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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl moterų padėties Balkanuose
(2008(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 ir 49 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT Generalinėje Asamblėjoje patvirtintą konvenciją dėl visų 
formų moterų diskriminacijos panaikinimo,

– atsižvelgdamas į 2000 m. patvirtintą JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1325 dėl moterų 
padėties, taikos ir saugumo,

– atsižvelgdamas į 1993 m. Vienoje vykusios konferencijos žmogaus teisių klausimais 
uždavinius ir į tai, kad jos metu iškilmingai prisiekta gerbti žmogaus teises bei pasmerktas 
šių teisių nepaisymas vardan siekio laikytis tradicinės kultūros,

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 20 d. patvirtintą Briuselio deklaraciją dėl prekybos 
žmonėmis prevencijos ir kovos su ja,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2007 m. parengtas pažangos šalyse kandidatėse ir galimose 
šalyse kandidatėse ataskaitas,

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatą „ES atsakas į 
pažeidžiamumą – veiksmai sudėtingomis sąlygomis skatinant darnų vystymąsi, stabilumą 
ir taiką“ (COM(2007)0643),

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Vakarų Balkanai. Europos 
perspektyvos artinimas“ (COM(2008)0127),

– atsižvelgdamas į lyčių lygybės klausimus tiriančios specialios grupės, veikiančios pagal 
2004 m. patvirtinto Pietryčių Europos stabilumo pakto nuostatas, darbą ir į jos parengtą 
pažangos ataskaitą,

– atsižvelgdamas į tyrimo „Moterų padėtis Balkanų šalyse iš lyginamosios perspektyvos“, 
kurį Europos Parlamento vardu atliko Marina Blagojević, išvadas (2003 m. vasario mėn., 
Belgradas),

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 22 d. rezoliuciją dėl moterų padėties Pietryčių 
Europoje1,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl moterų vaidmens Turkijos 
visuomeniniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime1 ir į savo 2007 m. vasario 13 d. 

                                               
1 OL C 104 E, 2004 4 30, p. 1070.
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rezoliuciją dėl moterų vaidmens socialiniame, ekonominiame ir politiniame Turkijos 
gyvenime2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 21–22 d. Liublianos podiplominių humanitarinių studijų 
institute („Institutum Studiorum Humanitatis“) vykusios tarptautinės konferencijos 
„Moterų vaidmuo sprendžiant konfliktus“ išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto (A6-0000/2008) pranešimą,

1. kadangi kiek daugiau negu pusę Balkanų šalių gyventojų sudaro moterys, laikosi 
nuomonės, kad jos turėtų aktyviai dalyvauti procesuose, susijusiuose su tolesniu politinės 
ir ekonominės stabilizacijos užtikrinimu ir demokratinių institucijų kūrimu;

2. su nerimu pažymi, kad šiose šalyse neužtikrinama visapusiško lyčių lygybės teisės aktų 
leidimo ir jų taikymo;

3. pabrėžia moterų lygių teisių ir lygiaverčio jų dalyvavimo darbo rinkoje svarbą, kadangi tai 
būtina moterų ekonominei nepriklausomybei užtikrinti ir kovoti su skurdu, nuo kurio jos 
apsaugotos mažiau negu vyrai;

4. reiškia susirūpinimą dėl to, kad darbo rinkoje šiaip jau menkai atstovaujamos moterys 
labai dažnai dirba tradicinius „moteriškus“ darbus, ypač kaimo vietovėse, taigi šių moterų 
padėtis dar labiau neužtikrinta; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad skiriasi vyrų ir moterų 
darbo užmokestis, o ketinančios pradėti nuosavą verslą moterys patiria sunkumų;

5. ragina Balkanų šalių vyriausybes parengti teisinį pagrindą, pagal kurį abiejų lyčių 
atstovams būtų užtikrintas vienodas darbo užmokestis, sudaryti moterims sąlygas derinti 
asmeninį gyvenimą ir karjerą bei šiuo tikslu užtikrinti kokybiškas ir lengvai pasiekiamas 
vaikų priežiūros paslaugas už prieinamą kainą, taip pat pašalinti kliūtis, dėl kurių 
moterims trukdoma užsiimti verslu;

6. pabrėžia švietimo svarbą atsikratant kultūrinių ir su socialinės lyties vaidmens traktavimu 
susijusių stereotipų; pažymi, kad pati švietimo sistema turėtų būti tokia, kad karjerą 
besirenkantys asmenys nebūtų skatinami mąstyti stereotipais;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad sveikatos priežiūros infrastruktūra apskritai nepatenkinama, 
ypač kaimo vietovėse, ir ragina vyriausybes sudaryti moterims sąlygas nuolat tikrintis dėl 
gimdos kaklelio ir krūties vėžio, taip pat atlikti ŽIV / AIDS tyrimus, kadangi moterys dėl 
šių ligų labiau pažeidžiamos negu vyrai; pabrėžia, kad per karus nukentėjusioms moterims 
ypač svarbi psichologinė ir medicininė reabilitacija;

8. mano, kad Balkanų šalyse į moteris turėtų būti žvelgiama ne kaip į aukas, o kaip į 
stabilizacijos ir konfliktų sprendimo procesų dalyves; pabrėžia, kad moterys gali atlikti šį 
vaidmenį tik tada, kai joms adekvačiai atstovaujama priimant politinius ir ekonominius 
sprendimus; ragina susijusias šalis taikyti kvotas politinėse partijose ir nacionalinėse 

                                                                                                                                                  
1 OL C 157 E, 2006 7 6, p. 385.
2 OL C 287 E, 2007 11 29, p. 174.
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asamblėjose ir imtis teigiamų veiksmų siekiant pašalinti vadinamąsias stiklo lubas, t. y. 
lyčių segregaciją;

9. su nerimu pažymi, kad, nepaisant daugumoje Balkanų šalių neseniai patvirtintos teisinės 
sistemos, nemažėja psichologinio smurto ir smurto šeimose problemų; todėl ragina 
minėtąsias šalis imtis priemonių ir steigti prieglaudas aukoms bei užtikrinti jautresnį 
teisėsaugos institucijų, teisės organų ir valstybės tarnautojų požiūrį į šį reiškinį;

10. pabrėžia informavimo kampanijų svarbą kovojant su stereotipais, su lyčių, kultūrine ir 
religine diskriminacija, su smurtu šeimose ir siekiant lyčių lygybės apskritai; pažymi, kad 
teigiamam požiūriui į moters vaidmenį ir jo įvaizdį skatinti šių kampanijų metu turėtų būti 
pasitelkta žiniasklaida, reklama, švietimo priemonės ir internetas;

11. palankiai vertina susijusiose šalyse pastaruoju metu pastebimą teisinės ir institucinės 
sistemos, kurią taikant skatinamos lygios vyrų ir moterų galimybės, raidą; tuo pat metu 
pakartoja, kad, norint šias nuostatas visapusiškai įgyvendinti praktiškai, būtina imtis 
ryžtingų priemonių;

12. ragina Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ratifikuoti pirmiau minėtą 2000 m. 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1325; be to, ragina šią rezoliuciją jau ratifikavusias 
šalis parengti nacionalinius įgyvendinimo planus;

13. ragina Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir Moldovos Respubliką pasirašyti 
ir ratifikuoti 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo;

14. reiškia susirūpinimą dėl to, kad prekybos žmonėmis proceso metu Balkanų šalys yra 
kilmės šalys, taip pat dėl to, kad dažniausios prekybos žmonėmis aukos yra moterys ir 
vaikai; pabrėžia, kad, siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir apsaugoti galimas 
aukas, būtina užtikrinti lyčių lygybę, kovoti su skurdo feminizacija ir imtis kovos su 
korupcija ir su moterų ekonomine priklausomybe priemonių;

15. pabrėžia nepriklausomų vyriausybinių organizacijų (NVO) ir moterų organizacijų svarbą 
nustatant moterų problemas ir ieškant adekvačių sprendimų; pritaria šių NVO darbui ir 
siūlo susijusioms šalims bei Europos NVO tinklams dalytis pažangiąja patirtimi lyčių 
lygybės srityje;

16. ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip laikomasi Kopenhagos kriterijų, ir darant spaudimą 
užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, ypač kai tai susiję su lygiomis vyrų ir moterų 
galimybėmis ir moterų teisėmis šalyse kandidatėse bei galimose šalyse kandidatėse; 
ragina Balkanų šalis kandidates ir galimas šalis kandidates atsižvelgti į galimybę ateityje 
tapti ES narėmis ir derinti savo teisės aktus dėl nediskriminavimo ir lyčių lygybės pagal 
acquis communautaire nuostatas;

17. pabrėžia, kad ne tik musulmonės, bet ir romės moterys susiduria su daugeriopa 
diskriminacija rasės, etninės kilmės ir lyties pagrindais, ypač jeigu jų bendruomenė sudaro 
mažumą regione, be to, šioms mažumoms priklausančios moterys dažniau patiria skurdą ir 
socialinę atskirtį, taigi turėtų būti parengtas holistinis metodas šiai problemai spręsti;
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18. su nerimu pažymi, kad stinga naujausios statistinės informacijos ir rodiklių, kuriais 
remiantis būtų lengviau sprendžiama moterų padėties Balkanų šalyse problema;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių ir 
susijusių šalių kandidačių bei galimų šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šio pranešimo tikslas – įvertinti moterų padėtį ir lyčių problemą Balkanų šalyse. Geografiniu 
požiūriu šis pranešimas adresuojamas šalims kandidatėms (Kroatijai ir Buvusiajai 
Jugoslavijos Respublikai Makedonijai1) bei galimoms šalims kandidatėms (Albanijai, 
Bosnijai ir Hercegovinai, Juodkalnijai, Serbijai ir pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
Nr. 1244 Jungtinių Tautų laikinai administruojamam Kosovui).
Per pastaruosius du dešimtmečius padėtis šiose šalyse labai pasikeitė. Nors pranešime 
stengiamasi nesigilinti į praeities įvykius ir ypač daug dėmesio skirti dabarties problemoms, 
susijusioms su moterų padėtimi, vis dėlto vertindami šiandieninę padėtį neturėtume pamiršti 
istorijos, kuri paženklinta karų, etninių konfliktų, politinės ir ekonominės pertvarkos, naujų 
šalių kūrimosi (ir netgi visai neseniai), migracijos ir t. t.

Demokratijos stabilizacijos procesas prasidėjo, tačiau ateityje laukia dar labai daug darbų. 
Todėl svarbu, kad šiame procese dalyvautų moterys. Užtikrinus vienodas galimybes, jos 
galėtų atlikti vadovaujamąjį vaidmenį regiono demokratizacijos ir stabilizacijos proceso metu. 
Deja, nepanašu, kad šiuo metu pirmiau minėtose šalyse gyvenančios moterys galėtų 
pasinaudoti šiomis galimybėmis.
Kadangi nėra patikimų ir naujausių duomenų, labai sunku vertinti, kaip susijusiose šalyse 
sprendžiama lyčių lygybės problema. Suprantama, esama tam tikrų išimčių2, tačiau paprastai 
prieinami tik pasenę duomenys. Pranešimas aprėpia toliau išvardytas problemines sritis, 
kurios moterų teisių ir lyčių lygybės požiūriais kelia didžiausią susirūpinimą.

Moterų padėtis darbo rinkoje

Ekonominė moterų nepriklausomybė yra pagrindinis lyčių lygybės veiksnys. Moterims turėtų 
būti užtikrinta prieiga prie darbo rinkos ir prie kokybiškų darbo vietų tokiomis pat sąlygomis, 
kaip ir vyrams. Visose minėtose šalyse nedarbo problemos aktualesnės moterims negu 
vyrams. Tai nereiškia, kad moterys nedirba, priešingai, jos priverstos kreiptis į „neoficialią“ 
darbo rinką ir dirbti nedeklaruojamus darbus, įskaitant namų ruošą ir rūpinimąsi vyresnio 
amžiaus asmenimis bei vaikais.
                                               
1 Čia galėtų būti minima ir Turkija, tačiau su ja susiję atvejai buvo išsamiai nagrinėjami kituose Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto pranešimuose (Eminės Bozkurt pranešimai INI 2004/2215 ir INI 2006/2214) ir todėl 
pranešėja minėtosios šalies į šį pranešimą neįtraukė.
2 Keletas pavyzdžių: Kroatija: Gyvenimo kokybė Kroatijoje. Pagrindiniai nacionalinių tyrimų rezultatai: 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf; Bosnija ir Hercegovina: Bosnijos ir 
Hercegovinos Helsinkio žmogaus teisių komiteto pranešimas apie žmogaus teisių padėtį Bosnijoje ir 
Hercegovinoje. 2007 m. sausio–gruodžio mėn. laikotarpio analizė: http://www.bh-
hchr.org/Reports/Report%20on%20the%20status%20of%20HR%20for%202007.doc; Kroatijos Respublikos 
centrinės statistikos valdybos pranešimas „Kroatijos moterys ir vyrai 2007 m.“; „Bosnijos ir Hercegovinos 
Federacijos moterys ir vyrai 2006 m.“; Juodkalnija: http://www.monstat.cg.yu/EngPublikacije.htm.
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Net ir oficialiai įdirbintos moterys labiau pažeidžiamos dėl prastų darbo sąlygų ir nedarbo, 
kadangi dauguma iš jų įdarbinamos sektoriuose, kurie tradiciškai laikomi moteriškais, o šios 
darbo vietos blogiau apmokamos ir ne tokios saugios. Be to, visuose rinkos segmentuose 
susiduriama su skirtingo darbo užmokesčio reiškiniu, vadinasi, dirbdamos tą patį darbą 
moterys uždirba mažiau negu jų kolegos vyrai. (Darbo užmokesčio skirtumas įvairiose šalyse 
procentas skiriasi: Slovėnijoje jis siekia 9 proc., o Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje 
Makedonijoje ir Serbijoje jis daug didesnis, tačiau šiuo klausimu nesama sistemiškai surinktų 
ar prieinamų duomenų.)

Vyriausybės turėtų užtikrinti, kad, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais dėl 
nediskriminavimo ir (arba) dėl lyčių lygybės, vyrams ir moterims būtų vienodomis sąlygomis 
užtikrinta prieiga prie darbo rinkos. Vien teisinio pagrindo nepakanka: būtina tinkamai 
įgyvendinti teisės aktus ir jų paisyti. Pranešėjos nuomone, teisės aktai dėl lyčių lygybės, dėl 
kovos su smurtu ir su diskriminacija1, kuriuos dauguma regiono šalių priėmė per pastaruosius 
penkerius metus, turėtų būti vertinama kaip didžiulė pažanga.

Asmeninio gyvenimo ir karjeros derinimas yra kitas svarbus aspektas, į kurį ypač svarbu 
atsižvelgti kalbant apie moterų padėtį darbo rinkoje. Vyrai ir moterys turėtų dalytis vaiko 
priežiūrą; vyrai turėtų būti skatinami ja užsiimti. Be to, itin svarbu, kad vaiko priežiūros 
paslaugos būtų kokybiškos, prieinamos ir įperkamos. Vaiko priežiūros įstaigų skaičius 
įvairiose regiono šalyse skiriasi. Apskritai padėtis prasčiausia kaimo vietovėse, kur socialinės 
(tarp jų ir vaiko priežiūros) paslaugos vargiai prieinamos, taigi moterims tenka dar didesnė 
našta. Pageidautina, kad šioje srityje būtų siekiama Barselonos darbotvarkėje numatytų 
tikslų2, tačiau visų pirma turėtų būti prisiimti didesni įsipareigojimai.

Kova su stereotipais
Neskaitant teisinių kliūčių, moterys negali išnaudoti lygių galimybių dar ir dėl stereotipų bei 
neigiamo moters įvaizdžio kūrimo. Šis įvaizdis visuomenėje giliai įsišaknijęs ir kartais dar 
labiau pabrėžiamas dėl kultūrinių skirtumų, etninės ir (arba) rasinės diskriminacijos. 
Daugumoje iš susijusių šalių su šiuo požiūriu susiduriama mokykloje (pvz., naudojant 
švietimo priemones), žiniasklaidoje (televizijos ir radijo laidose, taip pat knygose ir 
laikraščiuose) bei internete.
Norint pakeisti visuomenės nuomonę, būtina rengti informavimo skatinimo kampanijas. 
Žmonės turėtų būti informuojami nuo mažens. Taikant mokyklose naudojamas švietimo 
priemones, turėtų būti skatinamas pozityvesnis dirbančios, nepriklausomos ir vyrui lygios 
moters įvaizdis. Tai ypač svarbu atsikratant stereotipų, susijusių su karjeros pasirinkimu ir su 
kai kurių pareigybių feminizacija.

                                               
1 Keletas pavyzdžių: 2006 m. Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje priimtas moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymas, 2004 m. priimti baudžiamojo kodekso pakeitimai, susiję su nusikaltimais siekiant riboti 
lytinę laisvę, patvirtintas 2007–2012 m. su lyčių lygybe susijusių veiksmų planas; 2007 m. Juodkalnijoje 
priimtas lyčių lygybės įstatymas; 2003 m. Bosnijoje ir Hercegovinoje priimtas lyčių lygybės įstatymas, 2005 m. 
įsteigtas Lyčių lygybės centras; Serbijoje lyčių lygybė nereglamentuojama, tačiau veikia Socialinės lyties ir 
etnologijos studijų centras; 2008 m. liepos 15 d. Kroatijoje priimtas naujas lyčių lygybės įstatymas, 2003 m. 
įsteigta Lyčių lygybės ombudsmeno pareigybė; 2004 m. Albanijoje priimtas lyčių lygybės įstatymas.
2 2002 m. kovo mėn. Barselonoje posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba pripažino vaikų priežiūros svarbą 
pažangai ir lygioms galimybėms ir paragino valstybes nares šalinti moterų dalyvavimo darbo rinkoje kliūtis, taip 
pat atsižvelgti į didžiulį vaiko priežiūros įstaigų poreikį ir į nacionalinius paslaugų teikimo modelius ir iki 
2010 m. užtikrinti bent 90 proc. vaikų, kurių amžius nuo – 3 metų iki privalomojo mokyklinio, ir bet 33 proc. 
jaunesnių negu 3 metų amžiaus vaikų priežiūrą.
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Šiuo principu turėtų būti vadovaujamasi ir skelbiant informaciją žiniasklaidos priemonėse bei 
internete. Geras šios veiklos pavyzdys – dabartinė Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos 
Makedonijos nacionalinė informacinės visuomenės strategija, kurią patvirtinus iš karto 
atliktas tyrimas siekiant gauti informacijos apie informacinių ir ryšių technologijų lyčių 
aspektą bei toliau informuoti šiuo klausimu. Tyrimą užsakė ir finansavo Buvusiosios 
Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nevyriausybinė kovos už moterų teises organizacija 
„Akcija Zdruzenska“1. Švietimo srityje puikų pavyzdį rodo Albanija: nuo 2006 m. Tiranos 
universitete siūloma lyčių politikos ir jos raidos magistro studijų programa2.

Moterų sveikata
Pereinamuoju politinės ir ekonominės sistemos laikotarpiu daugumoje šiame pranešime 
apžvelgiamų Balkanų šalių pablogėjo prevencinė visuomenės sveikatos priežiūra ir su ja 
susijusios paslaugos. Daugeliu atveju taip atsitiko dėl netinkamos privatizavimo tvarkos.

Esama ligų, dėl kurių moterys ypač pažeidžiamos, pvz., gimdos kaklelio ir krūties vėžys, 
todėl joms būtina nuolat tikrintis. Kai kuriose šalyse, pvz., Buvusiojoje Jugoslavijos 
Respublikoje Makedonijoje, tai pripažinta, tačiau valstybė iki šiol nėra skyrusi lėšų. Būtina 
išsamiau informuoti apie lytiškai plintančias ligas. Ypač daug dėmesio turėtų būti skirta 
moterų, tapusių lytinės prievartos aukomis ir nukentėjusių karo ar etninio konflikto metu, 
psichologinei ir fizinei reabilitacijai.

Moterų vaidmuo priimant sprendimus

Į moteris nebeturėtų būti žvelgiama tik kaip į karų ir konfliktų aukas. Jos gali būti taikos ir 
stabilizacijos procesų dalyvės. Norėdamos prisidėti prie šios veiklos, jos turi eiti pareigas, 
susijusias su politinių ir ekonominių sprendimų priėmimu. Kalbant konkrečiau, politiniu 
lygmeniu turėtų būti siekiama, kad moterys lygiomis teisėmis dalyvautų politinių partijų, 
nacionalinių asamblėjų ir vyriausybių veikloje bei joms atstovautų. Šiuo tikslu turėtų būti 
įvestos kvotos.

Sprendimas taikyti kvotas privačiame sektoriuje gal ir nepagrįstas. Tačiau vis daugiau moterų 
turėtų užimti vadovų postus, t. y. jų veikla neturėtų būti ribojama iki vadybininko pareigų. 
Vyriausybės turi užtikrinti, kad esami teisės aktai būtų teisingai įgyvendinami ir pasmerkti 
vadinamąjį stiklinių lubų reiškinį. Moterims jokiu būdu negali būti trukdoma užimti 
atsakingus, su ekonominių sprendimų priėmimu susijusius postus. Joms turėtų būti sudarytos 
sąlygos atstovauti savo interesams aukštesniu lygmeniu. Iš patirties matyti, kad aukščiausios 
grandies vadovė moteris geriau suvokia kitos moters problemas ir kur kas palankiau 
atsižvelgia į galimybę sudaryti lanksčias darbo sąlygas, kuriomis moteriai pavyktų derinti 
profesinį ir šeiminį gyvenimą.

Smurtas prieš moteris

Smurtas prieš moteris ir smurtas šeimoje absoliučiai netoleruotinas ir ši problema turi būti 
sprendžiama pasitelkiant ne tik teisinius veiksmus. Būtina tinkamai įgyvendinti teisės aktus, 
rengti informavimo skatinimo kampanijas ir valstybės tarnautojams bei policijos pareigūnams 

                                               
1 Šaltinis: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/
2 Daugiau apie tai žr. http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/
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skirtus mokymus, kurių tikslas – užtikrinti, kad smurto prieš moteris ir smurto šeimoje atvejai 
būtų sprendžiami jautriau. Kita svarbi šių veiksmų dalis – smurto aukų prieglaudų steigimas.

Puikus šios veiklos pavyzdys – Švietimo, konsultacijų ir mokslinių tyrimų centro (kr. CESI) 
surengta nacionalinė smurto lyties pagrindu prevencijos kampanija, kurią 2007 m. pradėjo 
vykdyti CESI ir Atviros žiniasklaidos grupė (angl. OMG). Šios kampanijos tikslas – padėti 
jaunimui geriau suvokti šią problemą ir užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu. Į kampaniją 
įtraukti moksliniai paauglių smurto lyties pagrindu tyrimai, žiniasklaidos kampanija, švietimo 
seminarai vidurinių mokyklų mokytojams, viešos diskusijos, jaunimo sukurtų darbų
pristatymas, propagavimas ir su viešąja politika susijusi veikla1.

Prekyba žmonėmis

Prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, yra visuotinis reiškinys. Kovojant su šiuo 
reiškiniu ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama kovai su organizuotu nusikalstamumu, be to, 
būtina šalinti pagrindines prekybos žmonėmis priežastis, įskaitant teisių moterims ir jų 
ekonominės nepriklausomybės užtikrinimą. Nuolatinių pajamų neturinčios bedarbės moterys 
nesunkiai tampa prekybos žmonėmis, o tuo pačiu ir prievartinės prostitucijos, priverstinių 
darbų arba prekybos organais, aukomis. Todėl moterims ypač svarbu lygiomis teisėmis 
užsitikrinti prieigą prie darbo rinkos ir visiškai į ją integruotis.

Siekiant užtikrinti geresnę Balkanų šalyse gyvenančių moterų padėtį ir priimti tinkamus 
sprendimus, būtinas Europos Sąjungos įsikišimas. Savo ruožtu tos Balkanų šalys, kurios iki 
šiol neratifikavo JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325, turėtų ją ratifikuoti ir rengti jai 
įgyvendinti skirtus nacionalinius veiksmų planus. Vietos moterų teisių organizacijos, toliau 
bendradarbiaudamos su tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis ir keisdamosi 
pažangiąja patirtimi, taip pat galėtų prisidėti prie padėties gerinimo. 2008 m. birželio 21–22 d. 
Liublianos podiplominių humanitarinių studijų institute („Institutum Studiorum Humanitatis“) 
vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Moterų vaidmuo sprendžiant konfliktus“ prieita prie 
išvados, kad Rezoliucija Nr. 1325 pažangiausiai įgyvendinama Kosove, kur tarptautinės 
agentūros ir nacionaliniai moterų judėjimai dirba vadovaudamiesi vieninga strategija, ir kad 
Kosove pavyko patvirtinti griežtas šalies ir vietos rinkimų kvotų nustatymo taisykles, parengti 
policiją ir kariuomenę bei skatinti pareigūnus labiau paisyti žmogaus teisių moterų atžvilgiu ir 
atsižvelgti į jų reikmes pasibaigus konfliktui.
Suprantama, kad galimybė ateityje prisijungti prie ES yra didžiulė paskata šalims 
kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms. Todėl žmogaus ir moterų teisės yra svarbūs 
kriterijai, kuriais privalo vadovautis visos susijusios šalys. Derybų procesas turi būti atidžiai 
stebimas, o apčiuopiamų rezultatų turi būti pasiekta dar prieš šalims tampant ES narėmis.

                                               
1 Daugiau apie tai žr. http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/
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