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Kvindernes situation på Balkan 

Europa-Parlamentets beslutning af 4. december 2008 om kvindernes situation på Balkan 
(2008/2119(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til EU-traktatens artikel 6 og 49,

- der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

- der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder (CEDAW), vedtaget af FN's generalforsamling af 18. december 1979,

- der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) af 31. oktober 2000 om 
kvinder, fred og sikkerhed,

- der henviser til Wienerklæringen fra FN's verdenskonference om menneskerettigheder 
(1993), der bekræfter menneskerettighederne og fordømmer krænkelser af disse 
rettigheder under påberåbelse af kultur eller traditioner,

- der henviser til Bruxelleserklæringen om forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel, vedtaget den 20. september 2002,

- der henviser til Kommissionens statusrapporter fra 2007 om kandidatlandenes og de 
potentielle kandidatlandes fremskridt og den tilhørende meddelelse fra Kommissionen af 
6. november 2007 med titlen "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2007-2008" 
(KOM(2007)0663), 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2007 med titlen: "EU's respons 
på struktursvaghed - EU's bestræbelser på at fremme udvikling, fred og stabilitet i 
vanskelige situationer" (KOM(2007)0643), 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2008 med titlen: "Det vestlige 
Balkan: en forbedring af det europæiske perspektiv" (KOM(2008)0127), 

- der henviser til rapporten om aktiviteter og fremskridt fra Gender Task Forcen, som 
fungerer under stabilitetspagten for Sydøsteuropa (2004),

- der henviser til den sammenlignende undersøgelse om kvindernes situation i 
Balkanlandene, som er udarbejdet af Marina Blagojević på vegne af Parlamentet 
(Beograd, februar 2003),

- der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om kvinder i Sydøsteuropa1,
                                               
1 EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 1070.
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- der henviser til sin beslutning af 6. juli 2005 om kvindernes rolle i det sociale, 
økonomiske og politiske liv i Tyrkiet1 og af 13. februar 2007 om kvinders rolle i det 
sociale, økonomiske og politiske liv i Tyrkiet2, 

- der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om romakvinders situation i EU3,

- der henviser til resultaterne af den internationale konference om kvinders rolle i 
konfliktløsning, der blev afholdt i Ljubljana den 21.-22. juni 2008 på Institutum 
Studiorum Humanitatis – Ljubljanas forskerskole for humanistiske studier,

- der henviser til forretningsordenens artikel 45,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-
0435/2008),

1. mener, at den aktive inddragelse af kvinderne (i betragtning af at de udgør lidt over 
halvdelen af befolkningen) er en forudsætning for den fortsatte politiske og økonomiske 
stabilisering og for etableringen af demokratiske institutioner i Balkanlandene;

2. bemærker med bekymring, at lovene om ligestilling og forvaltningen heraf (på det 
institutionelle, økonomiske og menneskelige plan) ikke sikrer fuld ligestilling, om end der 
er forskel mellem de lande, der har indledt tiltrædelsesforhandlinger, og de der ikke har;

3. understreger betydningen af kvinders lige rettigheder på og lige adgang til 
arbejdsmarkedet, der er en uomgængelig forudsætning for at sikre kvindernes 
økonomiske uafhængighed, for den nationale økonomisk vækst og for at bekæmpe 
fattigdom, som kvinder er mere udsatte for end mænd;

4. bemærker, at kvinder blev uforholdsmæssigt hårdt ramt af nedskæringer i sociale ydelser 
og offentlige udgifter så som sundhedspleje, børnepasning og pasning af familien; 
påpeger, at disse ikke-lønmæssige goder og tjenesteydelser, der tidligere stod til rådighed, 
gjorde det muligt for kvinder at deltage i lønnet beskæftigelse og dermed forene 
arbejdsliv og familieliv;

5. udtrykker sin bekymring over, at kvinder generelt er underrepræsenteret på 
arbejdsmarkedet, mens de er overrepræsenteret på visse (traditionelt "kvindelige") 
beskæftigelsesområder, hvor deres situation, navnlig i landområder, er mere usikker; 
opfordrer til, at der i den forbindelse træffes særlige foranstaltninger med henblik på at 
undgå en feminisering af de lavtlønnede sektorer; er ligeledes bekymret over, at der 
fortsat findes lønforskelle mellem kønnene, og at kvinder har vanskeligt ved at starte egen 
virksomhed;

6. henstiller til regeringerne i Balkanlandene at fastsætte retlige rammer for lige løn til begge 
køn, at hjælpe kvinderne med at forene privatliv og arbejdsliv og med dette mål for øje 

                                               
1 EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 385.
2 EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 174.
3 EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 283.

Adlib Express Watermark



A6-0435/2008 - Ordfører: Zita Gurmai 24/11/2008/ 3

sikre tilgængelige og prismæssigt overkommelige børnepasnings- og ældreplejefaciliteter 
af høj kvalitet samt fjerne de hindringer, der holder kvindelige iværksættere tilbage;

7. understreger, at uddannelse har stor betydning for udryddelsen af stereotyper forbundet 
med mænds og kvinders sociale funktioner og af kulturelle stereotyper, og at selve 
uddannelsessystemet ikke bør fremme stereotype mønstre, herunder i forbindelse med 
karrierevalg;

8. henleder opmærksomheden på sundhedsvæsenets generelt utilstrækkelige infrastruktur, 
navnlig i landbrugsområder, og opfordrer regeringerne til at sikre en regelmæssig 
screening af kvinder for livmoderhalskræft og brystkræft samt for hiv/aids, som kvinder 
er mere udsatte for end mænd; understreger betydningen af psykolog- og lægebehandling 
for rehabiliteringen af kvindelige krigsofre;

9. mener, at kvinder på Balkan, der har været ofre for krig, ikke længere bør betragtes alene 
som krigsofre, men snarere som aktører i stabiliseringsprocesser og konfliktløsning; 
understreger, at kvinder på Balkan generelt kun kan udfylde denne rolle, når de er ligeligt 
repræsenteret i den politiske og økonomiske beslutningstagning; glæder sig over 
indførelsen af kønskvoter og opfordrer de lande, der ikke allerede har gjort det, til at 
fremme den kvindelige repræsentation og, hvor det er nødvendigt, at anvende kvoterne 
effektivt i politiske partier og nationalforsamlinger, og opfordrer lande, der allerede har 
gjort det, til at fortsætte denne proces med det formål at give kvinderne mulighed for at 
deltage i det politiske liv og nedbringe deres underrepræsentation med henblik på at fjerne 
"glasloftet" én gang for alle, og gøre en aktiv indsats for at sikre, at kvinder og mænd 
lærer om og interesserer sig for medborgerskab fra en tidlig alder;

10. bemærker med bekymring, at der på trods af nylig gennemført lovgivning i de fleste 
Balkanlande stadig forekommer tilfælde af vold i hjemmet og verbal mishandling; 
opfordrer derfor de pågældende lande til at tage skridt til at etablere krisecentre og til at 
sikre, at retshåndhævende instanser, retsmyndigheder og embedsmænd er mere 
opmærksomme på disse fænomener;

11. understreger, at vold i hjemmet er langt mere udbredt, end de eksisterende data viser, og 
at relevante statistikker og data er fragmenterede, dårligt indsamlede og ikke 
standardiseret, selv i lande der har vedtaget en særlig lovgivning på dette område;

12. understreger betydningen af oplysningskampagner for bekæmpelsen af stereotyper, 
(kønsbaseret, kulturel, religiøs) forskelsbehandling og vold i hjemmet samt for ligestilling 
mellem kønnene i almindelighed; bemærker at disse kampagner bør suppleres af en 
positiv forestilling, der fremmes gennem kvindelige rollemodeller i medier og reklamer, 
undervisningsmateriale og på internettet;

13. glæder sig over den nylige udvikling af retlige og institutionelle rammer, der afspejler et 
stærkt engagement for at sikre lige muligheder mellem kvinder og mænd i de pågældende 
lande; minder samtidig om, at der er behov for konsekvente foranstaltninger, for at disse 
bestemmelser kan gennemføres fuldt ud i praksis.

14. opfordrer regeringerne på Balkan til at berede vejen for gennemførelsen af en integreret 
tilgang til ligestilling mellem mænd og kvinder på alle niveauer og på alle områder inden 
for det sociale og politiske liv;
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15. opfordrer alle de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at godkende de nationale 
planer for gennemførelsen af FN's ovennævnte Sikkerhedsråds resolution og at anvende 
dem i deres forhold til Balkanlandene;

16. bemærker med bekymring, at Balkanlandene fungerer som transitlande for 
menneskehandel, og at især kvinder og børn er ofre for menneskehandel; understreger, at 
ligestilling mellem kønnene, oplysningskampagner, foranstaltninger imod korruption og 
organiseret kriminalitet er afgørende for at forhindre negative fænomener som 
prostitution og menneskehandel i Balkanlandene og for at beskytte potentielle ofre;

17. opfordrer Balkanlandene til hurtigst muligt at tage skridt til at forhindre prostitution, og 
mere specifikt børneprostitution og -pornografi, at hæve strafferammen for at tvinge eller 
opfordre til prostitution og/eller deltage i fremstillingen af pornografisk materiale samt til 
at forbyde børnepornografi på internettet;

18. understreger, at ngo'er og kvindeorganisationer, særligt Gender Task Force under 
stabilitetspagten for Sydøsteuropa, gør en betydelig indsats for at indkredse kvinders 
problemer og finde passende løsninger med henblik på at udvikle demokratiske processer 
og skabe stabilitet i området; støtter disse ngo'ers arbejde og anbefaler udveksling af 
bedste praksis på ligestillingsområdet mellem de pågældende lande samt med europæiske 
ngo-netværk;

19. opfordrer Kommissionen til at skaffe førtiltrædelsesmidler med henblik på at styrke 
kvinders rettigheder i Balkanlandene, i særdeleshed gennem ngo’er for kvinder og 
kvindeorganisationer;

20. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge og fremskynde opfyldelsen af 
Københavnskriterierne, navnlig i forhold til lige muligheder for kvinder og mænd og
kvinders rettigheder i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande; opfordrer 
kandidatlandene og de potentielle kandidatlande på Balkan til at harmonisere deres 
lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af ligestilling mellem 
kønnene med gældende fællesskabsret med henblik på en eventuel fremtidig tiltrædelse; 

21. anmoder Kommissionen om at sikre, at dens politik som fastlagt i  ovennævnte 
meddelelse af 5. marts 2008, der sigter mod at styrke ngo’er i det vestlige Balkan, især 
fokuserer på at fremme kvinders deltagelse i civilsamfundet;

22. understreger, at romakvinder er udsat for flere former for forskelsbehandling 
(racemæssig, etnisk, kønsrelateret) og er mere udsatte for fattigdom og social udstødelse, 
og at disse problemer skal håndteres ved hjælp af en differentieret tilgang; særlig 
romakvinder bliver mødt med fordomme i mange lande og er berørt af manglende 
statsborgerskab, udsat for begrænset adgang til uddannelse af høj kvalitet, utilstrækkelige 
levevilkår, manglende adgang til sundhedsydelser, stor arbejdsløshed og ringe politisk og 
offentlig deltagelse i samfundet;

23. bemærker med bekymring, at der mangler ajourførte statistiske oplysninger og 
indikatorer, som kan bidrage til vurderingen af kvindernes situation på Balkan;
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24. opfordrer kandidatlandene og de potentielle kandidatlande på Balkan til at garantere 
afskaffelsen af alle former for diskrimination og fordomme mod kvinder, der er udsat for 
flere former for diskrimination, særligt romakvinderne; opfordrer Balkanlandene til at 
indføre en effektiv og praktisk strategi for bekæmpelse af diskrimination, der kan 
gennemføres på alle niveauer (nationalt og lokalt);

25. opfordrer Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder til også at 
føre tilsyn med ligestillingen mellem kønnene i Balkanlandene og særligt i 
kandidatlandene;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes, de pågældende kandidatlandes og potentielle kandidatlandes 
regeringer og parlamenter.
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