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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно убийствата на жени в Централна Америка и Мексико и ролята на 
Европейския съвет в борбата срещу това явление
(2007/2025(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

– като взе предвид международните пактове за правата на човека от 1966 г.,

– като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените от 1979 г. и факултативния протокол към него от 1999 г.,

– като взе предвид Интерамериканската конвенция за предотвратяване, наказване и 
премахване на насилието срещу жени (Конвенция от Белен, щат Пара) от 1994 г.,

– като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, 
нечовешко или унизително третиране или наказаниe от 1984 г. и факултативния 
протокол към него от 2002 г.,

– като взе предвид препоръките, отправени в доклада, озаглавен „Изчезване и 
убийство на голям брой жени и момичета в Мексико“ от 12 май 2005 г., изготвен от 
докладчика на Комисията по равни възможности за мъжете и жените към Съвета на 
Европа,

– като взе предвид препоръките, отправени в доклада „Човешки права на жените, 
интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете и насилието срещу 
жени“ във връзка с мисията в Мексико на специалния докладчик на Организацията 
на обединените нации Yakin Ertürk през м. януари 2006 г.,

– като взе предвид препоръките, отправени в доклада „Човешки права на жените, 
интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете и насилието срещу 
жени“ във връзка с мисията в Гватемала на специалния докладчик на Организацията 
на обединените нации Yakin Ertürk през м. февруари 2005 г.,– като взе предвид 
препоръките, отправени в доклада относно състоянието на човешките права на 
жените в Сиудад Хуарес, Мексико и правото на жените да не бъдат обект на 
насилие и дискриминация, изготвен от Интерамериканската комисия за правата на 
човека през м. март 2003 г.,

– като взе предвид изслушването относно убийствата на жени, проведено в 
Европейския парламент през м. април 2006 г. и организирано съвместно от 
комисията по правата на жените и равенството между половете и подкомисията по 
правата на човека,

– като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство, политическо 
координиране и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-
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членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна1, 
Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската 
общност и нейните държави-членки, от една страна, и републиките Коста Рика, 
Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, от друга страна2, от 2003 г. 
(подлежи на ратификация), както и Рамковото споразумение за сътрудничество 
между Европейската икономическа общност и републиките Коста Рика, Салвадор, 
Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама3

– като взе предвид документите относно регионалната стратегия на Европейския съюз 
за периодите 2001-2006 г. и 2007-2013 г. по отношение на страните от Централна
Америка и Мексико,

– като взе предвид третата цел от Целите на хилядолетието, а именно целта, свързана 
с насърчаване на равенството между половете и овластяване на жените,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по правата на жените и равенството между 
половете (A6-0000/2007),

А. като има предвид, че терминът „убийства на жени“ се основава на юридическото 
определение на насилието срещу жени, съдържащо се в член 1 на Конвенцията от 
Белем, щат Пара, а именно че под насилие срещу жени следва да се разбира 
всякакво действие или поведение, свързано с половата принадлежност на жертвите, 
което причинява смърт, вреда или физическо, сексуално или психологическо 
страдание на жена, както в обществената сфера, така и в областта на личния живот; 
като има предвид, че наказването и премахването на този вид действия и поведение 
е задължително и следва да представлява приоритет за всяка държава, която 
съблюдава принципа на правовата държава,

Б. като има предвид, че насилието срещу жени има световно, а не само регионално 
измерение, и че се отнася за всички държави, включително тези в Европа, като има 
предвид, че настоящият доклад е част от една стратегия на световно равнище, 
насочена към съвместно осъществяване от страна на ЕС и съответните страни на 
действия и усилия с оглед на изкореняването и предотвратяването навсякъде на 
причинените от насилие смъртни случаи сред жените,

В. като има предвид, че по-голямата част от убийствата на жени в Сиудад Хуарес и 
Гватемала се отличават с изключителна жестокост и че много от жертвите са били 
жертва на сексуално насилие и жестоко, нечовешко и унизително третиране или 
наказание, включително изтезания; като има предвид, че голяма част от тези 
убийства са извършени в районите, в които се намират така наречените 
„maquiladoras“ (предприятия, извършващи подизпълнителска дейност), в които не 
се вземат мерки за сигурност, необходими за защита на жените, 

  
1 ОВ L 276 от 28.10.2000 г., стр.44.
2 ОВ C 103 от 29.4 2004 г., стр. 543.
3 ОВ L 63 от 12.3.1999, стр. 39.
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Г. като има предвид, че убийствата на жени не могат се обяснят единствено с 
„цялостна обстановка на насилие“, а следва да се вземат предвид дискриминацията 
и местният социално-икономически контекст, който е неблагоприятен за жените (в 
още по-голяма степен при жените от коренното население), високото равнище на 
бедност, икономическата зависимост на жените, престъпните групировки в 
Мексико, както и фактът, че незаконните формации и нелегалните органи за 
сигурност в Централна Америка не са били разформировани,

Д. като им предвид безнаказаността в това отношение, под която се разбира липсата по 
закон и в действителност на наказателна, административна, дисциплинарна или 
гражданска отговорност за извършителите на тези действия, фактът, че те избягват 
да бъдат обект на разследвания или присъди, липсата на бюджетни средства и 
честото възпрепятстване на достъпа до правосъдието за жените жертви и техните 
близки, 

Е. като има предвид, че всяка правова държава, която съблюдава принципа на 
правовата държава, трябва да насърчава подходящи политики, които предоставят на 
жените като цяло и най-вече на жените от най-малко облагодетелстваните слоеве 
подходяща защита срещу дискриминацията, насилието и оттам срещу убийствата на 
жени; като има предвид, че на първо място следва да се информират доставчиците 
на обществени услуги относно сериозността на този проблем,

Ж. като има предвид, че в борбата срещу убийствата на жени и безнаказаността следва 
да се отчете цялата система на правосъдието, обхващаща превантивната дейност, 
преразглеждането на законите в областта на дискриминацията, улесняването на 
откриването на съдебно производство, способността за съдебно разследване и 
преследване, затворническата система, борбата срещу организираната престъпност 
и възстановяването и укрепването на институциите, като за всички тези дейности 
следва да се предоставят достатъчно финансови и човешки ресурси,

З. като осъжда факта, че някои полицейски агенти са използвали методи на изтезание, 
за да изтръгнат признания от предполагаеми извършители на убийства на жени,

И. като има предвид, че две гражданки на Нидерландия са станали жертви на 
убийство: Hester Van Nierop (убита през 1998 г.) и Brenda Susana Margaret Searle 
(през 2001 г.)1,

Й. като има предвид, че датиращото отдавна и систематично насилие в Мексико и 
Централна Америка, както и патриархалната структура на обществото са причина за 
това, че именно жените стават често жертва на различните прояви на насилие,

К. приветствайки законодателните мерки, приети в Мексико, по-специално Общия 
закон за правото на жените на живот без насилие от м. февруари 2007 г., както и 
дейността на специалната прокуратура, създадена през 2006 г., за разследване на 
престъпления, свързани с актове на насилие срещу жени,

  
1 В случая на Brenda Searle съдебният процес срещу извършителите продължи пет години и приключи 
през 2007 г.
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Л. загрижен във връзка с това, че страните в Централна Америка забавят приемането 
на законодателство в тази област,

М. като има предвид, че Интерпарламентарният съюз за диалог и сътрудничество на 
жени членове на парламентите на Испания, Мексико и Гватемала, създаден с цел да 
насърчава законодателни мерки за премахване на насилието срещу жени,

Н. като има предвид, че развитието и утвърждаването на демокрацията и принципа на 
правовата държава, както и зачитането на правата на човека и основните свободи 
представляват всеобхватна цел на Общата външна политика и политика за 
сигурност (ОВППС) и следва да бъдат неразделна част от външните действия на 
Европейския съюз,

О. като има предвид правно обвързващия характер на клаузите относно правата на 
човека и демокрацията в споразумението между ЕО и Мексико и в Споразумението 
за политически диалог и сътрудничество,

П. като има предвид, че при сключване на споразумения с трети страни, които 
съдържат клауза, свързана с правата на човека, Европейският съюз поема 
отговорността да следи от самия момент на подписване за зачитането както от 
самия него, така и от съответната трета страна на международните норми в областта 
на правата на човека,

1. Призовава за стриктно изпълнение на препоръките, отправени в различните доклади 
и международни инструменти за защита на правата на човека, по-специално в 
упоменатите по-горе доклади и инструменти, отнасящи се до човешките права на 
жените;

2. Призовава правителствата да подпомагат чрез предоставяне на финансови и 
технически средства политиките за защита и предотвратяване на насилието срещу 
жени, да увеличават капацитета на съдебните органи, органите за сигурност и 
прокуратурите с оглед на преследването и наказването на извършителите и борбата 
срещу трафика на наркотици и организираната престъпност; призовава също за 
насърчаване на по-тясна координация между институциите в тези области;

3. Приканва Конгреса на Република Гватемала да ратифицира Конвенцията на 
правителството на Гватемала и Организацията на обединените нации относно 
създаването на Международна комисия срещу безнаказаността в Гватемала;1

4. Настоятелно приканва държавите в Централна Америка, както и Мексико да 
предприемат всички необходими мерки, за да се борят ефикасно срещу насилието 
срещу жени, и призовава тези мерки да гарантират пълното зачитане на човешките 
права на населението;

5. Настоятелно приканва държавите в Централна Америка, както и Мексико да 
премахнат всички дискриминационни понятия относно жените в националното
законодателство, и призовава техните органи да насърчават законодателни 

  
1 Виж резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2007 г. относно Гватемала.
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инициативи за определяне на насилието в рамките на семейството и сексуалния 
тормоз за конкретни престъпления;1

6. Призовава правителствата на държавите в Централна Америка и Мексико да 
зачитат и водят диалог с организациите на гражданското общество, роднините на 
жертвите и правозащитниците, като се признава съществената роля, която те 
изпълняват в рамките на обществото;

7. Настоятелно приканва държавите в Централна Америка, както и Мексико да 
гарантират трудовите права на жените в националните законодателства2и да 
упражняват контрол над транснационалните предприятия по отношение на 
спазването на Корпоративната социална отговорност, като се зачитат достойнството 
и трудовите права на техните работнички и служителки;

8. Призовава Европейската комисия в рамките на настоящите споразумения и при 
водене на преговори да насърчава механизми за прилагане на клаузата относно 
правата на човека и демокрацията, чиято юридическа формулировка следва да се 
основава на международните задължения и ангажименти в рамките на 
международните пактове и конвенции, като специално внимание се отделя на 
Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 
жените от 1979 г. и факултативния протокол към него;

9. Призовава представителството на Европейския съвет, както и европейските 
посолства в Мексико да разработят съвместно със службата за връзка на ОИСР в 
Мексико специфична програма, насочена към работничките и служителките в 
международните предприятия, за да обезпечат сигурност за жените, достойни 
условия на труд и недискриминация по отношение на възнагражденията;

10. Призовава Европейския съюз в рамките на сътрудничеството да отделя специално 
внимание на преструктурирането и укрепването на правната система в Мексико и 
държавите в Централна Америка, като се започне с превантивните политики 
(осведомителни кампании), правната система (полиция, правните професии и 
съдиите), защитата на жертвите, свидетелите и техните роднини, както и със 
затворническата система;

11. Призовава Европейския съюз да създаде длъжността „координатор“ в своите 
представителства в Мексико и Централна Америка, чиято роля да включва 
координиране на усилията на Европейския съюз, на посолствата на държавите-
членки и, що се отнася до Мексико, на службата за връзка на ОИСР в Мексико с цел 
да сложи край на безнаказаността на извършителите на убийства на жени, да 
повиши осведомеността на своя персонал относно въпросите, свързани със 
социалния пол, и по-специално относно насилието срещу жени, да действа като 
лице за връзка с гражданите на държавите в Централна Америка и Мексико, да 
обезпечи присъствието на темата за убийствата на жени на всички равнища на 
политическия диалог и да представя годишен доклад на Комисията по правата на 

  
1 Що се отнася до Мексико е необходимо определението на тези престъпления да се признае във всички 
щати в страната.
2 Пак там.
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жените и равенството между половете на Европейския парламент;

12. Призовава Европейския съюз, в рамките на политическия диалог с Мексико и с 
държавите в Централна Америка, както и на диалога с гражданското общество, да 
повдига систематично темата за насилието срещу жени и по-специално убийствата 
на жени, както и за необходимостта от достъп до правосъдието за роднините на 
жертвите и организациите, оказващи им подкрепа;

13. Изказва съжаление относно общия характер на позоваванията на социалния пол в 
стратегическия документ за Мексико 2007 - 2013 г. (тези документи се изготвят 
поотделно за страните) и призовава тези, както и последващите документи да се 
осъвременяват на всеки три години; призовава в сътрудничеството в областта на 
равенството между половете да се включи темата за убийствата на жени; призовава 
също за включване на план за действие по отношение на убийствата на жени, 
безнаказаността на техните извършители и достъпа до правосъдието за роднините 
на жертвите;

14. Призовава във възможно най-скоро време в рамките на преговорите по 
Споразумението за асоцииране с държавите от Централна Америка към оценката на 
въздействието върху устойчивото развитие да се добави проучване на 
въздействието върху равенството на половете, като неговите заключения се вземат 
предвид при приключване на преговорите;

15. Призовава Комисията да предоставя информация относно напредъка в рамките на 
преговорите по Споразумението за асоцииране Централна Америка - Европейска 
общност преди приключване на преговорите и във всички случаи преди срещата на 
върха Латинска Америка и Карибите/Европейски съюз, която ще се проведе в Лима 
през м. май 2008 г.;

16. Настоятелно приканва представителствата на Европейския съюз, както и 
посолствата на държавите-членки да организират кръгла маса относно убийствата 
на жени и безнаказаността на техните извършители, в която да участват 
представителите на различните парламентарни мрежи и инициативи, центрове за 
изследвания, асоциации по правата на човека и въпросите, свързани със социалния 
пол, и роднините на жертвите;

17. Призовава европейските представители в Съвместния парламентарен комитет ЕС-
Мексико, както и делегацията на ЕП за връзки с държавите от Централна Америка 
да гарантират, че въпросът за убийствата на жени и безнаказаността на техните 
извършители систематично се включва в програмата за техните посещения в 
региона;

18. Предлага да се проведе съвместно изслушване от страна на комисията по правата на 
жените и равенството между половете, подкомисията по правата на човека и 
компетентните делегации преди срещата на върха в Лима, за да се направи оценка 
на предприетите мерки, включително по отношение на двете гражданки на 
Нидерландия, убити в Мексико;

19. Настоятелно приканва Съвета и бъдещите председателства на Европейския съюз, с 
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оглед на всичко гореизложено да приемат ръководни насоки относно правата на 
жените, които биха представлявали съществен принос към укрепване на 
последователността и съгласуваността на политиката на Европейския съюз в 
областта на правата на човека;

20. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и държавите-членки, както и на Съвета на Европа и правителствата на 
Мексико и страните в Централна Америка.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Abril 2006 se celebró en el Parlamento Europeo la audiencia sobre Feminicidios en 
México y en América Central "Ni una Muerta más", organizada por la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la Subcomisión de Derechos Humanos. 

Esta audiencia reunió a eurodiputados/as, a representantes del gobierno de México y de 
Guatemala, a la relatora de Naciones Unidas Yakin Ertük, la relatora del Consejo de 
Europa Gaby Vermot—Mangold, y a expertos y expertas de la sociedad civil organizada. 

La redacción de este texto es el resultado del trabajo desarrollado durante la audiencia y 
post audiencia. Se creó así mismo, una base de datos que sirve para compartir 
comunicaciones urgentes e unir esfuerzos.

Este informe forma parte de una estrategia global de la Comisión de Derechos de la Mujer 
e Igualdad de Género, respecto a la erradicación a nivel mundial de la violencia contra las 
mujeres. México y Centroamérica no son los únicos Estados donde está presente el 
feminicidio, este informe tiene como objetivo concretizar las acciones y esfuerzos 
conjuntos en la erradicación y prevención de las muertes violentas de mujeres.

El término de feminicidio esta basado en la definición jurídica de la violencia contra la 
mujer establecida por la Convención Belem do Pará en su Art.1 " se entiende como 
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado".

El fenómeno del “feminicidio”, fue definido como tal y por primera ves en México como 
“el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las 
desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una 
fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de 
Estado.”1 El feminicidio se presenta en un contexto social  influenciado por la mentalidad 
patriarcal, donde el mayor peso del trabajo doméstico y reproductivo cae en las mujeres, 
impidiendo su autonomía social, además de la inseguridad, desigualdad, pobreza y la 
modernización económica por medio de las maquiladoras.

En América Central y México las muertes violentas han aumentado de manera 
considerable en los últimos años. Gracias al aumento de la atención pública y a la mayor 
organización de los familiares y amigos de las víctimas para denunciar los casos, el 
fenómeno está ganando más y más visibilidad, aunque no se haya avanzado 
satisfactoriamente en su combate.

Según cifras oficiales de México, de 1999 al 2006 fueron asesinadas 6.000 niñas y 
mujeres en el país, y sólo en el año 2004 1.205 niñas fueron víctimas de asesinatos;2 en 

  
1 Violencia feminicida en la República Mexicana. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. LIX 
Legislatura. Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los 
Feminicidios en la república Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. México 2006
2 La cifra global comprendre las muertes violentas, por diversos motivos como accidente de carretera, incendios, 
violencia intrafamiliar y feminicidios. Ver Informe de la Comisión Especial de Feminicidios de la 59 
Legislatura en la Cámara de Diputados e Informes de Gestion de la Comisión para prevenir y erradicar la 
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Guatemala, entre el 2001 y agosto 2004, 1.188 mujeres asesinadas; en 2001 hubo en El 
Salvador 2.374 asesinatos, los que aumentaron a 2.933 en 2004; en Honduras de 2002 al 
2005 han muerto 442 mujeres, jóvenes y niñas de forma violenta; en Nicaragua 203 
mujeres fueron asesinadas y víctimas de homicidio en Nicaragua durante el 2003 y 2005,1

Los Estados han venido realizando medidas legislativas para enfrentar el problema, sin 
embargo, no han logrado atacar de manera suficiente las raíces de los crímenes 
feminicidios. A consecuencia, hay escasas medidas preventivas, las investigaciones 
continúan siendo débiles y la mayoría de los autores de los crímenes no ha sido procesada. 

Dos casos emblemáticos son los de dos mujeres europeas asesinadas en México, Hester 
Van Nierop,2 en 1998 en Ciudad Juárez, y Brenda Susana Margaret Searle en 2001 en 
Chichen Itzá Yucatán. La falta de esclarecimiento con respecto al asesinato de Hester Van 
Nierop y la lentitud del proceso penal contra los asesinos de Brenda muestran 
considerables insuficiencias del aparato judicial.3

El contexto general en que tienen lugar los feminicidios se caracterizan por:4

— Desigualdad social: En México y Centroamérica5 existen una gran desigualdad económica 
de la sociedad y  la dependencia económica de la mujer del hombre.

— Mentalidad patriarcal: la estructura social mexicana y Centroamérica están basadas en la
mentalidad patriarcal donde la violencia contra las mujeres está sumamente normalizada. 
El patriarcado, además de normalizar la violencia contra las mujeres, genera una enorme 
segmentación del mercado laboral, y dificulta el reconocimiento de las aportaciones 
políticas de las mujeres.

— Modernización económica a partir de los años 90's, con la creciente presencia de 
Empresas Maquiladoras (fábricas de montaje), muchas de estas de capital europeo: 
La mano de obra de estas empresas es en gran parte y a veces mayoritariamente femenina 
y muy joven. Hay múltiples denuncias por las pésimas condiciones de trabajo, sin 
contratos fijos, en condiciones denigrantes, contando con precarias e inseguras 
posibilidades de traslado al puesto de trabajo y con una infraestructura pública deficiente. 
La falta de respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y por tanto, a sus derechos 
humanos profundiza una imagen cultural de la mujer como ser inferior y hasta 
desechable.6

— Estado de derecho deficiente: Hay evidencias de que los estados consiguen asegurar la 
efectividad del aparato judicial, ni el acceso a la justicia, ni la seguridad y ni el goce pleno 
de los derechos humanos de sus habitantes.

    
violencia contra las mujeres en Ciudad Juaréz.
1 Datos de la POlicia Nacional, ver Informe CLADEM 2007.
2 El caso es aun impune.
3 El proceso contro los asesinos de Brenda Searle solo fueron condenados en 2007.
4 Sin olvidar las características locales muy específicas, por ejemplo Cd. Juarez por ser una ciudad fronteriza con 
Estados Unidos, paso de la droga, crecimiento acelerado sin los servicios adecuados, etc.
5 Por ejemplo, en Hondura es el tercer país más pobre de América Latina, el 80% de su población viven en 
pobreza; en Nicaragua l 50% de los habitantes se encuentran bajo la línea de pobreza.
6 El feminicidio en la industria Maquiladora, Francesca Gargallo FIDH.
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— Impunidad: La impunidad es el fruto de la corrupción y la ineficiencia de las instancias de 
justicia, e implica la complicidad con y protección (directa e indirecta) de los culpables. 
Sirve como incentivo para seguir cometiendo crímenes y crean un clima de inseguridad 
colectiva. Los crímenes cometidos específicamente contra las mujeres acostumbran a 
sufrir de una mayor impunidad que el resto de crímenes. Así lo apunta, el Secretario 
General de la ONU en la campaña para erradicar la violencia contra las mujeres lanzada 
con motivo de la celebración del 8 de marzo en 2007.

— Violencia social: La creciente presencia de bandas delictivas en México y la existencia de 
los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad1 que se iniciaron en 
los conflictos armados de Centroamérica. 

— Estructuras institucionales ineficaces: Los países de Centroamérica siguen sufriendo de 
las secuelas de los conflictos armados en la región. Sus sistemas judiciales y penales son 
demasiado débiles para impedir la violación de derechos humanos. 

— Estigmatización de las victimas por parte de las autoridades: Existen múltiples 
denuncias contra agentes policiales y judiciales por desvalorizar a las personas por su 
estilo de vestir, por sus actividades laborales y por sus relaciones personales. El objetivo 
es descalificarlas, caracterizar los casos como hechos aislados y desviar la atención sobre 
lo que realmente es importante: la seguridad, el derecho a la vida y a la dignidad de las 
mujeres y jóvenes que son asesinadas. En Centroamérica se tiende a inculpar los 
asesinatos de mujeres a las maras o a situaciones de prostitución, para minimizar el 
problema.

— Violencia en los asesinatos: Los asesinatos de caracterizan por el odio y la misoginia. Las 
mujeres son secuestradas, abusadas sexualmente, torturadas, asesinadas, mutiladas y 
abandonadas en el desierto, a orillas de las carreteras, en los mercados o en lotes baldíos.

— Falta de recursos económicos para las instituciones creadas para enfrentar el 
problema del feminicidio: Las instituciones creadas por los Estados enfrentan como 
obstáculo principal la falta de recursos económicos y humanos.2

— Deficiencias en legislaciones nacionales y ratificación de los instrumentos 
internacionales: En México y Centroamérica existen leyes y planes nacionales dirigidos a 
la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, incluyendo la lucha contra los 
feminicidios, pero que la mayoría no son implementados eficazmente por diversas 
razones, como la falta de recursos humanos y financieros.3 Nicaragua por ejemplo no ha 
ratificado el Protocolo Opcional de la CEDAW,4 donde se establece un procedimiento de 
denuncia de violaciones de derechos humanos, y donde se permite al Comité iniciar 
investigaciones sobre violaciones graves de los derechos de la mujer.

  
1 Terminología utilizada por Naciones Unidas. Ver “Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el 
Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la impunidad en 
Guatemala (CICIG)” Noviembre 2006.
2 Tal es el caso de del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar contra las 
Mujeres, PLANOVI de Guatemala.
3 Ver anexos de las legislaturas nacionales.
4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW).
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El ponente considera que el carácter de las relaciones que unen la Unión Europea a 
México y América Central, y el compromiso de todas las partes implicadas por la plena 
vigencia de los derechos humanos, la obligan a actuar y ofrecer su pleno apoyo para que 
los feminicidios no queden impunes, sirviéndose de todos los instrumentos que estén a su 
alcance, desde programas preventivas hasta un apoyo a la reconstrucción y el 
fortalecimiento de la institucionalidad.

Los acuerdos que unen las partes brindan una base suficiente para actuar. El 
(re)establecimiento de un Estado de Derecho, donde el aparato judicial sea reestructurado 
para que funcione sin corrupción y para que permita el acceso a todos los ciudadanos y 
ciudadanas, debe ser prioridad de la Cooperación y del Diálogo Político, desde la Unión 
Europea.

De igual manera, este objetivo debe ser norte del tercer pilar de sus relaciones, o sea: del 
Capítulo Comercial, en particular donde se trata de empresas de capital europeo 
implicadas. Hablamos del CSR (Corporate Social Responsibility), lo cual implica aspectos 
de género, como salario digno e igual, la protección de las trabajadoras contra 
discriminaciones de género en el puesto de trabajo y finalmente cuestiones de seguridad 
en su desplazamiento.

En concreto, se sugiere a la Unión Europea:

— contar con personal calificado en cuestiones de género dentro de las representaciones de la 
UE en los países mencionados;

— en responsabilidades concretas como un puesto de coordinador/a en asuntos de género y 
feminicidios; en informes sobre avances y problemas en el asunto que se mandan a la 
Comisión, el Consejo y el Parlamento;

— en el establecimiento de un punto obligatorio sobre feminicidios e impunidad en las 
agendas de los diferentes niveles del Diálogo Político, como son el Comité Mixto y el 
Comité Conjunto;

— la creación de una Mesa Redonda permanente sobre los feminicidios, y, en el caso de 
México en cooperación a nivel de la OCDE, en particular en National Contact Point de la 
OCDE, quien se ocupa a guardar el respeto por las Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales;

— los "Country Strategy Papers 2007—2013" deben incorporar el tema de la lucha contra el 
feminicidio y la impunidad, a más tardar a la hora de su revisión trianual;

— en la negociación de un Acuerdo de Asociación con América Central el tema merece un 
lugar privilegiado;

— de igual manera debe ser incluido en la "inbuilt agenda" del Acuerdo de Asociación con 
México, en particular en el acuerdo lateral de inversiones.

El papel del Parlamento Europeo en el caso de los feminicidios y la impunidad en México y
América Central es sobre todo el de supervisar lo que la Comisión y los Países Miembros 
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hacen en la región para erradicar el problema. Por esto es importante que celebre una 
conferencia sobre el tema de los feminicidios antes de la próxima Cumbre 
Eurolatinoamericana, a desarrollarse en Lima en mayo del 2008, con asistencia de todas las 
instancias y cargos mencionados, para hacer un balance y adaptar la estrategia futura a los 
resultados encontrados.
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