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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Balkanin naisten tilanteesta
(2008/2119(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 49 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen vuonna 1979 hyväksymän kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 antaman päätöslauselman 
1325 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

– ottaa huomioon Wienissä vuonna 1993 pidetyn YK:n maailmankonferenssin, jossa 
vahvistettiin ihmisoikeudet ja tuomittiin kulttuuriin ja perinteisiin nojautuva väkivalta,

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 2002 hyväksytyn Brysselin julistuksen ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjunnasta,

– ottaa huomioon komission vuoden 2007 määräaikaiskertomukset ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden edistymisestä,

– ottaa huomioon komission 25. lokakuuta 2007 antaman tiedonannon "EU:n toimet 
epävakaissa tilanteissa - kestävää kehitystä, vakautta ja rauhaa edistävät toimet vaikeissa 
olosuhteissa" (KOM (2007)0643),

– ottaa huomioon komission 5. maaliskuuta 2008 antaman tiedonannon "Länsi-Balkan –
lähemmäksi EU-jäsenyyttä" (KOM (2008)0127),

– ottaa huomioon Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen yhteydessä toimivan tasa-
arvotyöryhmän toiminnan ja edistyskertomuksen (2004),

– ottaa huomioon Marina Blagojevićin Euroopan parlamentin puolesta laatiman 
tutkimuksen naisten tilanteesta Balkanin maissa: vertaileva näkökulma (Belgrad, 
helmikuu 2003),

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman Kaakkois-Euroopan 
naisista1,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman naisten asemasta Turkin 
yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja poliittisessa toiminnassa2 sekä 13. helmikuuta 2007 

                                               
1 EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 1070.
2 EUVL C 157E, 6.7.2006, s. 385.
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antamansa päätöslauselman naisten roolista Turkin yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja 
poliittisessa elämässä1,

– ottaa huomioon Ljubljanan Institutum Studiorum Humanitatisissa 21.–22. kesäkuuta 2008 
pidetyn kansainvälisen konferenssin naisten osallistumisesta konfliktien ratkaisuun 
päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2008),

1. katsoo, että poliittisen ja taloudellisen vakauden jatkuminen ja demokraattisten 
toimielinten luominen Balkanin alueen maissa vaatii naisten osallistumista, koska he 
muodostavat yli puolet väestöstä;

2. toteaa huolestuneena, että sukupuolten tasa-arvoa koskevat lait ja käytännöt 
(institutionaaliset, taloudelliset, inhimilliset) eivät ole täysin taattuja;

3. korostaa naisten yhtäläisiä oikeuksia ja osallistumista työmarkkinoilla, jotka ovat 
välttämättömiä naisten taloudelliselle riippumattomuudelle ja torjumaan köyhyyttä, jolle 
naiset ovat alttiimpia kuin miehet;

4. toteaa huolestuneena, että vaikka naiset ovat yleensä aliedustettuina työmarkkinoilla, he 
ovat yliedustettuina eräissä (perinteisesti "naisten") ammateissa, joissa heidän tilanteensa 
erityisesti maaseudulla on epävakaampi; on myös huolestunut sukupuolten välisten 
palkkaerojen esiintymisestä ja naisten vaikeuksista perustaa omia yrityksiä;

5. kehottaa Balkanin alueen maiden hallituksia laatimaan lakikehyksen 
samapalkkaisuudesta, naisten auttamisesta yksityis- ja työelämän yhteensovittamisessa ja 
laadukkaan, saatavilla olevan ja kohtuuhintaisen lastenhoidon järjestämisestä tätä 
tarkoitusta varten, ja naisten yrittäjyyden esteiden poistamisesta;

6. korostaa koulutuksen tärkeyttä sukupuolten välisten ja kulttuuristen ennakkoluulojen 
poistamisessa ja siinä, että koulutusjärjestelmässä ei enää vahvistettaisi uravalinnan 
sukupuoliennakkoluuloja;

7. kiinnittää huomiota yleisesti riittämättömään terveydenhuoltojärjestelmään varsinkin 
maaseudulla ja kehottaa hallituksia turvaamaan naisille säännöllisen rinta- ja 
kohdunkaulansyövän seulonnan sekä hiv- ja aids-testit, sillä naiset ovat alttiimpia 
kyseisille sairauksille kuin miehet; korostaa psyykkisen ja fyysisen kuntoutuksen tärkeyttä 
naispuolisille sotauhreille;

8. katsoo, että Balkanin alueen naisia ei pitäisi enää nähdä vain sotien uhreina vaan 
ennemminkin vakauden ja konfliktien ratkaisun toimijoina; korostaa, että he voivat toimia 
tässä roolissa vasta, kun he ovat samanarvoisesti edustettuina poliittisessa ja 
taloudellisessa päätöksenteossa; kehottaa asianomaisia maita käyttämään kiintiöitä 

                                               
1 EUVL C 287E, 29.11.2007, s. 385.
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poliittisissa puolueissa ja kansanedustuslaitoksissa ja käyttämään positiivista syrjintää 
urakehityksen esteiden poistamiseksi;

9. toteaa huolestuneena, että lakikehyksen luomisesta huolimatta Balkanin maissa esiintyy 
edelleen perheväkivaltaa ja sanallista väkivaltaa; kehottaa näin kyseisiä maita 
perustamaan turvataloja uhreille ja varmistamaan, että lainvalvontaelimet, 
oikeusviranomaiset ja julkisen sektorin virkamiehet osaavat tunnistaa nämä ilmiöt 
paremmin;

10. korostaa tietoisuuden lisäämiseksi tehtävää työtä stereotypioiden, syrjinnän (sukupuoleen, 
kulttuuriin tai uskontoon perustuvan syrjinnän) ja perheväkivallan vastustamiseksi ja 
yleisen tasa-arvon edistämiseksi; toteaa, että näiden toimien lisäksi pitäisi edistää 
positiivista naiskuvaa median ja mainonnan antamien kuvien sekä opetusmateriaalin ja 
Internetin kautta;

11. pitää tervetulleena viimeaikaista kehitystä laki- ja institutionaalisen kehyksen luomisessa 
naisten ja miesten yhtenäisissä mahdollisuuksissa kyseisissä maissa; toistaa samalla että 
tarvitaan vahvoja toimia, jotta nämä säännökset voidaan panna täytäntöön käytännössä;

12. kehottaa entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa ratifioimaan edellä mainitun YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (2000); kehottaa tämän lisäksi 
päätöslauselman ratifioineita maita valmistelemaan kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia;

13. kehottaa entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa ja Moldovan tasavaltaa 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan YK:n vuoden 1979 yleissopimuksen kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamisesta (CEDAW);

14. panee huolestuneena merkille, että Balkanin alueen maat ovat ihmiskaupan lähtömaita ja 
yleensä naiset ja lapset ovat ihmiskaupan uhreja; korostaa että sukupuolten välinen tasa-
arvo, köyhyyden naisvaltaistumisen estäminen, korruptionvastaiset toimet ja naisten 
taloudellinen riippumattomuus ovat elintärkeitä ihmiskaupan estämiseksi ja mahdollisten 
uhrien suojelemiseksi;

15. korostaa kansalaisjärjestöjen ja naisjärjestöjen tärkeyttä naisia koskevien ongelmien 
tunnistamisessa ja asianmukaisten ratkaisujen löytämisessä; rohkaisee näiden 
kansalaisjärjestöjen työtä ja ehdottaa parhaiden tasa-arvoa edistävien käytäntöjen 
jakamista kyseisissä maissa sekä myös eurooppalaisten kansalaisjärjestöverkkojen kanssa;

16. kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia 
koskevien Kööpenhaminan kriteerien täyttämiseen ehdokasmaissa ja mahdollisissa 
ehdokasmaissa; kehottaa Balkanin alueen ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita 
yhdenmukaistamaan niiden syrjinnänvastaisen ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
lainsäädännön yhteisön säännöstön mukaisesti tulevaa liittymistä varten;

17. korostaa, että romaninaiset – kuten musliminaiset niillä alueilla joilla he ovat 
vähemmistönä – kärsivät rotuun, etniseen alkuperään ja sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä ja ovat haavoittuvaisempia köyhyydelle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle, joten 
näiden ongelmien hoitoon pitäisi ottaa kokonaisvaltainen lähestymistapa;
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18. panee huolestuneena merkille puutteet ajantasaisista tilastotiedoista ja indikaattoreista, 
jotka voisivat auttaa arvioimaan Balkanin naisten tilannetta;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden, ehdokasvaltioiden ja mahdollisten ehdokasvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille.
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PERUSTELUT

Asiakirjan tavoitteena on arvioida tasa-arvoasioita ja Balkanin alueella asuvien naisten 
tilannetta. Maantieteellisesti asiakirja on keskittynyt ehdokasvaltioihin (Kroatia ja entinen 
Jugoslavian tasavalta Makedonia1) ja mahdollisiin ehdokasvaltioihin. (Albania, Bosnia ja 
Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 
nojalla).
Nämä maat ovat kokeneet hyvin suuria muutoksia viimeisten kahdenkymmenen vuoden 
aikana. Asiakirjassa ei keskitytä menneisiin tapahtumiin vaan nykyisiin naisten tilanteeseen 
liittyviin ongelmiin, mutta nykytilannetta pitäisi tutkia menneisyyden valossa. Sitä ovat 
leimanneet sodat, etniset ristiriidat, poliittiset ja taloudelliset muutokset, uusien maiden 
luominen (myös aivan äskettäin), muuttoliikkeet jne.

Demokraattinen vakautumisprosessi on meneillään, mutta tehtävää on vielä paljon. Tätä 
varten naisten osallistuminen on välttämätöntä. Naisilla voi olla johtava rooli alueen 
demokraattisessa ja vakauskehityksessä vain, jos heille annetaan tasa-arvoiset mahdollisuudet 
ja yhtäläiset oikeudet. Ikävä kyllä tilanne ei ole tämä näissä maissa juuri nyt.

On erittäin vaikeaa arvioida sukupuolten tasa-arvoa näissä maissa, sillä ajantasaisia ja 
luotettavia tietoja ei ole saatavilla. On tietysti olemassa tiettyjä poikkeuksia2, mutta 
suurimmassa osassa tapauksista saatavilla olevat tiedot ovat vanhentuneita. Asiakirjassa 
käsitellään seuraavia kysymyksiä, jotka vaikuttavat olevan kaikkein hankalimpia naisten 
oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta puhuttaessa.

Naiset työmarkkinoilla

Naisten taloudellinen riippumattomuus on sukupuolten tasa-arvon avainkysymys. Naisilla 
pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet työmarkkinoilla ja hyvien työpaikkojen saamisessa. 
Kaikissa kyseisissä maissa on enemmän työttömiä naisia kuin miehiä. Se ei tarkoita, että 
naiset eivät tekisi työtä, sillä itse asiassa heidän on pakko työskennellä epävirallisesti ja tehdä 
pimeää työtä, mukaan lukien kotitöitä ja lasten- ja vanhustenhoitoa.
Lisäksi jopa virallisesti työssäkäyvät naiset ovat alttiimpia huonoille työolosuhteille ja 
työttömyydelle. Tämä johtuu siitä, että he työskentelevät lähinnä aloilla, joita on pidetty 
naisten aloina ja nämä työt ovat huonommin palkattuja ja turvattomampia. Lisäksi kaikkialla 

                                               
1 Turkki voisi sopia tähän osaan, mutta koska naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
asiakirjat (INI 2004/2215 ja INI 2006/2214 Emine Bozkurtin esitteleminä) käsittelivät asiaa, esittelijä ei ota sitä 
esille tässä.
2 Esimerkkejä tällaisista toimista ovat Kroatia: Quality of life in Croatia: Key findings from national research 
(elämänlaatu Kroatiassa – kansallisen tutkimuksen tärkeimmät tulokset) 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf ; Bosnia ja Hertsegovina Helsinki 
Committee for Human Rights in Bosnia and Herzegovina: Report on the Status of Human Rights in Bosnia and 
Herzegovina, Analysis for the period January - December 2007 (asiakirja ihmisoikeustilanteesta Bosnia ja 
Herzegovinassa vuodelta 2007): http://www.bh-
hchr.org/Reports/Report%20on%20the%20status%20of%20HR%20for%202007.doc ; Kroatian tasavalta –
keskustilastotoimisto: Women and Men in Croatia 2007; Women and Men in Federation of Bosnia and 
Herzegovina 2006 (miehet ja naiset Bosnia ja Herzegovinassa); Montenegro: 
http://www.monstat.cg.yu/EngPublikacije.htm
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työmarkkinoilla on palkkaeroja sukupuolten välillä, eli naiset saavat vähemmän palkkaa kuin 
samaa työtä tekevät miehet. (Palkkaero vaihtelee maittain Slovenian yhdeksästä prosentista 
Makedonian ja Serbian paljon suurempiin eroihin, mutta tietoja ei ole kunnolla saatavilla eikä 
niitä ole kerätty asianmukaisesti.)

Hallitusten pitäisi varmistaa, että nykyinen syrjinnänvastainen ja sukupuolten tasa-arvoa 
edistävä lainsäädäntö takaavat yhtäläiset mahdollisuudet työmarkkinoille pääsyssä sekä 
naisille että miehille. Lakikehys ei yksin riitä, vaan lait pitäisi myös panna kunnolla 
täytäntöön ja niitä pitäisi noudattaa. Esittelijä onnittelee sukupuolten tasa-arvon, väkivallan 
vastaisten ja syrjinnänvastaisten lakien1 hyväksymisestä monissa alueen maissa viimeisten 
viiden vuoden aikana ja pitää sitä hyvin positiivisena kehityksenä.

Toinen tärkeä huomioon otettava näkökohta naisten asemasta työmarkkinoilla on työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen. Miesten ja naisten täytyy jakaa lastenhoidon tehtävät ja 
miehiä pitäisi kannustaa lastenhoitoon. Lisäksi tarvitaan hyvätasoisia, helppopääsyisiä ja 
kohtuuhintaisia lastenhoitomahdollisuuksia. Tällaisten mahdollisuuksien saatavuus vaihtelee 
maittain. Yleensä ottaen tilanne on huonompi maaseudulla, missä sosiaalisten palveluiden 
(mukaan lukien lastenhoito) puute aiheuttaa naisille lisätyötä. Barcelonan tavoitteiden2

saavuttaminen on toivottavaa, mutta suurempi sitoutuminen on välttämätöntä.

Taistelu stereotypioita vastaan

Lainsäädännöllisten esteiden ohella stereotypiat ja negatiivinen mielikuva naisista tekevät 
mahdottomaksi heidän yhtäläiset mahdollisuutensa. Tämä kuva on tiukasti juurtunut 
yhteiskuntaan ja joskus kulttuurinen, rodullinen tai etninen syrjintä vahvistavat sitä. 
Useimmissa näistä maista ihmiset törmäävät tähän asenteeseen koulussa (oppimateriaalit), 
mediassa (televisio, kirjat, sanomalehdet, radio) ja Internetissä.
Valistuskampanjat ovat tarpeellisia julkisen mielipiteen muuttamiseksi. Tämän pitäisi alkaa jo 
hyvin nuoresta iästä lähtien, koulun oppimateriaalien pitäisi edistää positiivista mielikuvaa 
naisista: työssäkäynnistä, itsenäisyydestä ja tasa-arvoisuudesta miesten kanssa. Tämä on 
erityisen tärkeää, jotta voidaan hävittää stereotypiat uravalinnoissa ja eräiden alojen 
naisvaltaistumisessa.

Samoin pitäisi toimia mediassa ja Internetissä. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia 
(EJTM) on näyttänyt hyvää esimerkkiä, sillä heti kansallisen tietoyhteiskuntastrategian 
julkaisemisen jälkeen siellä tehtiin tutkimus sukupuolikysymyksistä tieto- ja viestintäaloilla 
tietoisuuden lisäämiseksi ja tietojen keräämiseksi. Tutkimuksen pyysi ja rahoitti Akcija 
Zdruzenska, naiskansalaisjärjestö entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta3. 
                                               
1 Esimerkkejä tällaisista toimista ovat EJTM vuoden 2006 laki naisten ja miesten yhtäläisistä mahdollisuuksista, 
tarkistukset rikoslakiin vuonna 2004, seksuaalisen vapauden rikoksiin liittyen, sukupuolten välistä tasa-arvoa 
koskeva toimintasuunnitelma 2007–2012; Montenegro: vuoden 2007 laki sukupuolten tasa-arvosta; Bosnia ja 
Hertsegovina vuoden 2003 laki sukupuolten tasa-arvosta, vuoden 2005 sukupuolikeskuksen luominen; Serbia ei 
lainsäädäntöä sukupuolten tasa-arvoa koskien, mutta sukupuoli- ja etnisyyskeskus; Kroatia: uusi sukupuolten 
tasa-arvolaki hyväksyttiin 15. heinäkuuta 2008, 2003: tasa-arvovaltuutetun viran perustaminen; Albania vuoden 
2004 laki sukupuolten tasa-arvosta.
2 Maaliskuussa 2002 Barcelonan Eurooppa-neuvosto myönsi lastenhoidon tärkeyden kasvulle ja yhtäläisille 
mahdollisuuksille ja totesi, että "jäsenvaltioiden olisi poistettava pidäkkeitä naisten osallistumiselta työvoimaan 
ja pyrittävä tarjoamaan kansallisten asiaa koskevien malliensa mukaisesti lastenhoitopalveluja vuoteen 2010 
mennessä vähintään 90 prosentille kolmevuotiaista ja sitä vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista ja vähintään 
33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista".
3 Lähde: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/
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Koulutuksessa hyvä esimerkki on Albania, jossa Tiranan yliopistossa voi opiskella 
sukupuolten tasa-arvon ja kehityksen maisteriohjelmaa (vuodesta 2006 lähtien)1.

Naisten terveys
Useimmissa tässä asiakirjassa mainituissa Balkanin alueen maissa siirtyminen poliittisesta ja 
taloudellisesta systeemistä toiseen on huonontanut julkista terveydenhuoltoa ja sen palveluita. 
Usein tämä johtuu sopimattomasta yksityistämisestä.

On sairauksia (kohdunkaulan syöpä, rintasyöpä), joille naiset ovat erityisen alttiita. Näiden 
sairauksien säännöllistä seulontaa tarvitaan kipeästi. Eräissä maissa (esimerkiksi EJTM) tämä 
on huomattu, mutta sopivaa julkista rahoitusta ei siltikään ole. Pitäisi olla tarjolla enemmän 
tietoa sukupuolitaudeista. Erityishuomiota pitäisi kiinnittää etnisten konfliktien tai 
sodanaikaisen seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhreiksi joutuneiden naisten 
psyykkiseen ja fyysiseen kuntoutukseen.

Naiset päätöksenteossa
Naisia ei pitäisi enää nähdä pelkästään sotien ja konfliktien uhreina. He voivat toimia rauhan 
ja vakauden saavuttamiseksi. Tämän saavuttamiseksi heidän täytyy päästä päättäviin asemiin 
sekä poliittisella että taloudellisella tasolla. Poliittisen tason tärkeämpi päämäärä pitäisi olla 
naisten osallistuminen poliittisiin puolueisiin, kansallisiin päätöksentekoelimiin ja hallituksiin 
sekä edustus niissä. Tämä pitäisi saavuttaa kiintiöiden avulla.

Yksityisellä sektorilla kiintiöiden käyttö ei ole käyttökelpoinen ratkaisu. Naisia pitäisi 
kuitenkin olla enemmän johtotehtävissä, eikä heidän pitäisi olla juuttuneina alempiin 
johtotehtäviin. Hallitusten pitäisi varmistaa olemassa olevan lainsäädännön oikea 
täytäntöönpano, ja niiden pitäisi tuomita naisten urakehityksen esteet. Joka tapauksessa naisia 
ei pitäisi sulkea pois vastuullisista taloudellisista päätöksentekotehtävistä. Naisilla pitäisi olla 
mahdollisuus edustaa naisten etuja korkeimmalla tasolla, sillä kokemusten mukaan 
naisjohtajat ymmärtävät naisten ongelmia paremmin ja ehdottavat helpommin joustavia 
työolosuhteita, jota auttavat naisia tasapainottamaan työ- ja perhe-elämän.

Naisiin kohdistuva väkivalta
Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa ei pitäisi sallia lainkaan, eikä tämän pitäisi 
rajoittua pelkästään lainsäädäntötoimiin. Lait pitäisi panna kunnollisesti täytäntöön, pitäisi 
järjestää kampanjoita tietoisuuden lisäämiseksi ja koulutusta virkamiehille ja poliiseille 
naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja perheväkivallasta. Turvatalojen rakentaminen uhreille on 
toinen välttämätön teko.

Erittäin hyvä esimerkki tästä on CESI:n kansallinen kampanja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan estämiseksi. Koulutus-, tuki- ja tutkimusjärjestö CESI aloitti vuonna 2007 Open 
Media Groupin OMG:n kanssa kansallisen kampanjan sukupuoleen perustuvan väkivallan 
estämiseksi. Kampanjan tavoitteena on edistää tietoisuutta ongelmasta nuorten keskuudessa ja 
estää sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Kampanjaan liittyy tutkimusta sukupuoleen 
perustuvasta väkivallasta nuorten keskuudessa, julkisuuskampanja, seminaareja toisen asteen 
opettajille, julkisia keskusteluja, nuorten tekemien töiden esittelyä, edunvalvontaa ja yleisen 
järjestyksen toimia.2

                                               
1 lisätietoja:  http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/
2 lisätietoja:  http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/
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Ihmiskauppa
Varsinkin naisten ja lasten ihmiskauppa on maailmanlaajuinen ilmiö. Sen vastaisen taistelun 
pitäisi keskittyä yhtäältä järjestyneeseen rikollisuuteen ja toisaalta ihmiskaupan pääsyiden 
poistamiseen. Tähän sisältyy naisten oikeuksien vahvistaminen ja heidän taloudellinen 
riippumattomuutensa. Työttömät ja ilman vakinaista toimeentuloa olevat naiset joutuvat 
helposti ihmiskaupan uhreiksi (heidät pakotetaan prostituutioon, työhön tai elinsiirtoihin). 
Tämän takia naisten yhtäläinen pääsy ja täydellinen sopeutuminen työmarkkinoille on 
erityisen tärkeää.

Jotta Balkanin alueen tilanne paranisi ja löydettäisiin ratkaisuja, Euroopan unionin 
osallistuminen on olennaista. Balkanin alueen maiden pitäisi osaltaan ratifioida YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325, jolleivät ne ole sitä jo tehneet, ja samalla toimia 
sen toimeenpanemiseksi kansallisten toimintaohjelmien kehittämisen kautta. Lisätty yhteistyö 
ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen paikallisten naisjärjestöjen ja kansainvälisten 
kansalaisjärjestöjen kanssa voisi myös parantaa tilannetta. Ljubljanan Institutum Studiorum 
Humanitatis -oppilaitoksessa 21.–22. kesäkuuta 2008 pidetyn kansainvälisen konferenssin 
naisten osallistumisesta konfliktien ratkaisuun päätelmissä mainittiin, että parhaat tulokset 
päätöslauselman 1325 täytäntöönpanossa on saatu Kosovossa, jossa kansainväliset järjestöt ja 
kansallinen naisasialiike ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä ja onnistuneet luomaan vahvat 
kiintiöasetukset kansallisiin ja paikallisiin vaaleihin ja kouluttaneet poliisin ja armeijan 
tietoisiksi naisten ihmisoikeuksista ja heidän tarpeistaan konfliktien jälkeisissä tilanteissa.

On itsestään selvää, että mahdollinen tuleva EU-jäsenyys on erityisen tärkeä syy sekä 
ehdokasmaille että mahdollisille ehdokasmaille. Niinpä ihmisoikeudet ja naisten oikeudet 
ovat tärkeitä kriteerejä, jotka kaikkien näiden maiden pitäisi saavuttaa. Ennen 
liittymisneuvotteluja pitäisi tarkastella tilannetta tarkasti ja näkyviä tuloksia pitäisi saada 
aikaan ennen liittymistä.
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