HOE KUNT U ALS EUROPEES
PARLEMENTSLID SEKSUELE EN
REPRODUCTIEVE GEZONDHEID EN
RECHTEN (SRGR) BEVORDEREN?
EUROPEANEN VERDIENEN HET OM EEN VRIJ, GEZOND EN VEILIG
SEKSUEEL EN REPRODUCTIEF LEVEN TE LEIDEN
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) zijn
cruciaal voor de gezondheid en rechten van alle Europeanen.
Het gaat over onder meer de toegang tot voorbehoedsmiddelen
en abortus, seksuele gezondheidszorg, relationele en seksuele
vorming en bescherming tegen geweld. Zonder SRGR is het
onmogelijk om gendergelijkheid te realiseren. Tussen de EU-lidstaten
bestaan er grote verschillen in de mate waarin burgers deze rechten
kunnen uitoefenen.Vooral de meest kwetsbare groepen, zoals
mensen die in armoede leven, maar ook LGBT+, worden hiermee
geconfronteerd. Daarnaast staan SRGR onder druk met de opkomst

van reactionaire bewegingen die zich kanten tegen gendergelijkheid
en tegen de rechten van vrouwen en LGBT+. Ook de bewegingsruimte
van het maatschappelijk middenveld staat onder druk in de EU.
Het Europees Parlement is altijd al dé EU-instelling geweest die SRGR
het sterkst ondersteunt. Als rechtstreekse vertegenwoordiging van de
Europese burgers, heeft het Europees Parlement een stem en een
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de EU dringende kwesties
in verband met SRGR behandeld. Hiervoor bestaat er draagvlak:
91% van de Europeanen vindt gendergelijkheid noodzakelijk voor een
rechtvaardige en democratische samenleving (Eurobarometer 2017).

HOE KAN DE EU BIJDRAGEN AAN DE REALISATIE VAN REPRODUCTIEVE
VRIJHEID VOOR IEDEREEN?
HOEWEL SRGR HOOFDZAKELIJK NATIONAAL
WORDT GEPROMOOT, KAN DE EU HELPEN
OM SRGR TE REALISEREN EN EEN GUNSTIG
KLIMAAT DAARTOE TE CREËREN.
Democratie, de rechtsstaat en
mensenrechten
De grondbeginselen van de EU zijn
democratie, de rechtsstaat en het respect voor
mensenrechten. Via het zogenaamde artikel
7 kan de EU lidstaten controleren en sancties
opleggen als zij de EU-waarden schenden. In
2017 werd artikel 7 tegen Polen toegepast en
nam het Europees Parlement een resolutie
aan over de situatie van de rechtsstaat en de
democratie, waarin ook werd opgeroepen de
SRGR van vrouwen te eerbiedigen. In 2018
nam het Europees Parlement het initiatief om
artikel 7 tegen Hongarije toe te passen, door
een resolutie aan te nemen met aanbevelingen
hoe de gelijkheid tussen mannen en vrouwen
in het land te verbeteren. Begin 2019 keurden
Europarlementsleden een voorstel van de
Europese Commissie (EC) goed om EU-steun te
koppelen aan de handhaving van de rechtsstaat.
Gendergelijkheid en
non-discriminatie
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen
en non-discriminatie zijn kernwaarden van de
EU. Zo streeft de EU naar de bevordering van
gendergelijkheid in al haar beleid. Het nondiscriminatiebeginsel is van toepassing op al
het EU-beleid en omvat discriminatie op grond
van geslacht en seksuele geaardheid. De EU

financiert organisaties die non-discriminatie
en gendergelijkheid bevorderen en gendergerelateerd geweld in Europa bestrijden. Het
huidige EU Strategic Engagement for Gender
Equality en de Actielijst ter bevordering van de
gelijkheid van holebi’s en transgenders moet
door de volgende EC worden geactualiseerd.
Mensenrechten en ontwikkeling
buiten de EU-grenzen
Via haar externe beleid en
financieringsinstrumenten bevordert en
beschermt de EU mensenrechten en de
democratie en biedt zij ontwikkelings- en
humanitaire hulp. De EU biedt bescherming
aan verdedigers van mensenrechten en
financiert maatschappelijke organisaties
die zich bezighouden met mensenrechten,
gendergelijkheid, toegang tot SRGR en het
bestrijden van gender-gerelateerd geweld in
ontwikkelingslanden.
Volksgezondheid
De
gezondheidsstrategie
van
de EU ondersteunt het nationale
gezondheidsbeleid en de samenwerking
tussen de lidstaten, waarbij de nadruk ligt
op verbetering van de volksgezondheid en
ziektepreventie, gelijke toegang tot kwaliteitsvolle
gezondheidszorg voor alle Europeanen en de

bevordering van onderzoek en “best practices”.
De EU financiert gezondheidsprojecten,
waarvan sommige worden uitgevoerd door
NGO’s. In 2017 riep het Europees Parlement de
EC en de lidstaten op om rekening te houden
met de specifieke gezondheidsbehoeften van
vrouwen en LGBT+-personen en onderstreepte
het belang van toegang tot SRGR en relationele
en seksuele vorming. In een resolutie uit 2019
riep het de EU op om SRGR op te nemen in zijn
volksgezondheidsstrategie.
Sociaal beleid
Via de Europese Pijler van Sociale
Rechten wil de EU gelijke kansen
bevorderen, discriminatie bestrijden en zorgen
voor sociale bescherming en inclusie in de
hele EU. Onlangs hebben de voorzitter van de
Raad en het EP overeenstemming bereikt over
een richtlijn over het evenwicht tussen werk
en privéleven. De richtlijn moedigt mannen en
vrouwen aan om een gelijk aandeel te hebben in
de taken en verantwoordelijkheden in het gezin
door een betere ouderschapsverlofregeling.
Jeugd
In haar Jeugdstrategie (20192027) richt de EU zich specifiek op
jongeren die risico lopen op marginalisering en
discriminatie en vermeldt zij de noodzaak van
begeleiding en ondersteuning op het gebied
van gezondheid en relaties. Het Europees
Parlement heeft de lidstaten herhaaldelijk
opgeroepen om de toegang tot relationele en
seksuele vorming voor jongeren te garanderen.

HOE KUNT U, ALS EUROPEES PARLEMENTSLID, OPKOMEN VOOR
REPRODUCTIEVE VRIJHEID, VEILIGHEID EN WAARDIGHEID?

WE VRAGEN U ALS EUROPEES PARLEMENTSLID OM VOLGENDE
OPPORTUNITEITEN TE BENUTTEN ZODAT EUROPEANEN IN ALLE
VRIJHEID EEN VEILIG EN GEZOND SEKSUEEL EN REPRODUCTIEF
LEVEN KUNNEN LEIDEN, ZONDER ENIGE VORM VAN DWANG

HET EUROPEES PARLEMENT, EEN KRACHTIGE
WETGEVENDE INSTELLING
Controle over de uitvoerende macht
Europarlementsleden hebben aanstellings- en controlebevoegdheid
over (activiteiten van) de EC. Europarlementsleden kunnen vragen
stellen aan de EC en informatie en verduidelijking vragen over het
gevoerde beleid. In 2016 vroeg Europarlementslid Heidi Hautala de EC
om verduidelijking over de financiering van toegang tot anticonceptie
in ontwikkelingssamenwerking. De EC reageerde hierop door in de
periode 2016-2017 € 30 miljoen te investeren in NGO’s die werken rond
gendergelijkheid en SRGR.
Beslissen over het budget
Het Europees Parlement stemt over de jaarlijkse begrotingen van de
EU en het meerjarig financieel kader (MFK). Europarlementsleden
verhoogden al regelmatig de financiering voor seksuele en
reproductieve gezondheid in het ontwikkelingsbeleid. Het EP heeft
reeds ambitieuze standpunten goedgekeurd voor het MFK 2021-2027
en voor specifieke tools voor ontwikkeling en grondrechten. Maar de
budgetten die worden toegewezen in het volgende MFK moeten
worden goedgekeurd door het nieuwe EP. Europarlementsleden
spelen dan ook een sleutelrol in het veiligstellen van de verhoging
van de financiering van vrouwenrechten, gendergelijkheid en
maatschappelijke organisaties.
Wat zijn de sleutelcommissies?
De commissies voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid,
Ontwikkeling, Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse
Zaken en Begrotingen zijn het meest relevant voor SRGR en
gendergelijkheid. Europarlementsleden kunnen ook lid worden van
interfractiewerkgroepen of netwerken over specifieke onderwerpen,
zoals SRGR of -rechten van LGBT+ personen.

U KUNT SRGR VISIBILITEIT GEVEN EN
WEERSTAND BIEDEN TEGEN REGRESSIE
Door te stemmen voor progressieve taal in rapporten,
het publiceren van onderzoeken of het organiseren van
evenementen, kan u SRGR politieke visibiliteit geven,
weerstand bieden tegen regressieve wijzigingen en goede
acties aanmoedigen.
• Het Europees Parlement roept de EU regelmatig op om SRGR op
te nemen in haar extern beleid. In zijn standpunt over de ‘European
Consensus on Development’ riep het EP op tot “universele toegang
tot betaalbare, degelijke informatie en voorlichting over seksuele en
reproductieve gezondheid en gezinsplanning”.
• Het EP verdedigt ook SRGR binnen de EU. In het verslag over het
Verdrag van Istanboel van de Raad van Europa bevestigde het
EP dat het ontkennen van SRGR, inclusief toegang tot abortus,
een vorm van geweld vormt tegen vrouwen en herhaalde dat
vrouwen en meisjes controle moeten hebben over hun lichaam
en seksualiteit. Lidstaten werden opgeroepen om de toegang tot
SRGR te garanderen en het Verdrag van Istanboel te respecteren.
• Recent namen Europarlementsleden een resolutie aan waarin ze
het verzet tegen vrouwenrechten en gendergelijkheid in de EU aan
de kaak stellen.
• Het Europees Parlement publiceerde onderzoeksrapporten over het
verzet tegen vrouwenrechten en gendergelijkheid in de EU (2018);
over de impact van het weigeren van seksuele en reproductieve
gezondheidszorg vanwege gewetensbezwaren (2018); over
vrouwenrechten in de westelijke Balkan, met een specifiek hoofdstuk
over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (2018); over
het gebruik van EU-middelen om gendergelijkheid te promoten (2016)
en over de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes (2018).
• Europarlementsleden organiseerden hoorzittingen over de toegang
tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Centraalen Oost-Europa (2015) en over de weerstand tegen reproductieve
rechten in Europa. 100 Europese parlementsleden ondertekenden
een manifest hierover (2018).
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