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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o situaci žen na Balkáně
(2008/2119(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 6 a 49 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) přijatou 
Valným shromážděním OSN v roce 1979,

– s ohledem na rezoluci 1325 (2000) Rady bezpečnosti OSN o ženách, míru a bezpečnosti,

– s ohledem na práci Vídeňské konference o lidských právech (1993), která potvrdila lidská 
práva a odsoudila porušování těchto práv ve jménu kultury nebo tradice,

– s ohledem na Bruselskou deklaraci o předcházení obchodování s lidmi a boji proti němu 
přijatou dne 20. září 2002,

– s ohledem na zprávy Komise o pokroku kandidátských a případných kandidátských zemí 
za rok 2007, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. října 2007 nazvané Úvahy o postupu EU 
v nestabilních situacích – činnost ve složitém prostředí pro trvale udržitelný rozvoj, 
stabilitu a mír (KOM(2007)0643), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2008 nazvané Západní Balkán: posilování 
evropské perspektivy (KOM(2008)0127), 

– s ohledem na činnost a zprávu o pokroku pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů 
působící v rámci Paktu stability pro jihovýchodní Evropu (2004),

– s ohledem na studii Situace žen v balkánských zemích: srovnávací perspektiva, 
vypracovanou paní Marinou Blagojevićovou za Evropský parlament (Bělehrad, únor 
2003),

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2004 o ženách v jihovýchodní Evropě1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2005 o úloze žen ve společenském, 
hospodářském a politickém životě v Turecku2 a své usnesení ze dne 13. února 2007 
o úloze žen ve společenském, hospodářském a politickém životě v Turecku3, 

                                               
1 Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 1070.
2 Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 385.
3 Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 174.
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– s ohledem na závěry mezinárodní konference Ženy při řešení konfliktů konané ve dnech 
21.–22. června 2008 v Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulta pro postgraduální 
studium humanitních oborů v Lublani,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2008),

1. se domnívá, že pokračování politické a hospodářské stabilizace a vytváření 
demokratických institucí v balkánských zemích vyžaduje aktivní účast žen (vzhledem 
k tomu, že představují o něco více než polovinu obyvatelstva);

2. se znepokojením konstatuje, že zákony a praxe v oblasti rovnosti žen a mužů 
(v institucionální, finanční a lidské rovině) nejsou plně zaručeny; 

3. zdůrazňuje význam rovných práv pro ženy a rovného zapojení na trhu práce, bez nichž 
nelze dosáhnout ekonomické nezávislosti žen a bojovat proti chudobě, vůči níž jsou ženy 
zranitelnější než muži;

4. se znepokojením konstatuje, že ženy, ačkoli jsou všeobecně nedostatečně zastoupené na 
trhu práce, jsou nadměrně zastoupené v určitých (tradičně „ženských“) pracovních 
místech, kde je jejich situace, zejména ve venkovských oblastech, více ohrožena; je dále 
znepokojen tím, že existují rozdíly mezi platy žen a mužů a že ženy se setkávají 
s potížemi při zakládání svých vlastních podniků;

5. vyzývá vlády balkánských zemí, aby vytvořily právní rámec pro stejnou odměnu za práci 
pro ženy a muže, pomáhaly ženám při sladění soukromého a pracovního života, poskytly 
jim za tímto účelem vysoce kvalitní, přístupná a cenově dostupná zařízení péče o dítě 
a odstranily překážky, jež brání ženám v podnikání; 

6. zdůrazňuje význam vzdělání při odstraňování předsudků v oblasti rovnosti žen a mužů 
a kulturních předsudků a dále skutečnost, že samotný vzdělávací systém by neměl 
podporovat volbu povolání podle modelů založených na těchto předsudcích;

7. upozorňuje na všeobecně nedostatečnou infrastrukturu zdravotní péče, zejména ve 
venkovských oblastech, a vyzývá vlády, aby zajistily pravidelné vyšetření žen na rakovinu 
děložního čípku, rakovinu prsu a na HIV/AIDS, vůči kterým jsou ženy zranitelnější než 
muži; zdůrazňuje význam psychologické a lékařské rehabilitace obětí války mezi ženami;

8. se domnívá, že ženy na Balkáně by již neměly být považovány pouze ze oběti války, ale 
spíše za aktivní činitele stabilizace a řešení konfliktů; zdůrazňuje, že tuto úlohu mohou 
plnit jen tehdy, budou-li mít rovné zastoupení v politickém a ekonomickém rozhodování; 
vyzývá příslušné země, aby zavedly kvóty v politických stranách a národních 
shromážděních a učinily pozitivní opatření, jež povedou k odstranění „skleněného stropu“;

9. se znepokojením konstatuje, že nehledě na právní rámec vytvořený nedávno ve většině 
balkánských zemí se stále ještě vyskytuje domácí násilí a slovní urážky; vyzývá proto 
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příslušné země, aby přijaly opatření zaměřená na zřízení středisek pro oběti a zajistily, že 
donucovací a právní orgány a státní úředníci budou vůči tomuto jevu vnímavější;

10. zdůrazňuje význam kampaní za zvýšení povědomí pro boj proti předsudkům, diskriminaci 
(z hlediska rovnosti žen a mužů, kulturní a náboženské) a domácímu násilí a za rovnost 
mezi ženami a muži všeobecně; poukazuje na to, že tyto kampaně by měly být provázeny 
podporou pozitivního obrazu o úloze žen prostřednictvím prezentace příkladů v médiích a 
reklamě, vzdělávacích materiálech a na internetu;

11. vítá poslední vývoj v oblasti právního a institucionálního rámce pro rovné příležitosti pro 
ženy a muže v příslušných zemích; zároveň opětovně zdůrazňuje, že je nutné přijmout 
důrazná opatření, jež zajistí, aby tato ustanovení byla plně prováděna v praxi;

12. vyzývá Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, aby ratifikovala výše uvedenou 
rezoluci 1325 (2000) Rady bezpečnosti OSN; vyzývá dále země, které tuto rezoluci již 
ratifikovaly, aby k ní vypracovaly vnitrostátní prováděcí plány;

13. vyzývá Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a Moldavskou republiku, aby 
podepsaly a ratifikovaly Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 
1979 (CEDAW);

14. se znepokojením konstatuje, že balkánské země jsou zeměmi, ze kterých vychází obchod 
s lidmi, a že oběťmi tohoto obchodu jsou většinou ženy a děti; zdůrazňuje, že pro 
předcházení tomuto obchodu a ochranu případných obětí jsou nezbytné boj proti 
feminizaci chudoby, opatření proti korupci a ekonomická nezávislost žen;

15. zdůrazňuje význam nevládních organizací a ženských organizací při zjišťování problémů 
žen a při hledání vhodných řešení; podporuje práci těchto nevládních organizací 
a doporučuje sdílet s příslušnými zeměmi a s evropskými sítěmi nevládních organizací 
osvědčené postupy v oblasti rovnosti žen a mužů;

16. vyzývá Komisi, aby pozorně monitorovala kodaňská kritéria a zasazovala se o jejich 
plnění, zejména pokud jde o rovné příležitosti pro ženy a muže a práva žen 
v kandidátských a případných kandidátských zemích; vyzývá kandidátské a případné 
kandidátské země na Balkáně, aby vzhledem k možnému budoucímu přistoupení uvedly 
v soulad své právní předpisy v oblasti boje proti diskriminaci a v oblasti rovnosti žen a 
mužů s acquis communautaire; 

17. zdůrazňuje, že romské ženy, stejně jako ženy vyznávající islám v oblastech, kde 
představují menšinu, bývají vystaveny vícenásobné diskriminaci (rasové, etnické i 
diskriminaci z hlediska rovnosti žen a mužů) a jsou zranitelnější vůči chudobě a 
sociálnímu vyloučení, proto by při řešení těchto problémů měl být uplatňován ucelený 
přístup;

18. se znepokojením konstatuje, že je nedostatek aktuálních statistických informací a 
ukazatelů, jež by pomohly při hodnocení situace žen na Balkáně;
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19. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států a příslušných kandidátských a případných kandidátských zemí.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem této zprávy je zhodnotit otázky rovnosti žen a mužů a situaci žen žijících na Balkáně. 
Zeměpisně se zpráva zaměřuje na kandidátské země (Chorvatsko a Bývalou jugoslávskou 
republiku Makedonii4) a na případné kandidátské země (Albánii, Bosnu a Hercegovinu, 
Černou Horu, Srbsko, Kosovo podle rezoluce 1244 RB OSN).

Tyto země v posledních dvou desetiletích prošly určitými dramatickými změnami. Zpráva se 
nezabývá událostmi z minulosti, ale soustřeďuje se na současné problémy týkající se situace 
žen; dnešní situaci však je třeba zkoumat ve světle historie. Byla poznamenána válkami, 
etnickými konflikty, politickými a hospodářskými přeměnami, vytvářením nových zemí 
(i zcela nedávno), migrací atd. 
Na Balkáně probíhá proces demokratické stabilizace, avšak zbývá ještě vykonat mnoho práce. 
To se neobejde bez účasti žen. Ženy mohou sehrávat velmi důležitou úlohu v procesu 
demokratizace a stabilizace dané oblasti, pokud jim budou poskytnuty rovné možnosti a rovné 
příležitosti. To se však, jak se zdá, ve výše uvedených zemích bohužel zatím neděje.
Hodnotit problematiku rovnosti žen a mužů v těchto zemích je velmi obtížné, neboť nejsou 
dostupné věrohodné a aktuální údaje. Existují sice některé výjimky5, avšak ve většině případů 
jsou údaje, jež máme k dispozici, zastaralé. Zpráva se zabývá následujícími oblastmi zájmu, 
které se jeví jako nejvíce problémové, pokud jde o práva žen a otázky rovnosti žen a mužů.

Ženy na trhu práce

Jedním z nejdůležitějších faktorů, jež ovlivňují rovnost žen a mužů, je ekonomická 
nezávislost žen. Ženy by měly mít rovný přístup na trh práce a ke kvalitním pracovním 
místům. Ve všech uvedených zemích jsou ženy vystaveny problému nezaměstnanosti více než 
muži. Neznamená to, že ženy nepracují – naopak, jsou nuceny pracovat na „neoficiálním“ 
trhu práce a vykonávat práci, která není nikde evidována, včetně prací v domácnosti a péče 
o staré lidi a o děti.

Ale i oficiálně jsou zaměstnané ženy zranitelnější vůči špatným pracovním podmínkám 
a nezaměstnanosti. Je to dáno tím, že jsou více soustředěny do tradičně „ženských“ odvětví 
a tato pracovní místa jsou hůře placená a méně jistá. Ve všech oblastech trhu práce navíc 
existují rozdíly mezi platy žen a mužů, což znamená, že ženy za stejnou práci vydělají méně 
než jejich mužští kolegové. (Tento platový rozdíl se mezi jednotlivými zeměmi liší, počínaje 
9 % ve Slovinsku a konče mnohem většími rozdíly v BJRM a v Srbsku, avšak tyto údaje se 
řádně nesledují a nejsou ani k dispozici.)
                                               
4 Do této skupiny by patřilo také Turecko, ale tím se podrobně zabývají zprávy Výboru FEMM (INI 2004/2215 a 
INI 2006/2214 vypracované Emine Bozkurtovou), proto ho zde zpravodajka neuvádí.
5 Několik příkladů: Chorvatsko: Kvalita života v Chorvatsku: hlavní závěry vnitrostátního výzkumu na 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf; Bosna a Hercegovina: Helsinský výbor 
pro lidská práva v Bosně a Hercegovině: Zpráva o situaci v oblasti lidských práv v Bosně a Hercegovině, 
analýza za období leden–prosinec 2007: http://www.bh-
hchr.org/Reports/Report%20on%20the%20status%20of%20HR%20for%202007.doc; Chorvatská republika –
Ústřední statistický úřad: Ženy a muži v Chorvatsku za rok 2007; Ženy a muži ve Federaci Bosna a Hercegovina 
za rok 2006; Černá Hora: http://www.monstat.cg.yu/EngPublikacije.htm.
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Vlády by měly zajistit, že stávající právní předpisy v oblasti boje proti diskriminaci a v oblasti 
rovnosti žen a mužů zaručí rovné příležitosti pro ženy i pro muže, pokud jde o přístup na trh 
práce. Samotný právní rámec není dostatečný, zákony je nutné řádně provádět a dodržovat. 
Zpravodajka oceňuje, že v mnoha zemích dané oblasti byly během posledních pěti let přijaty 
právní předpisy v oblasti rovnosti žen a mužů, boje proti násilí a proti diskriminaci6, a 
považuje takový vývoj za vysoce pozitivní. 

Jiným důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu, pokud jde o ženy na trhu práce, je 
sladění soukromého a pracovního života. Muži a ženy musí sdílet úkoly spojené s péčí o dítě 
a muži by k tomu měli být povzbuzováni. Existuje také velká potřeba kvalitních, přístupných 
a cenově dostupných zařízení péče o dítě. Možnost využívat takové instituce je v jednotlivých 
zemích různá. Obecně je situace horší ve venkovských oblastech, kde nedostatek sociálních 
služeb (včetně péče o dítě) klade na ženy větší nároky. Žádoucí je dosáhnout barcelonských 
cílů7, avšak v tomto směru musí být vynaloženo větší úsilí.

Boj proti předsudkům

Vedle právních překážek znemožňují ženám využívat rovných příležitostí i předsudky 
a negativní představy o ženách. Tento obraz o ženách je ve společnosti hluboce zakořeněný 
a někdy je posilován kulturními rozdíly a etnickou nebo rasovou diskriminací. Ve většině 
těchto zemí se lidé setkávají s takovým přístupem ve školách (ve vzdělávacích materiálech), 
v médiích (televizi, knihách, tisku a rozhlasu) a na internetu.
K tomu, abychom změnili veřejné mínění, jsou nutné kampaně za zvýšení povědomí. Mělo by 
se s nimi začít již od útlého věku – vzdělávací materiály ve školách by měly podporovat 
pozitivnější obraz o ženách: že pracují, jsou nezávislé a jsou si s muži rovné. To je zvlášť 
důležité proto, aby se vykořenily předsudky projevující se v kariérním postupu a ve 
feminizaci některých zaměstnání.

Stejnou cestou by se mělo postupovat v médiích a na internetu. Pozitivní příklad dává BJRM, 
kde bezprostředně po přijetí stávající vnitrostátní strategie informační společnosti byla 
vypracována studie za účelem získání informací a zvýšení povědomí o vlivu informačních 
a komunikačních technologií na problematiku rovnosti žen a mužů. Tuto analýzu zadala 
a financovala Akcija Zdruzenska, ženská nevládní organizace z BJRM8. Na vzdělávací úrovni 

                                               
6 Několik příkladů: BJRM: zákon o rovných příležitostech pro ženy a muže z roku 2006, změny v trestním 
zákoníku provedené v roce 2004, které se týkají trestných činů proti sexuální svobodě, akční plán v oblasti 
rovnosti žen a mužů na období 2007–2012; Černá Hora: zákon o rovnosti žen a mužů z roku 2007; Bosna a 
Hercegovina: zákon o rovnosti žen a mužů z roku 2003, zřízení střediska pro rovnost žen a mužů v roce 2005; 
Srbsko: žádný právní předpis v oblasti rovnosti žen a mužů, ale existuje středisko pro výzkum problematiky 
rovnosti žen a mužů a etnických otázek; Chorvatsko: nový zákon o rovnosti žen a mužů přijatý 15. 7. 2008, 
zřízení funkce ombudsmana pro rovnost žen a mužů v roce 2003; Albánie: zákon o rovnosti žen a mužů z roku 
2004.
7 Evropská rada na zasedání, které se konalo v březnu 2002 v Barceloně, uznala význam péče o dítě z hlediska 
růstu a rovných příležitostí a vyzvala členské státy, „aby odstranily překážky zapojení ženské pracovní síly a 
s ohledem na poptávku po zařízeních péče o dítě a v souladu s místními zvyklostmi usilovaly o to, aby se do roku 
2010 dostalo péče nejméně 90 % dětí ve věku od 3 let až do dosažení věku povinné školní docházky a nejméně 
33 % dětí ve věku do 3 let“. 
8 Zdroj: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/.
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poskytla dobrý příklad Albánie, kde Univerzita v Tiraně nabízí magisterský studijní program 
věnovaný problematice rovnosti žen a mužů v souvislosti s rozvojem (od roku 2006)9.

Zdraví žen
Ve většině balkánských zemí, kterými se tato zpráva zabývá, se v důsledku změny politického 
a hospodářského systému zhoršil systém státní preventivní zdravotní péče a s ním související 
služby. Příčinou toho byla mnohdy nepřiměřená privatizace. 

Existují nemoci, jež postihují zejména ženy (rakovina děložního čípku, rakovina prsu). Je 
nutné provádět pravidelná vyšetření na tyto nemoci. V některých zemích (například v BJRM) 
to uznávají, ale stát na to nemá dostatek finančních prostředků. Mělo by být poskytováno více 
informací o nemocích přenášených pohlavním stykem. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována psychologické a fyzické rehabilitaci žen, které se za války nebo etnických konfliktů 
staly oběťmi sexuálního násilí a zneužití. 

Ženy v rozhodovacích pozicích
Na ženy by se již nemělo pohlížet jen jako na oběti válek a konfliktů. Mohou být aktivními 
činiteli míru a stabilizace. Aby mohly takto přispívat, musí zastávat pozice s rozhodovacími 
pravomocemi v politické i hospodářské oblasti. Konkrétním cílem na politické úrovni by měla 
být rovná účast a rovné zastoupení žen v politických stranách, národních shromážděních a 
vládách. Toho by mělo být dosaženo pomocí kvót.

V soukromém sektoru možná není zavedení kvót schůdným řešením. Ale i tam by mělo být 
více žen ve vedoucích pozicích, neměly by se omezovat na manažerské pozice. Vlády by 
měly zajistit správné provedení stávajících právních předpisů a měly by odsoudit jev 
„skleněného stropu“. Ženy nesmí být v žádném případě vyloučeny z odpovědných pozic 
ekonomického rozhodování. Ženy by měly mít příležitost zastupovat zájmy žen na vyšší 
úrovni – zkušenosti ukazují, že ženy ve vrcholových manažerských pozicích lépe chápou 
problémy žen a ochotněji navrhují flexibilní pracovní podmínky, jež mohou ženám pomoci 
při sladění pracovního a rodinného života.

Násilí na ženách
Vůči násilí páchanému na ženách a domácímu násilí by měla být nulová tolerance, která by se 
neměla omezovat jen na opatření čistě právní povahy. Je třeba řádně provádět právní 
předpisy, organizovat kampaně za zvýšení povědomí a školit státní úředníky a policisty 
k tomu, aby citlivěji reagovali na násilí páchané na ženách a domácí násilí. Dalším 
nepostradatelným prvkem je zřizování útočišť pro oběti takového násilí.

Výborný příklad poskytuje vnitrostátní kampaň předcházení násilí na ženách vedená centrem 
CESI. Centrum pro vzdělávání, poradenství a výzkum CESI (CESI Education, Counselling 
and Research Centre) společně se Skupinou otevřených médií (Open Media Group – OMG) 
zahájilo v roce 2007 Vnitrostátní kampaň předcházení násilí na ženách. Cílem této 
kampaně je zvýšit povědomí mládeže o tomto problému a předcházet násilí na ženách.
Součástí kampaně jsou výzkum násilí páchaného na ženách v prostředí dospívající mládeže, 

                                               
9 Další informace: http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/.
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vzdělávací semináře pro učitele středních škol, veřejné diskuse, prezentace prací mladých 
autorů, činnosti v oblasti podpory a veřejného pořádku.10

Obchod s lidmi
Obchod s lidmi, zejména se ženami a dětmi, je celosvětovým jevem. Boj proti němu by měl 
být zaměřen na jedné straně proti organizovanému zločinu a na straně druhé na odstranění 
hlavních příčin obchodu s lidmi. To zahrnuje i zajištění práv žen a jejich ekonomické 
nezávislosti. Ženy bez zaměstnání a bez stabilního příjmu se snadno stávají oběťmi obchodu 
s lidmi (za účelem nucené prostituce, nucené práce nebo násilného odnětí orgánů). Proto je 
nesmírně důležitý rovný přístup a plné začlenění žen na trhu práce. 
K tomu, aby se situace žen na Balkáně zlepšila a byla nalezena řešení, je nezbytný zásah 
Evropské unie. A balkánské země by měly, pokud tak dosud neučinily, ratifikovat rezoluci 
1325 Rady bezpečnosti OSN a zároveň by měly usilovat o její provedení prostřednictvím 
vypracování vnitrostátních akčních plánů. Ke zlepšení situace by mohla přispět i další 
spolupráce a výměna osvědčených postupů mezi místními ženskými organizacemi a 
mezinárodními vládními organizacemi. V závěrech mezinárodní konference Ženy při řešení 
konfliktu konané ve dnech 21.–22. června 2008 v Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulta 
pro postgraduální studium humanitních oborů v Lublani se uvádí: „Nejlepších výsledků při 
provádění rezoluce 1325, jak se zdá, dosahuje Kosovo, kde mezinárodní agentury a 
vnitrostátní ženské hnutí spolupracovaly při realizaci „sendvičové“ strategie a podařilo se 
zavést přísná pravidla o kvótách pro celostátní a místní volby a také vyškolit příslušníky 
policie a armády k větší citlivosti vůči lidským právům žen a potřebám žen v situacích po 
konfliktu.“  

Možnost budoucího přistoupení k EU je pro kandidátské a případné kandidátské země 
nepochybně velmi motivující. Lidská práva a práva žen jsou proto rozhodující kritéria, jež by 
ve všech těchto zemích měla být splněna. Během procesu vyjednávání by měla být důkladně 
monitorována a před přistoupením by mělo být dosaženo hmatatelných výsledků.

                                               
10 Další informace: http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/.
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