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Положението на жените на Балканите   

Резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно положението 

на жените на Балканите (2008/2119(INI)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид членове 6 и 49 от Договора за Европейския съюз, 

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид Конвенцията относно премахването на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените (CEDAW), приета от Общото събрание на 

ООН на 18 декември 1979 г., 

– като взе предвид Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН от 31 

октомври 2000 г. относно жените, мира и сигурността, 

– като взе предвид работата на Виенската конференция по правата на човека 

(1993 г.), която утвърди правата на човека и осъди нарушаването им в името на 

културата или традициите, 

– като взе предвид Брюкселската декларация относно предотвратяването и борбата с 

трафика на хора, приета на 20 септември 2002 г., 

– като взе предвид докладите на Комисията за напредъка на страните-кандидатки и 

потенциални кандидатки през 2007 г., придружаващ съобщението на Комисията от 

6 ноември 2007 г., озаглавено „Стратегия за разширяването и основни 

предизвикателства 2007-2008 г.“ (COM(2007)0663), 

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 25 октомври 2007 г., озаглавено 

„ЕС в търсене на отговор за справяне със ситуации на несигурност - намеса в 

трудна среда с цел устойчиво развитие, стабилност и мир“ (COM(2007)0643),  

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 5 март 2008 г., озаглавено „Западни 

Балкани: укрепване на европейската перспектива“ (COM(2008)0127),  

– като взе предвид дейността и доклада за напредъка на работната група по 

въпросите на половете, действаща в рамките на Пакта за стабилност за Югоизточна 

Европа (2004), 

– като взе предвид проучването, озаглавено „Положението на жените в балканските 

страни: сравнителна перспектива“, проведено от г-жа Marina Blagojević от името на 

Европейския парламент (Белград, февруари 2003 г.), 

– като взе предвид своята резолюция от 22 април 2004 г. относно жените в 



Югоизточна Европа 1, 

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2005 г. относно ролята на жените в 

обществения, икономическия и политическия живот в Турция2 и резолюцията си от 

13 февруари 2007 г. относно ролята на жените в обществения, икономическия и 

политическия живот в Турция3,  

– като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно положението на 

жените от ромски произход в Европейския съюз4,  

– като взе предвид заключенията на международната конференция: „Жените и 

разрешаването на конфликти“, проведена в Любляна на 21-22 юни 2008 г. в 

Institutum Studiorum Humanitatis - Хуманитарния университет на Любляна, 

– като взе предвид член 45 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по правата на жените и равенството между 

половете (A6-0435/2008), 

1. Счита, че продължаването на политическата и икономическа стабилизация и 

създаването на демократични институции в балканските страни изисква активно 

участие от страна на жените (тъй като те са малко над половината от населението); 

2. Отбелязва със загриженост, че законите и практиките (институционални, 

финансови, човешки) за равенство между половете не са напълно гарантирани, 

въпреки че съществува разлика между страните, които са започнали преговори за 

присъединяване, и тези, които не са; 

3. Подчертава значението на равните права и равното участие на жените на пазара на 

труда, без които не са възможни икономическата независимост на жените, 

националният икономически растеж и борбата с бедността, спрямо която жените са 

по-уязвими от мъжете; 

4. Отбелязва, че жените пострадаха непропорционално от намаляването на средствата 

за социални услуги и публични разходи като например здравеопазване, грижи за 

децата и семейството; подчертава, че съществуващите преди непарични помощи и 

услуги даваха възможност на жените да участват в трудовата заетост и 

следователно да съчетават професионалния и семейния живот; 

5. Отбелязва с безпокойство, че жените, които традиционно са по-слабо представени 

на пазара на труда, са представени в твърде голяма степен в някои (традиционно 

„женски“) професии, при които положението им е по-нестабилно, особено в 

селските райони; във връзка с това призовава към специални мерки за избягване на 

феминизирането на „по-ниско платените“ сектори; изразява също така загриженост 

за съществуващите разлики в заплащането на жени и мъже и за трудностите, които 

изпитват жените при започване на собствен бизнес; 
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6. Приканва правителствата на балканските страни да установят законова рамка за 

равно заплащане на мъжете и жените, да подпомагат жените в съчетаването на 

личния и професионалния живот и за тази цел да предоставят висококачествени, 

достъпни и финансово поносими услуги за отглеждане на деца и заведения за 

грижи за възрастни, както и да премахнат пречките пред женското 

предприемачество; 

7. Подчертава колко важно е образованието за премахване на стереотипите, свързани 

със социалните роли на мъжете и жените, и културните стереотипи, както и 

обстоятелството, че самата образователна система следва да не насърчава 

стереотипни модели, включително при избора на професия; 

8. Обръща внимание на принципно недостатъчната инфраструктура на 

здравеопазването, особено в селските райони, и призовава правителствата да 

гарантират на жените редовни профилактични прегледи за рак на гърдата, рак на 

маточната шийка и ХИВ/СПИН, спрямо който жените са по-уязвими от мъжете; 

акцентира върху значението на психологическото и медицинското възстановяване 

на жените-жертви на войни; 

9. Счита, че жените на Балканите, които са били жертви на войни, следва да не бъдат 

разглеждани единствено като жертви на войни, а по-скоро като фактори в 

стабилизирането и разрешаването на конфликти; подчертава, че жените на 

Балканите като цяло могат да изпълняват такава роля само когато са равностойно 

представени в процеса на вземане на политически и икономически решения ; 

приветства въвеждането на квоти и призовава страните, които още не са направили 

това, да насърчат представителството на жените и при необходимост да прилагат 

ефективно квотите в политическите партии и националните събрания; насърчава 

страните, които вече са направили това, да продължат този процес, за да 

гарантират, че жените могат да участват в политическия живот и да преодолеят 

недостатъчното представителство с оглед премахване веднъж и завинаги на 

„стъкления таван“, както и да осъществяват активни действия, за да гарантират, че 

жените и мъжете се учат на гражданство и се ангажират с него от ранна възраст; 

10. Отбелязва със загриженост, че въпреки наскоро създадената в повечето балкански 

страни законова рамка, домашното насилие и обиди продължават да съществуват; 

затова призовава съответните страни да предприемат мерки за създаване на 

убежища за жертвите и да гарантират, че правоприлагащите институции, съдебните 

органи и държавните служители са по-чувствителни към това явление; 

11. Подчертава, че домашното насилие е дори по-разпространено, отколкото сочат 

съществуващите данни, и че съответните статистики и данни са фрагментирани, 

събрани незадоволително или не са стандартизирани дори в страните, които са 

приели специфично законодателство в тази област; 

12. Подчертава значението на кампаниите за повишаване на информираността в 

борбата срещу стереотипите, дискриминацията (полова, културна, религиозна) и 

домашното насилие и изобщо за равенство между мъжете и жените; отбелязва, че 

тези кампании следва да се допълват от насърчаване на положителни образи на 

жени-образци за подражание в медиите и рекламите, образователните материали и 

интернет; 



13. Приветства неотдавнашното развитие на законодателната и институционалната 

рамка, която отразява един сериозен ангажимент за осигуряване на равни 

възможности за жените и мъжете в съответните страни; в същото време отново 

повтаря, че са необходими здрави мерки, за да бъдат тези разпоредби реализирани 

на практика; 

14. Призовава правителствата на балканските страни да предприемат действия, за да 

прокарат път за прилагане на интегриран подход към равенството между половете 

на всички равнища и във всички области на социалния и политическия живот; 

15. Призовава всички държави-членки, които все още не са направили това, да приемат 

национални планове за привеждане в действие на гореспоменатата резолюция  на 

Съвета за сигурност на ООН и да ги прилагат в отношенията си с балканските 

страни; 

16. Отбелязва с безпокойство, че балканските страни са транзитни страни в процеса на 

трафик на хора и че обикновено жертви на трафика на хора са жените и децата; 

подчертава, че равенството между половете, кампаниите за подобряване на 

осведомеността и мерките против корупцията и организираната престъпност са от 

съществено значение, за да се предотвратят някои отрицателни явления в 

балканските страни като проституцията и трафикът и да се защитят потенциалните 

жертви; 

17. Призовава балканските страни да предприемат спешни действия за 

предотвратяване на проституцията и по-конкретно детската проституция и 

порнография, да засилят наказанията за принуда или подбуждане към проституция 

и/или участие в създаване на порнографски материали и да търсят наказателна 

отговорност за детската порнография в интернет;  

18. Подчертава значението на неправителствените и женските организации за 

определяне проблемите на жените и намиране на адекватни решения, по-конкретно 

на работната група по въпросите на половете, действаща в рамките на Пакта за 

стабилност за Югоизточна Европа, за развиването на демократичния процес и 

стабилността в региона; насърчава работата на тези НПО и предлага обмен на най-

добри практики в областта на равенството между половете между съответните 

страни, както и с европейските мрежи на НПО; 

19. Призовава Комисията да предостави предприсъединителни фондове за укрепване 

на правата на жените на Балканите, по-специално посредством женски НПО и 

организации на жените; 

20. Призовава Комисията да наблюдава отблизо и да настоява за изпълнение на 

критериите от Копенхаген, по-специално по отношение на равните възможности за 

мъжете и жените и правата на жените в страните-кандидатки и потенциални 

кандидатки; приканва страните-кандидатки и потенциални кандидатки от 

Балканите да хармонизират законодателството си против дискриминацията и в 

областта на равенството между половете с достиженията на общностното право с 

оглед на евентуално бъдещо присъединяване;  

21. Призовава Комисията да гарантира, че нейната политика, изложена в 

горепосоченото й съобщение от 5 март 2008 г., която е насочена към укрепване на 



НПО на Западните Балкани, се съсредоточава по-специално върху засилването на 

участието на жените в гражданското общество; 

22. Подчертава, че жените от ромски произход са подложени на множествена 

дискриминация (расова, етническа, полова) и са по-уязвими за бедността и 

социалното изключване и затова е необходим диференциран подход за справяне с 

тези проблеми; по-конкретно жените от ромски произход се сблъскват с 

предразсъдъци в много страни и са засегнати от липса на гражданство, имат 

ограничен достъп до качествено образование, изправени са пред неподходящи 

условия за живот, нямат възможност за достъп до здравни услуги и се сблъскват с 

високо равнище на безработица и ниско равнище на политическо и публично 

участие в обществото; 

23. Отбелязва със загриженост липсата на осъвременена статистическа информация и 

показатели, които да подпомагат оценяването на положението на жените на 

Балканите; 

24. Призовава страните-кандидатки и потенциалните страни-кандидатки на Балканите 

да гарантират премахването на всички форми на дискриминация и предразсъдъци 

спрямо жените, които страдат от многостранна дискриминация, по-специално 

жените от ромски произход; призовава балканските страни да въведат ефективна и 

практическа стратегия срещу дискриминацията, която да бъде прилагана на всички 

равнища (национално и местно); 

25. Призовава Европейския институт за равенство между половете да наблюдава също 

така равенството между половете в страните на Балканите, като обърне специално 

внимание на страните – кандидатки за присъединяване; 

26. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на 

съответните страни-кандидатки и потенциални кандидатки. 

 


