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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o položaju žensk na Balkanu
(2008/2119 (INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 6 in 49 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki jo je leta 1979 
sprejela Generalna skupščina Združenih narodov,

– ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1325 (2000) o ženskah, 
miru in varnosti,

– ob upoštevanju dela, ki ga je opravila dunajska konferenca o človekovih pravicah (1993), 
ki je potrdila človekove pravice in obsodila kršenje teh pravic v imenu kulture ali tradicije,

– ob upoštevanju bruseljske deklaracije o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej, 
ki je bila sprejeta 20. septembra 2002,

– ob upoštevanju poročil Komisije iz leta 2007 o napredku držav kandidatk in potencialnih 
kandidatk, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. oktobra 2007 z naslovom: Korak k odzivu 
EU na primere ranljivosti – zavzemanje za trajnostni razvoj, stabilnost in mir v težkih 
razmerah (KOM(2007)0643), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. marca 2008 z naslovom: Zahodni Balkan: 
okrepitev evropske perspektive – (KOM(2008)0127), 

– ob upoštevanju dejavnosti in poročila o napredku delovne skupine za enakost spolov, ki 
deluje v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo (2004),

– ob upoštevanju študije Položaj žensk v državah na Balkanu: primerjalna perspektiva, ki jo 
je v imenu Evropskega parlamenta opravila Marina Blagojević (Beograd, februar 2003),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. januarja 2004 o ženskah v jugovzhodni Evropi1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2005 o vlogi žensk v družbenih, 
gospodarskih in političnih dejavnostih2 v Turčiji in svoje resolucije z dne 13. februarja 
2007 o vlogi žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju v Turčiji3, 

                                               
1 UL C 104 E, 30.4.2004, str. 1070
2 UL C 287E, 6.7.2006, str. 385
3 UL C 287E, 29.11.2007, str. 174
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– ob upoštevanju sklepov mednarodne konference Ženske v reševanju konfliktov, ki je 
potekala 21. in 22. junija 2008 v Ljubljani na Institutum Studiorum Humanitatis –
Fakulteti za podiplomski humanistični študij,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2008),

1. meni, da zahteva nadaljevanje politične in gospodarske stabilizacije in vzpostavitev 
demokratičnih institucij v državah na Balkanu večjo zastopanost žensk (glede na to, da gre 
za nekaj več kot polovico prebivalcev);

2. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da zakoni in prakse glede enakosti spolov (institucionalni, 
finančni, človekovi) niso v celoti zagotovljeni; 

3. poudarja pomen enakih pravic in enakopravne zastopanosti žensk na trgu dela, ki so nujne 
za ekonomsko neodvisnost žensk in boj proti revščini, ki so ji ženske bolj izpostavljene 
kot moški;

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so ženske, ki jih je na trgu dela večinoma premalo, v večji 
meri zastopane na nekaterih (tradicionalno ženskih) delovnih mestih, kjer je njihov 
položaj, predvsem na podeželju, negotov; je zaskrbljen tudi zaradi razlik v plačah med 
spoloma in težav žensk pri ustanavljanju svojih podjetij;

5. poziva vlade držav na Balkanu, naj vzpostavijo pravni okvir za enako plačilo za oba spola, 
pomagajo ženskam pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja in v ta namen 
zagotovijo kakovostno, dostopno in finančno sprejemljivo otroško varstvo ter odpravijo 
ovire za žensko podjetništvo; 

6. poudarja pomen izobraževanja pri odpravi stereotipov, povezanih s spolom, in kulturnih 
stereotipov ter dejstvo, da sam izobraževalni sistem ne bi smel spodbujati stereotipnih 
vzorcev pri izbiri poklica;

7. opozarja na običajno nezadostno infrastrukturo zdravstvenega varstva predvsem na 
podeželju in poziva vlade, da zagotovijo redne preglede raka na materničnem vratu in 
dojkah pri ženskah ter HIV/aidsa, katerim so ženske bolj izpostavljene kot moški; 
poudarja pomen psihološke in zdravstvene rehabilitacije ženskih žrtev vojn;

8. meni, da žensk na Balkanu ne bi smeli več obravnavati kot vojnih žrtev, temveč kot 
akterje stabilizacije in reševanja sporov; poudarja, da lahko svojo vlogo izpolnijo šele, ko 
bodo enakovredno zastopane pri političnem in gospodarskem odločanju; poziva zadevne 
države, da v političnih strankah in nacionalnih parlamentih uporabijo kvote ter izvedejo 
pozitivne dejavnosti z namenom odstranitve „steklenega stropa“;

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sta družinsko nasilje in verbalna zloraba še vedno prisotna 
kljub nedavno vpeljanemu zakonodajnemu okviru v večini balkanskih držav; zato poziva 
zadevne države, da sprejmejo ukrepe za vzpostavitev zatočišč za žrtve in zagotovijo, da so 
organi pregona, pravne oblasti in javni uslužbenci bolj občutljivi na ta pojav;
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10. poudarja pomen kampanj za ozaveščanje v boju proti stereotipom, diskriminaciji (na 
podlagi spola, kulturne, na podlagi vere) in družinskemu nasilju ter za enakost spolov na 
splošno; ugotavlja, da bi te kampanje moralo dopolniti spodbujanje pozitivne slike skozi 
vzornice v medijih in oglaševanju, izobraževalnem gradivu in na internetu;

11. z odobravanjem sprejema nedavni razvoj zakonodajnega in institucionalnega okvira o 
enakih možnostih za ženske in moške v zadevnih državah; hkrati ponovno poudarja, da so 
potrebni strogi ukrepi, ki bodo omogočili polno izvajanje teh določb v praksi;

12. poziva Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, da ratificira zgoraj omenjeno 
resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1325 (2000); nadalje poziva države, ki so 
resolucijo že ratificirale, da pripravijo nacionalne načrte za izvajanje;

13. poziva Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Republiko Moldavijo, da 
podpišeta in ratificirata Konvencijo Združenih narodov o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk iz leta 1979;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so države Balkana v trgovanju z ljudmi države izvora ter da 
so ženske in otroci na splošno žrtve trgovanja; poudarja, da so enakost spolov, boj proti 
feminizaciji revščine, ukrepi proti korupciji in ekonomska neodvisnost žensk bistveni za 
preprečevanje trgovanja in zaščito morebitnih žrtev;

15. poudarja pomen nevladnih organizacij in ženskih organizacij pri ugotavljanju težav žensk 
in iskanju ustreznih rešitev; spodbuja delovanje teh nevladnih organizacij in predlaga 
izmenjavo najboljših praks na področju enakosti spolov med zadevnimi državami kot tudi 
z evropskimi mrežami nevladnih organizacij;

16. poziva Komisijo, naj natančno spremlja in si prizadeva za izpolnitev kopenhagenskih 
meril predvsem v povezavi z enakimi možnostmi za ženske in moške ter pravicami žensk 
v državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah; poziva države kandidatke in 
potencialne kandidatke na Balkanu, da svojo zakonodajo na področju boja proti 
diskriminaciji in enakosti spolov uskladijo s pravnim redom Skupnosti glede na možni 
pristop v prihodnosti;  

17. poudarja, da so romske ženske – poleg muslimanskih žensk, kjer so manjšina – žrtve 
večplastne diskriminacije (verske, etnične, zaradi spola) in so bolj občutljive na revščino 
in socialno izključenost, zato je za reševanje teh vprašanj treba pripraviti celosten pristop;

18. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da obstajajo pomanjkljivi statistični podatki in kazalniki, ki bi 
pomagali pri oceni položaja žensk na Balkanu;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic in zadevnih držav kandidatk ter potencialnih kandidatk.
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OBRAZLOŽITEV

Namen poročila je oceniti vprašanja glede enakosti spolov in položaj žensk, ki živijo na 
Balkanu. Poročilo je geografsko osredotočeno na države kandidatke (Hrvaška in Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija 4 ) in potencialne kandidatke (Albanija, Bosna in 
Hercegovina, Črna gora, Srbija, Kosovo v skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN 1244).
Te države so se v zadnjih dveh desetletjih srečale z nekaterimi dramatičnimi spremembami. 
Poročilo ne obravnava preteklih dogodkov, ampak se osredotoča na sedanje težave, povezane 
s položajem žensk; današnji položaj pa je treba pregledati v luči zgodovine. Zaznamovale so 
jo vojne, etnični konflikti, politična in gospodarska preobrazba, vzpostavitev novih držav 
(tudi šele pred kratkim), migracije itd. 

Proces demokratične stabilizacije poteka, toda veliko je še treba narediti. V ta namen je 
potrebna zastopanost žensk. Ženske lahko imajo vodilno vlogo pri demokratizaciji in 
stabilizaciji regije le, če imajo zagotovljene enake možnosti in priložnosti. Žal pa v zgoraj 
navedenih državah temu trenutno ni tako.

V teh državah je zelo težko oceniti enakost spolov, saj zanesljivi in posodobljeni podatki niso 
na voljo. Seveda obstaja nekaj izjem od pravila5, toda v večini primerov so razpoložljivi 
podatki zastareli. Poročilo zajema naslednja skrb zbujajoča področja, ki se zdijo najbolj 
problematična glede pravic žensk in vprašanj enakosti spolov.

Ženske na trgu dela

Ključni dejavnik pri enakosti spolov je ekonomska neodvisnost žensk. Ženske bi morale imeti 
enak dostop do trga dela in kakovostnih delovnih mest. V vseh navedenih državah se z 
brezposelnostjo srečuje več žensk kot moških. To ne pomeni, da ženske ne delajo – ravno 
nasprotno, delati morajo na „neformalnem“ trgu dela in opravljati neprijavljeno delo, 
vključujoč gospodinjska opravila, skrb za starejše ljudi in otroke.
Poleg tega so celo formalno zaposlene ženske bolj občutljive na slabe delovne razmere in 
brezposelnost. To pa zato, ker večinoma delajo v sektorjih, ki so tradicionalno bolj „ženski“, 
ta delovna mesta pa so manj plačana in varna. Poleg tega na vsakem delu trga dela obstajajo 
razlike v plačah med spoloma, kar pomeni, da ženske za enako delo zaslužijo manj od svojih 
moških kolegov. (Razlika v plačah se razlikuje med državami – v Sloveniji znaša 9 %, veliko 
večja pa je v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji in Srbiji, a podatki se ne zbirajo 
ustrezno in niso na voljo.)

                                               
4 Tudi Turčija sodi v ta kontekst; ker pa so poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (INI 2004/2215 
in INI 2006/2214 Emine Bozkurt) podrobno obravnavala to tematiko, je poročevalka tukaj ni vključila. 
5  Nekaj primerov: Hrvaška: Kakovost življenja na Hrvaškem: ključne ugotovitve nacionalne raziskave 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf; Bosna in Hercegovina: Helsinški odbor za 
človekove pravice v Bosni in Hercegovini: poročilo o statusu človekovih pravic v Bosni in Hercegovini, analiza 
za obdobje od januarja do decembra 2007; http://www.bh-
hchr.org/Reports/Report%20on%20the%20status%20of%20HR%20for%202007.doc; Republika Hrvaška –
Centralni statistični urad: ženske in moški na Hrvaškem 2007; ženske in moški v Federaciji Bosne in 
Hercegovine 2006; Črna gora: http://www.monstat.cg.yu/EngPublikacije.htm
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Vlade bi morale zagotoviti, da obstoječa zakonodaja na področju boja proti diskriminaciji 
in/ali enakosti spolov zagotavlja enake možnosti za ženske in moške glede dostopa do trga 
dela. Zgolj zakonodajni okvir ne zadostuje, zakone je treba ustrezno izvajati in spoštovati. 
Poročevalka pozdravlja sprejem zakonov na področju enakosti spolov, boja proti nasilju in 
diskriminaciji6 v številnih državah regije v zadnjih petih letih, ki so pomemben pozitiven 
prispevek. 
Drug pomemben vidik, ki ga je treba upoštevati glede žensk na trgu dela, je usklajevanje 
zasebnega in poklicnega življenja. Moški in ženske morajo skupaj opravljati naloge varstva 
otrok in moške je treba pri tem spodbujati. Obstaja velika potreba po kakovostnem, 
dostopnem in finančno sprejemljivem otroškem varstvu. Razpoložljivost takšnih institucij se 
razlikuje od države do države. Položaj je na splošno slabši na podeželju, kjer nezadostna 
razpoložljivost socialnih storitev (vključno z otroškim varstvom) pomeni večje breme za 
ženske. Doseganje barcelonskih ciljev je zaželeno7, pomembna pa je močna zavezanost v tej 
smeri.

Boj proti stereotipom
Stereotipi in negativna podoba žensk slednjim – poleg zakonodajnih ovir – onemogočata, da 
bi imele koristi od enakih možnosti. Ta podoba je v družbi globoko zakoreninjena in je včasih 
okrepljena s kulturnimi razlikami ter etnično in/ali rasno diskriminacijo. V večini teh držav se 
ljudje srečujejo s takšnim odnosom v šoli (izobraževalno gradivo), medijih (televizija, knjige, 
časopisi, radio) in na internetu. 

Za ponovno oblikovanje javnega mnenja so potrebne kampanje za ozaveščanje. Morali bi 
začeti že v mladosti – izobraževalno gradivo v šoli bi moralo spodbujati bolj pozitiven videz 
žensk: delovne, neodvisne in enakopravne moškim. To je posebej pomembno za odpravo 
stereotipov pri vzorcih poklicnih poti in feminizaciji nekaterih delovnih mest.

Tudi v medijih in na internetu bi morali slediti enaki poti. Pozitiven zgled daje Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija, kjer je bila takoj po sprejetju sedanje nacionalne 
strategije za informacijsko družbo izvedena študija, s katero bi naj pridobili informacije in 
povečali ozaveščenost o razsežnosti spolov na področju informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij. Analizo je naročila in financirala ženska nevladna organizacija iz Nekdanje 
jugoslovanske republike Makedonije 8  Akcija Zdruzenska. Pomemben zgled je na 
izobraževalni ravni dala Albanija, kjer univerza v Tirani ponuja magistrski program o 
enakosti spolov in razvoju (od leta 2006)9.

                                               
6 Nekaj primerov: Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: zakon o enakih možnostih žensk in moških iz 
leta 2006, spremembe kazenskega zakonika v letu 2004, povezane s kazenskimi dejanji zoper spolno svobodo, 
akcijski načrt za enakost spolov 2007–2012; Črna gora: zakon o enakosti spolov iz leta 2007; Bosna in 
Hercegovina: zakon o enakosti spolov iz leta 2003, vzpostavitev centra za enakost spolov leta 2005; Srbija: ni 
predpisov v zvezi z enakostjo spolov, obstaja pa center za enakost spolov in raziskovanje etničnosti; Hrvaška: 
nov zakon o enakosti spolov je bil sprejet 15. julija 2008, 2003: vzpostavitev funkcije varuha za enakost spolov; 
Albanija: zakon o enakosti spolov iz leta 2004
7 Evropski svet je marca 2002 v Barceloni poudaril pomembnost varstva otrok v smislu rasti in enakih možnosti, 
pri čemer je pozval države članice, naj „odpravijo tiste ovire, ki ženske odvračajo od udeležbe na trgu dela in si 
ob upoštevanju povpraševanja po otroških varstvenih ustanovah in v skladu z nacionalnimi vzorci zagotavljanja 
otroškega varstva prizadevajo, da bi do leta 2010 zagotovile otroško varstvo najmanj za 90 % predšolskih otrok, 
starih 3 ali več let in šoloobveznih otrok ter najmanj za 33 % otrok, starih manj kot tri leta“.
8 Vir: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/
9 Več informacij: http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/
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Zdravje žensk
V večini balkanskih držav, ki so proučene v tem poročilu, je prehod političnega in 
gospodarskega sistema poslabšal javni preventivni zdravstveni sistem in ponujene storitve. V 
številnih primerih je to posledica neustrezne privatizacije. 

Obstajajo bolezni, na katere so ženske posebej občutljive (rak na materničnem vratu in 
dojkah). Potrebni so redni presejalni pregledi za te bolezni. V nekaterih državah so to 
ugotovili (na primer v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji), še vedno pa ni 
ustreznega javnega financiranja. Več informacij bi bilo treba zagotoviti o spolno prenosljivih 
boleznih. Posebno pozornost je treba nameniti psihološki in fizični rehabilitaciji žensk, ki so 
bile med vojno ali etničnimi konflikti žrtve spolnega nasilja in zlorabe. 

Ženske pri odločanju
Na ženske ne bi smeli več gledati samo kot na žrtve vojn in konfliktov. Lahko so akterji miru 
in stabilizacije. Da bi k temu prispevale, morajo biti na položajih za odločanje v političnih in 
gospodarskih krogih. Cilj na politični ravni bi moral biti enakopravna vključenost žensk in 
zastopanost v političnih strankah, nacionalnih parlamentih in vladah. To bi lahko dosegli s 
kvotami.

Uporaba kvot v zasebnem sektorju morda ni učinkovita rešitev. Več žensk mora biti na 
vodilnih položajih in ne smejo biti omejene samo na poslovodne položaje. Vlade morajo 
zagotoviti pravilno izvajanje obstoječe zakonodaje in obsoditi pojav „steklenega stropa“. 
Ženske ne smejo biti izključene iz skupine kandidatov za zasedbo odgovornih položajev, ki 
predvidevajo sprejemanje ekonomskih odločitev.
 Ženske bi morale imeti priložnost do zastopanja interesov žensk na višji ravni; izkušnje 
kažejo, da direktorice bolje razumejo težave žensk in so pripravljene predlagati prilagodljive 
delovne pogoje, ki bi pomagali ženskam pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

Nasilje nad ženskami
Za nasilje nad ženskami in družinsko nasilje bi morala obstajati nična strpnost, ki pa ne sme 
biti omejena zgolj na zakonodajne ukrepe. Zakone je treba ustrezno izvajati; organizirati je 
treba kampanje za ozaveščanje; zagotoviti je treba usposabljanja za ozaveščanje javnih 
uslužbencev in policistov o nasilju nad ženskami in družinskem nasilju.  Nadaljnji 
nepogrešljivi element je vzpostavitev zatočišč za žrtve.

Odličen primer za to je nacionalna kampanja za preprečevanje nasilja na podlagi spola Centra 
za izobraževanje, svetovanje in raziskave (CESI). Center za izobraževanje, svetovanje in 
raziskave (CESI) je v sodelovanju z Open Media Group (OMG) leta 2007 začel izvajati 
nacionalno kampanjo za preprečevanje nasilja na podlagi spola. Njen cilj je ozaveščati 
mlade o tej težavi in preprečiti nasilje na podlagi spola. Kampanja vključuje raziskavo nasilja 
na podlagi spola med mladoletniki, medijsko kampanjo, izobraževalne seminarje za 
srednješolske učitelje, javne razprave, predstavitve del, ki so jih ustvarili mladi, zagovarjanje 
in dejavnosti javnega reda.10

Trgovina z ljudmi
Trgovina z ljudmi, predvsem z ženskami in otroki, je svetovni pojav. Boj proti trgovini se 
mora po eni strani osredotočati na organizirani kriminal, po drugi pa na odpravljanje 
poglavitnih vzrokov trgovanja.  Slednje vključuje zagotavljanje pravic žensk in njihovo 
                                               
10 Več informacij: http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/
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ekonomsko neodvisnost. Ženske brez delovnega mesta in stabilnega dohodka lahko hitro 
postanejo žrtve trgovanja (za prisilno prostitucijo, prisilno delo ali prisilno odstranitev 
organov). Zato sta enak dostop žensk do trga dela in njihova popolna vključenost nanj 
izjemnega pomena.

Da bi se položaj žensk na Balkanu izboljšal in rešitve našle, je pomembno posredovanje 
Evropske unije. Države na Balkanu morajo ratificirati resolucijo Varnostnega sveta Združenih 
narodov 1325, če je še niso, hkrati pa bi jo morale izvesti z oblikovanjem nacionalnih 
akcijskih načrtov. K izboljšanju položaja lahko prispeva tudi nadaljnje sodelovanje in 
izmenjava najboljših praks med lokalnimi organizacijami žensk in mednarodnimi nevladnimi 
organizacijami. V sklepih mednarodne konference Ženske v reševanju konfliktov, ki je 
potekala 21. in 22. junija 2008 v Ljubljani na Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteti za 
podiplomski humanistični študij so zapisali: „Zdi se, da so najboljši rezultati pri izvajanju 
resolucije 1325 na Kosovu, kjer so mednarodne agencije in nacionalno gibanje žensk 
sodelovale pri večplastni strategiji in dosegle sprejetje predpisov za kvote za nacionalne in 
lokalne volitve ter bile uspešne pri usposabljanju in ozaveščanju policije in vojske o 
človekovih pravicah in potrebah žensk v razmerah po konfliktu.“

Ni treba posebej poudarjati, da je možnost prihodnjega pristopa k EU velika motivacija za 
države kandidatke in potencialne kandidatke. Zato so človekove pravice in pravice žensk 
ključni pogoj, ki ga morajo izpolniti vse omenjene države. Med pogajanji je potrebno skrbno 
spremljanje, pred pristopom pa morajo biti doseženi oprijemljivi rezultati.
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