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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

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 през 1979 г.,

– като взе предвид Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН 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., 

– 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 Европа1 ,

– като взе предвид своя резолюция от 6 юли 2005 г. относно ролята на жените в 
обществената, икономическата и политическата дейност в Турция1 и резолюцията 

                                               
1 ОВ C 104 E, 30.4.2004 г., стр. 1070.



PE409.717v01-00 4/11 PR\735825BG.doc

BG

си от 13 февруари 2007 г. относно ролята на жените в обществения, икономическия 
и политическия живот в Турция2, 

– 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 (A6-0000/2008),

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; 

3. подчертава значението на равните права и равното участие на жените на пазара на 
труда, без които не е възможна икономическата независимост на жените и борбата с 
бедността, спрямо която жените са по-уязвими от мъжете;

4. 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; изразява също така загриженост за съществуващите разлики в 
заплащането на жени и мъже и за трудностите на жените при започване на собствен 
бизнес;

5. приканва правителствата на Балканските страни да установят законова рамка за 
равно заплащане на мъже и жени, 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, както и да премахнат пречките 
пред женското предприемачество; 

6. подчертава колко важно е образованието за елиминиране на стереотипи, свързани с 
половете и с културата, и обстоятелството, че самата образователна система следва 
да не насърчава стереотипни модели при избора на професия;

7. обръща внимание на общо 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;

                                                                                                                                                  
1 ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 385.
2 ОВ C 287 Е, 29.11.2007 г., стр.174.
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8. счита, че жените на Балканите следва да не бъдат разглеждани единствено като 
жертви на войни, а по-скоро като фактори в стабилизирането и разрешаването на 
конфликти; подчертава, че те могат да изпълняват такава роля само когато са 
равностойно представени в политическото и икономическо вземане на решения; 
призовава съответните страни да прилагат принципа на квотите за участие в 
политически партии и народни събрания и да проведат действия с оглед премахване 
на „стъкления таван“;

9. отбелязва със загриженост, че въпреки наскоро създадената в повечето Балкански 
страни законова рамка, домашното насилие и ругатните 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;

10. подчертава значението на кампаниите за повишаване на информираността в борбата 
срещу стереотипите, дискриминацията (полова, културна, религиозна) и домашното 
насилие и изобщо за равенството между мъже и жени; отбелязва, че тези кампании 
следва да се допълват с насърчаване на положителни образи на жени-образци за 
подражание в медиите и рекламите, образователните материали и интернет; 

11. приветства неотдавнашното развитие на законодателната и институционалната 
рамка за равни възможности между мъже и жени в съответните страни; в същото 
време отново повтаря, че са необходими здрави мерки, за да бъдат тези разпоредби 
реализирани в практиката;

12. призовава Бившата Югославска република Македония да ратифицира 
гореспоменатата резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН;  освен това 
призовава вече ратифициралите я страни да изготвят национални планове за 
изпълнение;

13. призовава Бившата Югославска република Македония и Република Молдова да 
подпишат и ратифицират Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW) от 1979 г.;

14. отбелязва с безпокойство, че Балканските страни са страни на произход в процеса 
на трафик на хора и че обикновено жертви на трафика на хора са жените и децата; 
подчертава, че равенството между половете, борбата срещу феминизирането на 
бедността, мерките против корупцията и икономическата независимост на жените 
са от съществено значение, за да се предотврати трафика и да се защитят 
потенциалните жертви;

15. подчертава значението на неправителствените и женските организации за 
определяне проблемите на жените и намиране на адекватни решения; 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;
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16. призовава Комисията да наблюдава отблизо и да настоява за изпълнение на 
критериите от Копенхаген, по-специално по отношение на равните възможности за 
мъже и жени 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; 

17. подчертава, че жените от ромски произход, освен жените-мюсюлманки, когато са 
малцинство в дадена област, са подложени на множествена дискриминация (расова, 
етническа, полова) и са по-уязвими за бедност и социално изключване и затова 
следва да се разработи цялостен подход за справяне с тези проблеми;

18. отбелязва със загриженост липсата на осъвременена статистическа информация и 
показатели, които да подпомагат оценяването на положението на жените на 
Балканите;

19. 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.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на настоящия доклад е да оцени въпросите на половете и положението на жените 
на Балканите. Географски докладът се фокусира върху страните-кандидатки (Хърватия 
и Бивша Югославска република Македония1) и потенциалните кандидатки: (Албания, 
Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово съгласно Резолюция 1244 на Съвета 
за сигурност на ООН).
Тези страни преживяха драматични промени през последните две десетилетия. 
Докладът не разглежда събития от миналото, а се фокусира върху настоящи проблеми, 
свързани с положението на жените; при все това положението днес следва да се 
разглежда в светлината на историята. Белязано е от войни, етнически конфликти, 
политически и икономически трансформации, създаване на нови държави (дори съвсем 
наскоро), миграция и др. 
Процесът на стабилизиране на демокрацията продължава, но все още има много работа 
за вършене. За тази цел е необходимо участие на жените. Жените могат да играят 
водеща роля в процеса на демократизация и стабилизация на региона само ако им се 
предоставят равни възможности и равен шанс. За съжаление понастоящем това не се 
случва в гореспоменатите страни.

Много трудно е да е оцени равенството на половете в тези страни, тъй като липсват 
надеждни и осъвременени данни. Разбира се, има някои изключения от правилото2, но в 
повечето случаи наличните данни са остарели. Докладът обхваща следните пораждащи 
загриженост области, които изглеждат най-проблематични по отношение на правата на 
жените и въпросите на равенството между половете.

Жените на пазара на труда

Икономическата независимост на жените е ключов фактор за равенството между 
половете. Жените следва да имат равен достъп до пазара на труда и до качествени 
работни места. Във всички посочени страни повече жени, отколкото мъже се сблъскват 
с безработицата. Това не означава, че жените не работят - точно обратното, те са 
принудени да работят на „неофициалния“ трудов пазар и да извършват недекларирана 
работа, включително грижи за домакинството, грижи за възрастни и деца.

Освен това дори официално наетите жени са по-уязвими за лоши трудови условия и 
безработица. Това се дължи на факта, че те главно са концентрирани в традиционно 

                                               
1 Турция би могла да бъде включена тук, но тъй като докладите на комисията по правата на жените и 
равенството между половете INI 2004/2215 и INI 2006/2214 на Emine Bozkurt се занимават подробно с 
нея, докладчикът не я включва в настоящия доклад.
2 Някои примери: Хърватия: Качество на живота в Хърватия: ключови данни от национални проучвания 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf; Босна и Херцеговина: Хелзинкски 
комитет за правата на човека в Босна и Херцеговина: Доклад за състоянието на правата на човека в Босна 
и Херцеговина, анализ за периода януари - декември 2007 г.: http://www.bh-
hchr.org/Reports/Report%20on%20the%20status%20of%20HR%20for%202007.doc ; Република Хърватия -
Централно статистическо бюро: Жените и мъжете в Хърватия 2007 г.; Жените и мъжете в Босна и 
Херцеговина 2006 г.; Черна гора: http://www.monstat.cg.yu/EngPublikacije.htm



PE409.717v01-00 8/11 PR\735825BG.doc

BG

„женски“ сектори, които са по-зле платени и по-несигурни. Също така във всички 
сектори на трудовия пазар съществува явлението „разлика в заплащането по полов 
признак“, което означава, че жените печелят по-малко от своите колеги мъже за една и 
съща работа. (Разликата в заплащането варира между страните от 9% в Словения до 
много повече в БЮРМ и Сърбия, но такива данни не се събират правилно или не са 
налични.)

Правителствата следва да гарантират, че съществуващото законодателство против 
дискриминацията и/или за равенство между половете предоставя равни възможности на 
жени и мъже по отношение на достъпа до пазара на труда. Сама по себе си 
законодателната рамка не е достатъчна и законите следва да се прилагат и зачитат. 
Докладчикът приветства приемането на закони за равенство между половете, против 
насилието и против дискриминацията1 в много страни от региона през последните пет 
години като важно положително развитие. 
Друг важен аспект за отчитане по отношение на жените на пазара на труда е 
съчетаването на личен и професионален живот. Мъжете и жените трябва да споделят 
грижите за отглеждането на деца и мъжете следва да бъдат насърчавани за това. Освен 
това съществува голяма потребност от висококачествени, достъпни и финансово 
поносими услуги за отглеждане на деца. Страните се различават по наличието на 
подобни институции. Обикновено положението е по-лошо в селските области, където 
недостатъчните обществени услуги (включително за отглеждане на деца) поставят по-
голямо бреме на плещите на жените. Желателно е да има стремеж към целите от 
Барселона2, но е необходима по-голяма ангажираност в тази посока.

Борба срещу стереотипите
Освен законодателните бариери стереотипите и отрицателният образ на жените им 
пречат да се възползват от равните възможности. Този образ е дълбоко вкоренен в 
обществото и понякога се засилва от културни различия и етническа и/или расова 
дискриминация. В повечето от тези страни хората се сблъскват с подобно отношение в 
училище (в учебните материали), в медиите (телевизия, книги, вестници, радио) и в 
интернет. 
Необходими са кампании за повишаване на информираността, за да се изгради ново 
обществено мнение. Това следва да започва от ранна възраст - учебните материали в 
                                               
1 Някои примери: БЮРМ: 2006 г., Закон за равните възможности на мъжете и жените; 2004 г., изменения 
в наказателния кодекс, свързани с престъпления срещу сексуалната свобода; План за действие за 
половете 2007-2012; Черна гора: 2007 г., Закон за равенство между половете; Босна и Херцеговина: 2003 
г., Закон за равенство между половете, 2005 г. учредяване на Център за половете; Сърбия: не 
съществуват разпоредби за равенство на половете, но функционира Център за изследвания по етнически 
и полове въпроси; Хърватия: нов Закон за равенство между половете е приет на 15 юли 2008 г., 2003 г.,
учредяване на поста омбудсман за равенство между половете; Албания: 2004 г., Закон за равенство 
между половете.
2 През март 2002 г. Европейският съвет в Барселона призна значението на грижите за 
отглеждане на деца по отношение на растежа и равните възможност и призова 
държавите-членки „да премахнат пречките пред участието на жените в пазара на 
труда и да се стремят, отчитайки търсенето на услуги за гледане на деца, и 
съобразно националните разпоредби, до 2010 г. да осигурят грижи за деца, които да
обхващат поне 90% от децата на възраст между 3 години и възрастта за започване 
на задължително образование, както и поне 33% от децата на възраст под 3 години.“
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училище следва да представят по-положителен образ на жените: работещи, независими 
и равни на мъжете. Това е особено важно с оглед изкореняване на стереотипите при 
избора на професия и феминизирането на някои професии.
Същото следва да се извършва и в медиите и интернет. Бившата Югославска република 
Македония дава положителен пример: веднага след приемането на настоящата 
Национална стратегия за информационно общество бе проведено изследване, за да се 
съберат данни и да се повиши информираността относно половото измерение на 
информационните и комуникационни технологии. Анализът бе поръчан и финансиран 
от Akcija Zdruzenska, женска неправителствена организация от БЮРМ.1 На равнище 
образование Албания даде добър пример: от 2006 г. Университетът на Тирана има 
магистърска програма по въпросите на половете и развитието.2

Женското здраве

В повечето балкански страни, разглеждани в доклада, преходът на политическата и 
икономическа система влоши състоянието на общественото здравеопазване и 
предоставяните услуги. В много случаи това се дължеше на неподходяща 
приватизация. 

Съществува болести, на които жените са особено податливи - рак на маточната шийка, 
рак на гърдата. Необходими са редовни профилактични прегледи за тези болести. В 
някои страни (например БЮРМ) това се отчита, но няма подходящо обществено 
финансиране. Следва да има повече информация за болестите, предавани по полов път. 
Следва да се обърне специално внимание на психологическото и физическото 
възстановяване на жените, станали жертва на сексуално насилие и злоупотреба през 
войните или етническите конфликти. 

Жените и вземането на решения
Жените следва повече да не се възприемат единствено като жертви на войни и 
конфликти. Те могат да бъдат фактори за мир и стабилизиране. За да могат да 
допринасят за това, те трябва да са в позиция да вземат решения както в 
икономическата, така и в икономическата сфера. По-конкретна цел на политическо 
ниво следва да бъде равното участие и представителство на жените в политически 
партии, национални събрания и правителства. Това следва да се постигне чрез 
принципа на квотите.
В частния сектор прилагането на квоти може да не бъде удачно решение. Следва обаче 
да има повече жени на водещи позиции и те да не се ограничават единствено до 
мениджърски позиции. Правителствата трябва да обезпечат правилното прилагане на 
съществуващото законодателство и да осъдят явлението „стъклен таван“. Жените по 
никакъв начин не следва да се изключват от отговорни позиции за вземане на 
икономически решения. Жените следва да имат възможност да представляват 
интересите на жените на по-високо равнище - опитът показва, че жените на висши 
мениджърски позиции разбират по-добре проблемите на жените и са по-склонни да 
предлагат гъвкави условия на труд, които да помогнат на жените да съчетават 
професионалния и семейния живот.

                                               
1 Източник: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/
2 Повече информация: http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/
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Насилие срещу жени
Следва да има нулева толерантност по отношение на насилието срещу жени и 
домашното насилие, която да не се ограничава единствено до законодателни мерки. 
Законите следва да се прилагат правилно, следва да се организират кампании за 
повишаване на информираността и да се осигурява обучение за повишаване 
чувствителността на държавни и полицейски служители спрямо насилието срещу жени 
и домашното насилие. Друг незаменим елемент е създаването на убежища за жертвите.
Един открояващ се пример е Националната кампания за предотвратяване на полово 
насилие на CESI. Центърът на CESI за образование, консултиране и изследвания в 
партньорство с Open Media Group (OMG) през 2007 г. започна да изпълнява 
Националната кампания за предотвратяване на половото насилие. Кампанията има 
за цел да повишава информираността на младите хора за проблема и да предотвратява 
полово насилие. Тя включва проучвания за половото насилие сред подрастващите; една 
медийна кампания; образователни семинари за учители от средното образование; 
обществени дебати; представяне на творби от млади автори, застъпничество и 
публични политически дейности.1

Трафик на хора
Трафикът на хора, особено жени и деца, е глобално явление. Борбата срещу него следва 
да се концентрира от една страна върху организираната престъпност и от друга, върху 
премахването на главните причини за него. Това включва обезпечаване на правата на 
жените и тяхната икономическа независимост. Жените без работа и без постоянен 
доход стават лесни жертви на трафик (за принудителна проституция, принудителна 
работа или принудително изваждане на органи). Ето защо равният достъп и пълното 
интегриране на жените на пазара на труда са от изключително значение.

За да се подобри положението на жените на Балканите и за да бъдат намерени решения 
много важна е намесата на Европейския съюз. От своя страна балканските страни 
следва да ратифицират Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН, в случай, че 
още не са го направили, и в същото време следва да се стремят към прилагането й чрез 
разработване на национални планове за действие. По-нататъшното сътрудничество и 
обменът на най-добри практики между местни женски организации и международни 
НПО също биха могли да допринесат за подобряване на положението. В 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, се казва: „Най-добре Резолюция 1325 изглежда се прилага в 
Косово, където международни агенции и национални женски движения работиха ръка 
за ръка в много тясна връзка и успяха да постигнат здрав регламент за квотите в 
национални и местни избори, да обучат и направят полицията и армията по-
чувствителни към правата на човека и потребностите на жените в следвоенната 
ситуация“.
От само себе си се разбира, че евентуалното бъдещо присъединяване към ЕС 
представлява силна мотивация както за страните-кандидатки, така и за потенциалните 
кандидатки. Следователно правата на човека и правата на жените са важни критерии, 
които следва да бъдат покрити във всички тези страни. По време на преговорния 

                                               
1 Повече информация: http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/
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процес следва да има наблюдение отблизо и преди присъединяването следва да се 
постигнат осезаеми резултати.
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