og mange (12) i forelæggelsen af nationale initiativer2. EU stod også sammen i 

forbindelse med outreach og lobbyvirksomhed. 

 

EU's bestræbelser på at samle støtte til LGBT-spørgsmål fortsatte gennem tilrettelæggelsen af et 

tværregionalt sidearrangement på højt niveau om betydningen af lederskab i bekæmpelsen af 

homofobi; dette arrangement havde deltagelse af FN's generalsekretær. 

 

                                                 
1 Med støtte fra over 100 medsponsorer fra alle regioner. 
2 Intensivering af indsatsen for at afskaffe alle former for vold mod kvinder (NL + FR), tortur 

og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (DK), 
Torturkomitéen (DK), den internationale konvention om afskaffelse af alle former for 
racediskrimination (SI + BE), menneskerettigheder og retspleje (AT), udenretslige, 
summariske eller vilkårlige henrettelser (SE), den internationale konvention om beskyttelse af 
alle personer mod tvungen forsvinding (ARG, FR og MO), styrkelse af FN's program 
vedrørende kriminalitetsforebyggelse og strafferetspleje (IT), tilbagelevering af kulturgoder 
til oprindelseslandene (EL), konventionen om rettigheder for personer med handicap og den 
valgfrie protokol hertil (SE, MX og NZ), Komitéen for Barnets Rettigheder (SI og Costa 
Rica) og FN's Højkommissær for Flygtninge (de nordiske lande). 
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FN's Menneskerettighedsråd 

EU var igen meget aktivt på de tre ordinære møder i Menneskerettighedsrådet i 2012 såvel som på 

dets ekstraordinære møde om situationen i Syrien. Dette land fortsatte hele året med at stå højt oppe 

på Menneskerettighedsrådets dagsorden, idet der blev vedtaget resolutioner om Syrien på hvert 

møde; to af disse blev forelagt af EU. Undersøgelseskommissionen vedrørende Syrien fik sit 

mandat forlænget indtil marts 2013. 

På Menneskerettighedsrådets møde i marts forelagde EU også resolutioner om Myanmar/Burma og 

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (sammen med Japan), der begge forlængede mandaterne 

for de respektive særlige rapportører, samt initiativer vedrørende religions- og trosfrihed og børns 

rettigheder (med Grulac); alle blev vedtaget ved konsensus. EU støttede endvidere en resolution, 

der forlængede mandatet for den særlige rapportør om Iran. 

 

I juni foreslog EU med succes indførelsen af et nyt landemandat, der fik tværregional støtte, og en 

særlig rapportør om situationen i Hviderusland blev udnævnt i september. Menneskerettighedsrådet 

udnævnte også en særlig rapportør om Eritrea med EU-støtte og forlængede mandaterne for de 

uafhængige eksperter vedrørende Haiti, Elfenbenskysten og Somalia. 

 

Menneskerettighedsrådet behandlede også andre landesituationer, herunder Tunesien (den positive 

udvikling blev fremhævet i EU's erklæring til punkt 10 om teknisk samarbejde). Hvad angår 

Bahrain støttede de fleste EU-medlemsstater en schweizisk ledet tværregional erklæring (punkt 4), 

der udtrykte bekymring over menneskerettighedssituationen og kraftigt opfordrede til 

gennemførelse af henstillingerne fra den uafhængige undersøgelseskommission vedrørende Bahrain 

og til samarbejde med OHCHR. Udsendelsen af en undersøgelsesmission angående israelske 

bosættelser viste sig at sætte EU's enhed på prøve. 
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Det var bemærkelsesværdigt, at der på Menneskerettighedsrådets møder i 2012 var stor spredning i 

initiativtagerne til landespecifikke initiativer, blandt dem den afrikanske gruppe eller en gruppe af 

afrikanske lande, og at det syriske initiativ siden september har været ledet af en arabisk anført 

gruppe. 

 

EU støttede også Menneskerettighedsrådets vigtige tematiske arbejde. Det støttede aktivt et panel, 

som er etableret for at øge opmærksomheden omkring vold og diskrimination på grund af seksuel 

orientering og kønsidentitet, og som var vellykket til trods for, at OIC udvandrede. EU engagerede 

sig også konstruktivt i forbindelse med resolutioner om vold mod kvinder og diskrimination af 

kvinder. EU fortsatte med at forsvare ngo'ers deltagelse i FN-møder og talte imod gengældelses-

aktioner mod menneskerettighedsforkæmpere, herunder dem, der samarbejder med FN-

menneskerettighedsmekanismer. 

 

Herudover fremmede flere EU-medlemsstater, individuelt eller i samarbejde med tredjelande, med 

held tematiske initiativer (f.eks. vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet, 

menneskehandel, vilkårlig tilbageholdelse, retten til uddannelse, ytringsfrihed og internettet, internt 

fordrevne (IDP) og militærnægtelse af samvittighedsgrunde). 

EU arbejdede også for at fokusere Menneskerettighedsrådets opmærksomhed på initiativer, der yder 

et ægte bidrag til beskyttelse og fremme af menneskerettighederne. Det tog således kontakt til 

tredjepartnere angående potentielt problematiske initiativer (f.eks. Cubas resolution om retten til 

fred) og forsvarede menneskerettighedernes universelle gyldighed og anvendelse i forbindelse med 

en resolution om traditionelle værdier, selv om afstemningsresultatet forblev nedslående. 

EU udvidede også sine offentlige diplomatiske aktiviteter og var medarrangør af flere møder, f.eks. 

sidearrangementet om forkæmpere for kvinders menneskerettigheder, som det tilrettelagde sammen 

med Brasilien, og som havde god deltagelse. 
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På alle tre møder lykkedes det EU at opretholde sin enhed, bortset fra at der var stemmesplittelse 

angående israelske bosættelser og de russiske ændringer til resolutionen om Libyen. EU benyttede 

sig imidlertid af enhver lejlighed til i fællesskab såvel som bilateralt at tilskynde Israel til at 

genoptage dialogen med Menneskerettighedsrådet og OHCHR, efter at landet havde suspenderet 

forbindelserne i forlængelse af etableringen af en undersøgelsesmission om israelske bosættelser på 

mødet i marts. EU slog også til lyd for den universelle regelmæssige gennemgangs universalitet og 

tilskyndede Israel til at samarbejde med mekanismen. 

 

Selv om EU-budgettet omfatter et årligt bidrag til OHCHR's budget til støtte for kontorets 

målrettede indsatser, er bistanden i 2012 en del af et særligt ad hoc-bidrag på 10 mio. EUR til 

kontorets budget. Denne ad hoc-bistand gjorde det muligt for OHCHR på et afgørende tidspunkt at 

håndtere den uforudsete stigning i arbejdsbyrden for så vidt angår Nordafrika og Asien og i et vist 

omfang at opveje nedgangen i det finansielle bidrag fra FN-medlemskabet. 

36 Styrkede regionale menneskerettighedsmekanismer 

 

EU videreudviklede sin indsats til støtte for regionale menneskerettighedsmekanismer i 2012. 

 

Menneskerettighedsdialogen med Den Afrikanske Union blev genoplivet takket være et 

højniveaumøde i november, der fra AU-side blev ledet af den nye AU-kommissær for politiske 

anliggender Abdullahi og fra EU-side af EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, 

Stavros Lambrinidis. Der blev opnået enighed om at fremme samarbejdet med henblik på 

afskaffelse af dødsstraf, om gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (kvinder, fred 

og sikkerhed) og om fælles uddannelsesmoduler vedrørende køn, børn og menneskerettigheder 

møntet på fredsbevarende missioner. 

 

Der blev indledt et menneskerettighedssamarbejde med Den Arabiske Liga (LAS) på grundlag af 

EU's og LAS' Cairoerklæring af 13. november 2012. Det fælles arbejdsprogram, der blev vedtaget 

på samme møde, omfatter samarbejde om menneskerettigheder med fokus på dialog og udveksling 

af knowhow om gennemførelsen af internationale menneskerettighedsstandarder, udvikling af LAS-

menneskerettighedsmekanismerne og integration af menneskerettighederne i LAS-aktiviteter. 
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I sine bilaterale dialoger med latinamerikanske lande gentog EU betydningen af uafhængige 

regionale mekanismer og behovet for at fastholde det interamerikanske menneskerettighedssystems 

resultater og integritet. 

 

Dialogen med OIC blev fortsat, navnlig på baggrund af gennemførelsen af 

Menneskerettighedsrådets resolution 16/18 og andre konsensusresolutioner om bekæmpelse af 

religiøs intolerance og om religions- og trosfrihed. 

 

Der blev udviklet et konkret samarbejde om ratificering af internationale 

menneskerettighedsinstrumenter med Stillehavsøernes Forum gennem et EIDHR-finansieret 

projekt. 

 

EU tilskyndede til og fulgte nøje ASEAN's vedtagelse af et menneskerettighedscharter og 

opfordrede til respekt for internationale menneskerettighedsstandarder. 

 

Endelig blev der kraftigt tilskyndet til og foretaget nyttige udvekslinger af erfaringer om regionale 

mekanismers gennemførelse af universelle menneskerettighedsstandarder i december i Bruxelles i 

forbindelse med det 14. årlige EU-ngo-forum, der beskæftiger sig med regionale mekanismers rolle 

og deres samarbejde med civilsamfundet. Denne lejlighed blev udnyttet af de mange regionale 

mekanismer, der var repræsenteret. Forummet, der blev åbnet af EUSR Lambrinidis, modtog bidrag 

fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, Europarådets 

menneskerettighedskommissær, Niels Muiznieks, formanden for Den Afrikanske 

Menneskerettighedskommission, Dupe Atoki, formanden for Europa-Parlamentets Underudvalg om 

Menneskerettigheder, Barbara Lochbihler, næstformanden for Det Internationale 

Menneskerettighedsforbund (FIDH), Arnold Tsunga, og mange repræsentanter for civilsamfundet 

og regionale mekanismer såsom OAS, OSCE, ASEAN, Den Arabiske Liga (LAS) og Den Islamiske 

Samarbejdsorganisation (OIC). 
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Europarådet 

 

Samarbejdet mellem EU og Europarådet blev yderligere uddybet i 2012. Siden indgåelsen af 

aftalememorandummet i 2007 har de to organisationer haft regelmæssige kontakter på både politisk 

og arbejdsniveau, idet samarbejdet om menneskerettigheder, retsstat og demokratisering er kernen i 

deres forbindelser. 

 

Med henblik på fremme af beskyttelsen af grundlæggende rettigheder i EU gav Lissabontraktaten 

EU mandat til at tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention (EMK). Aftaleudkastet på 

ekspertniveau fra 2011 blev drøftet yderligere i EU i Gruppen vedrørende Grundlæggende 

Rettigheder, da der i forbindelse med visse følsomme aspekter af tiltrædelsen skal tages hensyn til 

de særlige træk ved EU's institutionsopbygning. I juni 2012 blev forhandlingerne genoptaget på 

grundlag af ændringsforslag fra EU. 

Kommissionens formand, den højtstående repræsentant, der også er næstformand i Kommissionen, 

og relevante kommissærer mødtes regelmæssigt med højtstående embedsmænd fra Europarådet, 

herunder generalsekretæren og menneskerettighedskommissæren. EU påskønnede navnlig arbejdet i 

Europarådets ekspertorganer i forbindelse med vejledning af Europarådets medlemsstater, når det 

gælder menneskerettighedsstandarder, og overvågning af deres overholdelse. 

Som hvert år holdt EU også i 2012 årlige konsultationer med Europarådet om sin udvidelsespakke. I 

november 2012 holdt EU tillige konsultationer med Europarådet og dets overvågningsorganer under 

udarbejdelsen af de årlige ENP-fremskridtsrapporter. EU havde fortsat et godt samarbejde med 

Europarådets menneskerettighedskommissær, og der blev etableret direkte og regelmæssige 

kontakter med den nyudnævnte EUSR for menneskerettigheder. 
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EU er fortsat en vigtig bidragyder til Europarådets virksomhed gennem finansiering af fælles 

programmer og aktiviteter. EU og Europarådet har gennemført et stigende antal fælles programmer 

på retsstats-, demokrati- og menneskerettighedsområdet, der nåede op på et beløb på 101 mio. EUR 

i 2012 (medfinansieret af EU med gennemsnitligt 89 %). Efter de lovende resultater af Europarådets 

facilitet for det østlige partnerskab iværksatte EU i 2012 EU's og Europarådets program til styrkelse 

af demokratiske reformer i det sydlige Middelhavsområde (4,8 mio. EUR over 30 måneder), som 

fremmer fremskridt med hensyn til menneskerettigheder, retsstat og demokratisering i landene i det 

sydlige Middelhavsområde i overensstemmelse med ånden i EU's moderniserede europæiske 

naboskabspolitik. Der blev gennemført en lignende styrket samarbejdstilgang med landene i 

Centralasien med det formål at støtte fremskridt hen imod pluralistisk demokrati og god 

regeringsførelse. Inden for rammerne af EU's retsstatsinitiativ for Centralasien er der forberedelser i 

gang til opfølgning af et regionalt fælles program i Venedigkommissionsregi, der tager sigte på at 

udvikle lovgivning og domstolspraksis. I EU's strategigennemgang for Centralasien nævnes det 

specifikt, at Europarådets naboskabspolitik yder vigtig støtte til sikkerheden og stabiliteten i 

regionen. 

 

OSCE 

 

EU støttede fortsat kraftigt og bidrog betydeligt til OSCE's arbejde i 2012. Med næsten halvdelen af 

OSCE's medlemskab, der steg yderligere i 2012, idet Mongoliet blev den 57. deltagerstat, fortsatte 

EU med at støtte OSCE's bestræbelser på at forbedre sikkerheden gennem alle tre dimensioner af 

organisationens arbejde: 

• den politisk-militære dimension 

• den økonomiske og miljømæssige dimension 

• den menneskelige dimension. 
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Hvad angår den menneskelige dimension blev der under det irske formandskab i 2012 opnået 

blandede resultater. For andet år i træk kunne Ministerrådet i Dublin i december 2012 trods store 

bestræbelser fra formandskabets og EU's side ikke nå til konsensus om at vedtage 

ministerafgørelser om den menneskelige dimension, især fordi visse deltagende stater var imod på 

ny at bekræfte eksisterende tilsagn eller styrke OSCE's arbejde på området mediefrihed, tolerance 

og ikkediskrimination samt forenings- og forsamlingsfrihed. Trods manglende fremskridt vil EU i 

OSCE's fora fortsætte med at fremme ytringsfriheden og mediefriheden, både online og offline, tale 

for journalisters sikkerhed og styrke forsamlings- og foreningsfriheden. 

 

På grund af de deltagende staters divergerende holdninger viste det sig ikke at være muligt at 

afslutte den gennemgang af arrangementerne i forbindelse med den menneskelige dimension med 

det formål at forbedre planlægningen og opfølgningen heraf, som var blevet indledt af det 

schweiziske formandskab for udvalget vedrørende den menneskelige dimension, og som blev 

fortsat af formandskabet for OSCE med kraftig EU-støtte. Ikke desto mindre er EU af den 

opfattelse, at den måde, hvorpå gennemførelsen af OSCE's forpligtelser følges på nuværende 

tidspunkt, er tilfredsstillende, forudsat at der er politisk vilje: formatet er ikke det egentlige 

problem. 

 

EU fortsatte med at bruge de ugentlige møder i OSCE's Permanente Råd og de månedlige møder i 

udvalget vedrørende den menneskelige dimension til at gennemgå de 57 OSCE-deltagerstaters 

menneskerettighedsforpligtelser og til at indlede åbne og ærlige debatter om deres gennemførelse. 

En række af EU's bekymringer med hensyn til menneskerettighederne og de grundlæggende 

frihedsrettigheder, bl.a. journalisters sikkerhed, LGBTI-personers rettigheder og civilsamfundets 

rettigheder generelt, blev fremhævet i sådanne fora. 
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EU deltog også i OSCE-seminaret i relation til den menneskelige dimension om retsstatsrammen 

for bekæmpelse af menneskehandel (14.-16. maj i Warszawa) og i de tre supplerende møder i 

relation til den menneskelige dimension om bekæmpelse af racisme, intolerance og diskrimination i 

samfundet gennem sport (19.-20. april i Wien), om valg (12. juli i Wien) og om forsamlings- og 

foreningsfrihed (8.-9. november i Wien) såvel som i formandskabets konference om internetfrihed 

(18.-19. juni i Dublin). Endvidere tilrettelagde EU-delegationen i Wien og EU's Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder et symposium om forbedring af romaers og sintis situation i EU. Dette 

gav EU lejlighed til at støtte og forme emner, som EU prioriterer i OSCE, såsom mediefrihed, 

herunder på internettet, forsamlings- og foreningsfrihed og alle former for tolerance og 

ikkediskrimination. 

 

I maj 2012 bidrog EU til at opnå enighed om OSCE's rolle i forbindelse med facilitering af det 

serbiske valg i Kosovo. 

 

Det årlige møde til gennemførelse af den menneskelige dimension fandt sted fra den 24. september 

til den 6. oktober i Warszawa. EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, Stavros 

Lambrinidis, fremsatte EU's indlæg på åbningsmødet og havde konsultationer med sine kolleger fra 

andre fora og med civilsamfundsorganisationer, hvis tilstedeværelse på mødet til gennemførelse af 

den menneskelige dimension gør dette forum unikt. EU deltog aktivt i arbejdsmøderne, der gav de 

deltagende stater og civilsamfundet lejlighed til at gennemgå deres forpligtelser i forbindelse med 

den menneskelige dimension og fremsætte anbefalinger. Ved denne lejlighed medsponsorerede EU-

Udenrigstjenesten også sammen med flere medlemsstater med succes et sidearrangement om 

bekæmpelse af hadforbrydelser mod LGBTI. 

 

EU fortsatte sin tætte interaktion med OSCE's strukturer gennem EU-delegationen i Wien og 

målrettede udvekslinger på hovedkvarterniveau, især om spørgsmål vedrørende valgobservation 

med ODIHR, med OSCE's sekretariat såvel som med repræsentanten for frie medier. 
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EUROPA-PARLAMENTETS BIDRAG TIL EU'S ÅRSBERETNING OM MENNESKERETTIGHEDER OG 
DEMOKRATI I VERDEN I 2012 
 

Europa-Parlamentet (EP) er fortsat forpligtet på at fremme menneskerettigheder og demokratiske 

principper. I løbet af 2012 blev krænkelser af menneskerettighederne drøftet på flere 

plenarforsamlinger og var genstand for forskellige parlamentsbeslutninger. Menneskerettighederne 

er også en integreret del af det arbejde, som formanden for Europa-Parlamentet udfører, og han har 

rejst relevante spørgsmål både i offentlige erklæringer og på sine møder på højt niveau i årets løb. 

På udvalgsniveau i Europa-Parlamentet behandles spørgsmål vedrørende menneskerettigheder på 

verdensplan specifikt i Udenrigsudvalgets Underudvalg om Menneskerettigheder (DROI). 

Underudvalget har tætte arbejdsforbindelser med EU-Udenrigstjenesten, andre EU-institutioner og 

ngo'er vedrørende menneskerettigheder. DROI havde i 2012 sine første formelle udvekslinger af 

synspunkter med den nye særlige EU-repræsentant for menneskerettigheder, og de vil danne 

grundlag for regelmæssige konsultationer vedrørende EU's menneskerettighedspolitik. Via 

briefinger og debriefinger for lukkede døre har Underudvalget om Menneskerettigheder fulgt de 

menneskerettighedsdialoger og -konsultationer, som EU-Udenrigstjenesten fører med tredjelande. 

DROI var i kraft af sine øgede proceduremæssige beføjelser i stand til at påtage sig udarbejdelsen af 

flere parlamentsbetænkninger i 2012, herunder den årlige betænkning om menneskerettighederne 

samt betænkninger om andre større spørgsmål af betydning, såsom EU's 

menneskerettighedsstrategi, og den økonomiske krises konsekvenser for menneskerettighederne. I 

årets løb har man i forbindelse med DROI-høringer, der ofte tilrettelægges i samarbejde med andre 

relevante udvalg eller interparlamentariske delegationer, budt flere af FN's særlige rapportører om 

menneskerettigheder samt fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere velkommen. 
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Europa-Parlamentet søger også at integrere menneskerettigheder i sit arbejde i overensstemmelse 

med traktaterne, som proklamerer, at de universelle menneskerettigheder og demokrati er Unionens 

grundlæggende værdier og de centrale principper og mål i EU's udenrigspolitik. Denne 

prioritetsopgave har mange dimensioner. Menneskerettighedsspørgsmål drøftes i Udenrigsudvalget 

(AFET) ved behandlingen af parlamentsbetænkninger om EU's udenrigspolitik eller af forskellige 

typer internationale aftaler, herunder menneskerettighedsbestemmelser. Kommercielle aftaler og 

handelsaftaler, herunder menneskerettighedsbestemmelser, behandles i Udvalget om International 

Handel (INTA). Udviklingsudvalget (DEVE) og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 

(FEMM) beskæftiger sig også regelmæssigt med menneskerettighedsaspekter af EU's 

udenrigspolitik inden for deres respektive kompetenceområder. Formændene for AFET og DEVE 

deler formandskabet for Koordineringsgruppen for Demokratistøtte og Valg (DEG), som har 

udvidet sit mandat, så det nu ud over valgobservation også omfatter opfølgning af valg og 

støtteaktiviteter til fordel for demokratiet generelt. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige 

og Indre Anliggender (LIBE) er den vigtigste aktør på området for grundlæggende rettigheder i EU, 

og det har et vigtigt ansvar vedrørende de eksterne aspekter af EU's interne politikker, f.eks. inden 

for migrations- og asylpolitikker. Forfatningsmæssige og juridiske spørgsmål behandles i Udvalget 

om Konstitutionelle Anliggender (AFCO) og Retsudvalget (JURI), herunder EU's tiltrædelse af den 

europæiske menneskerettighedskonvention, som også vil have konsekvenser for/indvirkning på 

EU's eksterne forbindelser. Europa-Parlamentets interparlamentariske delegationer rejser selv 

regelmæssigt menneskerettighedsspørgsmål med deres samtalepartnere. 

 

Blandt de forskellige politiske spørgsmål, som Europa-Parlamentet fokuserede på i 2012, kan 

følgende nøglespørgsmål især nævnes: 
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EU's menneskerettighedspolitik 
 

Europa-Parlamentet har anerkendt og set med tilfredshed på det forhold, at der i 2012 blev åbnet et 

nyt kapitel i EU's menneskerettighedspolitik med vedtagelsen af EU's strategiske ramme og 

handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati. Revisionen blev foretaget på grundlag af 

Europa-Kommissionens og den højtstående repræsentants fælles meddelelse fra december 2011 

med titlen "Menneskerettigheder i centrum for EU's optræden udadtil – en mere effektiv tilgang". 

Europa-Parlamentet hilste meddelelsen velkommen og besluttede at fremlægge sin holdning til 

revisionen i en initiativbetænkning. 

 

Parlamentet talte for en gennemgribende revision af EU's menneskerettighedspolitikker og gav sin 

tilslutning til Rådets tilgang med tre søjler, der omfatter udarbejdelse af et strategidokument, 

fastlæggelse af en handlingsplan og udnævnelse af en særlig EU-repræsentant for 

menneskerettigheder. EP havde længe efterspurgt en mere effektiv, synlig og sammenhængende 

indsats inden for EU's menneskerettighedspolitik og opfordret til udnævnelsen af en særlig EU-

repræsentant (EUSR) for menneskerettigheder i tidligere årsberetninger. 

 

EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder 
 

Allerede i Parlamentets årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2010, der 

blev vedtaget i april 2012, blev en række overvejelser vedrørende revisionen behandlet, og 

opfordringen til udnævnelsen af en EUSR blev gentaget. Efter Rådet for Udenrigsanliggenders 

vedtagelse af menneskerettighedspakken i juni satte Parlamentets årsberetning om 

menneskerettigheder og demokrati i verden i 2011, der blev vedtaget i december 2012, streg under 

nødvendigheden af at bevare momentum gennem en effektiv gennemførelse og ambitiøs indsats, 

herunder en henstilling om udnævnelse af en EUSR for Tibet, en midtvejsevaluering af den nye 

menneskerettighedspakke, navnlig handlingsplanen, og af, at Parlamentet høres i vidt omfang og 

underrettes regelmæssigt, og at civilsamfundet inddrages i gennemførelsen af pakken. 
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Med henblik på fremlæggelse af sine synspunkter om spørgsmålet vedtog EP den 13. juni 2012 en 

henstilling til Rådet om EUSR'en, hvori der tales for et stærkt, uafhængigt og fleksibelt mandat, og 

hvori det understreges, at mandatet bør være i fuld overensstemmelse med principperne om 

menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed. 

 

Selv om Parlamentets holdning overvejende var i overensstemmelse med Rådets forslag, anbefalede 

EP også en række elementer til mandatet, som viste en forskel i forhold til Rådets oprindelige 

udkast til mandat. Nogle af disse var afspejlet i det endelige mandat, som blev vedtaget af 

Udenrigsrådet. Navnlig foreslog EP et toårigt mandat og forlangte passende økonomiske og 

menneskelige ressourcer for at sikre, at EUSR'en kan arbejde effektivt. Henstillingen afspejlede 

også EP's tilskyndelse til, at ansvarligheden af EU's politikker på dette område styrkes. EP 

understregede sit ønske om at spille en passende rolle i udnævnelsesproceduren og opsynet med 

mandatet i hele den periode, hvor mandatet er gældende, og indbød EUSR'en til en udveksling af 

synspunkter efter udnævnelsen. Dette fandt sted på EUSR'ens første dag i embedet den 3. 

september 2012 og gav ham en mulighed for offentligt at redegøre for sin vision og sine prioriteter 

for mandatperioden. I henstillingens tekst insisteres der også på, at EU's særlige repræsentant for 

menneskerettigheder regelmæssigt bør aflægge beretning til de relevante udvalg i Europa-

Parlamentet om menneskerettighedssituationen i verden og status for gennemførelsen af mandatet. 
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Revision af EU's menneskerettighedsstrategi 
 

I Europa-Parlamentets bestræbelser på at give sit eget bidrag til revisionsprocessen vedtog det i 

2012 en initiativbetænkning om spørgsmålet. Europa-Parlamentet var meget opsat på at få 

gennemført en grundig og systematisk revision for at nå frem til en samlet strategi om EU's 

menneskerettighedspolitikker, som det fremgår af valget af titel. 

 

Gennem hele revisionsprocessen fremhævede Europa-Parlamentet alle EU-institutioners og 

medlemsstaters fælles og udelelige ansvar for at beskytte og fremme menneskerettighederne i hele 

verden og understregede sit ønske om at blive tæt tilknyttet denne ændrede politiske ramme og 

opsynet med dens gennemførelse. På dette grundlag talte det for en fælles interinstitutionel 

erklæring om menneskerettigheder, der forpligter alle institutionerne til fælles grundlæggende 

principper og mål. Dette blev beklageligvis ikke opnået. 

 

Der blev dannet en uformel kontaktgruppe, der skal drøfte igangværende arbejde med revisionen og 

udarbejdelsen af den strategiske ramme og handlingsplanen. Denne kontaktgruppe viste sig at være 

et nyttigt forum, der fortsatte sit arbejde selv efter vedtagelsen af "menneskerettighedspakken" i juni 

og blev betroet opfølgningen af handlingsplanen, jf. Europa-Parlamentets betænkning. 

 

Parlamentet lagde særlig vægt på behovet for bedre sammenhæng og konsekvens i alle politikker i 

EU's foranstaltninger udadtil og med andre politikker. Europa-Parlamentet opfordrede EU til at 

omsætte ord til handling og gennemføre de tilsagn, der er givet, hurtigt og på en gennemsigtig 

måde, og understregede, at den strategiske ramme og handlingsplanen udgør et fundament og ikke 

et loft for EU's menneskerettighedspolitik. Det opfordrede også indtrængende Kommissionen og 

EU-Udenrigstjenesten til at indfri løftet om en "menneskerettighedsbaseret tilgang" i hele 

udviklingssamarbejdsprocessen. 
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Europa-Parlamentets betænkning omhandlede også spørgsmålet om internationale aftaler og 

menneskerettighedsbestemmelser og opfordrer til, at der foretages 

menneskerettighedskonsekvensanalyser, før der forhandles bilaterale eller multilaterale aftaler med 

tredjelande. Europa-Parlamentet opfordrede også til bedre benchmarking og vurdering af EU's 

menneskerettighedspolitik. 

 

Ud over de tilsagn, der blev givet i henhold til den nye strategiske ramme og handlingsplanen, 

opfordrede Parlamentet indtrængende Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning, som 

pålægger EU-virksomhederne at sikre, at deres aktiviteter ikke støtter gerningsmænd til konflikter 

og alvorlige menneskerettighedskrænkelser, navnlig ved at kontrollere og revidere deres 

mineralforsyningskæder. Parlamentet opfordrede også Kommissionen til at udarbejde og 

offentliggøre en liste over EU-virksomheder, som har været direkte medskyldige i overtrædelser af 

menneskerettighederne i deres handel med autoritære regimer. 

 

Parlamentet er fuldt ud klar over sit eget ansvar og potentiale og bad om at blive behørigt inddraget 

i gennemførelsen af handlingsplanen og anmodede indtrængende om en mere systematisk 

opfølgning og et tættere samarbejde med både EU-institutionerne og medlemsstaternes nationale 

parlamenter. 

 

Det understregede nødvendigheden af at forbedre modellen for plenarforhandlinger om tilfælde af 

krænkelser af menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten med henblik på at sikre hyppigere 

drøftelser med deltagelse af flere medlemmer, høringer af civilsamfundet under udarbejdelsen og en 

øget indsats i tilfælde af menneskerettighedskrænkelser og andre uforudsete begivenheder på stedet. 

Det understregede endvidere behovet for bedre opfølgning af sine drøftelser og beslutninger om 

menneskerettighedsspørgsmål. Det anerkendte, at menneskerettighederne skal integreres bedre i 

dets egne aktiviteter, herunder en systematisk tilgang fra Europa-Parlamentets stående delegationer. 

I betænkningen sættes der desuden streg under behovet for en bedre udnyttelse af 

Sakharovprisnetværkets potentiale, og det anbefales, at der afholdes et årligt møde om 

menneskerettighedsforkæmpere. 
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I rapporten om sammenhæng i udviklingspolitikken, der er udarbejdet af Udviklingsudvalget, og 

som blev vedtaget i oktober 2012, fremsættes der også en række vigtige politiske henstillinger 

vedrørende EU's menneskerettighedspolitik, navnlig vedrørende dens sammenhæng med EU's 

udviklingspolitikker. Det fremgår af rapporten, at alle drøftelser om sammenhæng i 

udviklingspolitikken skal tage hensyn til sammenhængen mellem udvikling, demokrati, 

menneskerettigheder, god regeringsførelse og sikkerhed. Parlamentet henleder opmærksomheden 

på, at de overordnede rammer for god forvaltningspraksis og respekt for menneskerettighederne 

fungerer som en katalysator for udviklingen i partnerlande, og advarer samtidig om, at EU's tilsagn 

vedrørende demokrati og menneskerettigheder og dets betingelser "kun kan sikres, når intet andet 

politikområde eller samspil med partnerlande modarbejder initiativer, der er gennemført for at 

styrke menneskerettighederne, menneskers sikkerhed og demokratiet i partnerlandene". Parlamentet 

sætter også streg under betydningen af, at kvinders menneskerettigheder fremmes på det civile, 

politiske, sociale, økonomiske og kulturelle område såvel som i den nationale lovgivning. For så 

vidt angår mere specifikke politikområder støtter Parlamentet en tilgang til EU's migrationspolitik, 

der er centreret omkring indvandrere og baseret på menneskerettigheder, og opfordrer til, at 

menneskerettighedsforpligtelserne indarbejdes i alle fiskeripartnerskabsaftaler. 
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Demokratistøtte 
 

Europa-Parlamentet er som den eneste direkte valgte EU-institution stærkt engageret i at udvikle 

EU's politikker til støtte for demokrati i verden som allerede anført i betænkningen og beslutningen 

om "EU's eksterne politikker til fremme af demokratisering" fra juli 2011. 

I marts 2012 vedtog Europa-Parlamentet en henstilling om retningslinjerne for oprettelsen af en 

europæisk demokratifond, der støtter initiativet, men sikrer, at det ikke overlapper med eller 

oprettes på bekostning af de eksisterende instrumenter. På grundlag af henstillingen deltog Europa-

Parlamentet, som var repræsenteret af ordføreren for henstillingen, i forhandlingen om vedtægterne 

for Den Europæiske Demokratifond og i dens oprettelse. Der sidder ni medlemmer af Europa-

Parlamentet i Den Europæiske Demokratifonds Styrelsesråd. I november blev formanden for 

Udenrigsudvalget valgt til formand for Styrelsesrådet, og en repræsentant for Parlamentet er også 

formand for Eksekutivkomitéen. 

Forslagene til de nye finansieringsinstrumenter med henblik på foranstaltninger udadtil for perioden 

2014-2020 blev forelagt i 2012, herunder forslaget til det nye Europæiske Instrument for Demokrati 

og Menneskerettigheder (EIDHR). I juli godkendte Udenrigsudvalget (AFET) 

forhandlingspositionen og gav ordføreren mandat til at indlede forhandlinger, som begyndte i 

november 2012 og stadig var i gang ved årets udgang. 
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Oprettelse af Koordineringsgruppen for Demokratistøtte og Valg (DEG) 
 

I denne forbindelse udvidede Europa-Parlamentets Valgkoordineringsgruppe (ECG) i maj 2012 sit 

mandat, så det ud over valgobservation også kom til at omfatte opfølgning af valg og 

støtteaktiviteter til fordel for demokratiet generelt, hvormed den blev til Koordineringsgruppen for 

Demokratistøtte og Valg (DEG)1. Gruppens sammensætning blev også ajourført, således at 

næstformanden med ansvar for menneskerettigheder og demokrati og Sakharovprisnetværket og 

formanden for Underudvalget om Menneskerettigheder ex officio indgår som faste medlemmer. 

 

I overensstemmelse hermed fremlægger DEG politiske retningslinjer og bistår med overvågning på 

følgende områder: 

• overvågning og fortsat opfølgning af valg 

• fremme af parlamentarisk demokrati, herunder uddannelse af personale og 

parlamentsmedlemmer i nye vækstdemokratier med hovedvægten lagt på nabolandene, 

nye former for e-demokrati, støtte til udarbejdelse af retsakter og opbygning/forvaltning 

af programmer, som f.eks. Euromedscola 

• forvaltning af aktiviteter i forbindelse med Sakharovnetværket og aktioner på 

menneskerettighedsområdet 

• forvaltning af aktiviteter, der har til formål at støtte parlamenterne på det vestlige 

Balkan, herunder uddannelse. 

 

                                                 
1 Formandskonferencens afgørelse af 16. maj 2012. 
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Europa-Parlamentets valgobservationsaktiviteter i 2012 
 

I 2012 var Europa-Parlamentet fortsat fuldt engageret i valgobservationsaktiviteter. Det sendte syv 

delegationer (Senegal, Armenien, Algeriet, Østtimor, Georgien, Ukraine og Sierra Leone samt en 

anden omgang i Senegal og en forberedende mission til Ukraine) til at observere valgene i 

forskellige lande på tre kontinenter. Hovedformålet var at vurdere, om valgprocedurerne blev 

gennemført i overensstemmelse med den nationale lovgivning i værtslandet og dets internationale 

forpligtelser til demokratiske valg. Europa-Parlamentets delegationer blev integreret inden for 

rammerne af EU-valgobservationsmissioner (EOM'er) eller internationale 

valgobservationsmissioner (IEOM'er) med OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og 

Menneskerettigheder (ODIHR) som ansvarlig for de langsigtede missioner. 

 
Koordineringsgruppen for Demokratistøtte og Valg bad om at få gennemført to studier: det første 

"Hen imod EU-støtte til fredelig magtoverdragelse efter valget" blev fremlagt på DEG's møde den 

6. november. I lyset af dette studies succes blev det også fremlagt på mødet til opfølgning af 

principerklæringen i november 2012 i Washington. Det andet studie "Bedre opfølgning af 

valgobservationsmissionens anbefalinger" analyserer den nuværende praksis vedrørende 

udarbejdelsen, gennemførelsen og opfølgningen af valgobservationsmissionernes anbefalinger og 

kunne anvendes som grundlag med henblik på forbedring af den metode, der er anvendt til at 

udarbejde og målrette EU-valgobservationsmissionernes anbefalinger, så det sikres, at de kan yde et 

varigt bidrag til støtte for demokratiet. 
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DEG tilrettelagde desuden den 20. juni 2012 et møde i Europa-Parlamentet om EOM's anbefalinger 

"Fra udarbejdelse til gennemførelse". På grundlag af de konklusioner, der blev vedtaget på dette 

møde, tog det den vigtige beslutning at godkende EOM's anbefalinger som led i "køreplanen for 

demokratiet" i det pågældende land og pålægge den ledende observatør, der kunne betragtes som en 

slags særlig repræsentant, at sikre opfølgningen af anbefalingerne med støtte fra EP's stående 

organer. 

 

Samtidig fortsatte gruppen med at udvikle sit samarbejde med andre institutioner, der er involveret i 

valgobservation, og som arbejder sammen med Europa-Parlamentet på deres missioner. 

 

Europa-Parlamentets kontor for fremme af parlamentarisk demokrati 

 

Stærke parlamenter har afgørende betydning for alle demokratiske systemer, som sikrer respekten 

for menneskerettighederne. I 2012 kom det nye direktorat for demokratistøtte, der er oprettet inden 

for Europa-Parlamentets sekretariat, også til at omfatte kontoret for fremme af parlamentarisk 

demokrati (OPPD). OPPD's hovedfokus ligger fortsat på at styrke parlamentariske institutioner og 

yde bistand til valgte parlamentarikere og parlamentsansatte i nye og spæde demokratier. Dette 

opnås navnlig gennem tilrettelæggelse af studiebesøg og uddannelsesarrangementer og ved at sørge 

for peer-to-peer-rådgivning og udveksling af god praksis for nationale eller grænseoverskridende 

parlamenter og fælles parlamentariske forsamlinger. OPPD tilrettelagde derfor i 2012 forskellige 

kapacitetsopbyggende arrangementer for det panafrikanske parlament, Den Blandede 

Parlamentariske Forsamling Euronest, parlamenterne i Tanzania, Sydafrika, Tunesien, Libyen, 

Kenya, Uganda, Sydsudan, Pakistan, Indien, Afghanistan og Armenien samt parlamentet for Det 

Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas). Længere programmer af flere ugers 

varighed blev tilrettelagt for "Medlemmer af Demokratiet", som kom fra landene i det østlige 

partnerskab og fra Latinamerika og Tunesien. 
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OPPD's tiltag er i stigende grad rettet mod EU's sydlige nabolande. Der opstod et tættere 

samarbejde med EU-delegationerne på stedet, og medlemmerne af Europa-Parlamentet blev mere 

direkte involveret i støtteaktiviteter. Der blev udformet et bistandsprogram for det tunesiske 

parlament, der kombinerer bilaterale tiltag med deltagelse i et projekt for parlamentarisk bistand 

under De Forenede Nationers udviklingsprogram (UNDP). Det blev udformet i tæt samarbejde med 

EU-delegationen i Tunesien og UNDP og indebar, at Europa-Parlamentet blev direkte inddraget i et 

omfattende UNDP-projekt for første gang. Et medlem af Europa-Parlamentet sidder i projektets 

styregruppe. Programmet blev indledt med, at parlamentarikere, personale og aktivister fra politiske 

partier tog på studiebesøg. Samarbejdsaktiviteterne i regionen er også rettet direkte mod Libyen, 

Marokko, Libanon, Jordan, Algeriet og kvindelige parlamentarikere. 

 

 

Internationale aftaler, handelspræferencer og menneskerettigheder 
 

Siden Lissabontraktaten trådte i kraft, har Europa-Parlamentet haft øgede beføjelser i spørgsmål, der 

vedrører EU's internationale aftaler, herunder godkendelse af indgåelsen af aftaler med tredjelande. 

Både Udenrigsudvalget (AFET) og Udvalget om International Handel (INTA) spiller en vigtig rolle 

i indgåelsen af aftaler inden for deres respektive kompetenceområder. 
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For så vidt angår indgåelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PCA'en) med Turkmenistan har 

Parlamentet afslået at give sin godkendelse på grund af menneskerettighedsproblemer. Europa-

Parlamentet anmodede om og opnåede til sidst tilslutning til en omfattende mekanisme, der skal 

indføres mellem Parlamentet og EU-Udenrigstjenesten, og som kan gøre det muligt at få omfattende 

og regelmæssige oplysninger om gennemførelsen af PCA'en, navnlig af målene og artikel 2, 

herunder en benchmarking af resultaterne af EU's og Turkmenistans aktioner med hensyn til 

udvikling af menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i landet. 

 

Menneskerettighederne har også i høj grad optrådt i de debatter i Europa-Parlamentet, der vedrører 

handelsspørgsmål, især med hensyn til en række internationale handelsaftaler. På Europa-

Parlamentets opfordring omfattede de dokumenter, der dannede grundlag for indgåelsen af en 

frihandelsaftale med Colombia og Peru, for første gang en gennemsigtig og bindende køreplan med 

henblik på at øge respekten for menneskerettighederne og arbejdstagernes rettigheder og forbedre 

overholdelsen af miljøstandarder. Dette blev yderligere fulgt op ved, at der med held blev insisteret 

på skærpede overvågnings- og rapporteringskrav, navnlig med hensyn til kapitlerne om 

bæredygtighed, i de bilaterale beskyttelsesbestemmelser, der ledsager de to aftaler med 

Latinamerika (Colombia og Peru samt med Mellemamerika), som Europa-Parlamentet gav sin 

tilslutning til. 
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Spørgsmål som børnearbejde og tvangsarbejde har også indtaget en central plads i diskussionen om, 

hvorvidt man skal godkende den internationale kakaoaftale fra 2010 eller protokollen om 

tekstilvarer under partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Usbekistan, som Europa-

Parlamentet har tilbageholdt sit samtykke til på grund af betænkeligheder med hensyn til 

anvendelsen af tvangsarbejde under bomuldshøsten. For første gang har Europa-Parlamentet også 

handlet som medlovgiver på den nye GSP-forordning. Under den generelle præferenceordning 

betaler udviklingslandene lavere told på en del af eller alt, hvad de sælger til EU, med det formål at 

styrke deres økonomier. GSP+-ordningen giver yderligere fordele til lande, der reelt implementerer 

27 vigtige konventioner om rettigheder og regler vedrørende menneskerettigheder, miljø og god 

regeringsførelse. Europa-Parlamentet støttede strategien med en mere målrettet GSP, men med en 

større rolle for GSP+: flere lande vil nu kunne komme med og med flere incitamenter til at gøre det, 

da visse restriktioner for præferencerne er blevet hævet. 

 

 

Det arabiske forår og menneskerettighederne 

 

Europa-Parlamentet fulgte fortsat nøje menneskerettighedssituationen i de gennemgribende 

forandringer, der sker i den arabiske verden. Underudvalget om Menneskerettigheder (DROI) 

afholdt en omfattende høring i april 2012 om retsvæsenet i de lande, der er berørt af det arabiske 

forår. Menneskerettighedssituationen i Mellemøsten-Nordafrika-regionen blev desuden drøftet på 

flere andre DROI-møder, navnlig den alvorlige bekymring over menneskerettighederne i konflikten 

i Syrien. 
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I oktober 2012 bragte et fælles møde mellem AFET og DROI modtagerne af Sakharovprisen for 

2011, Asmaa Mahfouz (Egypten), Ahmed El-Senussi (Libyen) og Ali Ferzat (Syrien) sammen for at 

drøfte situationen og byggestenene for demokrati i Egypten, Libyen og Syrien. Formand Martin 

Schulz henledte i sine erklæringer i løbet af 2012 opmærksomheden på bekymringerne for 

menneskerettighederne i regionen. For så vidt angår Egypten understregede han 

civilsamfundsorganisationernes arbejde og ytringsfriheden som afgørende forudsætninger for en 

vellykket demokratisk overgang. En række erklæringer fra formanden om situationen i Syrien 

understregede situationens alvor og betydningen af ansvarliggørelse for krænkelser af 

menneskerettighederne. 

 

DROI-delegationen møder fanger på dødsgangen under besøg i Yemen 

 

Under en DROI-delegations besøg i Yemen i maj 2012 havde medlemmer af Europa-Parlamentet to 

dages møder med en række forskellige aktører, herunder repræsentanter for Yemens regering og 

parlament, politiske partier, civilsamfundet og ungdomsgrupper. På disse møder rejste delegationen 

spørgsmål som ansvarliggørelse for krænkelser af menneskerettighederne under oprøret i 2011, 

dødsstraf, kvinders rettigheder og børneægteskaber. Delegationen drøftede også den nationale 

forsoning og de lovregler for retsopgøret i overgangsperioden, som er under udarbejdning, med 

både ministeren for menneskerettigheder og justitsministeren, samt med FN's generalsekretærs 

særlige rådgiver for Yemen, Jamal Benomar. DROI-delegationen udtrykte støtte til EU's 

bestræbelser på at sikre inddragelsen af alle i den nationale dialog. Den understregede i sin 

pressemeddelelse, at lovreglerne for retsopgøret i overgangsperioden også skal omfatte de 

bestemmelser, der er nødvendige for at afdække sandheden og sikre en reel forsoning samt 

passende oprejsning for ofrene. MEP'erne 
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besøgte det centrale fængsel i Sana'a og mødte fanger, der var blevet dømt til døden som unge. Efter 

dette besøg havde delegationen et møde med præsidenten for det øverste retsråd, hvor MEP'erne fik 

lejlighed til at følge direkte op på spørgsmålet. Påstanden om, at ingen unge var blevet henrettet i 

Yemen, blev senere tilbagevist på mødet med ngo'er på menneskerettighedsområdet. 

 

DROI-delegationen besøger en flygtningelejr ved den syriske grænse 

 

Som led i DROI's besøg i Tyrkiet i december 2012 besøgte EP-delegationen flygtningelejren KILIS 

i området ved grænsen til Syrien. Besøget fandt sted på det rette tidspunkt som følge af den hurtigt 

eskalerende flygtningesituation på begge sider af grænsen og EU's indsats for at øge den 

humanitære bistand. De to MEP'er i delegationen drøftede situationen for de syriske flygtninge med 

folk fra KILIS-lejren og med repræsentanter for de syriske statsborgere, der bor uden for de 

etablerede lejre. Dette, kombineret med samtaler med tyrkiske embedsmænd, gav delegationen en 

enestående indsigt i flygtningesituationen og udfordringerne for Tyrkiet og det internationale 

samfund. 
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DROI's delegation i Bahrain 

 

Efter flere EP-beslutninger om Bahrain i 2011 fulgte Underudvalget om Menneskerettigheder 

fortsat nøje menneskerettighedssituationen i landet. I april 2012 påhørte underudvalget et 

vidneudsagn fra datteren af Abdulhadi al-Khawaja, der på det tidspunkt befandt sig i en kritisk 

tilstand i et fængsel i Bahrain. I december 2012 besøgte en DROI-delegation bestående af fire 

MEP'er Bahrain. Ved et møde med samtalepartnere, der repræsenterede et bredt spektrum af 

Bahrains samfund, herunder regeringsembedsmænd, civilsamfundsorganisationer og ofre for 

krænkelser af menneskerettighederne, fik delegationen lejlighed til at få indblik i 

menneskerettighedssituationen i landet og at følge op på den udvikling, der er sket i landet siden 

starten af det arabiske forår. 

 

MEP'erne besøgte Jau-fængslet for at mødes med Abdulhadi al-Khawaja, Nabeel Rajab og Ibrahim 

Sharif, der alle tre betragtes som samvittighedsfanger af de internationale 

menneskerettighedsorganisationer. Besøget i Jau-fængslet gav MEP'erne mulighed for at se de 

betingelser, som disse mænd, hvoraf de to allerede tidligere var blevet nævnt specifikt i EP-

beslutninger, levede under. På møder med embedsmænd fra Bahrain, herunder justitsministeren og 

medlemmer af parlamentet, gav delegationen udtryk for en række betænkeligheder vedrørende 

menneskerettighederne. Specielt benyttede MEP'erne lejligheden til at diskutere og støtte den 

uafhængige undersøgelseskommission vedrørende Bahrain og FN's universelle regelmæssige 

gennemgang af landet. 
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Virksomhedernes sociale ansvar 

 

EP deltog aktivt i virksomhedernes sociale ansvar (VSA) i 2012. For så vidt angår det eksterne 

politiske aspekt af VSA udarbejdede Underudvalget om Menneskerettigheder en udtalelse til to 

initiativbetænkninger fra EP, der blev vedtaget som svar på Kommissionens meddelelse om en ny 

VSA-strategi (vedtaget på plenum i februar 2013). I forbindelse med udarbejdelsen af disse 

beslutninger blev der også organiseret forskellige eksperthøringer i Udviklingsudvalget og i 

Udvalget om International Handel samt i Underudvalget om Menneskerettigheder for at drøfte de 

eksterne aspekter af VSA. 

 

Anbefalingerne omfatter bl.a. øget, mere inklusiv og gennemsigtig overvågning af VSA-

principperne i EU's handelspolitik med fastsættelse af klare referencepunkter til brug for måling af 

forbedringer og et system af tværnationalt retligt samarbejde, der skal indføres mellem EU og 

tredjelande, der har undertegnet bilaterale handelsaftaler for at sikre, at ofre for en virksomheds 

manglende overholdelse af sit sociale ansvar har effektiv adgang til domstolsprøvelse i det land, 

hvor overtrædelsen har fundet sted. EP's udvalg udtrykte også deres støtte til indførelsen af 

internationale retslige procedurer for om nødvendigt at sikre, at virksomheder lovovertrædelser 

straffes. De gav Kommissionen en mængde opgaver, herunder i dens forbindelser med tredjelande 

at sørge for fyldestgørende oplysningskampagner og kapacitetsopbygning fra værtslandenes 

regeringers side for på effektiv vis at sikre gennemførelsen af VSA-rettigheder og yde EU-støtte til 

tredjelandes regeringer, således at de kan gennemføre sociallovgivning og miljølovgivning og 

samtidig have effektive tilsynsordninger. 
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Stærk modstand mod forskelsbehandling 

 

Parlamentets beslutninger udtrykker en stærk modstand mod forskelsbehandling. Dens årsberetning 

om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2010 (vedtaget i april 2012) og 2011 (vedtaget i 

december 2012) sætter en resolut opfordring på EU's dagsorden om, at den politiske dialog om 

menneskerettigheder mellem EU og tredjelande skal omfatte en mere inklusiv og bredere definition 

af ikkeforskelsbehandling, bl.a. baseret på religion eller tro, køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, 

alder, invaliditet, seksuel orientering og kønsidentitet. 

 

Flere hastebeslutninger gav udtryk for Parlamentets bekymring over forskelsbehandling på grund af 

etnisk tilhørsforhold eller religion. Bekymringer over forfølgelse af rohingyamuslimer i 

Myanmar/Burma, diskrimination af personer, der tilhører religiøse mindretal i Iran og piger i 

Pakistan blev alle behandlet i Parlamentets beslutninger i løbet af 2012. Årsberetningen, der blev 

vedtaget i december, insisterede på mere proaktive og effektive aktioner til bekæmpelse af 

kastebaseret diskrimination. I december blev der vedtaget en særlig hastebeslutning om emnet. 
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I årsberetningen fordømmer Parlamentet enhver form for intolerance, diskrimination eller vold på 

grund af religion eller tro uanset hvor, det foregår, og hvem, det går ud over, og hvad enten der er 

tale om religiøse, frafaldne eller ikketroende. Beretningen udtrykker også dyb bekymring over det 

stigende antal overgreb i forskellige lande mod repræsentanter for religiøse mindretal. Mere 

specifikt opfordrer Parlamentet indtrængende EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at rejse spørgsmålet om diskriminerende og opildnende 

indhold i f.eks. medierne og hindringer for fri udøvelse af tro i EU's dialog med tredjelande om 

menneskerettigheder. 

 

Den pågældende årsberetning tilkendegiver også Parlamentets holdning til LGBTI-rettigheder. Vold 

mod lesbiske og LGBT-rettigheder i Afrika var også emnet for en særlig hastebeslutning i juli 2012. 

I december opfordrede Parlamentets årsberetning EU's højtstående repræsentant og EU's særlige 

repræsentant for menneskerettigheder til systematisk at gøre opmærksom på disse forhold og 

støttede udarbejdelsen af bindende EU-retningslinjer på dette område. 
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Sakharovprisen for tankefrihed 

 

Sakharovprisen for tankefrihed hylder exceptionelle enkeltpersoner, der bekæmper intolerance, 

fanatisme og undertrykkelse for at forsvare menneskerettigheder og ytringsfrihed. Den er opkaldt til 

ære for den sovjetiske fysiker og politiske dissident Andrei Sakharov, og Europa-Parlamentet har 

siden 1988 årligt uddelt prisen til enkeltpersoner eller organisationer, som har ydet et vigtigt bidrag 

til kampen for menneskerettigheder eller demokrati. I 2013 fejrer Europa-Parlamentet 25-årsdagen 

for indførelsen af Sakharovprisen. 

 

De to modtagere af Europa-Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed i 2012 var de iranske 

aktivister, advokaten Nasrin Sotoudeh og filminstruktøren Jafar Panahi. Nasrin Sotoudeh er en 

fremtrædende iransk menneskerettighedsadvokat, der har forsvaret oppositionsaktivister, kvinder, 

samvittighedsfanger og mindreårige, der er idømt dødsstraf. Hun blev fængslet i september 2010 og 

anklaget for at udsprede propaganda og konspirere for at skade landets sikkerhed og afsoner en dom 

på seks år i Evinfængslet i Teheran. Hun afsluttede først en 49 dage lang sultestrejke, efter de 

iranske myndigheder ophævede et rejseforbud mod hendes 12-årige datter. 

 

Den internationalt anerkendte filminstruktør Jafar Panahi har ofte i sit arbejde sat fokus på 

forholdene for iranske kvinder, børn og fattige og deres trængsler. I 2010 blev han arresteret og 

efterfølgende dømt til at afsone en straf på 6 års fængsel (der endnu ikke er påbegyndt, men kan 

blive det når som helst), desuden fik han forbud mod at lave film, forlade Iran og tale med medierne 

i 20 år. På trods af dette lykkedes det ham at få sin film "This is not a Film" smuglet ud af landet i 

2011. 
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Eftersom Jafar Panahi og Nasrin Sotoudeh ikke havde tilladelse til at forlade Iran for at deltage i 

prisoverrækkelsen, der skulle finde sted den 12. december 2012 i Strasbourg, blev prisvinderne 

repræsenteret af modtageren af Nobels fredspris i 2003 Shirin Ebadi, grundlæggeren af det iranske 

forbund af advokater Karim Lahidji, Jafar Panahis datter Solmaz Panahi, formanden for 

Cinémathèque Française Costa Gavras og generaldirektøren for Cinémathèque Française Serge 

Toubiana. 

 

"Vi i Europa-Parlamentet støtter fuldt ud prismodtagernes råb om retfærdighed og frihed i Iran og 

om respekt for de grundlæggende rettigheder og friheder. Vi ærer disse mennesker, der går i 

brechen for et bedre Iran", sagde formanden Martin Schulz under ceremonien for overrækkelse af 

Sakharovprisen, og han sluttede af med at opfordre til omgående frigivelse af Nasrin Sotoudeh. 

 

De to kandidater på listen i 2012 var den fængslede hviderussiske menneskerettighedsaktivist Ales 

Bialiatski og det russiske punk band Pussy Riot. De øvrige nominerede i 2012 var: Joseph Francis, 

der er grundlægger af og direktør for Center for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS), 

som tager sig af de behov, som ofrene for Pakistans blasfemilovgivning har, samt Victoire Ingabire 

Umuhoza, Déogratias Mushayidi og Bernard Ntaganda, der alle tre er fængslede rwandiske 

repræsentanter for oppositionspolitikerne. 

 

Sakharovprisnetværket er et initiativ fra Europa-Parlamentet, der sigter mod at bevare en tæt 

kontakt til de tidligere prismodtagere til gensidig fordel. I oktober 2012 var formanden Martin 

Schulz vært for den årlige debat i Sakharovprisnetværket med titlen "Voices for Democracy: 

Citizenship in the Making" under tilstedeværelse af de tre prismodtagere i 2011 - Asmaa Mahfouz 

(Egypten), Ahmed El-Senussi (Libyen) og Ali Ferzat (Syrien). Dette var Ali Ferzats første besøg i 

Europa-Parlamentet, da han på tidspunktet for tildelingen af Sakharovprisen i 2011 stadig var ved at 

komme sig efter at være blevet tæsket alvorligt af regimets støtter i Damaskus. Han blev budt varmt 

velkommen af MEP'erne, EU's særlige rapportør om menneskerettigheder og civilsamfundet. 
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Menneskerettigheder i interparlamentariske aktiviteter 
 

Europa-Parlamentet er også i samtale med parlamenter i hele verden gennem sit 

interparlamentariske samarbejde og fælles parlamentariske forsamlinger. De interparlamentariske 

delegationer, der er ansvarlige for forbindelserne med tredjelande deltager i en række aktiviteter 

med forbindelse til menneskerettigheder på grundlag af de retningslinjer, der blev vedtaget i 2011. 

Menneskerettighedsspørgsmål er ofte en integreret del af missioner til tredjelande: programmerne 

omfatter ofte møder med de respektive menneskerettighedskommissioner og med NGO'er og 

civilsamfundsorganisationer, der er aktive på menneskerettighedsområdet. 

Menneskerettighedsspørgsmål er også på dagsordenen ved officielle møder, der finder sted i 

Bruxelles og i Strasbourg. 

 

Interparlamentariske møder kan ses som en mulighed for at følge op på Parlamentets beslutninger 

og rapporter. Det var tilfældet med hensyn til det parlamentariske samarbejdsudvalgs drøftelser på 

mødet med Aserbajdsjan i juni 2012 efter en hastebeslutning, der blev vedtaget i maj. Et andet 

eksempel er den måde, hvorpå Parlamentets stærke holdning imod dødsstraf blev afspejlet på 

møderne mellem Parlamentets relevante delegationer og deres højtstående partnere i Singapore og 

Japan. På tilsvarende vis blev der fulgt op på Parlamentets beretninger om støtte til 

menneskerettighedsforkæmpere i forbindelse med Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-

Mexico, hvor der blev givet udtryk for støtte til lovgivningsmæssige initiativer i Mexico, der i 2012 

førte til love om beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere og journalister. 
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Under det interparlamentariske besøg i Pakistan i juli 2012 blev spørgsmålet om Pakistans status 

som begunstiget land under GSP+-handelsfaciliteten rejst både med værtslandets parlamentarikere 

og regeringen, og der blev lagt særlig vægt på betingelserne vedrørende menneskerettigheder. EP-

delegationen understregede nødvendigheden af at anvende retlige instrumenter om 

menneskerettigheder (FN-konventioner herunder den internationale konvention om borgerlige og 

politiske rettigheder og Torturkomitéen) effektivt for at GSP+ kan blive en reel mulighed. 

 

Parlamentets interparlamentariske delegationer lagde også særligt fokus på 

Sakharovprismodtagerne. Som det måske mest fremtrædende eksempel i 2012 var EP-delegationen 

for Sydøstasien og ASEAN i stand til at mødes med Sakharovprismodtagerne og oppositionsleder 

Aung San Suu Kyi under sit besøg i Myanmar/Burma i februar 2012. 

 

På de fælles parlamentariske forsamlinger mødes medlemmer af Europa-Parlamentet og 

parlamentsmedlemmer fra tredjelande for at drøfte fælles udfordringer, herunder 

menneskerettigheder og demokrati. Etablerede fælles parlamentariske forsamlinger omfatter Den 

Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Parlamentariske Forsamling for 

Middelhavsunionen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og Den 

Parlamentariske Forsamling Euronest. 

 

I april 2012 vedtog Den Parlamentariske Forsamling Euronest to relevante beslutninger om 

udfordringer for demokratiet i fremtiden og om Julia Timosjenkos situation. Den Parlamentariske 

Forsamling Euronests udvalg om politiske anliggender, menneskerettigheder og demokrati fulgte op 

på dette med omfattende drøftelser om de sager, der er omhandlet i beslutningerne, herunder 

demokratiske processer, valg, mediefrihed og civilsamfundets rolle. 
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Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU vedtog flere beslutninger i 2012 om 

forskellige emner, der integrerer menneskerettighedsdimensionen og i nogle tilfælde fokuserer på 

krænkelser, der har fundet sted i AVS-lande. Forsamlingen behandlede navnlig 

menneskerettighedskrænkelser i Libyen, Somalia, Mali og i den østlige del af Den Demokratiske 

Republik Congo. Forsamlingen analyserede også de sociale og miljømæssige konsekvenser af 

minedrift i AVS-landene, navnlig med hensyn til menneskerettighederne for arbejdere og 

mennesker, der bor i mineområderne, og indtog den holdning, at adgang til tilstrækkelig føde er en 

universel menneskerettighed. Isaac Davids og andre politiske fanger i Eritreas situation samt sagen 

om Eskinder Nega, en fremtrædende etiopisk journalist, blev taget op af Forsamlingen. 

 

*** 

 

Som helhed er disse aktiviteter et udtryk for Parlamentets ønske om at bidrage konstruktivt til 

opgaven med at integrere menneskerettigheder i EU's udenrigspolitik, således som det er defineret i 

Den Europæiske Unions grundlæggende traktater. Det bliver en fælles udfordring for alle EU's 

institutioner at anvende de nyoprettede institutionelle arrangementer og politiske værktøjer til 

yderligere at styrke effektiviteten af EU's politikker på dette område. 
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Parlamentsbetænkninger om menneskerettigheder og demokrati 

 

• Situationen for kvinder i Nordafrika, den 12. marts 2012 

• Menneskerettighederne i verden og EU's menneskerettighedspolitik, herunder følgerne 

for EU's menneskerettighedspolitiske strategi, den 18. april 2012 

• CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af 

fanger, den 11. september 2012 

• En strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik, den 11. december 2012 

• EU's menneskerettighedsstrategi. Europa-Parlamentets beslutning om revisionen af 

EU's menneskerettighedsstrategi, den 13. december 2012 

• Årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU's politik om 

menneskerettigheder og demokrati, den 13. december 2012 
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Beslutninger om krænkelser af menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet 

(hastebeslutninger) 

 

• Dødsstraf i Hviderusland, især sagen om Dzmitrij Kanavalau og Uladzislau Kavalyou, 

februar 2012 

• Den seneste udvikling i Egypten, februar 2012 

• Dødsstraffen i Japan, februar 2012 

• Menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W., marts 2012 

• Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer, marts 2012 

• Menneskerettighedskrænkelser i Bahrain, marts 2012 

• Venezuelas mulige udtrædelse af Den Interamerikanske Kommission for 

Menneskerettigheder, maj 2012 

• Menneskerettighedssituationen i Aserbajdsjan, maj 2012 

• Situationen for nordkoreanske flygtninge, maj 2012 

• Menneskerettigheder og sikkerhedssituationen i Sahelregionen, juni 2012 

• Tilfælde af straffrihed i Filippinerne, juni 2012 

• Situationen for etniske mindretal i Iran, juni 2012 

• Vold mod lesbiske og LGBT-rettigheder i Afrika, juli 2012 

• Ytringsfrihed i Hviderusland, navnlig sagen Andrzej Poczobut, juli 2012 

• Skandale om tvangsabort i Kina, juli 2012 

• Sydafrika: massakre på strejkende minearbejdere, september 2012 

• Forfølgelse af rohingyamuslimer i Burma, september 2012 

• Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov, september 2012 

• Menneskerettighedssituationen i De Forenede Arabiske Emirater, oktober 2012 

• Forskelsbehandling af piger i Pakistan, navnlig tilfældet Malala Yousafzai, 

oktober 2012 

• Situationen i Cambodja, oktober 2012 

• Menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar 

Beheshtis nylige død, november 2012 

• Situationen i Burma, især den fortsatte vold i delstaten Rakhine, november 2012 

• Situationen for indvandrere i Libyen, november 2012 

• Situationen i Den Demokratiske Republik Congo, december 2012 

• Kastediskrimination i Indien, december 2012 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//DA
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Andre beslutninger om menneskerettigheder og demokrati 

 

• Europa-Parlamentets holdning med henblik på den 19. samling i FN's 

Menneskerettighedsråd, den 16. februar 2012 

• Henstilling til Rådet om de nærmere retningslinjer for den mulige oprettelse af en 

europæisk demokratifond, den 29. marts 2012 

• Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's særlige repræsentant for 

menneskerettigheder, den 13. juni 2012 

• Situationen i Syrien, den 16. februar 2012 

• Situationen i Ukraine, sagen om Julia Timosjenko, den 24. maj 2012 

• Kvinders situation i krig, den 18. april 2012 

• Situationen i Burma/Myanmar, den 20. april 2012 

• Kønslig lemlæstelse af piger og kvinder, den 14. juni 2012 

• Opfølgning efter valget i Den Demokratiske Republik Congo, den 18. juni 2012 

• Den politiske anvendelse af retsvæsenet i Rusland, den 13. september 2012 

• Situationen i Syrien, den 13.09.12 

• Valg i Hviderusland, den 26. oktober 2012 

• Valget i Georgien, den 26. oktober 2012 

• Situationen i Ukraine, den 13. december 2012 
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Underudvalget om Menneskerettigheders delegationer 

 

• Genève/FN's Menneskerettighedsråd, den 5.-7. marts 2012 

• Yemen, den 1.-4. maj 

• New York/FN's Generalforsamling (fælles med Udenrigsudvalget), den 28.-31. oktober 

• Bahrain, den 18.-21. december 

• Tyrkiet (herunder den syriske grænse), den 19.-21. december 

 

Høringer i Underudvalget om Menneskerettigheder 

 

• Den interamerikanske menneskerettighedsmekanisme 

• Menneskerettigheder i Rusland med fokus på diskrimination, foreningsfrihed og 

retsstatsprincippet 

• Hemmelige overførsels- og tilbagholdelsespraksis. Hvordan kan man beskytte 

menneskerettighederne og samtidig bekæmpe terrorisme? 

• Retssystemet i de lande, der har været igennem det arabiske forår. Ansvaret for 

menneskerettighedskrænkelser, retsopgør og reform af retsvæsenet 

• Menneskerettigheder i Kina 

• Den finansielle og økonomiske krises konsekvenser for menneskerettighederne 

• Menneskerettigheder og klimaændringer 

• Erhvervsliv og menneskerettigheder Fremme af samfundets interesser og gennemsigtig 

og ansvarlig adfærd i erhvervslivet 

• Menneskerettigheder i Iran 

• Menneskerettighedssituationen i Mali 
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BILAG I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 

 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 

2006 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the 

principal international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments 

which have an impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, 

namely: 

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

and its First and Second Protocols; 

- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 

of Anti-Personnel Mines; 

- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be 

Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects; 

- The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 

individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 

statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons 

and by considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 

 

1. Improving delivery of justice 

 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 

with a view to achieving results by 2014. 
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 

the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in 

ensuring respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking 

to promote human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full 

coherence and consistency between the EU's internal and external human rights policies, the 

EU and its Member States are committed to raising recommendations of the Human Rights 

Council’s Universal Periodic Review which have been accepted, as well as observations and 

comments of treaty monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all 

third countries; the EU Member States are equally determined to implement or consider 

seriously such recommendations, observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 

judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 

enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at 

removing barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and 

bringing business the legal certainty they need. 

 

 

2. Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 

 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 

of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation 

commissions, reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for 

tailored approaches to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 

- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member 

States can potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance 

at the country level; 

- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping 

operation and establish modalities for coordination between the EU and UN during planning 

and conduct of EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other 

regional organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 

Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 

cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 

 
3.1 Fighting corruption 

 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-

made recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends 

and stimulate peer learning among Member States. The report will make use of all available 

sources, including the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, 

OECD, UNCAC) independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the 

same time, it will ensure that the existing gaps of the international and European monitoring 

tools are being addressed and will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as 

a party to the UN Convention against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 

 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 

2014. 

 

 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 

 
The International Criminal Court 

 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International 

Criminal Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of 

the Red Cross and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge 

to promote the greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of 

the International Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and 

the realization of the principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member 

States will particularly emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations 

and political dialogues with third countries, regional organisations and other regional groups, 

include provisions concerning the ICC and the international justice into EU agreements with 

third countries, promote dissemination of the values expressed in the Statute and cooperation 

with other states, international organizations and representatives of civil society. The EU and 

its Member States will facilitate technical assistance to interested states by supporting 

legislative work for the accession to the Statute, supporting their participation in the ICC and 

their access to the instruments of the ICC. 

 

2. Addressing transnational threats 

 
2.1 Counter-terrorism 

 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes 

confidence building through regular counter-terrorism and security political dialogues and 

assists countries in need in their efforts via capacity building measures. 
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In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
• ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism 

Strategy with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism; 
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for rule of 

law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14. The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15. By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 

rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and 

implementation of counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as 

regards the respect of due process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of 

the defence). 
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2.2 Organised crime 

 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 

partner countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, 

the UN Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

 adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of 

trafficking (human beings, small arms, etc.); 

 

 carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

 improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

 improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

databases and communication networks; 

 

 develop inter-agency cooperation; 

 

 strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 

confiscation; 

 

 increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. 

To this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the 

Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and 

Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, in third countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 

register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This 

will allow countries to have access to, insert, update and query a centralized international 

database for lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 

 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of 

Africa and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

· better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

· improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

enhancing regional maritime domain awareness; 

 

 conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

with a special focus on the high level suspects; 

 

 set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 

 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 

 

22. By 2015, 80 % of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the 

EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-

state actors to implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and 

Combating All Forms of Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 

 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on 

the rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support 

the rule of law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy. 

 - As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against corruption 

and fight against cybercrime. 

 - In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for 

the rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for 

equal access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of the 

security sector for sustainable democratisation. 

 - The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices 

of its Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule 

of law before they joined the EU. 

 

 

6. Central Asia 

 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 

promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising 

professional qualifications including through contributing to the implementation of the 

Council of Europe Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as 

modernisation of penal systems, with a special focus on the eradication of torture. The EU is 

ready to support the accession of Central Asian countries to the Group of States against 

Corruption (GRECO) of the Council of Europe and assist Central Asian efforts to accede to 

and to implement international anti-corruption and human rights conventions. The EU is also 

ready to strengthen counter-terrorism co-operation, including for follow-up to the agreed Joint 

Plan of Action for the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy in Central Asia. 
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BILAG II – TABLE OF ABBREVIATIONS 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Corporate Social Responsibility 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC European Commission 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP European Parliament 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 
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FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies 

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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