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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kvinnornas situation på Balkan
(2008/2119(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 6 och 49 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 
som antogs av FN:s generalförsamling 1979,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och 
säkerhet,

– med beaktande av arbetet vid Wienkonferensen om mänskliga rättigheter (1993) som 
bekräftar de mänskliga rättigheterna och fördömer brott som begås mot dessa i kulturens 
och traditionens namn,

– med beaktande av Brysseldeklarationen om förebyggande åtgärder och kamp mot 
människohandel, som antogs den 20 september 2002,

– med beaktande av kommissionens lägesrapport från 2007 om kandidatländerna och de 
potentiella kandidatländerna, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 oktober 2007 ”EU:s hantering 
av instabila situationer – insatser för hållbar utveckling, stabilitet och fred i svåra 
förhållanden” (KOM(2007)0643) 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2008 ”Västra Balkan: ökade 
utsikter till EU-medlemskap” (KOM(2008)0127), 

– med beaktande av verksamheten i arbetsgruppen för jämlikhetsfrågor inom ramen för 
stabilitetspakten för sydöstra Europa och lägesrapporten från denna arbetsgrupp (2004),

– med beaktande av den studie som genomförts av Marina Blagojević för 
Europaparlamentets räkning om kvinnors situation i länderna på Balkan – ett jämförande 
perspektiv (Belgrad, februari 2003),

– med beaktande av parlamentets resolution av den 22 april 2004 om kvinnor i sydöstra 
Europa1,

– med beaktande av parlamentets resolution av den 6 juli 2005 om kvinnors roll i sociala, 
ekonomiska och politiska aktiviteter i Turkiet2 och parlamentets resolution av 

                                               
1 EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 1070.
2 EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 385.
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den 13 februari 2007 om kvinnors roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet i 
Turkiet1,

– med beaktande av slutsatserna från den internationella konferensen om kvinnor och 
konfliktlösning, som hölls den 21–22 juni 2008 vid Institutum Studiorum Humanitatis i 
Ljubljana, Ljubljanas forskarutbildning för humaniora,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-.../2008), och av följande skäl:

1. Europaparlamentet anser att den fortsatta politiska och ekonomiska stabiliseringen och 
skapandet av demokratiska institutioner i länderna på Balkan kräver att kvinnor deltar 
aktivt (eftersom de utgör lite över halva befolkningen).

2. Europaparlamentet noterar med oro att lagar för jämställdhet och praxis (institutionell, 
ekonomisk och mänsklig) inte garanteras fullt ut.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att kvinnor har lika rättigheter och deltar lika 
mycket på arbetsmarknaden, vilket är oumbärligt för kvinnors ekonomiska oberoende och 
deras kamp mot fattigdom, som kvinnor är mer utsatta för än män.

4. Europaparlamentet noterar med oro att kvinnor, även om de i stort är underrepresenterade 
på arbetsmarknaden, är överrepresenterade inom vissa (traditionellt sett kvinnliga) yrken 
där deras situation, speciellt på landsbygden, är osäkrare. Parlamentet oroas även av 
löneskillnaderna som finns mellan könen och att kvinnor har svårt att starta egna företag.

5. Europaparlamentet uppmanar regeringarna i länderna på Balkan att skapa ett rättsligt 
ramverk för lika lön för båda könen, att hjälpa kvinnor att få privatlivet att gå ihop med 
arbetslivet och att tillhandahålla lättillgänglig och överkomlig barnomsorg av god kvalitet 
och att dessutom ta bort hinder som hämmar kvinnligt nyföretagande.

6. Europaparlamentet betonar att utbildning är viktigt för att få slut på könsrelaterade och 
kulturella stereotyper och att utbildningssystemet inte bör främja stereotypa mönster i 
yrkesval.

7. Europaparlamentet påpekar den oftast otillräckliga infrastrukturen för hälsovård, speciellt 
på landsbygden och uppmanar regeringarna att garantera regelbunden kontroll av kvinnor 
för livmodershals- och bröstcancer, samt för hiv/aids, som kvinnor är mer utsatta för än 
män. Parlamentet betonar vikten av psykisk och medicinsk rehabilitering av kvinnliga 
krigsoffer.

8. Europaparlamentet anser att kvinnor på Balkan inte längre endast får ses som krigsoffer 
utan snarare som aktörer för stabilisering och konfliktlösning. Parlamentet framhåller att 
de bara kan uppfylla denna roll när de är jämbördigt representerade i politiska och 

                                               
1 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 174.
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ekonomiska beslutsfattande positioner. Parlamentet uppmanar de berörda länderna att 
införa kvoter för politiska partier och nationella församlingar och att tillämpa positiv 
särbehandling för att få bort glastaket.

9. Europaparlamentet noterar med oro att trots det rättsliga ramverk som nyligen upprättades 
i de flesta av länderna på Balkan förekommer fortfarande våld i hemmet och verbal 
misshandel. På grund av detta uppmanar parlamentet de berörda länderna att vidta 
åtgärder för att skapa fristäder för offren och garantera att brottsbekämpande institutioner, 
rättsliga myndigheter och tjänstemän i den offentliga sektorn får ökad förståelse för denna 
företeelse.

10. Europaparlamentet betonar vikten av kampanjer för att öka medvetenheten i kampen mot 
stereotyper, diskriminering (på grund av kön, kultur eller religion), våld i hemmet och för 
jämställdhet i stort. Parlamentet noterar att dessa kampanjer bör kompletteras genom att 
främja kvinnliga förebilder i media, reklam, utbildningsmaterial och på Internet.

11. Europaparlamentet välkomnar att det rättsliga och institutionella ramverket för lika 
möjligheter för kvinnor och män har genomgått en utveckling på senare tid i de berörda 
länderna. Samtidigt upprepar parlamentet att det krävs kraftfulla åtgärder för att dessa 
bestämmelser till fullo kan tillämpas i praktiken.

12. Europaparlamentet uppmanar f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att ratificera FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 (2000) som nämndes ovan och uppmanar dessutom de 
länder som redan har ratificerat resolutionen att förbereda nationella genomförandeplaner.

13. Europaparlamentet uppmanar f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Moldavien att 
underteckna och ratificera FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor.

14. Europaparlamentet noterar med oro att länderna på Balkan är ursprungsländer för 
människohandeln och att det i regel är kvinnor och barn som faller offer för denna handel. 
Parlamentet betonar att jämställdhet, kampen mot feminiseringen av fattigdom, åtgärder 
mot korruption och kvinnors ekonomiska självständighet är grundförutsättningar för att 
förebygga människohandel och skydda potentiella offer.

15. Europaparlamentet betonar att icke-statliga organisationer och kvinnoorganisationer gör 
betydelsefulla insatser för att identifiera vilka problem kvinnor kan ställas inför och hitta 
lämpliga lösningar. Parlamentet uppmuntrar dessa icke-statliga organisationers arbete och 
föreslår att de inblandade länderna utbyter bästa metoder för att uppnå jämställdhet både 
inbördes och med nätverken för europeiska icke-statliga organisationer.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga kontrollera och kräva att 
Köpenhamnskriterierna uppfylls, särskilt vad gäller lika möjligheter för kvinnor och män 
samt kvinnors rättigheter i kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna. 
Parlamentet uppmanar kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna på Balkan att 
harmonisera lagstiftningen mot diskriminering och jämställdhetslagstiftningen med 
gemenskapens regelverk med tanke på en eventuell framtida anslutning.
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17. Europaparlamentet betonar att förutom muslimska kvinnor utsätts även romska kvinnor i 
regioner där de utgör en minoritet för flerfaldig diskriminering (på grund av ras, etnicitet 
och kön) och är alltså mer utsatta för fattigdom och socialt utanförskap. En helhetsstrategi 
bör utvecklas för att lösa dessa problem.

18. Europaparlamentet noterar med oro bristen på uppdaterad statistik och indikatorer, vilket 
skulle underlätta bedömningen av kvinnors situation på Balkan.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas, och de berörda kandidatländernas och de 
potentiella kandidatländernas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Målet med detta betänkande är att utvärdera könsrelaterade frågor och situationen för kvinnor 
på Balkan. Geografiskt fokuseras detta betänkande på kandidatländerna (Kroatien och 
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien1) och de potentiella kandidatländerna (Albanien, 
Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien samt Kosovo enligt FN:s säkerhetsråds 
resolution 1244).

Dessa länder har genomgått en del dramatiska förändringar de senaste 20 åren. Betänkandet 
behandlar inte det förgångna utan fokuserar på nuvarande problem i kvinnors situation, men 
dagens situation bör undersökas i ljuset av det förflutna. Regionen är märkt av krig, etniska 
konflikter, politisk och ekonomisk förvandling, uppbyggnad av nya länder (även mycket 
nyligen), utvandring etc. 

Processen av demokratisk stabilisering är på gång men det finns fortfarande mycket kvar att 
göra på området. För att detta ska uppnås är det nödvändigt att kvinnor är delaktiga. Kvinnor 
kan spela en ledande roll i regionens demokratiserings- och stabiliseringsprocessen om de 
bara ges samma möjligheter som män. För tillfället verkar tyvärr inte detta vara fallet i de 
ovan nämnda länderna.

Det är väldigt svårt att utvärdera jämställdheten i dessa länder eftersom det inte finns någon 
tillgång till pålitlig och uppdaterad statistik. Det finns självfallet några undantag från regeln2, 
men i de flesta fall är tillgänglig information inaktuell. Betänkandet täcker följande kritiska 
områden, vilka verkar vara de mest problematiska för frågor som rör kvinnors rättigheter och 
jämställdhet.

Kvinnor på arbetsmarknaden

Kvinnors ekonomiska självständighet är en avgörande faktor för jämställdhet. Kvinnor bör ha 
lika tillgång till arbetsmarknaden och kvalitetsarbeten som män. I alla nämnda länder är fler 
kvinnor än män arbetslösa. Det innebär inte att kvinnor inte arbetar. De är tvärtom tvungna att 
arbeta inom den ”informella” arbetsmarknaden och utföra odeklarerat arbete som t.ex. 
hushållssysslor och vård av äldre och barn.

Även kvinnor med formell utbildning är mer sårbara för dåliga arbetsvillkor och arbetslöshet. 
Detta beror på att de flesta arbetar inom sektorer som traditionellt ses som kvinnliga och dessa 
arbeten är sämre betalda och mindre säkra. Dessutom finns det överallt på arbetsmarknaden 
löneskillnader mellan könen, vilket innebär att kvinnor tjänar mindre för samma arbete än 
deras manliga kollegor. (Löneskillnaderna mellan könen varierar mellan länderna från 
                                               
1 Här skulle även Turkiet passa in men eftersom jämställdhetsutskottets betänkanden (2004/2215(INI) och 
2006/2214(INI) av Emine Bozkurt) behandlade detta tog inte föredragaren med det här. 
2 Några exempel: Kroatien: Livskvaliteten i Kroatien: Viktiga slutsatser i nationella undersökningar 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf; Bosnien och Hercegovina: 
Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter i Bosnien och Hercegovina: Rapport om läget för mänskliga 
rättigheter i Bosnien och Hercegovina, analys för januari–december 2007: http://www.bh-
hchr.org/Reports/Report%20on%20the%20status%20of%20HR%20for%202007.doc; Kroatien – statistiska 
centralbyrån: Kvinnor och män i Kroatien 2007, Kvinnor och män i Bosnien och Hercegovina 2006; 
Montenegro: http://www.monstat.cg.yu/EngPublikacije.htm
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nio procent i Slovenien till mycket mer i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och 
Serbien, men statistiken är antingen inte tillräknelig eller tillgänglig.)

Regeringarna bör garantera att befintlig lagstiftning mot diskriminering och/eller 
jämställdhetslagstiftning garanterar lika möjligheter för kvinnor och män vad gäller tillgång 
till arbetsmarknaden. Det rättsliga ramverket räcker inte på egen hand. Lagar bör tillämpas 
ordentligt och respekteras. Föredraganden lovordar att många länder i regionen har antagit 
lagar om jämställdhet, mot våld och diskriminering1 under de senaste fem åren och ser det 
som en verkligt positiv utveckling.

En annan viktig aspekt som man måste ta hänsyn till när det gäller kvinnor på 
arbetsmarknaden är deras svårighet att få privatlivet att gå ihop med arbetslivet. Män och 
kvinnor måste dela på ansvaret för barnen och män bör uppmuntras att ta ansvar. Dessutom 
finns ett stort behov av tillgänglig och överkomlig barnomsorg av god kvalitet. Tillgången av 
sådan barnomsorg varierar från land till land. Oftast är situationen värre på landsbygden, där 
den otillräckliga tillgången av sociala tjänster (inklusive barnomsorg) blir en extra börda för 
kvinnor. Det är önskvärt att försöka uppnå Barcelonamålen2, i alla fall krävs stora åtaganden i 
den riktningen.

Kampen mot stereotyper
Förutom rättsliga hinder gör stereotyper och negativa bilder av kvinnor det omöjligt för dem 
att dra nytta av lika möjligheter. Dessa bilder är djupt rotade i samhället och förstärks ibland 
av kulturella skillnader, etnisk diskriminering och/eller rasdiskriminering. I de flesta av dessa 
länder möter människor de här attityderna i skolan (läromedel), genom media (tv, böcker, 
tidningar och radio) och på Internet.

Det behövs kampanjer för att öka medvetenheten och ändra på den allmänna uppfattningen. 
Detta bör starta i tidig ålder, t.ex. bör läromedel i skolan grundlägga en mer positiv bild av 
kvinnor som arbetar, är självständiga och jämställda med män. Detta är särskilt viktigt för att 
utplåna stereotypa yrkesval och feminiseringen av vissa arbeten.

Detsamma bör göras inom media och på Internet. Ett positivt exempel kan vi se i f.d. 
jugoslaviska republiken Makedonien där det, direkt efter godkännandet av den nuvarande 
nationella strategin för informationssamhället, gjordes en undersökning för att samla in 
information och öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor inom informations- och 
kommunikationstekniken. Analysen beställdes och finansierades av Akcija Zdruzenska, en 
icke-statlig organisation för kvinnor från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien3. På 
                                               
1 Några exempel: f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: 2006 års lag om lika möjligheter för kvinnor och 
män, ändringar i strafflagen för brott mot sexuella friheten 2004, jämställdhetsplaner (Gender Action Plan 
20072012); Montenegro: 2007 års lag om jämställdhet; Bosnien och Hercegovina: 2003 års lag om 
jämställdhet, bildandet av ett jämställdhetscentrum 2005; Serbien: ingen jämställdhetslagstiftning, men det finns 
ett jämställdhets- och etnicitetsforskningscentrum; Kroatien: en ny jämställdhetslag antogs den 15 juli 2008, 
skapandet av en ombudsperson för jämställdhetsfrågor 2003; Albanien: 2004 års jämställdhetslag.
2 I mars 2002 erkände Europeiska rådet i Barcelona vikten av barnomsorg i termer av tillväxt och lika 
möjligheter och uppmanade medlemsstaterna att ”undanröja hinder för kvinnor att börja förvärvsarbeta och ha 
som mål att det, med hänsyn till efterfrågan på barnomsorgsmöjligheter och i enlighet med nationella mönster, 
senast 2010 skall finnas barnomsorg för minst 90 % av barnen mellan tre år och den obligatoriska skolåldern 
och för minst 33 % av barnen under tre år”.
3 Källa: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/
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utbildningsnivån är Albanien ett utmärkt exempel där Tiranas universitet erbjuder en 
masterutbildning om genusfrågor och utveckling (från 2006)1.

Kvinnors hälsa
I de flesta av länderna på Balkan som detta betänkande behandlar försämrades det offentliga 
förebyggande hälsosystemet och den vård som erbjöds under förändringen av det politiska 
och ekonomiska systemet. I många fall berodde detta på olämpliga privatiseringar.

Det finns sjukdomar som kvinnor är särskilt utsatta för (livmoderhals- och bröstcancer). Det 
krävs regelbundna kontroller för dessa sjukdomar. I vissa länder (t.ex. f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien) har detta erkänts, men det saknas fortfarande lämplig officiell 
finansiering. Det bör tillhandahållas mer information om sexuellt överförbara sjukdomar. 
Psykisk och fysisk rehabilitering av kvinnor som har varit offer för sexuellt våld och sexuella 
övergrepp under krig eller etniska konflikter bör särskilt uppmärksammas.

Kvinnor i beslutsfattande ställning
Kvinnor bör inte längre endast ses som offer för krig och konflikter. De kan vara aktörer för 
fred och stabilisering. För att medverka till detta måste de inneha beslutsfattande ställningar 
inom både det politiska och ekonomiska området. Mer specifikt bör målet på den politiska 
nivån vara att kvinnor medverkar och är representerade i samma grad inom politiska partier, 
nationella församlingar och regeringar. Detta bör uppnås genom kvotering.

I den privata sektorn är kanske kvotering inte någon möjlig lösning. Men fler kvinnor bör vara 
i ledande ställning. De bör inte begränsas till chefsställningar. Regeringar måste garantera att 
nuvarande lagstiftning tillämpas korrekt och de bör fördöma glastakfenomenet. Kvinnor bör 
på inget sätt utestängas från ekonomiska beslutsfattande ställningar med ansvar. Kvinnor bör 
ha möjlighet att representera kvinnors intressen på högre nivå. Erfarenhet visar att kvinnliga 
högsta chefer visar större förståelse för kvinnors problem och är mer villiga att föreslå flexibla 
arbetsvillkor som skulle hjälpa kvinnor att hitta balans mellan arbets- och familjelivet.

Våld mot kvinnor
Det bör råda nolltolerans mot våld mot kvinnor och våld i hemmet och detta bör inte endast 
gälla rättsliga åtgärder. Lagar bör tillämpas ordentligt och dessutom bör det organiseras 
kampanjer för att öka medvetenheten och anordnas utbildningar av statstjänstemän och poliser 
för att göra dem medvetna om våld mot kvinnor och våld i hemmet. Skapandet av fristäder för 
offer är en annan oumbärlig pusselbit.

Ett enastående exempel på detta är det kroatiska centrumet för utbildning, rådgivning och 
forskning (CESI) som drivit en nationell kampanj för att förhindra könsrelaterat våld. CESI
inledde 2007 i samarbete med OMG en nationell kampanj för att förhindra könsrelaterat våld. 
Kampanjen syftar till att öka medvetenheten blad ungdomar om detta problem och förhindra 
könsrelaterat våld. Kampanjen inkluderar forskning om könsrelaterat våld bland ungdomar, 
en mediekampanj, utbildningsseminarier för gymnasielärare, offentliga debatter, presentation 
av unga människors arbeten, förespråkande verksamhet och offentliga politiska aktiviteter.2

                                               
1 Mer information: http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/
2 Mer information: http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/
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Människohandel
Människohandel, särskilt med kvinnor och barn, är en global företeelse. Kampen mot den bör 
dels koncentreras på organiserad brottslighet, dels på att avlägsna huvudorsakerna till 
människohandel. Detta innebär att kvinnors rättigheter och ekonomiska självständighet måste 
garanteras. Kvinnor utan arbete och regelbunden inkomst faller lätt offer för människohandel 
(tvångsprostitution, tvångsarbete och tvångsavlägsnande av organ). Därför är kvinnors lika 
tillgång och fulla integration på arbetsmarknaden är av yttersta vikt.

EU:s ingripande är mycket viktigt för att förbättra situationen för kvinnor på Balkan och för 
att hitta lösningar. Länderna på Balkan bör å sin sida ratificera FN:s säkerhetsråds 
resolution 1325 om de inte redan har gjort det och på samma gång bör de sträva efter att 
tillämpa den genom att utarbeta nationella handlingsplaner. Ytterligare samarbete och utbyte 
av bästa åtgärder bland lokala kvinnoorganisationer och internationella icke-statliga 
organisationer kan även medverka till att situationen förbättras. Slutsatserna från den 
internationella konferensen om kvinnor och konfliktlösning, som hölls den 21–22 juni 2008 
vid Institutum Studiorum Humanitatis i Ljubljana, Ljubljanas forskarutbildning för 
humaniora, visar att Kosovo verkar ha uppnått de bästa resultaten när det gäller tillämpningen 
av resolution 1325. Internationella organisationer och nationella kvinnorörelser har där arbetat 
hand i hand i en varvad strategi och de har även lyckats driva igenom en stark 
kvoteringslagstiftning för nationella och lokala val. Dessutom utbildas polisen och armén för 
att bli mer medvetna om kvinnors rättigheter och behov i den situation som uppstått efter 
tidigare konflikter.

Det behöver inte ens sägas att en möjlig anslutning till EU är en enorm motivation för både 
kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna. Därför är mänskliga rättigheter och 
kvinnors rättigheter grundförutsättningar som bör tillgodoses i alla dessa länder. Länderna bör 
noga granskas under förhandlingsprocessen och påtagliga resultat bör uppnås före 
anslutningen.
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