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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια
(2008/2119(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW) που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1979,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

– έχοντας υπόψη το έργο της Διάσκεψης της Βιέννης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(1993), η οποία επιβεβαίωσε τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταδίκασε την παραβίαση 
των δικαιωμάτων αυτών στο όνομα του πολιτισμού ή της παράδοσης,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των Βρυξελλών σχετικά με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προόδου του 2007 σχετικά με τις υποψήφιες και δυνητικές 
υποψήφιες χώρες που εκπόνησε η Επιτροπή, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2007 με τίτλο «Για 
την ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις - δέσμευση σε περιβάλλοντα 
δυσμενή για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την ειρήνη» (COM(2007)0643), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 με τίτλο «Δυτικά 
Βαλκάνια: ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής» (COM(2008)0127), 

– έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες και την έκθεση προόδου της ειδικής ομάδας για 
θέματα φύλου που λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας για τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη (2004),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Women's Situation in the Balkan Countries: 
comparative perspective» (Η θέση των γυναικών στις βαλκανικές χώρες: συγκριτικές 
προοπτικές), την οποία εκπόνησε η κ. Marina Blagojević για λογαριασμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βελιγράδι, Φεβρουάριος 2003),
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τις γυναίκες στη 
Νοτιανατολική Ευρώπη1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με το ρόλο των γυναικών 
στην Τουρκία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή2 και το ψήφισμά του της 
13ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με το ρόλο των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική ζωή στην Τουρκία 3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης για τις γυναίκες στην επίλυση 
συγκρούσεων, που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 21-22 Ιουνίου 2008 στο 
Institutum Studiorum Humanitatis – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών της Λιουμπλιάνα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2008),

1. θεωρεί ότι η συνέχιση της πολιτικής και οικονομικής σταθεροποίησης και η δημιουργία 
δημοκρατικών θεσμών στις χώρες των Βαλκανίων απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των 
γυναικών (δεδομένου ότι αποτελούν κατά τι περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού)·

2. σημειώνει με ανησυχία ότι οι νόμοι και οι πρακτικές περί ισότητας των φύλων (σε 
θεσμικό, οικονομικό και ανθρώπινο επίπεδο) δεν διασφαλίζονται πλήρως·

3. τονίζει τη σημασία των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότιμης συμμετοχής 
τους στην αγορά εργασίας, στοιχεία απαραίτητα για την οικονομική ανεξαρτησία των 
γυναικών και για την καταπολέμηση της φτώχειας, στην οποία οι γυναίκες είναι πιο 
ευάλωτες από ό,τι οι άνδρες·

4. σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες, παρότι γενικά υποεκπροσωπούνται στην αγορά 
εργασίας, υπερεκπροσωπούνται σε ορισμένα (παραδοσιακά «γυναικεία») επαγγέλματα, 
όπου η κατάστασή τους, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, είναι πιο επισφαλής· εκφράζει 
επίσης την ανησυχία του για το υπαρκτό χάσμα όσον αφορά τις αμοιβές ανδρών και 
γυναικών, καθώς και για το γεγονός ότι ορισμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

5. καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών των Βαλκανίων να συγκροτήσουν ένα νομικό πλαίσιο 
για την ίση αμοιβή των δύο φύλων, να βοηθήσουν τις γυναίκες να συνδυάζουν τον 
ιδιωτικό και τον επαγγελματικό τους βίο και να τους παράσχουν, για τον σκοπό αυτόν,
ποιοτικές, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές δομές φροντίδας παιδιών, και 
επιπροσθέτως να άρουν τα εμπόδια που παρακωλύουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στην εξάλειψη των σχετιζόμενων με το φύλο 
και των πολιτιστικών στερεοτύπων, καθώς και το γεγονός ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό 
σύστημα δεν θα πρέπει να προωθεί στερεότυπα όσον αφορά την επιλογή σταδιοδρομίας·

                                               
1 ΕΕ C 104 E της 30.4.2004, σελ. 1070.
2 ΕΕ C 157E της 6.7.2006, σελ. 385
3 ΕΕ C 287E της 29.11.2007, σελ. 174
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7. εφιστά την προσοχή στις γενικά ανεπαρκείς υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως 
στις αγροτικές περιοχές, και καλεί τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν τη διενέργεια 
τακτικών ελέγχων για καρκίνο της μήτρας και του μαστού και για HIV/AIDS, νοσήματα 
στα οποία οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από ό,τι οι άνδρες· τονίζει τη σημασία της 
ψυχολογικής και ιατρικής αποκατάστασης των γυναικών που είναι θύματα πολέμου·

8. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια δεν θα έπρεπε πλέον να θεωρούνται μόνο θύματα 
πολέμου, αλλά και φορείς σταθεροποίησης και επίλυσης συγκρούσεων· τονίζει ότι οι 
γυναίκες μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν μόνο όταν εκπροσωπούνται ισότιμα 
στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων· καλεί τις ενδιαφερόμενες 
χώρες να θεσπίσουν ποσοστώσεις για τα πολιτικά κόμματα και τις εθνοσυνελεύσεις, και 
να εφαρμόσουν θετικές δράσεις για την άρση της «γυάλινης οροφής»·

9. σημειώνει με ανησυχία ότι παρά το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε πρόσφατα στις 
περισσότερες βαλκανικές χώρες, η ενδοοικογενειακή βία και η λεκτική κακοποίηση 
συνεχίζουν να υφίστανται· για τον λόγο αυτόν, καλεί τις εν λόγω χώρες να λάβουν μέτρα,
προκειμένου να δημιουργήσουν καταφύγια για τα θύματα και να διασφαλίσουν ότι οι 
διωκτικές αρχές, οι δικαστικές αρχές και οι δημόσιοι υπάλληλοι επιδεικνύουν μεγαλύτερη 
ευαισθησία σε αυτό το φαινόμενο·

10. υπογραμμίζει τη σημασία των εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των 
στερεοτύπων, των διακρίσεων (βάσει του φύλου, της πολιτιστικής καταγωγής και της 
θρησκείας), και της ενδοοικογενειακής βίας, και για την ισότητα των φύλων γενικότερα· 
σημειώνει ότι οι εκστρατείες αυτές θα έπρεπε να συμπληρώνονται από την προώθηση στα 
μέσα ενημέρωσης και στη διαφήμιση, στο εκπαιδευτικό υλικό και στο Διαδίκτυο μιας πιο 
θετικής εικόνας μέσω γυναικών που αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς·

11. χαιρετίζει την πρόσφατη εξέλιξη του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για τις ίσες 
ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών στις εν λόγω χώρες· ταυτοχρόνως, επαναλαμβάνει 
ότι χρειάζονται ισχυρά μέτρα, ώστε μπορέσουν οι διατάξεις αυτές να εφαρμοστούν 
πλήρως στην πράξη·

12. καλεί την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να επικυρώσει το 
προαναφερθέν ψήφισμα αριθ. 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· 
επιπλέον, ζητεί από τις χώρες που έχουν ήδη επικυρώσει το ψήφισμα να προετοιμάσουν 
εθνικά σχέδια εφαρμογής·

13. καλεί την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)·

14. σημειώνει με ανησυχία ότι οι χώρες των Βαλκανίων είναι χώρες προέλευσης στην 
αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων και ότι γενικώς τα θύματα της εμπορίας είναι γυναίκες
και παιδιά· τονίζει ότι η ισότητα των φύλων, η καταπολέμηση της εξάπλωσης της 
φτώχειας στις γυναίκες, τα μέτρα κατά της διαφθοράς και η οικονομική ανεξαρτησία των 
γυναικών έχουν καίρια σημασία για την πρόληψη της εμπορίας και την προστασία 
πιθανών θυμάτων·
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15. τονίζει τη σημασία των ΜΚΟ και των γυναικείων οργανώσεων στον προσδιορισμό των 
προβλημάτων των γυναικών και στην εξεύρεση κατάλληλων λύσεων· ενθαρρύνει το έργο 
των εν λόγω ΜΚΟ και προτείνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 
ισότητας των φύλων μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών, καθώς και με τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα ΜΚΟ·

16. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει από κοντά και να ασκήσει πίεση για την 
εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, ιδίως όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες για τις 
γυναίκες και τους άνδρες και τα δικαιώματα των γυναικών στις υποψήφιες και δυνητικές
υποψήφιες χώρες· καλεί τις υποψήφιες και δυνητικές υποψήφιες χώρες των Βαλκανίων να 
εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα 
των φύλων με το κοινοτικό κεκτημένο ενόψει της πιθανής μελλοντικής προσχώρησής 
τους·

17. τονίζει ότι, πέρα από τις μουσουλμάνες που κατοικούν σε περιοχές όπου αποτελούν 
μειονότητα, οι γυναίκες Ρομ υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (λόγω φυλετικής 
καταγωγής, λόγω εθνοτικής καταγωγής και λόγω φύλου) και είναι πιο ευάλωτες στη 
φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό και επισημαίνει ότι, για τον λόγο αυτόν, θα 
έπρεπε να αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών·

18. σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη ενημερωμένων στατιστικών στοιχείων και δεικτών, 
που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των γυναικών στα 
Βαλκάνια·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στις ενδιαφερόμενες υποψήφιες και 
δυνητικές υποψήφιες χώρες.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της έκθεσης είναι η αξιολόγηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την ισότητα των 
φύλων και της κατάστασης των γυναικών που ζουν στα Βαλκάνια. Γεωγραφικά, η έκθεση 
επικεντρώνεται στις υποψήφιες χώρες (Κροατία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας1) και τις δυνητικές υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
Μαυροβούνιο, Σερβία και Κοσσυφοπέδιο βάσει του ψηφίσματος αριθ. 1244 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ).
Οι χώρες αυτές βίωσαν ραγδαίες αλλαγές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Η 
έκθεση δεν ασχολείται με τα γεγονότα του παρελθόντος αλλά επικεντρώνεται στα σημερινά 
προβλήματα που αφορούν την κατάσταση των γυναικών· ωστόσο, η σημερινή κατάσταση 
πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της ιστορίας, μιας ιστορίας την οποία έχουν σημαδέψει 
πόλεμοι, εθνοτικές συγκρούσεις, πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οικοδόμηση 
νέων χωρών (έως πολύ πρόσφατα ακόμη), μεταναστευτικά κύματα κ.λπ.
Η διαδικασία της δημοκρατικής σταθεροποίησης βρίσκεται εν εξελίξει αλλά πρέπει να γίνουν 
ακόμη πολλά. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται η συμμετοχή των γυναικών. Οι γυναίκες 
μπορούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στη διαδικασία εκδημοκρατισμού και 
σταθεροποίησης της περιοχής, μόνον εάν τους δοθούν ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες. 
Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει προς το παρόν στην περίπτωση των προαναφερόμενων 
χωρών.
Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί η ισότητα των φύλων στις χώρες αυτές, καθώς δεν 
υπάρχουν αξιόπιστα και ενημερωμένα δεδομένα. Υπάρχουν βεβαίως ορισμένες εξαιρέσεις 
στον κανόνα2, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα. Η 
έκθεση καλύπτει τους ακόλουθους τομείς που φαίνεται πως παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα 
προβλήματα όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και τα ζητήματα της ισότητας των 
φύλων.

Οι γυναίκες στην αγορά εργασίας

Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών αποτελεί βασικό παράγοντα για την ισότητα των 
φύλων. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης. Σε όλες τις προαναφερόμενες χώρες, ο αριθμός των γυναικών που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανεργίας είναι υψηλότερος από τον αριθμό των ανδρών. Αυτό δεν 

                                               
1 Η Τουρκία θα μπορούσε να περιληφθεί στην κατηγορία αυτή, αλλά η εισηγήτρια δεν την συμπεριέλαβε στην 
προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι το θέμα έχει εξεταστεί διεξοδικώς σε εκθέσεις της Επιτροπής FEMM 
(INI 2004/2215 και INI 2006/2214 της κ. Emine Bozkurt). 
2 Κάποια παραδείγματα: Κροατία: «Quality of life in Croatia: Key findings from national research» (Ποιότητα 
της ζωής στην Κροατία: τα βασικά ευρήματα της εθνικής έρευνας) 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf· Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Επιτροπή του 
Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη: «Report on the Status of Human Rights in 
Bosnia and Herzegovina, Analysis for the period January - December 2007» (Έκθεση για το καθεστώς των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ανάλυση της περιόδου Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2007) 
http://www.bh-hchr.org/Reports/Report%20on%20the%20status%20of%20HR%20for%202007.doc· 
Δημοκρατία της Κροατίας – Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία: «Women and Men in Croatia 2007» (Γυναίκες και 
άνδρες στην Κροατία το 2007), «Women and Men in Federation of Bosnia and Herzegovina 2006» (Γυναίκες 
και άνδρες στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης το 2006)· Μαυροβούνιο: 
http://www.monstat.cg.yu/EngPublikacije.htm
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σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν εργάζονται – αντιθέτως, αναγκάζονται να εργάζονται στην 
«ανεπίσημη» αγορά εργασίας και να εκτελούν αδήλωτη εργασία, όπως, παραδείγματος χάριν, 
τα οικιακά και η φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών.
Εξάλλου, ακόμα και οι γυναίκες που απασχολούνται επισήμως είναι πιο ευάλωτες στις κακές 
συνθήκες εργασίας και στην ανεργία. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκονται κατά 
κύριο λόγο συγκεντρωμένες σε τομείς που είναι παραδοσιακά «γυναικείοι» και αυτές οι 
θέσεις εργασίας αμείβονται χειρότερα και είναι λιγότερο ασφαλείς. Επιπροσθέτως, σε όλα τα 
τμήματα της αγοράς εργασίας παρατηρείται το φαινόμενο του χάσματος των αμοιβών ανδρών 
και γυναικών, το οποίο σημαίνει ότι οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από ό,τι οι άνδρες 
συνάδελφοί τους για την ίδια εργασία (το χάσμα των αμοιβών ποικίλλει μεταξύ των χωρών 
από 9% στη Σλοβενία έως πολύ υψηλότερα επίπεδα στην ΠΓΔΜ και στη Σερβία, αλλά τα 
δεδομένα ούτε συλλέγονται με κατάλληλο τρόπο ούτε είναι διαθέσιμα).

Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η υφιστάμενη νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων ή/και η νομοθεσία για την ισότητα των φύλων εγγυώνται ίσες ευκαιρίες τόσο για 
τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Το 
νομοθετικό πλαίσιο δεν αρκεί από μόνο του· οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται και να 
τηρούνται δεόντως. Η εισηγήτρια επικροτεί ως σημαντική θετική εξέλιξη τη θέσπιση νόμων 
για την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση της βίας και την εξάλειψη των διακρίσεων1

σε πολλές χώρες της περιοχής κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. 
Μια άλλη σημαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά τις γυναίκες στην 
αγορά εργασίας είναι ο συνδυασμός του ιδιωτικού και του επαγγελματικού βίου. Οι άνδρες 
και οι γυναίκες πρέπει να μοιράζονται τη φροντίδα των παιδιών και οι άνδρες πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Επιπλέον, είναι επιτακτική η ανάγκη για 
καλής ποιότητας, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές δομές φροντίδας παιδιών. Η 
διαθεσιμότητα τέτοιων δομών ποικίλλει μεταξύ των χωρών. Γενικά, η κατάσταση είναι 
χειρότερη στις αγροτικές περιοχές, όπου η ανεπαρκής διαθεσιμότητα κοινωνικών υπηρεσιών 
(περιλαμβανόμενης και της φροντίδας των παιδιών) επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις 
γυναίκες. Η επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης2 είναι επιθυμητή, αλλά χρειάζεται σοβαρή 
δέσμευση προς την κατεύθυνση αυτή.

Καταπολέμηση των στερεοτύπων

Πέρα από τα νομοθετικά εμπόδια, τα στερεότυπα και η αρνητική εικόνα των γυναικών δεν 
τους επιτρέπει να ωφελούνται από τις ίσες ευκαιρίες. Η εικόνα αυτή είναι βαθιά ριζωμένη 
στην κοινωνία και κάποιες φορές ενισχύεται από πολιτιστικές διαφορές και εθνοτικές ή/και 
                                               
1 Κάποια παραδείγματα: ΠΓΔΜ: νόμος του 2006 για τις ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών, τροποποιήσεις 
(2004) του ποινικού κώδικα σχετικά με τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, σχέδιο δράσης για την 
ισότητα των φύλων 2007-2012· Μαυροβούνιο: νόμος για την ισότητα των φύλων (2007)· Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 
νόμος για την ισότητα των φύλων (2003), συγκρότηση του κέντρου ισότητας των φύλων (2005)· Σερβία: δεν 
υπάρχει νόμος για την ισότητα των φύλων, αλλά υπάρχει ένα κέντρο ερευνών για την ισότητα των φύλων και 
την εθνοτική καταγωγή· Κροατία: νέος νόμος για την ισότητα των φύλων (15 Ιουλίου 2008), δημιουργία της 
θέσης του διαμεσολαβητή για την ισότητα των φύλων (2003)· Αλβανία: νόμος για την ισότητα των φύλων 
(2004).
2 Τον Μάρτιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης αναγνώρισε τη σημασία της φροντίδας των 
παιδιών όσον αφορά την ανάπτυξη και τις ίσες ευκαιρίες, καλώντας τα κράτη μέλη «να εξαλείψουν τα 
αντικίνητρα στη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία και να επιδιώξουν, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση 
δυνατοτήτων βρεφονηπιακής μέριμνας και τα εθνικά συστήματα παροχής, έως το 2010 την παροχή βρεφονηπιακής 
μέριμνας για το 90% τουλάχιστον τον παιδιών μεταξύ της ηλικίας των ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής 
σχολικής φοίτησης, και για το 33% τουλάχιστον τον παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών».
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φυλετικές διακρίσεις. Στις περισσότερες από τις χώρες αυτές, η στάση αυτή συναντάται στο 
σχολείο (εκπαιδευτικό υλικό), στα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, βιβλία, εφημερίδες, 
ραδιόφωνο) και στο Διαδίκτυο. 
Χρειάζονται ενημερωτικές εκστρατείες προκειμένου να αναδιαμορφωθεί η κοινή γνώμη. Η 
ενημέρωση πρέπει να ξεκινά από νεαρά ηλικία – το εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία πρέπει 
να προωθεί μια πιο θετική εικόνα των γυναικών, παρουσιάζοντάς τις ως εργαζόμενες, 
ανεξάρτητες και ίσες προς τους άνδρες. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξάλειψη 
των στερεοτύπων όσον αφορά τις επιλογές της σταδιοδρομίας και τον χαρακτηρισμό 
ορισμένων επαγγελμάτων ως γυναικείων.
Το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και στα μέσα ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο. Ένα θετικό 
παράδειγμα έχει δώσει η ΠΓΔΜ, όπου αμέσως μετά τη θέσπιση της σημερινής εθνικής 
στρατηγικής για την κοινωνία της πληροφορίας, διενεργήθηκε μελέτη με σκοπό τη συλλογή 
πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διάσταση του φύλου στις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ανάλυση εκπονήθηκε για λογαριασμό και με 
χρηματοδότηση της Akcija Zdruzenska, μιας γυναικείας ΜΚΟ από την ΠΓΔΜ1. Στο επίπεδο 
της εκπαίδευσης, σπουδαίο είναι το παράδειγμα της Αλβανίας, όπου το Πανεπιστήμιο των 
Τιράνων προσφέρει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο του φύλου και της 
ανάπτυξης (από το 2006)2.

Η υγεία των γυναικών
Στις περισσότερες βαλκανικές χώρες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, η 
μετάβαση του πολιτικού και οικονομικού συστήματος υποβάθμισε το δημόσιο σύστημα 
προληπτικής υγείας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σε πολλές περιπτώσεις, τούτο οφείλεται 
στην ανεπαρκή ιδιωτικοποίηση. 
Υπάρχουν νόσοι στις οποίες οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες (καρκίνος της μήτρας, 
καρκίνος του μαστού). Χρειάζεται τακτικός έλεγχος για τα νοσήματα αυτά. Σε ορισμένες 
χώρες (επί παραδείγματι στην ΠΓΔΜ), η ανάγκη αυτή έχει αναγνωριστεί, αλλά ακόμη δεν 
υπάρχει επαρκής δημόσια χρηματοδότηση. Πρέπει να παρασχεθεί περισσότερη πληροφόρηση 
σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
ψυχολογική και σωματική αποκατάσταση των γυναικών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής 
βίας και κακοποίησης κατά τη διάρκεια πολέμων ή εθνοτικών συγκρούσεων. 

Γυναίκες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να θεωρούνται μόνο θύματα πολέμων και συγκρούσεων. Μπορούν 
να αποτελέσουν επίσης παράγοντες ειρήνευσης και σταθεροποίησης. Για να συμβάλουν προς 
την κατεύθυνση αυτή, πρέπει να βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων τόσο στο πολιτικό 
όσο και στο οικονομικό πεδίο. Ένας πιο συγκεκριμένος στόχος σε πολιτικό επίπεδο θα 
έπρεπε να είναι η ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών στα πολιτικά κόμματα, 
στις εθνικές συνελεύσεις και στις κυβερνήσεις. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω 
ποσοστώσεων.

Στον ιδιωτικό τομέα, η εφαρμογή ποσοστώσεων ίσως δεν αποτελεί βιώσιμη λύση. Ωστόσο, 
θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις· δεν θα έπρεπε να 
περιορίζονται στις χαμηλότερες διευθυντικές θέσεις. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να 

                                               
1 Πηγή: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/
2 Περισσότερες πληροφορίες: http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/
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διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και θα έπρεπε να 
καταδικάσουν το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής». Δεν θα έπρεπε κατ’ ουδένα τρόπο να 
αποκλείονται οι γυναίκες από υπεύθυνες θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων. Οι γυναίκες 
θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των γυναικών σε 
υψηλότερο επίπεδο – η εμπειρία έχει δείξει ότι οι γυναίκες που κατέχουν ανώτατες 
διευθυντικές θέσεις κατανοούν περισσότερο τα προβλήματα των γυναικών και είναι πιο 
πρόθυμες να προτείνουν ευέλικτες συνθήκες εργασίας, οι οποίες θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν τις γυναίκες να εξισορροπήσουν την οικογενειακό και τον επαγγελματικό βίο.

Η βία κατά των γυναικών
Θα έπρεπε να επιδεικνύεται μηδενική ανοχή στη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία. Για τον σκοπό αυτόν δεν αρκούν οι νομοθετικές απλώς δράσεις. 
Πρέπει να εξασφαλίζεται η δέουσα εφαρμογή των νόμων, να οργανώνονται ενημερωτικές 
εκστρατείες και να παρέχεται κατάρτιση που θα ευαισθητοποιεί τους δημόσιους υπαλλήλους 
και το προσωπικό της αστυνομίας στη βία κατά των γυναικών και στην ενδοοικογενειακή 
βία. Η δημιουργία καταφυγίων για τα θύματα αποτελεί ένα ακόμη απαραίτητο στοιχείο.
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα στον τομέα αυτόν είναι η εθνική εκστρατεία του CESI για την 
πρόληψη της βίας λόγω φύλου. Το Κέντρο Εκπαίδευσης, Συμβουλών και Έρευνας CESI, σε 
συνεργασία με τον όμιλο Open Media Group (ΜΚΟ), εγκαινίασε το 2007 την υλοποίηση της 
εθνικής εκστρατείας για την πρόληψη της βίας λόγω φύλου. Η εκστρατεία έχει στόχο να 
ευαισθητοποιήσει τους νέους για το πρόβλημα αυτό, καθώς και να αποτρέψει τη βία λόγω 
φύλου. Η εκστρατεία περιλαμβάνει μια έρευνα για τη βία λόγω φύλου στους εφήβους, μια 
εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους καθηγητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιες συζητήσεις, παρουσιάσεις καλλιτεχνικών έργων που 
έχουν δημιουργήσει νέοι, παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών και δραστηριότητες δημόσιας 
πολιτικής1.

Εμπορία ανθρώπων
Η εμπορία ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Η 
καταπολέμηση του φαινομένου θα έπρεπε να επικεντρωθεί αφενός στο οργανωμένο έγκλημα, 
αφετέρου στην εξάλειψη των βασικών αιτιών της εμπορίας. Για τον σκοπό αυτόν, χρειάζεται 
μεταξύ άλλων η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και της οικονομικής 
ανεξαρτησίας τους. Οι γυναίκες που δεν εργάζονται και δεν διαθέτουν σταθερό εισόδημα 
πέφτουν εύκολα θύματα της εμπορίας (με σκοπό την εξαναγκαστική εκπόρνευση, την 
εξαναγκαστική εργασία ή την εξαναγκαστική αφαίρεση οργάνων). Για αυτόν τον λόγο, η 
ισότιμη πρόσβαση των γυναικών και η πλήρης ένταξή τους στην αγορά εργασίας έχει ύψιστη
σημασία.
Για να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια και για να εξευρεθούν λύσεις, 
απαιτείται η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά τους, οι βαλκανικές 
χώρες θα έπρεπε να επικυρώσουν το ψήφισμα αριθ. 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, σε περίπτωση που δεν το έχουν πράξει ακόμη, και ταυτοχρόνως, πρέπει να επιδιώξουν 
την εφαρμογή του μέσω της ανάπτυξης εθνικών σχεδίων δράσης. Η περαιτέρω συνεργασία 
και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τοπικών οργανώσεων γυναικών και των 
διεθνών ΜΚΟ θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης. Στα 
συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης με θέμα τον ρόλο των γυναικών στην επίλυση 

                                               
1 Περισσότερες πληροφορίες: http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/
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συγκρούσεων, που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα, στις 21-22 Ιουνίου 2008, στο 
Institutum Studiorum Humanitatis – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών της Λιουμπλιάνα,
αναφέρεται ότι τα καλύτερα αποτελέσματα της εφαρμογής του ψηφίσματος αριθ. 1325 
καταγράφονται στο Κοσσυφοπέδιο, όπου οι διεθνείς οργανώσεις και το εθνικό κίνημα 
γυναικών συνεργάστηκαν στενά στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συνδυασμένης δράσης και 
κατάφεραν να θεσπίσουν ισχυρές ποσοστώσεις για τις εθνικές και τοπικές εκλογές, καθώς και 
να καταρτίσουν και να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο την αστυνομία και τον στρατό όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και τις ανάγκες τους στο πλαίσιο 
καταστάσεων που έπονται της διευθέτησης συγκρούσεων.
Είναι αυτονόητο ότι η δυνατότητα μελλοντικής προσχώρησης στην ΕΕ αποτελεί σημαντικό 
κίνητρο τόσο για τις υποψήφιες όσο για τις δυνητικές υποψήφιες χώρες. Για τον λόγο αυτόν, 
τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν σημαντικότατα 
κριτήρια που θα πρέπει να τηρούνται από όλες τις εν λόγω χώρες. Χρειάζεται στενή 
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και θα έπρεπε να επιτυγχάνονται 
απτά αποτελέσματα πριν από την προσχώρηση.
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