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3. CIVILSAMHÄLLET
Många inom civilsamhället kan vittna om att organisatio-
nerna själva och de frågor man driver är utsatta för hot. 
Demokrati- och rättighetsfrågor får ett mindre utrymme i 
världen och Europa. RFSU:s internationella federation IPPF 
upplever ett starkt motstånd och försök har gjorts för att 
utestänga organisationen från EU-parlamentet.

EU-parlamentet, genom dess underkommitté för mänskliga 
rättigheter, har tagit fram en studie för hur man står upp för 
det krympande utrymmet för civilsamhället, där ett politiskt 
svar så klart är en lösning. För att mångfald och yttrandefri-
het ska vara en realitet måste samhället, inklusive de folkval-
da EU-parlamentarikerna, stå upp för dessa grundläggande 
värderingar.
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4. EU:S BISTÅND
EU är, genom sina medlemsländer, världens största bistånds-
givare. Därmed finns stora möjligheter för EU att stå upp för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och 
bidra till att världen blir mer jämställd. 

Idag råder en global kris i finansiering till SRHR, som för-
stärkts genom Trumps återinförande av den så kallade 
”munkavleregeln” (the Global Gag Rule). Munkavleregeln 
har haft katastrofala konsekvenser för människors tillgång 
till sexualundervisning, preventivmedel och säker abort. 

EU har genom sin handlingsplan för jämställdhet i utveck-
lingssamarbetet, Gender Action Plan (GAP) II, gjort en lång 
rad åtaganden för jämställdhet och SRHR. Det är viktigt 
att GAP II får en fortsättning och att åtagandena omsätts 
i verkliga satsningar.

EU står upp för civilsamhällets utrymme, frihet, 
organisering och varande genom att ekonomiskt 
stöd till civilsamhället säkerställs och att organisa-
tioners ackrediteringar till EU:s institutioner 
bibehålls.

RFSU VILL SE ATT:

EU antar en förnyad handlingsplan för jämställdhet 
i utvecklingssamarbetet, en Gender Action Plan III 
från år 2021. Den ska inkludera ett tydligt fokus 
på kvinnors och flickors SRHR. 
EU ökar sitt bistånd till SRHR.

RFSU VILL SE ATT:
EU-VALET 2019



INLEDNING

För RFSU är sexualitet en politisk fråga som 
handlar om folkhälsa och välfärd. Det rör männ-
iskors hälsa, välbefinnande och lust genom hela 
livet. Sexualitet handlar om friheter och rättig-
heter, där rätten till kunskap, alla människors lika 
värde, jämställdhet och möjlighet att bestämma 
över sitt liv, sin familjebildning och sin reproduk-
tion är grundläggande existentiella behov. 

Bland EU:s medlemsländer finns det en ökande 
andel partier och regeringar med nationalistisk 
och/eller extremistisk prägel som har en negativ 
syn på sexuell och reproduktiv hälsa och rättighe-
ter (SRHR). Vi ser att rätten till abort, sexualun-
dervisning, arbete för jämställdhet och hbtq-per-
soners rättigheter ifrågasätts. 

Men vi är också många som står upp för dessa 
rättigheter. Och vi vill att EU-parlamentet ska 
fortsätta stå upp för sexuell och reproduktiv häl-
sa och rättigheter (SRHR). Därför driver vi inför 
EU-valet i maj några viktiga och avgörande 
frågor. 

1. JÄMSTÄLLDHET
EU:s tidigare jämställdhetsstrategi gick ut år 2015. Idag 
finns det ingen ny strategi som tar arbetet framåt. En jäm-
ställdhetsstrategi inom EU är ett viktigt verktyg för att öka 
jämställdheten inom EU på olika sätt, såväl privat som inom 
arbetsliv. Ett viktigt verktyg för att bekämpa könsrelaterat 
våld är Europarådets konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 
Istanbulkonventionen.

RFSU vill inte att aborträtten ska beslutas av EU. Däremot 
tycker vi att rätten till abort ska betraktas som en mänsklig 
rättighet och därför kan inbegripas i den rätt till vård som 
EU-medborgare har. 

2. HBTQ
Arbetet med hbtq-personers rättigheter inom EU behöver 
förbättras och stramas upp. Hbtq-personer utsätts för hat-
brott och diskriminering, utrymmet för hbtq-organisationer 
krymper i flera delar av unionen och den fria rörligheten 
omfattar inte alltid samkönade par och regnbågsfamiljer. 
Med en gemensam hbtq-strategi kan EU och dess med-
lemsländer arbeta mer tillsammans och systematiskt för 
att stoppa hot, våld och diskriminering mot hbtq-
personer samt främja deras rättigheter. 

Sverige har varit drivande för att få till stånd en hbtq-
strategi. I december 2018 undertecknade Sverige ett doku-
ment tillsammans med 19 andra länder för att sätta press på 
EU-kommissionen. Det finns idag ett brett stöd inom EU att 
driva frågan vidare och en reell möjlighet att få en strategi 
på plats under mandatperioden. Det kräver dock att än fler 
EU-parlamentariker står upp för hbtq-personers rättigheter.

EU antar en femårig jämställdhetsstrategi från 
och med år 2020.
EU och fler av dess medlemsländer ratificerar
 Istanbulkonventionen.

RFSU VILL SE ATT:

EU antar en femårig hbtq-strategi från och med 
år 2020 för att förstärka EU:s arbete för hbtq-
personers rättigheter. 
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