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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de situatie van vrouwen in de Balkan
(2008/2119 (INI))

Het Europees Parlement

– gelet op de artikelen 6 en 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gelet op het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
(CEDAW), aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in 1979,

– gezien resolutie 1325 van de VN-veiligheidsraad (2000) over vrouwen, vrede en 
veiligheid,

– gezien de werkzaamheden van de Conferentie van Wenen over de mensenrechten (1993), 
waarbij de mensenrechten van de vrouw bekrachtigd zijn en de schending ervan in naam 
van cultuur en traditie veroordeeld zijn,

– gezien de Verklaring van Brussel inzake het voorkomen en bestrijden van mensenhandel, 
aangenomen op 20 september 2002,

– gezien de voortgangsrapportages uit 2007 van de Commissie over kandidaat-lidstaten en 
potentiële kandidaat-lidstaten,

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 oktober 2007, getiteld: Aanzet tot een 
antwoord van de EU op onstabiele situaties. Engagement voor duurzame ontwikkeling, 
stabiliteit en vrede onder moeilijke omstandigheden (COM(2007)0643), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2008, getiteld: Westelijke Balkan: 
Versterking van het Europees perspectief (COM(2008)0127),

– gezien de werkzaamheden en het voortgangsrapport van de Gender Taskforce van het 
Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa (2004),

– gezien het onderzoek: De situatie van de vrouw in de Balkanlanden: vergelijkend 
onderzoek, uitgevoerd door mevrouw Marina Blagojević in opdracht van het Europees 
Parlement (Belgrado, februari 2003),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 april 2004 inzake vrouwen in Zuidoost-
Europa1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2005 over de rol van vrouwen in het sociale, 
economische en politieke leven in Turkije2 en zijn resolutie van 13 februari 2007 over de 
rol van vrouwen in het sociale, economische en politieke leven in Turkije3,

                                               
1 PB C 104E van 30.4.2004, blz. 1070.
2 PB C 157E van 6.7.2006, blz. 385
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– gezien de conclusies van de internationale conferentie Women in conflict resolution, 
gehouden op 21 en 22 juni in Ljubljana in het Institutum Studiorum Humanitatis, 
Ljubljana Hogeschool voor geesteswetenschappen,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het rapport van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2008),

1. is van mening dat de verdere politieke en economische stabilisatie en het creëren van 
democratische instellingen in de Balkanlanden de actieve participatie van vrouwen vereist 
(gegeven het feit dat zij meer dan de helft van de bevolking uitmaken);

2. stelt met ongerustheid vast dat op gendergelijkheid gerichte wetgeving en gebruiken 
(institutioneel, financieel, sociaal) niet volledig gegarandeerd zijn;

3. benadrukt het belang van gelijke rechten voor vrouwen en gelijke deelname aan de 
arbeidsmarkt, die beide essentieel zijn voor de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen en voor het bestrijden van armoede, waar vrouwen meer mee te maken hebben 
dan mannen; 

4. stelt bezorgd vast dat vrouwen, die in het algemeen ondervertegenwoordigd zijn op de 
arbeidsmarkt, oververtegenwoordigd zijn in sommige (van oudsher "vrouwelijke") 
beroepen, waarin hun positie, met namen in agrarische gebieden, kwetsbaarder is; is ook 
bezorgd over het bestaan van een "loonkloof" tussen mannen en vrouwen en over de 
problemen die vrouwen hebben bij het opzetten van een eigen bedrijf; 

5. verzoekt de regeringen van de Balkanlanden om een wettelijk kader op te stellen voor 
gelijke betaling van mannen en vrouwen, om vrouwen te ondersteunen bij het combineren 
van werk en privéleven en om daarvoor kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang te regelen, en om daarnaast belemmeringen voor vrouwelijk 
ondernemerschap weg te nemen;

6. onderstreept het belang van onderwijs voor het uitbannen van gendergerelateerde en 
cultureel bepaalde stereotype opvattingen en onderstreept het feit dat het 
onderwijssysteem zelf niet moet aanzetten tot het maken van stereotype beroepskeuzes;

7. vraagt aandacht voor de gebrekkige gezondheidszorg, met name in landelijke gebieden, en 
roept de regeringen op om voor vrouwen periodieke controles in te voeren op 
baarmoederhalskanker, borstkanker, en HIV/AIDS, waarvan de risico’s voor vrouwen 
groter zijn dan voor mannen; benadrukt het belang van psychologisch en medisch herstel 
van vrouwelijke oorlogsslachtoffers

8. is van mening dat vrouwen in de Balkan niet langer alleen als oorlogsslachtoffers gezien 
moeten worden, maar juist ook als deelneemsters aan de stabilisatie en conflictoplossing; 
benadrukt dat zij die rol alleen kunnen vervullen als ze evenredig vertegenwoordigd zijn 
bij politieke en economische besluitvorming; roept de betreffende landen op quota in te 

                                                                                                                                                  
3 PB C 287E van 29.11.2007, blz. 174.
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stellen voor politieke partijen en nationale parlementen en om actie te ondernemen om 
"glazen plafonds" weg te nemen;

9. stelt bezorgd vast dat ondanks de wetgeving die onlangs in de meeste Balkanlanden is 
ingevoerd, huiselijk geweld en verbale agressie nog steeds voorkomen; verzoekt de 
betreffende landen daarom om veilige opvangplaatsen voor de slachtoffers te creëren en er 
zorg voor te dragen dat rechtshandhavers, overheden en ambtenaren alerter zijn op dit 
verschijnsel;

10. onderstreept het belang van bewustmakingscampagnes in de strijd tegen stereotype 
opvattingen, discriminatie (naar geslacht, cultuur, religie) en huiselijk geweld en voor 
gendergelijkheid in het algemeen; merkt op dat deze campagnes ondersteund moeten
worden door positieve beeldvorming met vrouwelijke rolmodellen in media, reclame, 
educatief materiaal en op internet. 

11. is verheugd over de recente ontwikkeling van een wettelijk en institutioneel kader voor 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de betreffende landen; herhaalt tegelijkertijd 
dat strikte maatregelen nodig zijn om deze regelingen volledig in de praktijk ten uitvoer te 
kunnen leggen;

12. roept de Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië op om bovengenoemde 
resolutie 1325 van de VN-veiligheidsraad (2000) te ratificeren; roept daarnaast de landen 
die deze resolutie al geratificeerd hebben op om nationale plannen te maken voor de 
tenuitvoerlegging ervan; 

13.  roept de Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië en de republiek Moldavië op 
om het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
(IVDV) van de VN (1979) te ondertekenen en te ratificeren, 

14. stelt ongerust vast dat de Balkanlanden herkomstlanden zijn van mensenhandel, en dat in 
het algemeen vrouwen en kinderen slachtoffer worden van die mensenhandel; benadrukt 
dat gendergelijkheid, het bestrijden van de feminisering van armoede, maatregelen tegen 
corruptie en de economische onafhankelijkheid van vrouwen essentieel zijn om 
mensenhandel te voorkomen en om potentiële slachtoffers te beschermen;

15. benadrukt het belang van NGO's en vrouwenorganisaties voor het vaststellen van 
problemen van vrouwen en voor het vinden van geschikte oplossingen; stimuleert het 
werk van deze NGO's en adviseert de NGO's, de betreffende landen en Europese NGO-
netwerken hun kennis en ervaring op het gebied van gendergelijkheid te bundelen; 

16. roept de Commissie op de naleving van de Criteria van Kopenhagen  in kandidaat-
lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten nauwlettend te volgen en bij hen sterk aan te 
dringen op het naleven van die criteria, in het bijzonder met betrekking tot gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen en vrouwenrechten; verzoekt de kandidaat-lidstaten en 
potentiële kandidaat-lidstaten in de Balkan om, met het oog op hun mogelijke toetreding,  
hun wetgeving betreffende discriminatie en gendergelijkheid in overeenstemming te 
brengen met de acquis communautaire;

17. benadrukt dat Romavrouwen, evenals moslimvrouwen in regio's waar zij een minderheid 
vormen, slachtoffer worden van meervoudige discriminatie (ras, etniciteit, geslacht) en dat 
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zij kwetsbaarder zijn voor armoede en sociale uitsluiting, en dat daarom voor deze 
problemen een totale aanpak ontwikkeld zou moeten worden

18. is bezorgd over het ontbreken van bijgewerkte statistische gegevens en indicatoren die bij 
zouden kunnen dragen aan de beoordeling van de positie van vrouwen in de Balkan;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten en van de betreffende 
kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten.
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TOELICHTING

Het doel van dit verslag is het evalueren van genderkwesties en de situatie van vrouwen in de 
Balkanlanden. Geografisch gezien is dit verslag gericht op kandidaat-lidstaten (Kroatië en de 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië4) en potentiële kandidaat-lidstaten 
(Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië, Kosovo krachtens Resolutie 1244 van de 
VN-veiligheidsraad).
In de afgelopen twee decennia heeft in deze landen een aantal ingrijpende veranderingen 
plaatsgevonden. In dit verslag wordt niet ingegaan op de gebeurtenissen uit het recente 
verleden, maar gaat de aandacht uit naar de huidige problemen met betrekking tot de situatie 
van vrouwen. De huidige situatie moet echter wel gezien worden in het licht van de 
geschiedenis die getekend is door oorlogen, etnische conflicten, politieke en economische 
veranderingen, het ontstaan van nieuwe landen (zelfs heel recent nog), migratie, etc. 
Het democratiseringsproces is aan de gang, maar er is nog steeds veel werk te doen. Daarbij is 
de participatie van vrouwen noodzakelijk. Vrouwen kunnen alleen een leidende rol spelen in 
de processen van democratisering en stabilisatie van de regio als zij gelijke kansen en 
mogelijkheden krijgen. Dat lijkt op dit moment helaas niet het geval te zijn in 
bovengenoemde landen.  

Het is erg moeilijk om gendergelijkheid in deze landen te onderzoeken omdat er geen toegang 
is tot betrouwbare en bijgewerkte gegevens. Natuurlijk zijn er enkele uitzonderingen5, maar in 
de meeste gevallen zijn de data verouderd. In dit verslag wordt ingegaan op de volgende 
aandachtsgebieden, die het meest reden tot zorg geven met betrekking tot vrouwenrechten en 
gendergelijkheid.  

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Economische onafhankelijkheid is essentieel voor gendergelijkheid. Vrouwen moeten gelijke 
toegang hebben tot de arbeidsmarkt en tot hoge functies als mannen. In alle genoemde landen 
zijn meer vrouwen werkloos dan mannen. Dat betekent niet dat vrouwen niet werken, in 
tegendeel: zij zijn gedwongen om op de "informele" arbeidsmarkt zwart werk te doen, 
bijvoorbeeld huishoudelijk werk en het verzorgen van ouderen en kinderen. 
Daarnaast hebben zelfs vrouwen die een officiële baan hebben, vaker te maken met slechte 
arbeidsomstandigheden en het risico van werkloosheid. Dit komt doordat zij meestal werken 
in van oudsher "vrouwelijke" sectoren en de banen in die sectoren worden slechter betaald en 
zijn minder zeker. Daar komt nog bij dat in iedere sector van de arbeidsmarkt er een 
"loonkloof" tussen mannen en vrouwen voorkomt. Dat houdt in dat vrouwen voor hetzelfde 
werk minder verdienen dan hun mannelijke collega's. (De verschillen in betaling tussen 
mannen en vrouwen variëren van 9 % in Slovenië tot een veel hoger percentage in de 

                                               
4 Eigenlijk hoort Turkije ook in deze opsomming, maar omdat daar in de verslagen van de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid (INI 2004/2215 en INI 2006/2214 door Emine Bozkurt) al in detail op in is 
gegaan, heeft de rapporteur Turkije hier buiten beschouwing gelaten.
5 Enkele voorbeelden: Kroatië: Quality of life in Croatia: Key findings from national research 
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf); Bosnië-Herzegovina: Helsinki-comité 
voor mensenrechten in Bosnië-Herzegovina: Report on the Status of Human Rights in Bosnia and Herzegovina, 
Analysis for the period  January - December 2007 (http://www.bh-
hchr.org/Reports/Report%20on%20the%20status%20of%20HR%20for%202007.doc); Kroatië - Central Bureau 
of Statistics: Women and Men in Croatia 2007; Women and Men in Federation of Bosnia and Herzegovina 2006; 
Montenegro: http://www.monstat.cg.yu/EngPublikacije.htm.
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Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië, maar cijfers daarover worden 
niet bijgehouden of zijn niet beschikbaar) .
De regeringen moeten ervoor zorgen dat de bestaande wetgeving op het gebied van 
discriminatie en/of gendergelijkheid gelijke kansen voor vrouwen en mannen op de 
arbeidsmarkt garandeert. Een wettelijk kader alleen is niet voldoende, de wetgeving moet ook 
op de juiste manier worden uitgevoerd en nageleefd. De rapporteur spreekt zijn waardering uit 
voor de belangrijke positieve ontwikkeling dat in veel landen de afgelopen vijf jaar wetten6

zijn aangenomen tegen geweld en discriminatie en voor gendergelijkheid. 
Een ander belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden met betrekking tot de 
deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt, is de combinatie van werk en privéleven. 
Mannen en vrouwen moeten samen voor hun kinderen zorgen; mannen moeten gestimuleerd 
worden om dat inderdaad te doen. Daarnaast is er een grote behoefte aan kwalitatief goede, 
toegankelijke en betaalbare kinderopvangfaciliteiten. De aanwezigheid van zulke 
kinderopvangmogelijkheden verschilt van land tot land. In het algemeen is de situatie in 
landelijke gebieden slechter. Het ontbreken van voldoende sociale voorzieningen (inclusief 
kinderopvang) in die gebieden leidt ertoe dat vrouwen meer taken moeten vervullen. Het 
nastreven van de Barcelona-doelstelling7 is wenselijk, maar daarvoor is een groter 
engagement op dit gebied noodzakelijk. 

Bestrijding van stereotype opvattingen

Behalve wettelijke barrières maken ook stereotype opvattingen over vrouwen en een negatief 
vrouwbeeld het voor hen onmogelijk om gelijke kansen te benutten. Dit negatieve beeld is 
diepgeworteld in de maatschappij en wordt soms nog versterkt door culturele verschillen en 
discriminatie naar etniciteit en/of ras. In de meeste van deze landen komt men op school 
(lesmateriaal), in de media (televisie, boeken, kranten, radio) en via internet in aanraking met 
deze opvattingen. 

Het is nodig de publieke opinie te hervormen met behulp van bewustmakingscampagnes. Dit 
moet al op jonge leeftijd beginnen: lesmateriaal op school moet een positiever beeld van 
vrouwen schetsen, dat laat zien dat ze werken, onafhankelijk zijn en gelijk zijn aan mannen. 
Dit is met name belangrijk om stereotype beroepskeuzes en feminisatie van bepaalde 
beroepen uit te bannen. 

Dezelfde lijn zou gevolgd moeten worden voor de media en internet. De Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië geeft een positief voorbeeld: direct na de invoering van 
de huidige nationale informatiemaatschappijstrategie is een onderzoek gedaan om informatie 
te verzamelen over en mensen bewust te maken van genderaspecten van de informatie- en 
                                               
6 Enkele voorbeelden: Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: de Wet inzake gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen van 2006, amendementen op het wetboek van strafrecht in 2004 met betrekking tot 
misdrijven tegen de seksuele vrijheid, het Gender-actieplan 2007-2012; Montenegro: de Wet op de 
gendergelijkheid van 2007; Bosnië-Herzegovina: de Wet op de gendergelijkheid van 2003, oprichting 
gendercentrum in 2005; Servië: geen regelgeving voor gendergelijkheid, wel een gender- en 
etniciteitsonderzoekscentrum; Kroatië: nieuwe wet op de gendergelijkheid aangenomen op 15 juli 2008,  
aanstelling in 2003 van een ombudsman/-vrouw voor gendergelijkheid; Albanië: Wet op de gendergelijkheid van 
2004. 
7 In maart 2002 erkende de Europese Raad van Barcelona het belang van kinderopvang in reatie tot groei en 
gelijke kansen. Lidstaten werden opgeroepen om "belemmeringen voor arbeidsparticipatie van vrouwen weg te 
nemen en om, afhankelijk van de vraag naar kinderopvang en overeenkomstig de nationale voorzieningen 
daarvoor, te streven naar kinderopvang in 2010 voor ten minste 90 % van de kinderen tussen 3 jaar en de 
leerplichtige leeftijd en voor ten minste 33 % van de kinderen onder de 3 jaar". 
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communicatietechnologie. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Akcija Zdruzenska, 
een vrouwen-ngo in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië8. Op 
onderwijsgebied geeft Albanië een zeer goed voorbeeld: daar biedt de Universiteit van Tirana 
een masteropleiding aan over gender en ontwikkeling (sinds 2006)9.   

Gezondheid van vrouwen

In de meeste Balkanlanden die in dit verslag besproken worden, hebben de politieke en 
economische verschuivingen geleid tot een verslechtering van de preventieve 
gezondheidszorg en van de gezondheidszorg in het algemeen. In veel gevallen was dat het 
gevolg van slecht georganiseerde privatisering. 

Sommige ziektes komen alleen bij vrouwen voor (baarmoederhalskanker, borstkanker). Het is 
nodig vrouwen regelmatig te onderzoeken op deze ziektes. In enkele landen (bijvoorbeeld 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) wordt dit onderkend, maar is er nog 
onvoldoende geld voor vrijgemaakt. Er moet ook meer voorlichting gegeven worden over 
seksueel overdraagbare aandoeningen. Speciale aandacht moet uitgaan naar het 
psychologische en fysieke herstel van vrouwen die tijdens oorlogen of etnische conflicten het 
slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. 

Vrouwen in besluitvorming
Vrouwen moeten niet langer slechts gezien worden als slachtoffer van oorlogen en conflicten. 
Ze kunnen een belangrijke rol spelen in vredes- en stabilisatieprocessen. Om daar een 
bijdrage aan te leveren, moeten ze posities bekleden binnen de besluitvorming op politiek en 
economisch gebied. Het meer specifieke doel zou moeten zijn dat vrouwen gelijk participeren 
en vertegenwoordigd zijn in politieke partijen en nationale parlementen en regeringen. Dit zou 
gerealiseerd moeten worden door middel van quota. 

In de private sector is de toepassing van quota mogelijk niet haalbaar. Toch zouden er meer 
vrouwen op belangrijke posities moeten komen, en dat mag niet alleen beperkt blijven tot 
lagere leidinggevende functies. Regeringen moeten er zorg voor dragen dat de bestaande 
wetgeving correct wordt uitgevoerd en ze moeten het bestaan van "glazen plafonds" 
veroordelen. Op geen enkele wijze mogen vrouwen uitgesloten worden van 
verantwoordelijke, economisch-bestuurlijke functies. Vrouwen moeten de gelegenheid krijgen 
om vrouwenbelangen te vertegenwoordigen op hogere niveaus. De ervaring wijst uit dat 
vrouwelijke topmanagers meer begrip tonen voor problemen van vrouwen en meer bereid zijn 
om flexibele arbeidsvoorwaarden te bieden waardoor vrouwen beter in staat zijn werk en 
privéleven te combineren. 

Geweld tegen vrouwen
Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld mogen op geen enkele wijze getolereerd worden 
en die "zero tolerance" mag niet alleen beperkt blijven tot de wetgeving. Wetten en regels 
moeten goed worden uitgevoerd, er moeten bewustmakingscampagnes worden georganiseerd 
en er moeten trainingen komen voor ambtenaren en politiemensen om hen meer bewust te 
maken van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Ook het opzetten van opvanghuizen 
voor de slachtoffers is hierbij van essentieel belang.  

                                               
8 Bron: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/
9 Meer informatie op: http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/
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Een bijzonder goed voorbeeld hiervan is de Nationale campagne voor de preventie van 
gendergerelateerd geweld van het Kroatische CESI. Het CESI (Centrum voor onderwijs, 
counselling en onderzoek) is in 2007, samen met de Open Media Group (OMG) begonnen 
met deze deze campagne, die als doel heeft jongeren bewust te maken van het probleem en zo 
gendergerelateerd geweld te voorkomen. De campagne omvat ook onderzoek naar 
gendergerelateerd geweld onder pubers; een mediacampagne; educatieve trainingen voor
leraren van het voortgezet onderwijs; publieke debatten; exposities van kunstwerken van 
jongeren; verdediging door advocaten en openbare politieke activiteiten.10

Mensenhandel
Mensenhandel, met name van vrouwen en kinderen, komt wereldwijd voor. De strijd tegen de 
mensenhandel moet enerzijds gericht zijn tegen de georganiseerde misdaad en anderzijds op 
het uitbannen van de belangrijkste oorzaken van de mensenhandel. Daarbij hoort ook het 
garanderen van de rechten van vrouwen en hun economische onafhankelijkheid. Vrouwen 
zonder werk en zonder vast inkomen worden eerder slachtoffer van mensenhandel (voor 
gedwongen prostitutie, gedwongen arbeid of gedwongen orgaandonatie). Daarom is gelijke 
toegang tot en volledige integratie op de arbeidsmarkt voor vrouwen van het allergrootste 
belang. 

Om de situatie van vrouwen op de Balkan te verbeteren en oplossingen te vinden, is 
interventie van de Europese Unie van essentieel belang. De  Balkanlanden zouden van hun 
kant, voor zover ze dat nog niet hebben gedaan, Resolutie 1325 van de VN-veiligheidsraad
moeten ratificeren. Tegelijkertijd moeten ze voor de tenuitvoerlegging van deze resolutie 
zorgen door het opstellen van nationale actieplannen. Nauwere samenwerking en het 
uitwisselen van kennis tussen lokale vrouwenorganisaties en internationale ngo’s zal ook 
bijdragen aan de verbetering van de situatie. In de woorden van de conclusie van de 
internationale conferentie Women in conflict resolution, gehouden op 21 en 22 juni in 
Ljubljana in het Institutum Studiorum Humanitatis van de Ljubljana Hogeschool voor 
geesteswetenschappen: “De beste resultaten van de tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 
lijken te zijn geboekt in Kosovo, waar internationale organisaties en nationale 
vrouwenbewegingen hand in hand hebben gewerkt aan een strategie en bereikt hebben dat er 
strikte quota zijn ingesteld voor de nationale en lokale verkiezingen en dat politie en leger 
door trainingen meer bewust zijn gemaakt van de rechten en behoeften van vrouwen in de 
naoorlogse situatie.”

Het behoeft geen toelichting dat de mogelijkheid van toekomstige toetreding tot de EU een 
belangrijke motivatie is voor de kandidaat-lidstaten en de mogelijke kandidaat-lidstaten. 
Mensenrechten en vrouwenrechten zijn dan ook beslissende criteria waaraan in al deze landen 
voldaan moet worden. Tijdens het onderhandelingsproces moet het naleven van deze rechten 
nauwgezet gevolgd worden en er moeten tastbare resultaten bereikt zijn voordat een land kan 
toetreden. 

                                               
10 Meer informatie op: http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/
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