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Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την 
κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης εις βάρος των 
Γυναικών (CEDAW) που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 
1979,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 
31ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

– έχοντας υπόψη το έργο της Διάσκεψης της Βιέννης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(1993), η οποία επιβεβαίωσε τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταδίκασε την παραβίαση 
των δικαιωμάτων αυτών στο όνομα του πολιτισμού ή της παράδοσης,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Βρυξελλών σχετικά με την Πρόληψη και την 
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προόδου του 2007 σχετικά με τις υποψήφιες και δυνητικές 
υποψήφιες χώρες που συνόδευαν την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 
2007 με τίτλο «Στρατηγική για τη διεύρυνση και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 
2007-2008» (COM(2007)0663), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2007 με τίτλο «Για 
την ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις - δέσμευση σε περιβάλλοντα 
δυσμενή για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την ειρήνη» (COM(2007)0643), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 με τίτλο «Δυτικά 
Βαλκάνια: ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής» (COM(2008)0127), 

– έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες και την έκθεση προόδου της ειδικής ομάδας για 
θέματα φύλου που λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας για τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη (2004),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Women's Situation in the Balkan Countries: 
comparative perspective» (Η θέση των γυναικών στις βαλκανικές χώρες: συγκριτικές 
προοπτικές), την οποία εκπόνησε η κ. Marina Blagojević εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (Βελιγράδι, Φεβρουάριος 2003),
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τις γυναίκες στη 
Νοτιανατολική Ευρώπη1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με το ρόλο των γυναικών 
στην Τουρκία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή2 και το ψήφισμά του της 
13ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με το ρόλο των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική ζωή στην Τουρκία 3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση4, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης για τις γυναίκες στην επίλυση 
συγκρούσεων, που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 21-22 Ιουνίου 2008 στο 
Institutum Studiorum Humanitatis – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών της Λιουμπλιάνα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0435/2008),

1. θεωρεί ότι η συνέχιση της πολιτικής και οικονομικής σταθεροποίησης και η δημιουργία 
δημοκρατικών θεσμών στις χώρες των Βαλκανίων απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των 
γυναικών (δεδομένου ότι αποτελούν κατά τι περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού)·

2. διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι νόμοι και οι πρακτικές περί ισότητας των φύλων (σε 
θεσμικό, οικονομικό και ανθρώπινο επίπεδο) δεν διασφαλίζονται πλήρως, παρόλο που 
υπάρχει διαφορά μεταξύ των χωρών που έχουν ξεκινήσει τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις και εκείνων που δεν τις έχουν ξεκινήσει ακόμα· 

3. τονίζει τη σημασία των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότιμης συμμετοχής 
τους στην αγορά εργασίας, στοιχεία απαραίτητα για την οικονομική ανεξαρτησία των 
γυναικών, για την εθνική οικονομική ανάπτυξη και για την καταπολέμηση της φτώχειας, 
στην οποία οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από ό,τι οι άνδρες·

4. σημειώνει ότι οι γυναίκες επλήγησαν δυσανάλογα από τις περικοπές στις κοινωνικές 
υπηρεσίες και στις δημόσιες δαπάνες, όπως π.χ. στην υγειονομική περίθαλψη, στην 
παιδική και οικογενειακή μέριμνα· επισημαίνει ότι αυτές οι μη μισθολογικές παροχές και 
υπηρεσίες που παρέχονταν προηγουμένως επέτρεπαν στις γυναίκες να συμμετέχουν στην 
έμμισθη απασχόληση, και κατά συνέπεια να συνδυάζουν την επαγγελματική με την 
οικογενειακή ζωή·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες, παρότι γενικά υποεκπροσωπούνται στην αγορά 
εργασίας, υπερεκπροσωπούνται σε ορισμένα (παραδοσιακά «γυναικεία») επαγγέλματα, 
όπου η κατάστασή τους, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, είναι πιο επισφαλής· για τον λόγο 
αυτόν, ζητεί τη λήψη ειδικών μέτρων έτσι ώστε οι «χαμηλότερα αμειβόμενοι» κλάδοι να 
μην γυναικοκρατούνται· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το υπαρκτό χάσμα όσον 

                                               
1 ΕΕ C 104 E, 30.4.2004, σ. 1070.
2 ΕΕ C 157 E, 6.7.2006, σ. 385.
3 ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 174.
4 ΕΕ C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 283.
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αφορά τις αμοιβές ανδρών και γυναικών, καθώς και για το γεγονός ότι ορισμένες 
γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

6. καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών των Βαλκανίων να συγκροτήσουν ένα νομικό πλαίσιο 
για την ίση αμοιβή των δύο φύλων, να βοηθήσουν τις γυναίκες να συνδυάζουν τον 
ιδιωτικό και τον επαγγελματικό τους βίο και να τους παράσχουν, για τον σκοπό αυτόν, 
ποιοτικές, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές δομές φροντίδας παιδιών και δομές 
φροντίδας για ηλικιωμένους, και επιπροσθέτως να άρουν τα εμπόδια που παρακωλύουν 
τη γυναικεία επιχειρηματικότητα· 

7. υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στην εξάλειψη των στερεοτύπων που 
σχετίζονται με τον κοινωνικό ρόλο τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών και των 
πολιτιστικών στερεοτύπων, καθώς και το γεγονός ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα 
δεν θα πρέπει να προωθεί στερεότυπα όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την επιλογή 
σταδιοδρομίας·

8. εφιστά την προσοχή στις γενικά ανεπαρκείς υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως 
στις αγροτικές περιοχές, και καλεί τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν τη διενέργεια 
τακτικών ελέγχων για καρκίνο της μήτρας και του μαστού και για HIV/AIDS, νοσήματα 
στα οποία οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από ό,τι οι άνδρες· τονίζει τη σημασία της 
ψυχολογικής και ιατρικής αποκατάστασης των γυναικών που είναι θύματα πολέμου·

9. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια, που έχουν υπάρξει θύματα πολέμου, δεν θα έπρεπε 
πλέον να θεωρούνται μόνο θύματα πολέμου, αλλά και φορείς σταθεροποίησης και 
επίλυσης συγκρούσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες των Βαλκανίων γενικότερα μπορούν να 
επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν μόνο όταν εκπροσωπούνται ισότιμα στις διαδικασίες λήψης 
πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων· χαιρετίζει το σύστημα ποσοστώσεων και καλεί 
τις χώρες, που δεν το έχουν ήδη πράξει, να προωθήσουν τη γυναικεία εκπροσώπηση και, 
όποτε ενδείκνυται, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά ποσοστώσεις για τα πολιτικά 
κόμματα και τις εθνοσυνελεύσεις και προτρέπει τις χώρες που έχουν ήδη λάβει αυτά τα 
μέτρα να συνεχίσουν αυτή την πορεία ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες 
μπορούν να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή και να ξεπεράσουν την υποεκπροσώπησή 
τους προκειμένου να καταργηθεί μια για πάντα η «γυάλινη οροφή», και να εφαρμόσουν 
θετικές δράσεις για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και οι άνδρες θα μαθαίνουν και θα 
εξοικειώνονται με την ιδιότητα του πολίτη από μικρή ηλικία·

10. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε πρόσφατα στις 
περισσότερες βαλκανικές χώρες, η ενδοοικογενειακή βία και η λεκτική κακοποίηση 
συνεχίζουν να υφίστανται· καλεί για τον λόγο αυτόν, τις εν λόγω χώρες να λάβουν μέτρα, 
προκειμένου να δημιουργήσουν καταφύγια για τα θύματα και να διασφαλίσουν ότι τα 
θεσμικά ιδρύματα επιβολής της νομοθεσίας, οι δικαστικές αρχές και οι δημόσιοι 
υπάλληλοι θα επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτό το φαινόμενο·

11. τονίζει ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι δείχνουν τα 
υφιστάμενα δεδομένα, και ότι τα σχετικά στατιστικά στοιχεία και δεδομένα είναι 
αποσπασματικά, ανεπαρκή και μη τυποποιημένα, ακόμα και στις χώρες που έχουν 
θεσπίσει ειδική νομοθεσία για τον συγκεκριμένο τομέα·

12. υπογραμμίζει τη σημασία των εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων, των διακρίσεων (βάσει φύλου, πολιτιστικών κριτηρίων και 
θρησκείας), και της ενδοοικογενειακής βίας, και για την ισότητα των φύλων γενικότερα· 
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επισημαίνει ότι οι εκστρατείες αυτές θα έπρεπε να συμπληρώνονται από την προώθηση 
στα μέσα ενημέρωσης και στις διαφημίσεις, στο εκπαιδευτικό υλικό και στο Διαδίκτυο 
μιας πιο θετικής εικόνας μέσω γυναικών που αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς·

13. χαιρετίζει την πρόσφατη εξέλιξη του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου το οποίο 
αντανακλά μια ισχυρή δέσμευση για τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στις εν λόγω χώρες· επαναλαμβάνει ταυτοχρόνως ότι χρειάζονται 
ισχυρά μέτρα, ώστε μπορέσουν οι διατάξεις αυτές να εφαρμοστούν πλήρως στην πράξη·

14. καλεί τις βαλκανικές κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση για να προετοιμάσουν το έδαφος 
με σκοπό την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής·

15. καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν αποδεχθεί ακόμα τα εθνικά σχέδια για την εφαρμογή 
του προαναφερθέντος ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφενός μεν να 
τα αποδεχθούν, αφετέρου δε να τα εφαρμόζουν σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με τις 
βαλκανικές χώρες·

16. διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι χώρες των Βαλκανίων είναι χώρες διέλευσης στην 
αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων και ότι γενικώς τα θύματα της εμπορίας είναι γυναίκες 
και παιδιά· τονίζει ότι η ισότητα των φύλων, οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης, τα μέτρα 
κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος έχουν καίρια σημασία για την 
πρόληψη αρνητικών φαινομένων στις βαλκανικές χώρες, όπως π.χ. της πορνείας, της 
εμπορίας, και για την προστασία πιθανών θυμάτων·

17. καλεί τις βαλκανικές χώρες να αναλάβουν επείγουσα δράση για την πρόληψη της 
πορνείας, και ειδικότερα της παιδικής πορνείας και πορνογραφίας, να καταστήσουν 
αυστηρότερες τις ποινές για τον εξαναγκασμό ή την προτροπή σε εκπόρνευση ή/και 
συμμετοχή στη δημιουργία πορνογραφικού υλικού, και να ποινικοποιήσουν την παιδική 
πορνογραφία στο διαδίκτυο·

18. τονίζει τη σημασία των ΜΚΟ και των γυναικείων οργανώσεων στον προσδιορισμό των 
προβλημάτων των γυναικών και στην εξεύρεση κατάλληλων λύσεων, ειδικά της ειδικής 
ομάδας για θέματα φύλου στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας για τη 
νοτιοανατολική Ευρώπη, με σκοπό την ανάπτυξη των δημοκρατικών διαδικασιών και τη 
σταθερότητα στην περιοχή· ενθαρρύνει το έργο των εν λόγω ΜΚΟ και προτείνει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ισότητας των φύλων μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων χωρών, καθώς και με τα ευρωπαϊκά δίκτυα ΜΚΟ·

19. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει προενταξιακούς πόρους για την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των γυναικών στα Βαλκάνια, ιδίως μέσω των ΜΚΟ γυναικών και των 
οργανώσεων γυναικών·

20. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει από κοντά και να ασκήσει πίεση για την 
εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, ιδίως όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες για τις 
γυναίκες και τους άνδρες και τα δικαιώματα των γυναικών στις υποψήφιες και δυνάμει
υποψήφιες χώρες· καλεί τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες των Βαλκανίων να 
εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα 
των φύλων με το κοινοτικό κεκτημένο ενόψει της πιθανής μελλοντικής προσχώρησής 
τους·
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21. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πολιτική της που καθορίζεται στην 
προαναφερθείσα ανακοίνωσή της της 5ης Μαρτίου 2008, η οποία έχει ως στόχο την 
ενίσχυση των ΜΚΟ στα δυτικά Βαλκάνια, θα πρέπει να εστιαστεί ειδικά στην τόνωση τη 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία των πολιτών· 

22. τονίζει ότι οι γυναίκες Ρομά υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (λόγω φυλετικής και
εθνοτικής καταγωγής και λόγω φύλου) και είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και στον 
κοινωνικό αποκλεισμό, και επισημαίνει ότι, για το λόγο αυτό, απαιτείται 
διαφοροποιημένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών· 
επισημαίνει ότι ειδικά οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις σε πολλές χώρες, 
πλήττονται από την έλλειψη ιθαγένειας, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική 
εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, δεν έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ενώ αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία 
και χαμηλά επίπεδα πολιτικής και δημόσιας συμμετοχής στην κοινωνία·

23. επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη ενημερωμένων στατιστικών στοιχείων και δεικτών, 
που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των γυναικών στα 
Βαλκάνια·

24. καλεί τις υποψήφιες και τις εν δυνάμει υποψήφιες χώρες στα Βαλκάνια να διασφαλίσουν 
την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης και προκατάληψης σε βάρος των γυναικών που 
υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, ειδικά των Ρομά· καλεί δε τις βαλκανικές χώρες να 
θεσπίσουν μια αποτελεσματική και πρακτική στρατηγική κατά των διακρίσεων, η οποία 
θα εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα (εθνικό και τοπικό επίπεδο)·

25. καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να παρακολουθεί επίσης την 
ισότητα των φύλων στις χώρες των Βαλκανίων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις υποψήφιες 
χώρες·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στις ενδιαφερόμενες υποψήφιες και 
δυνάμει υποψήφιες χώρες.
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