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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kvindernes situation på Balkan
(2008/2119(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EU-traktatens artikel 6 og 49,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod 
kvinder (CEDAW), vedtaget af FN's generalforsamling i 1979,

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og 
sikkerhed,

– der henviser til Wienerklæringen fra FN's verdenskonference om menneskerettigheder 
(1993), der bekræfter menneskerettighederne og fordømmer krænkelser af disse 
rettigheder af hensyn til kultur eller traditioner,

– der henviser til Bruxelleserklæringen om forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel, vedtaget den 20. september 2002,

– der henviser til Kommissionens statusrapporter fra 2007 om kandidatlandenes og de 
potentielle kandidatlandes fremskridt, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2007 med titlen: "EU's respons 
på struktursvaghed - EU's bestræbelser på at fremme udvikling, fred og stabilitet i 
vanskelige situationer" (KOM(2007)0643), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2008 med titlen: "Det vestlige 
Balkan: en forbedring af det europæiske perspektiv" (KOM(2008)0127), 

– der henviser til rapporten om aktiviteter og fremskridt fra taskforcen for kønsspørgsmål,
som fungerer under stabilitetspagten for Sydøsteuropa (2004),

– der henviser til den sammenlignende undersøgelse om kvindernes situation i 
Balkanlandene,  som er udarbejdet af Marina Blagojević på vegne af Parlamentet 
(Beograd, februar 2003),

– der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om kvinder i Sydøsteuropa1,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2005 om kvindernes rolle i det sociale, 
økonomiske og politiske liv i Tyrkiet1 og sin beslutning af 13.  februar 2007 om kvinders 
rolle i det sociale, økonomiske og politiske liv i Tyrkiet2 , 

                                               
1 EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 1070.
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– der henviser til resultaterne af den internationale konference om kvinders rolle i 
konfliktløsning, der blev afholdt i Ljubljana den 21.-22. juni 2008 på Institutum 
Studiorum Humanitatis – Ljubljanas fakultet for postgraduate humanistiske studier,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A6-0000/2008),

1. mener, at den aktive inddragelse af kvinderne (i betragtning af at de udgør over halvdelen 
af befolkningen) er en forudsætning for den fortsatte politiske og økonomiske stabilisering 
samt etableringen af demokratiske institutioner i Balkanlandene;

2. bemærker med bekymring, at lovene om ligestilling og (den institutionelle, økonomiske, 
menneskelige) praksis ikke sikrer fuld ligestilling; 

3. understreger betydningen af kvinders lige rettigheder på og lige adgang til 
arbejdsmarkedet, der er en uomgængelig forudsætning for at sikre kvindernes økonomiske 
uafhængighed og for at bekæmpe fattigdom, som kvinder er mere udsatte for end mænd;

4. udtrykker sin bekymring over, at kvinder er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet, mens 
de er overrepræsenteret på visse (traditionelt "feminine") beskæftigelsesområder, hvor 
deres situation, navnlig i landområder, er mere usikker; er ligeledes bekymret over, at der 
fortsat findes lønforskelle mellem kønnene, og at kvinder har vanskeligt ved at starte deres 
egen virksomhed;

5. henstiller til regeringerne i Balkanlandene at fastsætte retlige rammer for lige løn til begge 
køn, at støtte kvinderne i etableringen af et forenet privatliv og arbejdsliv og med dette 
mål for øje sikre tilgængelige og prismæssigt overkommelige børnepasningsfaciliteter af 
høj kvalitet samt fjerne de hindringer, der holder kvindelig iværksættere tilbage; 

6. understreger, at uddannelse har stor betydning for udryddelsen af kønsrelaterede og 
kulturelle stereotyper, og at uddannelsessystemet ikke selv bør fremme stereotype mønstre 
med hensyn til karrierevalg;

7. henleder opmærksomheden på sundhedsvæsenets utilstrækkelige infrastruktur, navnlig i 
landområder, og opfordrer regeringerne til at sikre en regelmæssig screening af kvinder 
for livmoderhalskræft og brystkræft samt for hiv/aids, som kvinder er mere udsatte for end 
mænd; understreger betydningen af psykologisk og medicinsk rehabilitering for 
kvindelige krigsofre;

8. mener, at kvinder på Balkan ikke længere bør betragtes alene som krigsofre, men snarere 
som aktører i stabiliseringsprocesser og konfliktløsning; understreger, at de kun kan 
udfylde denne rolle, når de er ligeligt repræsenteret i den politiske og økonomiske 
beslutningstagning; opfordrer de pågældende lande til at indføre kvoter i politiske partier 

                                                                                                                                                  
1 EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 385.
2 EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 174.
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og nationalforsamlinger og til at gennemføre positive foranstaltninger med henblik på at 
fjerne "glasloftet";

9. noterer sig med bekymring at på trods af de retlige rammer, som for nylig er blevet fastsat 
i de fleste Balkanlande, er der stadig tilfælde af vold i hjemmet og verbal mishandling; 
opfordrer derfor de pågældende lande til at træffe foranstaltninger for at etablere 
krisecentre og til at sikre, at retshåndhævelsesinstitutioner, retsmyndigheder og 
embedsmænd er mere opmærksomme på disse fænomener;

10. understreger betydningen af oplysningskampagner for bekæmpelsen af stereotyper, 
(kønsbaseret, kulturel, religiøs) forskelsbehandling og vold i hjemmet samt for ligestilling 
mellem kønnene i almindelighed; bemærker at disse kampagner bør suppleres af en 
positiv forestilling, der fremmes gennem kvindelige rollemodeller i medier og reklamer, 
undervisningsmateriale og på internettet;

11. byder den nylige udvikling af retlige og institutionelle rammer for lige muligheder mellem 
kvinder og mænd i de pågældende lande velkommen; minder samtidig om, at der er behov 
for skrappe foranstaltninger, for at disse bestemmelser kan gennemføres fuldt ud i praksis;

12. opfordrer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at ratificere FN's 
Sikkerhedsråds ovennævnte resolution 1325 (2000); opfordrer endvidere de lande, som 
allerede har ratificeret resolutionen, til at udarbejde nationale handlingsplaner;

13. opfordrer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Republikken Moldova til 
at undertegne og ratificere FN's konvention af 1979 om afskaffelse af alle former for 
diskrimination mod kvinder (CEDAW);

14. bemærker med bekymring, at Balkanlandene fungerer som oprindelseslande for 
menneskehandel, og at især kvinder og børn er ofre for menneskehandel; understreger, at 
ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse af feminisering af fattigdommen, 
foranstaltninger imod korruption og kvinders økonomiske uafhængighed er afgørende for 
at forhindre menneskehandel og beskytte potentielle ofre;

15. understreger, at ngo'er og kvindeorganisationer gør en betydelig indsats for at indkredse 
kvinders problemer og finde passende løsninger; støtter disse ngo'ers arbejde og anbefaler 
udveksling af bedste praksis på ligestillingsområdet mellem de pågældende lande samt 
med europæiske ngo-netværk;

16. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge og fremskynde opfyldelsen af 
Københavnskriterierne, navnlig i forhold til lige muligheder for kvinder og mænd samt 
kvinders rettigheder i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande; opfordrer 
kandidatlandene og de potentielle kandidatlande på Balkan til at harmonisere deres 
lovgivning om ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene med acquis 
communautaire med henblik på en eventuel fremtidig tiltrædelse; 

17. understreger, at romakvinder samt muslimske kvinder, i regioner hvor de udgør et 
mindretal, er udsat for flere former for forskelsbehandling (racemæssig, etnisk, 
kønsrelateret) og er mere udsatte for fattigdom og social udstødelse, og at der derfor bør 
udvikles en helhedsstrategi for løsningen af disse problemer;
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18. bemærker med bekymring, at der mangler ajourførte statistiske oplysninger og 
indikatorer, som kan bidrage til vurderingen af kvindernes situation på Balkan;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes, kandidatlandenes og de pågældende potentielle kandidatlandes 
regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Formålet med betænkningen er at vurdere kønsspørgsmål og kvindernes situation på Balkan. 
Geografisk dækker betænkningen kandidatlandene (Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien1) og de potentielle kandidatlande (Albanien, Bosnien-Hercegovina, 
Montenegro, Serbien, Kosovo som defineret ved UNSCR 1244).

Disse lande har været gennem dramatiske forandringer i de sidste tyve år. Betænkningen 
behandler ikke fortidens hændelser, men er koncentreret om aktuelle problemer vedrørende 
kvindernes situation. Den aktuelle situation bør imidlertid ses i lyset af historien. Den er 
præget af krig, etniske konflikter, politiske og økonomiske forandringer, nye statsdannelser 
(endog de allernyeste), migration osv.
Den demokratiske stabiliseringsproces er undervejs, men der kan stadig gøres meget. I den 
forbindelse er det nødvendigt, at kvinderne deltager. Kvinder kan spille en afgørende rolle i 
regionens demokratiserings- og stabiliseringsproces, såfremt de gives lige muligheder. 
Desværre synes dette ikke for øjeblikket at være tilfældet i de pågældende lande. Det er meget 
vanskeligt at bedømme ligestillingen i disse lande som troværdig, og ajourførte oplysninger er 
ikke tilgængelige. Der findes naturligvis undtagelser2, men i de fleste tilfælde er 
oplysningerne forældede. Betænkningen dækker nedenstående områder, som synes at være de 
mest problematiske med hensyn til kvinders rettigheder og spørgsmål om ligestilling mellem 
kønnene.

Kvinder på arbejdsmarkedet

Kvinders økonomiske uafhængighed er en nøglefaktor for ligestilling mellem kønnene. 
Kvinder bør have lige adgang til arbejdsmarkedet og kvalitetsjob.  I alle de nævnte lande står 
flere kvinder end mænd uden beskæftigelse. Det betyder ikke, at kvinderne ikke arbejder –
tværtimod er de tvunget til at arbejde på det uformelle arbejdsmarked og være beskæftiget 
med sort arbejde, herunder husholdningsopgaver, ældre- og børnepleje.
Selv de kvinder, som er formelt ansat, er mere udsatte end mænd for dårlige arbejdsvilkår og 
arbejdsløshed. Det skyldes, at de er stærkest repræsenteret i traditionelt "feminine" sektorer, 
og disse job er dårligere betalt og mindre sikre. På alle dele af arbejdsmarkedet findes der 
lønforskelle mellem mænd og kvinder, som indebærer, at kvinder tjener mindre end deres 
mandlige kolleger for det samme arbejde. (Lønforskellen mellem mænd og kvinder varierer 
fra land til land fra 9 % i Slovenien til langt mere i Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien og Serbien, men oplysningerne er hverken korrekt indsamlet eller tilgængelige.)

Myndighederne bør sikre, at den gældende lovgivning om ikkeforskelsbehandling og/eller 
ligestilling garanterer lige muligheder for kvinder og mænd med hensyn til adgang til 
arbejdsmarkedet. De retlige rammer kan ikke stå alene, lovgivningen skal gennemføres 
korrekt og respekteres. Ordføreren betragter vedtagelsen af lovgivning om ligestilling mellem 

                                               
1 Tyrkiet hører også til denne kategori, men eftersom Kvindeudvalgets betænkninger (INI 2004/2215 og INI 
2006/2214 ved Emine Bozkurt) har behandlet landet i detaljer, medtages det ikke her.
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kønnene samt programmer mod vold og forskelsbehandling1 i flere lande i regionen i løbet af 
de seneste fem år som en yderst positiv udvikling. 

En afbalanceret forening af privatliv og arbejdsliv er et andet væsentligt aspekt, der må tages 
hensyn til vedrørende kvinders adgang til arbejdsmarkedet. Mænd og kvinder bør deles om 
opgaverne i forbindelse med børnepasning, og mænd bør tilskyndes hertil. Endvidere er der 
behov for tilgængelige og prismæssigt overkommelige børnepasningsfaciliteter af høj kvalitet. 
Forekomsten af sådanne institutioner varierer fra land til land. I almindelighed er situationen 
værre i landområderne, hvor den utilstrækkelige tilgængelighed af sociale tjenesteydelser 
(herunder børnepasning) pålægger kvinderne større byrder. Det er ønskeligt at opfylde 
Barcelonamålene2, men det kræver et engagement i denne retning. 

Bekæmpelse af stereotyper
Foruden de retlige hindringer medfører stereotyper og negative forestillinger om kvinder, at 
de ikke behandles lige. Denne forestilling er dybt forankret i samfundet og forstærkes i visse 
tilfælde af kulturelle forskelle samt af etnisk og/eller racemæssig forskelsbehandling. I de 
fleste af de pågældende lande møder folk denne forestilling i skolen (i 
undervisningsmateriale), i medier (fjernsyn, bøger, aviser, radio) og på internettet.

Der er behov for oplysningskampagner for at ændre den offentlige mening. Det bør begynde 
med de yngste aldersgrupper – undervisningsmaterialer i skolerne bør fremme en mere positiv 
forestilling om kvinder som arbejdende, uafhængige og ligestillet i forhold til mænd. Dette er 
særlig vigtigt for at bekæmpe stereotyper i karrieremønstre og feminiseringen af visse job.

Den samme strategi bør følges i medier og på internettet. Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien går foran med et godt eksempel, idet de gennemførte en undersøgelse 
umiddelbart efter vedtagelsen af den nationale strategi for informationssamfundet med 
henblik på at indsamle oplysninger og øge bevidstheden om kønsdimensionen i informations-
og kommunikationsteknologier. 
Undersøgelsen var bestilt og finansieret af Akcija Zdruzenska, en ngo for kvinder fra Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien3. Albanien er gået foran med et eksempel på det 
uddannelsesmæssige område, idet universitetet i Tirana tilbyder en masteruddannelse i køn og 
udvikling (fra 2006)4.

                                               
1 Nogle eksempler: Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: lov om lige muligheder for kvinder og 
mænd af 2006, ændringer i strafferetsplejeloven i 2004 i forbindelse med forbrydelser mod seksuel frihed, 
handlingsplanen om kønsspørgsmål 2007-2012; Montenegro: lov om ligestilling mellem kønnene af 2007;
Bosnien-Hercegovina: lov om ligestilling mellem kønnene af 2003, etableringen af et center for ligestilling i 
2005; Serbien: der er ingen regulering af ligestilling, men der findes et forskningscenter for kønsspørgsmål og 
etnicitet; Kroatien: den 15. juli 2008 vedtoges en lov om ligestilling mellem kønnene,  i 2003 blev der oprettet en 
ombudsmandsinstitution for kønsspørgsmål; Albanien: lov om ligestilling mellem kønnene af 2004.
2 I marts 2002 anerkendte Det Europæiske Råd i Barcelona betydningen af børnepasning for 
vækst og lige muligheder ved at opfordre medlemsstaterne til at "fjerne de negative 
incitamenter, der afholder kvinder fra at deltage i arbejdsmarkedet, og at de under 
hensyntagen til efterspørgslen efter børnepasningsfaciliteter og i overensstemmelse med de 
nationale mønstre på børnepasningsområdet bør tilstræbe at tilbyde børnepasning for mindst 
90 % af alle børn i aldersgruppen fra tre år til den skolepligtige alder og for mindst 33 % af 
alle børn under tre inden udgangen af 2010".
3 Kilde: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/
4 Yderligere oplysninger: http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/
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Kvinders sundhed

I de fleste Balkanlande, som behandles i denne betænkning, ødelagde den politiske og 
økonomiske omstillingsproces det forebyggende offentlige sundhedssystem og 
tilgængeligheden af tjenesteydelser. I mange tilfælde skyldes det utilstrækkelig privatisering.

Kvinder er særlig udsat for bestemte sygdomme (livmoderhalskræft og brystkræft). Der er 
behov for regelmæssig screening for disse sygdomme. I visse lande (f.eks. Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien) erkendes dette problem, men der er stadig ikke 
tilstrækkelig offentlig finansiering. Der bør gives mere information om seksuelt overførbare 
sygdomme. Der bør tages særlig hensyn til den psykologiske og fysiske rehabilitering af 
kvinder, som har været udsat for seksuel vold eller misbrug i løbet af krigen eller de etniske 
konflikter. 

Kvinder og beslutningstagning
Kvinder bør ikke længere betragtes alene som ofre for krig og konflikter. De kan være aktører 
i freds- og stabiliseringsprocesser. Med dette mål for øje bør de tildeles en plads i 
beslutningsprocesser både i den politiske og den økonomiske sfære. På det politiske plan bør 
et mere specifikt mål være kvindernes lige deltagelse og repræsentation i politiske partier, 
nationale forsamlinger og regeringer. Dette bør opnås ved hjælp af kvoter.

I den private sektor udgør anvendelsen af kvoter muligvis ikke en holdbar løsning. Ikke desto 
mindre bør der være flere kvinder i ledende stillinger, de bør ikke begrænses til administrative 
stillinger. Myndighederne bør sikre den korrekte gennemførelse af den gældende lovgivning, 
og de bør modarbejde det såkaldte glasloft. Kvinder bør på ingen måde udelukkes fra 
ansvarsfulde økonomiske stillinger, der indebærer beslutningstagning. Kvinder bør have 
mulighed for at repræsentere andre kvinders interesser på et højere plan – erfaringer viser at
kvinder i topstillinger viser mere forståelse for kvinders problemer og er mere villige til at 
foreslå fleksible arbejdsvilkår, som hjælper kvinder med at forene arbejdsliv og familieliv.

Vold mod kvinder
Der bør være nultolerance over for vold mod kvinder og vold i hjemmet, og det bør ikke alene 
gælde de retlige foranstaltninger. Lovgivningen bør gennemføres korrekt, 
oplysningskampagner bør iværksættes, og der bør tilbydes uddannelse til tjenestemænd og 
politi, som gør dem mere opmærksomme på vold mod kvinder og vold i hjemmet.
Etableringen af krisecentre udgør et andet nødvendigt element.

Et fremragende eksempel herpå er CESIs nationale kampagne for bekæmpelse af 
kønsrelateret vold. CESI (det kroatiske center for uddannelse, rådgivning og forskning) 
påbegyndte i 2007 gennemførelsen af den nationale kampagne for bekæmpelse af 
kønsrelateret vold i samarbejde med Open Media Group (OMG). Kampagnen har til formål at 
øge ungdommens bevidsthed om dette problem og forhindre kønsrelateret vold. Kampagnen 
omfatter forskning om kønsrelateret vold blandt unge, en mediekampagne,
efteruddannelsesseminarer for lærere på sekundærtrinnet, offentlig debat, forelæggelse af 
projekter, som er udarbejdet af unge, rådgivning og offentligt orienterende aktiviteter.1

                                               
1 Yderligere oplysninger: http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/
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Menneskehandel
Menneskehandel, især handel med kvinder og børn, er et verdensomspændende problem. 
Bekæmpelsen heraf bør fokusere dels på den organiserede kriminalitet og dels på at fjerne 
hovedårsagerne til menneskehandel. Det indebærer sikringen af kvinders rettigheder og deres 
økonomiske uafhængighed. Kvinder uden beskæftigelse og uden en stabil indkomst bliver 
nemt ofre for menneskehandel (til tvungen prostitution, tvunget arbejde eller tvungen 
fjernelse af organer). Derfor er kvinders lige adgang til og fulde integration på 
arbejdsmarkedet altafgørende.

Det er nødvendigt, at EU griber ind for at forbedre kvindernes situation på Balkan og for at 
finde løsninger på problemerne. Balkanlandene bør for deres vedkommende ratificere FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1325, hvis de ikke allerede har gjort det, og bør samtidig sikre, at 
den gennemføres ved hjælp af nationale handlingsplaner. Yderligere samarbejde og 
udveksling af bedste praksis blandt lokale kvindeorganisationer og internationale ngo'er kan 
ligeledes bidrage til en forbedring af situationen. Det hedder i konklusionerne fra den 
internationale konference om kvinders rolle i konfliktløsning, der blev afholdt i Ljubljana den 
21.-22. juni 2008 på Institutum Studiorum Humanitatis – Ljubljanas fakultet for postgraduate 
humanistiske studier, at "Kosovo synes at have opnået de bedste resultater med hensyn til 
gennemførelsen af resolution 1325, idet internationale agenturer og nationale 
kvindebevægelser har arbejdet tæt sammen om en strategi, og det er lykkes at gennemføre 
stærke kvotereguleringer i nationale og lokale valg, at uddanne og at gøre politi og militær 
mere opmærksomme på kvinders rettigheder og behov i postkonfliktsituationer."
Det er klart, at udsigten til en fremtidig tiltræden til EU udgør en stor motivationsfaktor for 
både kandidatlandene og de potentielle kandidatlande. Derfor repræsenterer 
menneskerettigheder og kvinderettigheder afgørende kriterier, som bør opfyldes i alle disse 
lande. Udviklingen bør følges nøje i løbet af forhandlingsprocessen, og konkrete resultater bør 
være nået før tiltræden.
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