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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sieviešu stāvokli Balkānos
(2008/2119 (INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 6. un 49. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 1979. gadā pieņemto Konvenciju par jebkuras 
sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

– ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1325 (2000) par sievietēm, mieru un 
drošību,

– ņemot vērā 1993. gada Vīnes Pasaules Cilvēktiesību konferences darbu, kurā tika 
apstiprinātas cilvēktiesības un nosodīta šo tiesību pārkāpšana kultūras vai tradīciju vārdā,

– ņemot vērā 2002. gada 20. septembra Briseles deklarāciju par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada progresa ziņojumus par kandidātvalstīm un 
potenciālajām kandidātvalstīm, 

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 25. oktobra paziņojumu „ES atbilde uz nestabilām 
situācijām — iesaistīšanās situācijās, kad ilgtspējīga attīstība, stabilitāte un miers ir 
apdraudēti” (COM(2007)0643), 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 5. marta paziņojumu „Rietumbalkāni: Eiropas 
perspektīvas stiprināšana” (COM(2008)0127), 

– ņemot vērā Dzimumu darba grupas (Gender Task Force) darbību un progresa ziņojumu, 
saskaņā ar Dienvidaustrumeiropas Stabilitātes paktu (2004),

– ņemot vērā Marina Blagojević Parlamenta uzdevumā veikto pētījumu „Sieviešu stāvoklis 
Balkānu valstīs: salīdzinošā perspektīva” (2003. gada februāris, Belgrada),

– ņemot vērā tā 2004. gada 22. aprīļa rezolūciju par sievietēm Dienvidaustrumeiropā1,

– ņemot vērā tā 2005. gada 6. jūlija rezolūciju par sieviešu lomu sociālajā, ekonomiskajā un 
politiskajā dzīvē Turcijā2 un tā 2007. gada 13. februāra rezolūciju par sieviešu lomu 
Turcijas sabiedriskajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē3, 

                                               
1 OV C 104 E, 30.4.2004, 1070. lpp.
2 OVC 157E,  6.7.2006, 385. lpp.
3 OV C 287 E, 29.11.2007, 174. lpp.
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– ņemot vērā secinājumus starptautiskajā konferencē „Sievietes konfliktu risināšanā”, kas 
notika 2008. gada 21.–22. jūnijā Ļubļanas Humanitārajā augstskolā (Institutum Studiorum 
Humanitatis),

– ņemot vērā tā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. uzskata, ka politiskās un ekonomiskās stabilizācijas turpināšanai un demokrātisku 
institūciju izveidei Balkānu valstīs ir nepieciešama aktīva sieviešu līdzdalība (ņemot vērā, 
ka tās ir vairāk nekā puse no visa iedzīvotāju skaita);

2. ar bažām konstatē, ka tiesību akti un prakse (institucionālā, finansiālā un cilvēciskā) 
dzimumu līdztiesības jautājumos netiek pilnībā nodrošināti;

3. uzsver sieviešu vienlīdzīgu tiesību un vienlīdzīgas dalības darba tirgū nozīmi, kas ir 
būtiska sieviešu ekonomiskajai neatkarībai un cīņai ar nabadzību, no kuras sievietes cieš
vairāk nekā vīrieši;

4. ar bažām konstatē, ka, lai gan sievietes darba tirgū pārsvarā ir nepietiekami pārstāvētas, 
tās ir skaitliskā vairākumā dažās (tradicionālajās „sieviešu”) profesijās, kur to situācija, 
īpaši laukos, ir mazāk droša; pauž bažas, ka eksistē nevienlīdzīga darba samaksa starp 
vīriešiem un sievietēm („gender pay gap”) un ka sievietēm ir problēmas uzsākt savu 
biznesu;

5. aicina Balkānu valstu valdības izveidot tiesisko bāzi vienlīdzīgas darba samaksas 
nodrošināšanai abiem dzimumiem, lai palīdzētu sievietēm sabalansēt privāto un 
profesionālo dzīvi un nodrošinātu kvalitatīvas un viegli pieejamas bērnu aprūpes iestādes, 
kā arī likvidētu šķēršļus, kas traucē sieviešu uzņēmējdarbībai; 

6. uzsver izglītības nozīmi ar dzimumu un kultūras aizspriedumiem saistītu stereotipu 
izskaušanā, kā arī to, ka izglītības sistēma kā tāda nedrīkstētu veicināt stereotipisku pieeju 
karjeras izvēlē;

7. vērš uzmanību uz kopumā neapmierinošo veselības aprūpes infrastruktūru, īpaši lauku 
rajonos, un aicina valdības nodrošināt sievietēm regulāras pārbaudes dzemdes kakla un 
krūts vēža konstatēšanai, kā arī testēšanu uz HIV/AIDS, pret ko sievietes ir uzņēmīgākas 
nekā vīrieši; uzsver sieviešu, kuras cietušas karā, psiholoģiskās un medicīniskās 
rehabilitācijas svarīgumu;

8. uzskata, ka sievietes Balkānos vairs nevajadzētu uzskatīt tikai par kara upuriem, bet drīzāk 
par stabilizācijas un konfliktu risināšanas dalībniecēm; uzsver, ka sievietes šo lomu var 
pildīt tikai tad, ja būs līdzvērtīgi pārstāvētas politisko un ekonomisko lēmumu 
pieņemšanas procesā; aicina attiecīgās valstis piemērot kvotu principu politiskajās partijās 
un valstu parlamentos un veikt pasākumus, lai likvidētu vertikālo segregāciju („stikla 
griestus”);

9. ar bažām konstatē, ka, neskatoties uz lielākajā daļā Balkānu valstu nesen izveidoto tiesību 
aktu bāzi, turpinās fiziskā un emocionālā vardarbība ģimenē; tāpēc aicina attiecīgās valstis 
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veikt pasākumus, lai izveidotu patversmes upuriem un panāktu, ka tiesībsargājošās 
institūcijas, tiesu iestādes un valsts ierēdņi vairāk pievērstos šai parādībai;

10. uzsver apziņas paaugstināšanas kampaņu nozīmi cīņā ar stereotipiem, diskrimināciju 
(dzimumu, kultūras, reliģisko) un vardarbību ģimenē, kā arī dzimumu līdztiesības 
veicināšanā kopumā; atzīmē, ka papildus šīm kampaņām būtu jāveicina pozitīva tēla 
veidošana, ar plašsaziņas līdzekļu, reklāmu, izglītojošu materiālu un interneta starpniecību 
radot sievietes paraugtēlu;

11. atzinīgi vērtē attiecīgajās valstīs pēdējā laikā izveidoto tiesisko un institucionālo bāzi par
vienlīdzīgām iespējām sievietēm un vīriešiem; atkārtoti uzsver, ka nepieciešami efektīvi 
pasākumi, lai šīs prasības varētu pilnībā īstenot praksē;

12. aicina Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju ratificēt iepriekš minēto ANO 
Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1325 (2000); turklāt aicina tās valstis, kuras jau 
ratificējušas šo Rezolūciju, sagatavot savus ieviešanas plānus;

13. aicina Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju un Moldovas Republiku parakstīt un 
ratificēt 1979. gada ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 
(CEDAW);

14. ar satraukumu konstatē, ka Balkānu valstis ir cilvēku tirdzniecības izcelsmes valstis un ka 
tirdzniecības upuri parasti ir sievietes un bērni; uzsver, ka dzimumu līdztiesība, cīņa pret 
sieviešu pieaugošo nabadzību, pretkorupcijas pasākumi un sieviešu ekonomiskā 
neatkarība ir būtiski faktori cilvēku tirdzniecības novēršanai un potenciālo upuru 
aizsardzībai;

15. uzsver NVO un sieviešu organizāciju lomu problēmu identificēšanā un piemērotu 
risinājumu rašanā; atbalsta šo NVO darbu un aicina uz savstarpēju pieredzes apmaiņu par 
labāko praksi dzimumu līdztiesības jomā gan starp attiecīgajām valstīm, gan ar Eiropas 
NVO tīkliem;

16. aicina Komisiju cieši uzraudzīt un pieprasīt īstenot Kopenhāgenas kritērijus, īpaši attiecībā 
uz vienlīdzīgām iespējām sievietēm un vīriešiem un sieviešu tiesībām kandidātvalstīs un 
potenciālajās kandidātvalstīs; aicina Balkānu kandidātvalstis un potenciālās 
kandidātvalstis saskaņot to pretdiskriminācijas un dzimumu līdztiesības tiesību aktus ar 
acquis communautaire, gatavojoties iespējamai dalībai; 

17. uzsver, ka čigānu sievietes, tāpat kā musulmaņu sievietes tajās reģiona teritorijās, kur tās 
ir minoritāte, cieš no dažāda veida diskriminācijas (rasu, etniskās, dzimuma) un ir vairāk 
pakļautas nabadzībai un sociālai nošķirtībai, tāpēc būtu jāpiemēro holistiska pieeja šo
problēmu risināšanai;

18. uzsver atjaunotas statistiskās informācijas un indikatoru trūkumu, kas palīdzētu novērtēt 
sieviešu situāciju Balkānos;

19. uzdod tā priekšsēdētājam šo rezolūciju nodot Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem, kā arī attiecīgajām kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Šī ziņojuma mērķis ir izvērtēt dzimuma jautājumus un Balkānos dzīvojošo sieviešu situāciju. 
Ģeogrāfiski ziņojums koncentrējas uz kandidātvalstīm (Horvātija un Bijusī Dienvidslāvijas 
Republika Maķedonija4) un potenciālajām kandidātvalstīm (Albānija, Bosnija–Hercegovina, 
Melnkalne, Serbija, Kosova saskaņā ar ANO DPR 1244).

Šīs valstis pēdējo desmitgažu laikā ir piedzīvojušas milzīgas pārmaiņas. Ziņojumā nav 
apskatīti pagātnes notikumi, bet gan tagadnes problēmas saistībā ar sieviešu situāciju, lai gan 
šī brīža situācija būtu jāskata vēstures kontekstā, ko veidojuši kari, etniskie konflikti, politiskā 
un ekonomiskā transformācija, jaunu valstu veidošana (pat pavisam nesenā pagātnē), 
migrācija utt.
Demokrātiskās stabilizācijas process ir sācies, taču vēl ir jāiegulda liels darbs. Tāpēc
nepieciešama sieviešu līdzdalība. Sievietes var spēlēt vadošo lomu reģiona demokratizācijas 
un stabilizācijas procesā tikai tad, ja tām tiek dotas vienlīdzīgas iespējas. Diemžēl pagaidām 
iepriekš minētajās valstīs situācija ir citāda.
Ir ļoti grūti novērtēt dzimumu līdztiesību šajās valstīs, jo nav pieejami uzticami jaunākie dati. 
Ir, protams, arī izņēmumi5, bet vairumā gadījumu pieejamie dati ir novecojuši. Ziņojumā 
apskatīti sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jautājumu visproblemātiskākie aspekti.

Sievietes darba tirgū

Sieviešu ekonomiskā neatkarība ir galvenais dzimumu līdztiesības faktors. Sievietēm jābūt 
līdzvērtīgai pieejai darba tirgum un labām darbavietām. Visās minētajās valstīs bezdarba 
problēma vairāk skar sievietes nekā vīriešus. Tas nenozīmē, ka sievietes nestrādā — gluži 
otrādi, tās ir spiestas strādāt „neoficiālajā” darba tirgū un veikt nedeklarētu darbu, tai skaitā 
mājsaimniecības darbus, vecāku cilvēku un bērnu aprūpi. 

Turklāt pat oficiāli nodarbinātas sievietes ir vairāk pakļautas sliktiem darba apstākļiem un 
bezdarba riskam. Šāda situācija veidojas, jo sievietes ir pārsvarā nodarbinātas tradicionālajās 
„sieviešu” profesijās, kas ir nedrošākas un zemāk atalgotas. Turklāt visā darba tirgū eksistē 
„gender pay gap” fenomens, kas nozīmē, ka sievietes par to pašu darbu saņem mazāk nekā to 
vīriešu dzimuma kolēģi (samaksas atšķirība starp valstīm ir dažāda, sākot ar 9 % Slovēnijā un 
beidzot ar daudz lielāku starpību BDR Maķedonijā un Serbijā, taču šie dati nav pilnībā 
apkopoti un pieejami).
Valdībām ir jāgarantē, ka esošie tiesību akti pretdiskriminācijas un/vai dzimumu līdztiesības 
jomā dod vienlīdzīgas iespējas pieejai darba tirgum gan sievietēm, gan vīriešiem. Ar tiesisko 

                                               
4 Šajā sarakstā būtu iekļaujama arī Turcija, taču, tā kā tā ir detalizēti apskatīta FEMM komitejas ziņojumos 
(Emine Bozkurt, INI 2004/2215 and INI 2006/2214), referente to šeit nav iekļāvusi.
5 Daži piemēri: Horvātija — Dzīves kvalitāte Horvātijā: valsts pētījuma galvenie secinājumi 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf; Bosnija-Hercegovina — Helsinku 
Cilvēktiesību komiteja Bosnijā-Hercegovinā: Ziņojums par cilvēktiesību statusu Bosnijā-Hercegovinā, Analīze 
par periodu no 2007. gada janvāra līdz decembrim — http://www.bh-
hchr.org/Reports/Report%20on%20the%20status%20of%20HR%20for%202007.doc; Horvātijas Republika –
Centrālais statistikas birojs: Sievietes un vīrieši Horvātijā 2007. gadā; Sievietes un vīrieši Bosnijas-Hercegovinas 
Federācijā 2006. gadā; Melnkalne — http://www.monstat.cg.yu/EngPublikacije.htm.
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bāzi vien ir nepietiekami, likumi ir pienācīgi jāīsteno un jāievēro. Referente kā lielu 
panākumu vērtē dzimumu līdztiesību veicinošo, vardarbības un diskriminācijas novēršanas 
tiesību aktu6 pieņemšanu daudzās reģiona valstīs pēdējo piecu gadu laikā.
Cits svarīgs aspekts saistībā ar sievietēm darba tirgū ir privātās un profesionālās dzīves 
sabalansētība. Vīriešiem un sievietēm ir savstarpēji jādala bērnu kopšanas pienākumi, un 
vīrieši būtu jāmudina to darīt. Turklāt ļoti vajadzīgas labas kvalitātes un viegli pieejamas 
bērnu aprūpes iestādes. Šo iestāžu pieejamība valstīs ir atšķirīga. Kopumā situācija ir sliktāka 
lauku rajonos, kur sociālo pakalpojumu (ieskaitot bērnu aprūpi) nepietiekama pieejamība rada 
lielāku slogu uz sievietēm. Barselonas mērķu7 sasniegšana ir vēlama, taču šim nolūkam 
nepieciešama nopietna apņemšanās. 

Cīņa ar stereotipiem
Bez tiesiskajām barjerām vienlīdzīgas iespējas izmantot savā labā sievietēm neļauj stereotipi 
un negatīvais sieviešu tēls. Šis tēls ir dziļi iesakņojies sabiedrības apziņā, un to dažreiz 
pastiprina kultūru atšķirības, etniska un/vai rasu diskriminācija. Vairumā šo valstu cilvēki ar 
šo attieksmi sastopas skolā (izglītojošie materiāli), plašsaziņas līdzekļos (televīzija, grāmatas, 
avīzes, radio) un internetā.

Lai mainītu sabiedrības domāšanu, nepieciešami pasākumi informētības veicināšanai. Tas 
jāsāk jau agrīnā vecumā — izglītojošiem materiāliem skolā būtu jāveicina pozitīvāka sieviešu 
tēla izveide — nodarbinātas sievietes ir neatkarīgas un vienlīdzīgas ar vīriešiem. Tas ir jo 
īpaši svarīgi, lai izskaustu stereotipus karjeras izvēlē un dažu profesiju kā „sieviešu” profesiju 
pozicionēšanu.
Tāpat jārīkojas arī plašsaziņas līdzekļos un internetā. Kā labu piemēru var minēt BDR 
Maķedoniju, kur uzreiz pēc joprojām aktuālās Valsts informācijas sabiedrības stratēģijas 
pieņemšanas veica pētījumu, lai iegūtu informāciju un veicinātu dzimuma dimensijas 
apzināšanos attiecībā uz informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Pētījumu pasūtīja un 
finansēja Akcija Zdruzenska — sieviešu NVO no BDR Maķedonijas8. Izglītības kontekstā kā 
lielisku piemēru var minēt Albāniju, kur Tirānas Universitāte piedāvā maģistra programmu 
dzimumu un attīstības jomā (no 2006. gada)9.

                                               
6 Daži piemēri: BDR Maķedonija — 2006. gada Likums par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām, 
2004. gada grozījumi Kriminālkodeksā saistībā ar seksuāla rakstura noziegumiem, Dzimumu rīcības plāns 
2007.–2012.; Melnkalne — 2007. gada Likums par dzimumu līdztiesību; Bosnija-Hercegovina — 2003. gada 
Likums par dzimumu līdztiesību, Dzimumu centra izveide 2005. gadā; Serbija — nav tiesību aktu par dzimumu 
līdztiesību, taču pastāv Dzimumu un etniskās izpētes centrs; Horvātija — 2008. gada 15. jūlijā pieņemts jauns 
Dzimumu līdztiesības likums, dzimumu līdztiesības ombuda amata izveide 2003. gadā; Albānija — 2004. gada 
Likums par dzimumu līdztiesību.
7 2002. gada martā Barselonas Eiropadomē tika apliecināts bērnu aprūpes nozīmīgums attiecībā uz izaugsmi un 
vienlīdzīgām tiesībām, aicinot dalībvalstis „novērst šķēršļus sieviešu dalībai darba tirgū un, ņemot vērā bērnu 
aprūpes iestāžu pieprasījumu, censties saskaņā ar valsts iekšējiem nosacījumiem līdz 2010. gadam nodrošināt 
bērnu aprūpi vismaz 90 % bērnu no 3 gadu vecuma līdz obligātajam skolas vecumam, kā arī vismaz 33 % bērnu 
līdz 3 gadu vecumam”. 
8 Avots: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/
9 Sīkāka informācija: http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/
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Sieviešu veselība
Vairumā šajā ziņojumā apskatīto Balkānu valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas maiņa ir 
pasliktinājusi to preventīvās veselības aprūpes sistēmu un sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
Daudzos gadījumos tas ir noticis nepamatotas privatizācijas dēļ.

Ir slimības, pret kurām sievietes ir īpaši uzņēmīgas (dzemdes kakla vēzis, krūts vēzis), tāpēc 
nepieciešama šo slimību regulāra diagnostika. Dažās valstīs (piemēram, BDR Maķedonijā) tas 
ir zināms, taču tik un tā nav pienācīga valsts finansējuma. Nepieciešams sniegt vairāk 
informāciju par seksuāli transmisīvajām slimībām. Īpaša vērība būtu jāpievērš to sieviešu 
psiholoģiskai un fiziskai rehabilitācijai, kas kara vai etnisko konfliktu laikā kļuvušas par 
seksuālas vardarbības upuriem.

Sieviešu loma lēmumu pieņemšanā
Sievietes vairs nevajadzētu uzskatīt tikai par kara upuriem. Viņas var kļūt par stabilizācijas un 
konfliktu risināšanas dalībniekiem. Lai to īstenotu, sievietēm jābūt līdzvērtīgi pārstāvētām 
lēmumu pieņemšanas procesā gan politikas, gan ekonomikas jomā. Konkrētāk, politiskajā 
līmenī mērķim jābūt sieviešu līdzvērtīgai dalībai un pārstāvībai politiskajās partijās, valstu 
parlamentos un valdībās. To varētu panākt ar kvotu palīdzību. 

Privātajā sektorā kvotu piemērošana var nebūt labākais risinājums. Taču sievietēm būtu 
vairāk jāieņem vadošie, ne tikai organizatoriskie amati. Valdībām jānodrošina esošo tiesību 
aktu pienācīga ieviešana un jānosoda „stikla griestu” fenomens. Sievietēm jāsniedz iespējas 
pārstāvēt sieviešu intereses augstākā līmenī. Kā rāda pieredze, sievietes kā augstākā līmeņa 
vadītājas ir saprotošākas jautājumos par sieviešu problēmām un izrāda lielāku vēlmi ierosināt 
priekšlikumus par elastīgākiem darba apstākļiem, kas palīdzētu sabalansēt profesionālo un 
ģimenes dzīvi.

Vardarbība pret sievietēm
Vardarbība pret sievietēm nav pieļaujama, tiesiskie paņēmieni nav pietiekams līdzeklis
sieviešu aizsardzībai. Jānodrošina pienācīga tiesību aktu ieviešana, jāorganizē pasākumi 
informētības veicināšanai un apmācības ierēdņiem un policistiem, kas tos mudinātu vairāk 
pievērsties jautājumam par vardarbību ģimenē un pret sievieti. Patversmju izveide vardarbības
upuriem ir vēl viens neatliekams uzdevums.
Kā izcilu paraugu var minēt Horvātijas Izglītības, konsultāciju un pētījumu centra (CESI) 
Valsts kampaņu vardarbības dzimuma dēļ novēršanai. CESI Izglītības, konsultāciju un 
pētījumu centrs sadarbībā ar „Open Media Group” (OMG) 2007. gadā uzsāka valsts līmeņa 
kampaņu vardarbības dzimuma dēļ novēršanai īstenošanu. Kampaņas mērķis ir paaugstināt šīs 
problēmas apzināšanos jauniešu vidū un novērst vardarbību dzimuma dēļ. Kampaņa ietver 
pētījumu par vardarbību dzimuma dēļ pieaugušo sabiedrības locekļu vidū, kampaņu 
plašsaziņas līdzekļos, izglītojošus seminārus vidusskolu skolotājiem, publiskas diskusijas; 
jauniešu veidoto darbu prezentācijas, propagandu un aktivitātes valsts politikas kontekstā10. 

Cilvēku tirdzniecība
Cilvēku, īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecība ir globāla parādība. Cīņai pret to, no vienas 
puses, jākoncentrējas uz organizēto noziedzību, no otras — uz galveno tirdzniecības cēloņu 
novēršanu. Tas ietver sieviešu tiesību un ekonomiskās neatkarības nodrošināšanu. Sievietes, 
kurām nav darba un stabilu ienākumu, viegli kļūst par tirdzniecības upuriem (piespiedu 
                                               
10 Sīkāka informācija: http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/
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prostitūcijai, piespiedu darbam vai orgānu piespiedu izņemšanai). Tāpēc sieviešu vienlīdzīgai 
pieejai darba tirgum un pilnvērtīgai integrācijai tajā ir milzīga nozīme.

Lai uzlabotu sieviešu situāciju Balkānu valstīs un rastu risinājumus, būtiska ir Eiropas 
Savienības iejaukšanās. Balkānu valstīm no savas puses ir jāratificē ANO Drošības padomes 
Rezolūcija Nr. 1325, ja tās to vēl nav izdarījušas, un tajā pašā laikā jādomā par tās ieviešanu, 
izstrādājot valsts rīcības plānu. Turpmāka sadarbība un labākās prakses pieredzes apmaiņa 
starp vietējām sieviešu organizācijām un starptautiskajām NVO arī varētu veicināt situācijas 
uzlabošanos. 2008. gada 21.–22. jūnija Ļubļanas Humanitārās augstskolas (Institutum 
Studiorum Humanitatis) starptautiskās konferences „Sievietes konfliktu risināšanā” 
secinājumi: „Rezolūcijas Nr. 1325 ieviešanas labākie rezultāti, šķiet, vērojami Kosovā, kur 
starptautisko organizāciju filiāles un valsts sieviešu kustība strādāja plecu pie pleca, un tām 
izdevās ieviest stingrus kvotu noteikumus valsts un pašvaldību vēlēšanās, apmācīt policiju un 
armiju un panākt to lielāku pievēršanos sieviešu cilvēktiesībām un vajadzībām pēckonfliktu 
situācijās.”

Lieki piebilst, ka iespējamā pievienošanās Eiropas Savienībai nākotnē ievērojami motivē gan 
kandidātvalstis, gan potenciālās kandidātvalstis. Tāpēc cilvēktiesības un sieviešu tiesības ir 
būtiski kritēriji, kas jāizpilda visām šīm valstīm. Jāveic cieša uzraudzība sarunu procesā un 
jāpanāk redzams rezultāts pirms to iestāšanās.
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