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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nőgyilkosságokról (feminicídiumokról) Közép-Amerikában és Mexikóban és az 
Európai Unió szerepéről az e jelenség elleni küzdelemben
(2007/2025(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel az emberi jogokról szóló 1966-os nemzetközi egyezségokmányokra,

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló 1979-es egyezményre (CEDAW) és annak 1999-es fakultatív 
jegyzőkönyvére, 

– tekintettel a nők elleni erőszak megelőzéséről, büntetéséről és felszámolásáról szóló 1994-
es Amerika-közi egyezményre (Belém do Pará-i Egyezmény), 

– tekintettel a kínzás és a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód elleni 1984-es 
egyezményre és annak 2002-es fakultatív jegyzőkönyvére,

– tekintettel az Európa Tanács férfiak és nők esélyegyenlőségével foglalkozó bizottsága 
által készített, számos nő és lány Mexikóban történt eltűnéséről és megöléséről szóló, 
2005. május 12-i jelentésének ajánlásaira,

– tekintettel a nők alapvető jogainak és a nemi különbséget tekintetbe vevő megközelítésnek 
az integrációjáról szóló – a Yakin Ertürk asszony, az ENSZ különleges megbízottja által 
vezetett, a nők elleni erőszakot, annak okait és következményeit vizsgáló, 2006. januárban 
Mexikóban végrehajtott küldöttség munkájáról készült – jelentés ajánlásaira (nők elleni 
erőszak),

– tekintettel a nők alapvető jogainak és a nemi különbséget tekintetbe vevő megközelítésnek 
az integrációjáról szóló – a Yakin Ertürk asszony, az ENSZ különleges megbízottja által 
vezetett, a nők elleni erőszakot, annak okait és következményeit vizsgáló, 2005. 
februárban Mexikóban végrehajtott küldöttség munkájáról készült – jelentés ajánlásaira 
(nők elleni erőszak), 

– tekintettel a nők jogainak Ciudad Juárez-beli (Mexikó) helyzetéről szóló – 2003. 
márciusban az emberi jogok Amerika-közi bizottsága által készített – jelentés ajánlásaira 
annak jogával kapcsolatban,, hogy se erőszakot, se megkülönböztetést ne kelljen 
elszenvedni,

– tekintettel az Európai Parlamentben 2006. áprilisban a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság és az „emberi jogi” albizottság által közösen szervezett közmeghallgatásra a 
nőgyilkosságokról,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és a tagállamai, másrészről a Mexikói 
Egyesült Államok közötti gazdasági, politikai koordinációs és együttműködési 
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megállapodásra1, az egyrészről az Európai Közösség és a tagállamai, másrészről a Costa 
Rica Köztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai Köztársaság, a Hondurasi 
Köztársaság, a Nicaraguai Köztársaság és a Panamai Köztársaság közötti, politikai 
párbeszédre és együttműködésre vonatkozó 2003-as megállapodásra (ratifikálás alatt)2 és 
az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és másrészről a Costa Rica Köztársaság, a 
Salvadori Köztársaság, a Guatemalai Köztársaság, a Hondurasi Köztársaság, a Nicaraguai 
Köztársaság és a Panamai Köztársaság közötti együttműködési keretmegállapodásra3,

– tekintettel az Európai Uniónak a 2001-2006 és 2007-2013 közötti időszakokra a közép-
amerikai országokkal és Mexikóval kapcsolatos regionális stratégiai dokumentumaira,

– tekintettel a harmadik, a nemek közötti egyenlőségre és a nők önállósulására vonatkozó 
milleniumi fejlesztési célra,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A6-0000/2007),

A. mivel a „feminicídium” kifejezés a nők elleni erőszaknak a Belém do Pará-i egyezmény 1. 
cikkében megalkotott jogi fogalommeghatározásán alapul – „e megállapodás értelmében 
nő elleni erőszak a női mivolton alapuló minden olyan cselekmény vagy magatartás, 
amely halált, sérüléseket vagy fizikai, szexuális vagy pszichikai szenvedést okoz a nőnek 
akár közéleti, akár magánéleti szempontból” –, és a megbüntetése és a felszámolása 
kötelesség, és minden jogállam számára prioritást kell képeznie.

B. mivel a nők elleni erőszak világméretű jelenség és nem csak regionális jellegű, és mivel az 
európai államokat is érinti; mivel ez a jelentés egy átfogó stratégiába illeszkedik, 
amelynek célja cselekvéseknek és erőfeszítéseknek az Európai Unió és az érintett 
országok általi együttes megvalósítása annak érdekében, hogy felszámolják és 
megelőzzék nők erőszakos halálát, bárhol is következzenek be ezek az esetek,

C. mivel a Ciudad Juárez-ben és Guatemalában történt nőgyilkosságok többségét rendkívüli 
brutalitás jellemzi, és számos áldozat ellen követtek el szexuális erőszakot és szenvedtek 
el kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetést vagy bánásmódot, amelyek időnként a 
kínzásig fajultak; mivel ezen emberölések jelentős része olyan területeken történt, ahol 
olyan maquiladoras (alvállalkozói üzemek) működnek, amelyekben nincsenek meg a nők 
védelméhez szükséges biztonsági intézkedések,

D. mivel a feminicídiumok nem magyarázhatóak kizárólag az „általános erőszakos 
légkörrel”, hanem a megkülönböztetést és a nők számára – és még inkább a bennszülött 
nők számára – kedvezőtlen helyi társadalmi-gazdasági környezetet is figyelembe kell 
venni, továbbá a szegénység magas szintjét, a nők gazdasági függőségét, Mexikót illetően 
a bandákat és azt is, hogy Közép-Amerikát illetően nem számolják fel az illegális 

  
1 HL L 276., 2000.10.28., 44. o.
2 HL C 103 E, 2004.4.29., 542. o.
3 HL L 63., 1999.3.12., 39. o.
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alakulatokat és a titkos biztonsági szerveket1,

E. tekintettel e téren a büntetlenségre, vagyis az e cselekményekért felelős egyének 
felelősségre vonásának – ténybeli vagy jogi – elmaradására büntetőjogi, igazgatási, 
fegyelmi vagy polgári téren, a nyomozások vagy az elítélések eredménytelenségére, a 
költségvetési források hiányára vagy azokra a nehézségekre, amelyekkel az áldozatok 
vagy a családjuk gyakran találkoznak az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés terén,

F. mivel egy jogállamnak kötelessége, hogy előmozdítsa azokat a politikákat, amelyek a nők 
számára általában – és a leghátrányosabb helyzetben lévők számára különösen –
megfelelő védelmet biztosítanak a megkülönböztetések, az erőszak és végül a 
feminicídium ellen, s mivel elsősorban az állam tisztviselőinek figyelmét kell felhívni e 
probléma súlyosságára,

G. mivel az egész igazságszolgáltatási rendszernek foglalkoznia kell a feminicídium és a 
büntetlenség elleni küzdelemmel, és figyelmet kell fordítania mind a megelőzési 
intézkedésekre, a megkülönböztető jogszabályok felülvizsgálatára, a panaszok 
benyújtásának megkönnyítésére, a nyomozási lehetőségekre és a büntetőeljárásokra, mind 
a büntetés-végrehajtási rendszerre, a szervezett bűnözés elleni küzdelemre, az 
intézmények helyreállítására és megerősítésére, továbbá elegendő pénzügyi és emberi 
erőforrásban kell részesülnie,

H. mivel elfogadhatatlan, hogy az állam egyes tisztviselői kínzáshoz folyamodjanak annak 
érdekében, hogy feminicídiumok feltételezett elkövetőitől beismerő vallomáshoz 
jussanak,

I. mivel két holland állampolgárságú nő lett feminicídium áldozata: Hester Van Nierop 
(1998-ban ölték meg) és Brenda Susana Margaret Searle (2001-ben ölték meg)2,

J. mivel Mexikóban és Közép-Amerikában az erőszak történeti és rendszeres jellege, 
valamint a társadalom patriarchális szerkezete a nőket ezen erőszak különböző formáinak 
ismétlődő áldozataivá teszik,

K. üdvözölve a Mexikóban elfogadott jogalkotási intézkedéseket, különösen a 2007. 
februárban elfogadott, a nőknek az erőszak nélküli élethez való jogáról szóló általános 
törvényt, valamint a nők elleni erőszakos cselekményekhez kapcsolódó 
bűncselekményekkel foglalkozó különleges ügyész 2006-ban létrehozott irodájának 
munkáját,

L. mivel a közép-amerikai országok e téren sajnálatos módon nagy jogalkotási késedelmet 
halmoztak fel,

M. tekintettel a párbeszéd és az együttműködés parlamentközi szövetségére, amely egyesíti a 
spanyol, mexikói és guatemalai parlamentek tagjait, és célja a nők elleni erőszak 

  
1 Az Egyesült Nemzetek által használt terminológia (lásd az Egyesült Nemzetek Szervezete és Guatemala 
közötti, 2006. novemberi, a guatemalai büntetlenség elleni nemzetközi bizottság létrehozásáról szóló 
megállapodást).
2 Brenda Searle esetében a felelősök pere öt évig tartott, és 2007-ben fejeződött be.



PE 388.414v02-00 6/13 PR\666973HU.doc

Külső fordítás

HU

felszámolását szolgáló jogalkotási intézkedések elfogadásának elősegítése,

N. mivel a demokrácia és a jogállam fejlesztése és megszilárdítása, valamint az emberi jogok 
és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása szerepel a közös kül- és biztonságpolitika 
(KKBP) átfogó célkitűzései között, és szerves részét kell képezniük az Európai Unió külső 
cselekvéseinek,

O. tekintettel az Európai Közösség és Mexikó között kötött gazdasági partnerségi, politikai 
koordinációs és együttműködési megállapodás emberi jogokra és a demokráciára 
vonatkozó záradéka kötelező jogi jellegére,

P. mivel az Európai Unió, amikor egy harmadik országgal az emberi jogokra és a 
demokráciára vonatkozó záradékot tartalmazó nemzetközi megállapodást ír alá, 
felelősséget vállal azért, hogy megvizsgálja, vajon a kérdéses harmadik ország e 
megállapodás aláírásakor tiszteletben tarttja-e az emberi jogok terén meglévő nemzetközi 
előírásokat1,

1. kéri, hogy szigorúan tartsák be az emberi jogok védelmére vonatkozó különböző 
jelentésekben és nemzetközi jogi eszközökben megfogalmazott ajánlásokat, különösen 
azokat a fentebb említetteket, amelyek sajátosan a nők alapvető jogaira vonatkoznak;

2. felhívja a kormányokat, hogy pénzügyi és technikai források igénybevételével támogassák 
a nők elleni erőszak terén a megelőzési és védelmi politikákat, erősítsék meg a bíróságok, 
a biztonsági testületek és az ügyészek kapacitását annak érdekében, hogy megkönnyítsék 
a felelősök üldözését és elítélését, valamint a drogkereskedelem és a szervezett bűnözés 
elleni küzdelmet; e területeken a jobb intézményi koordináció előmozdítását is kéri;

3. arra buzdítja a Guatemalai Kongresszust, hogy erősítse meg a Guatemala kormánya és az 
Egyesült Nemzetek között megkötött, a guatemalai büntetlenség elleni nemzetközi 
bizottság létrehozásáról szóló megállapodást2;

4. arra buzdítja Közép-Amerika államait és Mexikót, hogy hozzák meg az ahhoz szükséges 
valamennyi intézkedést, hogy hatékonyan lehessen küzdeni a nőkkel szembeni erőszak 
ellen, és kéri, hogy ezek az intézkedések biztosítsák a lakosság alapvető jogainak teljes 
körű tiszteletben tartását;

5. felhívja a közép-amerikai államokat és Mexikót, hogy szüntessék meg a nemzeti 
jogszabályaikban a nőkkel szemben meglévő megkülönböztető elemeket, és felkéri ezen 
országok hatóságait, hogy segítsék elő a családon belüli erőszak és a szexuális zaklatás 
bűntetté való minősítését célzó jogalkotási kezdeményezéseket3;

6. nyomatékosan felhívja a közép-amerikai államok és Mexikó kormányait, hogy tartsák 
tiszteletben a civil társadalom szervezeteit, az áldozatok családjait és az emberi jogok 
védelmezőit, és alakítsanak ki párbeszédet ezekkel a szereplőkkel, továbbá ismerjék el a 

  
1 Lásd az Európai Parlament 2006. február 14-i, az Európai Unió megállapodásainak az emberi jogokra és 
demokráciára vonatkozó záradékáról szóló állásfoglalásának (3) bekezdését.
2 Lásd az Európai Parlament 2007. március 15-i, Guatemaláról szóló állásfoglalását.
3 Mexikót illetően e kezdeményezéseknek az ország összes államára vonatkozniuk kell. 
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társadalomban betöltött lényeges szerepüket;

7. arra buzdítja a közép-amerikai államokat és Mexikót, hogy a nemzeti jogszabályokban 
biztosítsák a női munkavállalók jogait1, és gyakoroljanak ellenőrzést a nemzetközi 
vállalkozások fölött annak érdekében, hogy a vállalkozások szociális felelőssége (CSR) 
keretében tartsák tiszteletben a női alkalmazottaik integritását és jogait;

8. arra kéri a Bizottságot, hogy a jelenleg hatályos vagy tárgyalások alatt álló 
megállapodások keretében mozdítsa elő az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó 
záradék végrehajtási mechanizmusait, amelyek jogi megfogalmazásának a nemzetközi 
egyezségokmányokban és megállapodásokban kimondott kötelezettségeken és 
kötelezettségvállalásokon kell alapulnia, miközben különös figyelmet fordítanak a nőkkel 
szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről 
szóló egyezményre és annak fakultatív jegyzőkönyvére;

9. kéri az Európai Unió mexikói képviseletét és a tagállamok mexikói nagykövetségeit, hogy 
az OECD mexikói kapcsolattartó irodájával fejlesszenek ki külön programot a 
multinacionális vállalkozások munkásnői számára annak érdekében, hogy biztosítsák e 
nőknek a biztonságot, a méltó munkakörülményeket és a munkabér terén a 
megkülönböztetés-mentességet;

10. kéri az Európai Uniót, hogy az együttműködés keretében különös figyelmet szenteljenek  
Mexikó és Közép-Amerika igazságszolgáltatási rendszerének átszervezésére és 
megerősítésére, kezdve a megelőzési politikákkal (figyelemfelhívó kampányok), az 
igazságszolgáltatási rendszerrel (rendőrség, ügyvédek és bírák), az áldozatok, a tanúk és a 
családok védelmével és a büntetés-végrehajtási rendszerrel;

11. felkéri az Európai Uniót, hogy mexikói és közép-amerikai képviseletein hozza létre a 
„koordinátori” (vagy „koordinátornői”) feladatkört, hogy összehangolják az Európai Unió, 
a tagállamok követségei, és Mexikót illetően az OECD nemzeti kapcsolattartó irodája 
erőfeszítéseit annak érdekében, hogy véget vessenek a feminicídiumot elkövetők 
büntetlenségének, tegyék érzékennyé ezen egységek személyzetét a férfiak és nők közötti 
egyenlőség kérdései és különösen a nők elleni erőszak problémája iránt, járjanak el a 
mexikói és közép-amerikai polgárok számára összekötő tisztviselőként, biztosítsák, hogy 
a feminicídium kérdése jelen legyen a politikai párbeszéd valamennyi szintjén, és 
nyújtsanak be éves jelentést az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságának;

12. nyomatékosan kéri az Európai Uniót, gondoskodjon arról, hogy a Mexikóval és a Közép-
Amerikával folyó politikai párbeszédbe módszeresen integrálják a nők elleni erőszak –
különösen a feminicídium – és az áldozatok családjainak és a támogató szervezeteknek az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése kérdését;

13. sajnálja a Mexikóról szóló, a 2007-2013 közötti időszaknak szentelt stratégiai 
országdokumentum pontatlan jellegét a férfiak és nők közötti egyenlőség kérdését 
illetően, és kéri, hogy e dokumentumok és a következő dokumentumok félidős értékelése 

  
1 Ugyanaz.
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alkalmával a férfiak és nők közötti egyenlőség terén folytatott együttműködést terjesszék 
ki a feminicídium kérdésére; a feminicídiumot elkövetők és a büntetlenség elleni 
küzdelmet, valamint az áldozatok családjai igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének 
megkönnyítését célzó cselekvési terv ugyanilyen integrálását kéri;

14. kéri, hogy a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatás értékelését – amint lehet, és a közép-
amerikai országokkal kötendő társulási megállapodásról szóló tárgyalások keretében –
egészítsék ki a férfiak és nők közötti egyenlőségre gyakorolt hatás értékelésével, 
amelynek eredményei figyelembe vehetők majd a megállapodások megkötésekor;

15. felkéri a Bizottságot, hogy adjon tájékoztatást a Közép-Amerika és az Európai Unió 
közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalások keretében a témában elért 
előrehaladásról, és ezt a megállapodások megkötése előtt vagy mindenképpen az Európai 
Unió–Latin-Amerika/Karib-térség 2008. májusban Limában tartandó csúcstalálkozója 
előtt;

16. arra buzdítja az Európai Unió képviseleteit és a tagállamok nagykövetségeit, hogy 
szervezzenek a feminicídiumról és a büntetlenségről kerekasztalt, amelyen majd részt 
vesznek a különböző parlamenti hálózatok és kezdeményezések, kutatási központok, az 
emberi jogok, a férfiak és nők közötti egyenlőség és az áldozatok családjai védelmével 
foglalkozó egyesületek;

17. kéri az Európai Unió–Mexikó parlamenti vegyes bizottságának európai alkotórészét és az 
Európai Unió közép-amerikai országokkal fenntartott kapcsolataival foglalkozó 
küldöttséget, hogy módszeresen foglalják bele a „Feminicídium és büntetlenség” pontot a 
régióba látogató küldöttségeik programjába;

18. javasolja együttes meghallgatás szervezését a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, az 
„emberi jogi” albizottság és az illetékes küldöttségek között a limai csúcstalálkozó előtt 
annak érdekében, hogy megvonják az elfogadott intézkedések mérlegét, különös 
tekintettel a Mexikóban megölt két holland állampolgárságú nő esetére;

19. a fenti valamennyi indok alapján nyomatékosan felkéri a Tanácsot és az Európai Unió 
jövőbeni elnökségeit, hogy fogadjanak el a nők jogairól szóló iránymutatásokat, amelyek 
jelentősen hozzájárulnának az Európai Unió emberi jogok terén folytatott politikája 
tartalmának és koherenciájának megerősítéséhez; 

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak, valamint az Európa Tanácsnak, továbbá Mexikó és a közép-amerikai 
országok kormányainak.
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2006. áprilisban az Európai Parlamentben a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság és az 
„emberi jogi” albizottság szervezésében közmeghallgatást tartottak a mexikói és közép-
amerikai feminicídiumokról („Ni una muerta más” – egy halott nővel se többet).

E meghallgatáson összegyűltek európai képviselők, a mexikói és a guatemalai kormány 
képviselői, Yakin Ertürk asszony, az ENSZ különleges megbízottja, Ruth-Gaby Vermot-
Mangold, az Európa Tanács előadója, valamint a szervezett civil társadalom szakértői.

E szöveg megfogalmazása a meghallgatás alatt és után végzett azon munkák eredménye, 
amelyek lehetővé tették a sürgős információk cseréjéhez és az erőfeszítések egyesítéséhez 
szükséges adatbázis létrehozását.

Ez a jelentés beleilleszkedik a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságnak a nők elleni erőszak 
világméretű felszámolására vonatkozó stratégiájába. Mexikó és a közép-amerikai országok 
nem az egyedüli olyan országok, ahol a „feminicídium” jelensége létezik. E jelentés célja, 
hogy konkréttá tegye a nők erőszakos halálának felszámolásáért és megelőzésért tett együttes 
cselekvéseket és erőfeszítéseket.

A „feminicídium” kifejezés a nők elleni erőszaknak a Belém do Pará-i egyezmény 1. 
cikkében megalkotott jogi fogalommeghatározásán alapul: „a nő elleni erőszak a női mivolton 
alapuló minden olyan cselekmény vagy magatartás, amely halált, sérüléseket vagy fizikai, 
szexuális vagy pszichikai szenvedést okoznak a nőnek akár közéleti, akár magánéleti 
szempontból”.

A feminicídium jelenségét mint olyant először Mexikóban határozták meg, mint amely „az 
emberiséget sértő bűncselekmények olyan összessége, amely magában foglalja lányok és nők 
megölését, fogva tartását és eltűnését valamely elégtelen intézményi környezetben. A jogállam 
hiányosságáról van szó, amely kedvez a büntetlenségnek. A feminicídium állami szintű 
bűncselekmény”1. A feminicídium jelenségét a patriarchális szemléletmód által befolyásolt 
társadalmi környezetben kell elhelyezni, amelyben a nők viselik a házimunka és a 
gyermeknemzéssel kapcsolatos terhek nagyobb részét, ami megakadályozza őket abban, hogy 
társadalmilag önállóvá váljanak. Ehhez járul a biztonság hiánya, az egyenlőtlenségek, a 
szegénység és a gazdaság maquiladoras (alvállalkozói üzemek) révén történő 
modernizálásának összefüggése.

Közép-Amerikában és Mexikóban az utóbbi években jelentősen nőtt az erőszakos halálesetek 
száma. A közvélemény növekvő figyelme és az áldozatok szüleinek és barátainak erősebb 
összefogása lehetővé tette e bűncselekmények leleplezését, és azt, hogy e jelenség mind 
jobban láthatóvá váljék, még akkor is, ha a küzdelem nem fejlődött megfelelően.

A hivatalos mexikói adatok szerint 1999 és 2006 között 6.000 kislányt és nőt öltek meg az 
országban, és csak 2004-ben 1.205 kislány vált emberölés áldozatává2. Guatemalában 2001 és 

  
1 Nőgyilkos erőszak a Mexikói Köztársaságban. Az Unió Kongresszusának Képviselőháza. 59. törvényhozási 
időszak. A Mexikói Köztársaságban a feminicídium eseteinek kivizsgálásával és üldözésével foglalkozó külön 
bizottság. Mexikó, 2006.
2 Az összesített adat magában foglalja a különböző indítékokkal elkövetetett erőszakos halálokat – így például a 
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2004. augusztus között 1.188 nőt öltek meg. Salvadorban az emberölések száma 2001-ben 
2.374 volt, ez 2004-ben 2.933-ra nőtt. Hondurasban 2002 és 2005 között 442 nő, fiatal lány és 
kislány vesztette életét. Nicaraguában 2003 és 2005 között 203 nő lett emberölés áldozata1.

Az érintett államok végül jogalkotási intézkedéseket hajtottak végre a problémával való 
szembenézés érdekében, anélkül azonban, hogy kellően tudtak volna szembeszállni a 
feminicídiumok mélyebben fekvő okaival. Ennek következtében kevés a megelőző 
intézkedés, a nyomozások továbbra is elégtelenek, és a bűncselekmények elkövetőinek 
többségét nem ítélték el.

A két európai nő, Hester Van Nierop2 1998-ban Ciudad Juárez-ben történt és Brenda Susana 
Margaret Searle 2001-ben Chichen Itzá-ban, Yucatánban történt megölése emblematikus eset. 
Az, hogy nem tisztázták Hester Van Nierop megölését, és a Brenda Searle gyilkosaival 
szembeni büntetőeljárás lassúsága az igazságszolgáltatási szervezet jelentős hiányosságaira 
hívja fel a figyelmet.3

Az általános környezet, amelyben a feminicídiumok történnek, az alábbiakkal 
jellemezhető:4

– társadalmi egyenlőtlenségek: Mexikót és Közép-Amerikát5 a társadalomban meglévő 
mély gazdasági egyenlőtlenség, valamint a nők férfiaktól való pénzügyi függősége 
jellemzi;

– patriarchális szemléletmód: a mexikói és a közép-amerikai társadalmi szerkezet olyan 
patriarchális szemléletmódon alapul, amelyben a nők elleni erőszak rendkívül általános. A 
patriarchátus nem csak a nőkkel szembeni erőszakot teszi szokványossá, hanem a 
munkaerőpiac jelentős felosztását is eredményezi, és fékezi a nők politikai
hozzájárulásának elismerését;

– az 1990-es évektől kezdődően gazdasági modernizáció a maquiladoras (összeszerelő 
üzemek) növekvő bevonásával, amelyek közül sok európai tőkéjű: e vállalkozások 
munkaereje nagy részben (időnként többségében) női és nagyon fiatal munkaerő. Sok a 
panasz a siralmas munkakörülmények miatt: határozatlan időre szóló szerződések hiánya, 
lealacsonyító körülmények, a munkahelyre jutáshoz a tömegközlekedési lehetőségek 
rendszertelensége és biztonságosságának hiánya, valamint a fogyatékos közinfrastruktúra. 
A munkavállaló nők munkával kapcsolatos jogainak és ebből következően az emberi 
jogaik tiszteletben tartásának hiánya a nő azon kulturális képét erősíti, amely szerint 

    
közúti baleseteket, a tűzeseteket, a családon belüli erőszakot és a nőgyilkosságokat. Lásd: a Képviselőház 59. 
törvényhozási időszaka femicídiummal foglalkozó külön bizottságának a jelentését, valamint a nők ellen Ciudad 
Juarézben elkövetett erőszak megelőzésével és visszaszorításával foglalkozó bizottság elnökségének jelentéseit.
1 A nemzeti rendőrség adatai, lásd a CLADEM 2007 jelentést.
2 A bűntett mind a mai napig nem nyerte el büntetését.
3 Brenda Searle gyilkosait csak 2007-ben ítélték el.
4 Ne feledkezzünk meg a nagyon sajátos helyi jellemzőkről; így, Ciudad Juárez az Egyesült Államokkal határos 
város – drogcsempészek átkelőhelye –, túl gyorsan fejlődött, és nem rendelkezik megfelelő szolgáltatásokkal.
5 Például Hondurasban, Latin-Amerika harmadik legszegényebb országában a lakosság 80%-a él szegénységben; 
Nicaraguában a lakosok 50%-a él a szegénységi küszöb alatt.
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alacsonyabb rendűek, sőt megvetésre méltóak;1

– a jogállam gyengesége: teljesen nyilvánvaló, hogy az államok nem képesek biztosítani 
sem az igazságszolgáltatási szervezet eredményességét, sem az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférést, sem a biztonságot, sem azt, hogy állampolgáraik teljes mértékben élvezhessék 
emberi jogaikat;

– büntetlenség: a büntetlenség a korrupció és a bírói hatalom elégtelenségének 
következménye, és magában foglalja a bűnösökkel való összejátszást és az ő (közvetlen és 
közvetett) védelmüket. Hozzájárul a bűnözés bátorításához, és megteremti a kollektív 
bizonytalanság légkörét. A különösen a nőkkel szemben elkövetett bűncselekmények 
általában nagyobb büntetlenséget élveznek, mint az egyéb bűncselekmények, amint ezt az 
ENSZ főtitkára megjegyezte azzal a kampánnyal összefüggésben, amelynek célja a nők 
elleni erőszak felszámolása, és amelyet 2007-ben március 8. (nemzetközi nőnap) 
megünneplése alkalmából indítottak el;

– társadalmi erőszak: Mexikóban gonosztevő bandák megnövekedett jelenlétét lehet 
megállapítani, és olyan illegális alakulatok és titkos biztonsági szervek létezését2, amelyek 
a közép-amerikai fegyveres konfliktusok során jöttek létre;

– elégtelen intézményi struktúra: a közép-amerikai országok továbbra is a régióban zajlott 
fegyveres konfliktusok következményeitől szenvednek. Igazságszolgáltatási és büntetőjogi 
rendszerük túl gyenge az emberi jogok megsértéseinek megakadályozásához;

– az áldozatok megbélyegzése a hatóságok részéről: számos panasz sérelmezi a rendőrség 
és az igazságszolgáltatás tisztviselőinek magatartását, akik becsmérlik az embereket 
öltözködésük, szakmai tevékenységük vagy személyes kapcsolataik miatt. Céljuk az 
áldozatok lejáratása, az ügyek elszigetelt esetekké való minősítése és a figyelem elterelése 
mindarról, ami igazán fontos: a megölt nők és fiatal lányok biztonsága, az élethez és a 
méltósághoz való joguk. Közép-Amerikában hajlamosak a nők megölését a maras-nak
(fiatal bűnözők bandái) tulajdonítani vagy a prostitúcióhoz kapcsolódónak tekinteni annak 
érdekében, hogy kisebbítsék a problémát;

– az emberölések erőszakossága: az emberölések elkövetőit a gyűlölet és a nőgyűlölet 
jellemzi. A nőket fogva tartják, szexuálisan kihasználják, kínozzák, megölik, 
megcsonkítják és a sivatagban, utak mellett, piacokon vagy üres telkeken hagyják;

– a femniicídium elleni küzdelemhez létrehozott intézmények pénzügyi forrásainak 
hiánya: az államok által létrehozott szervezetek elsősorban a pénzügyi és emberi források 
hiányával szembesülnek3;

  
1 A feminicídium a maquiladoras ágazatban, Francesca Gargallo, FIDH.
2 Az Egyesült Nemzetek által használt terminológia. Lásd az „Egyesült Nemzetek Szervezete és Guatemala 
kormánya közötti, a guatemalai büntetlenség elleni nemzetközi bizottság létrehozásáról szóló megállapodást” 
(Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala - CICIG), 2006. november.
3 Ugyanez a helyzet Guatemalában a Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar 
contre las Mujeres (A nők elleni, családon belüli erőszak megelőzésének és felszámolásának nemzeti terve -
PLANOVI) esetében.
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– a nemzeti jogalkotás fogyatékosságai és a nemzetközi jogi eszközök ratifikálása: 
Mexikóban és Közép-Amerikában léteznek a nőkkel szemben elkövetett erőszak – ideértve 
a feminicídiumot is – megelőzését és felszámolását célzó jogszabályok és nemzeti tervek, 
de ezen intézkedések többségét különböző okokból – mint például a pénzügyi és emberi 
források hiánya – nem használják hatékonyan.1 Nicaragua például nem ratifikálta a 
CEDAW fakultatív jegyzőkönyvét2, amely eljárást hoz létre az emberi jogok 
megsértéseinek jelzésére, és lehetővé teszi a nőkkel szembeni megkülönböztetés 
felszámolásával foglalkozó bizottság számára, hogy vizsgálatot indítson a nők jogai súlyos 
megsértéseinek ügyében.

Előadójuk úgy véli, hogy az Európai Uniót és Közép-Amerikát összekötő kapcsolatok jellege, 
valamint a valamennyi érintett fél által az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozóan 
vállalt kötelezettségek arra kötelezik az Európai Uniót, hogy a rendelkezésére álló valamennyi 
eszköz igénybevételével cselekedjen és teljes támogatását ajánlja fel – megelőzési 
programoktól kezdve az intézmények helyreállításának és megerősítésének támogatásáig –
annak érdekében, hogy a feminicídiumok ne maradjanak büntetlenül.

A feleket kötő megállapodások elegendő alapot jelentenek a cselekvéshez. A jogállam –
amelyben az igazságszolgáltatási szervezetet újból felépítik annak érdekében, hogy az a
korrupciótól védetten tudjon működni, és minden polgárnak biztosítsa a hozzáférést –
létrehozásának (vagy újbóli létrehozásának) az Európai Unió kezdeményezésére az 
együttműködés és a politikai párbeszéd prioritásává kell válnia.

Ugyanígy, e célkitűzésnek kell jellemeznie az Európai Unió kapcsolatai harmadik pillérének, 
vagyis a kereskedelmi fejezetnek az irányultságát, különösen, amikor európai tőkéjű 
vállalkozások bevonására kerül sor. A vállalkozások szociális felelőssége (CSR) – amelyre itt 
hivatkozás történik – magában foglalja a férfiak és nők közötti egyenlőséghez kapcsolódó 
számos szempont figyelembevételét: méltó és igazságos fizetés az alkalmazottak részére, 
megvédésük a munkahelyen a nemen alapuló megkülönböztetéssel szemben és végül a 
munkába járás alatti biztonság kérdése.

Előadójuk konkrétan a következő javaslatokat teszi az Európai Unió számára:

– az érintett országokban az Európai Unió képviseletei rendelkezzenek a férfiak és nők 
közötti egyenlőség kérdéseire szakosodott személyzettel;

– írjon elő konkrét hatásköröket, így koordinátori feladatkört a férfiak és nők közötti 
egyenlőség kérdéseivel és a feminicídiummal kapcsolatban; készítsen a Bizottságnak, a 
Tanácsnak és az Európai Uniónak továbbítandó jelentéseket az e területen elért haladásról 
és a nehézségekről;

– tegye a feminicídiumok és a büntetlenség kérdését a politikai párbeszéd különböző szintű 
fórumai – mint a vegyes bizottság vagy a közös bizottság – napirendjének kötelező 
pontjává;

  
1 Lásd a nemzeti parlamentek által szolgáltatott mellékleteket.
2 A nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló 
egyezmény (CEDAW).
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– hozzon létre állandó kerekasztalt a feminicídiumról, Mexikó esetében az OECD szintjén 
együttműködve, különösen az OECD nemzeti kapcsolattartó irodája keretében, amelynek 
gondoskodnia kell a multinacionális vállalkozásoknak szóló iránymutatások betartásáról;

– foglalja bele a feminicídium és a büntetlenség elleni küzdelem témáját a 2007-2003 közötti 
időszakra vonatkozó stratégiai országdokumentumokba, legkésőbb a félidős 
értékelésükkor; 

– biztosítsanak kiemelt helyet e kérdés számára a Közép-Amerikával kötendő társulási 
megállapodással kapcsolatos tárgyalásokon;

– ugyanígy, illessze be a Mexikóval kötendő társulási megállapodás „beépített 
menetrendjébe” (inbuilt agenda), különösen a befektetésekről szóló kétoldalú 
megállapodásba.

A feminicídium, valamint a mexikói és közép-amerikai büntetlenség kérdését illetően az 
Európai Parlament feladata főleg az, hogy ellenőrizze a Bizottságot és a tagállamokat a 
jelenség felszámolásáért kifejtett erőfeszítéseik tekintetében a régióban. Fontos tehát, hogy az 
Európai Parlament összeüljön a feminicídium témájában az Európai Unió és Latin-Amerika 
közötti következő csúcstalálkozó előtt, amelyet 2008. májusban Limában tartanak a fent 
említett valamennyi intézmény és személy támogatásával annak érdekében, hogy mérleget 
készítsenek, és a jövőbeni stratégiát az elért eredményekhez igazítsák.


