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Il-Qagħda tan-nisa fil-Balkani   
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Diċembru 2008 dwar il-qagħda tan-nisa 
fil-Balkani (2008/2119 (INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 6 u 49 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' 
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fit-
18 ta' Diċembru 1979,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1325 (2000) tal-31 ta' Ottubru 2000 tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

– wara li kkunsidra l-ħidma tal-Konferenza ta' Vjenna dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
(1993), li tafferma d-drittijiet tal-bniedem u tikkundanna l-ksur ta' dawn id-drittijiet f'isem 
il-kultura jew it-tradizzjoni,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Brussell dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra l-
Ittraffikar tal-Persuni adottata fl-20 ta' Settembru 2002,

– wara li kkunsidra r-Rapporti ta' Progress 2007 tal-Kummissjoni dwar il-Pajjiżi Kandidati 
u dawk Kandidati Potenzjali,  li jakkumpanjaw il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-
6 ta' Novembru 2007 intitolata 'L-Istrateġija dwar it-Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2007-
2008' (COM (2007) 0663),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ottubru 2007 bit-titlu: 
Lejn reazzjoni tal-UE għal sitwazzjonijiet ta’ fraġilità - l-involviment f’ambjenti diffiċli 
għall-iżvilupp sostenibbli, l-istabilità u l-paċi (COM(2007)0643), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Marzu 2008 bit-titlu: Il-
Balkani tal-Punent: Tissaħħaħ il-perspettiva Ewropea (COM(2008)0127), 

– wara li kkunsidra l-attivitajiet u r-rapport ta' progress tal-Grupp ta' Azzjoni dwar is-Sessi 
li jopera skont il-Patt ta' Stabilità għall-Ewropa tax-Xlokk (2004),

– wara li kkunsidra l-istudju intitolat 'Is-Sitwazzjoni tan-Nisa fil-Pajjiżi Balkani: perspettiva 
komparattiva', magħmula mis-Sra Marina Blagojević f'isem il-Parlament Ewropew 
(Belgrad, Frar 2003),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' April 2004 dwar in-Nisa fl-Ewropa tax-
Xlokk1,
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2005 dwar l-irwol tan-nisa fil-ħajja 
soċjali, ekonomika u politika fit-Turkija1 u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Frar 2007 dwar 
l-irwol tan-nisa fil-ħajja soċjali, ekonomika u politika fit-Turkija2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2006 dwar il-qagħda tan-nisa Roma 
fl-Unjoni Ewropea3,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-konferenza internazzjonali: In-Nisa fis-sejba ta’ 
soluzzjoni għall-kunflitti, li saret f'Ljubljana bejn il-21-22 ta' Ġunju 2008 fl-Institutum 
Studiorum Humanitatis, l-Iskola għall-Gradwati fl-Istudji Umanistiċi f'Ljubljana,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A6-0435/2008),

1. Jikkunsidra li t-tkomplija tal-istabilizzazzjoni politika u ekonomika u l-ħolqien ta' 
istituzzjonijiet demokratiċi fil-pajjiżi tal-Balkani jeħtieġu l-parteċipazzjoni attiva tan-nisa 
(meta wieħed jikkunsidra li dawn huma ftit iżjed minn nofs il-popolazzjoni);

2. Jinnota bi tħassib li l-liġijiet u l-prattiki (istituzzjonali, finanzjarji, umani) relatati mal-
ugwaljanza bejn is-sessi mhumiex iggarantiti għalkollox, minkejja li hemm differenza 
bejn il-pajjiżi li bdew in-negozjati għas-sħubija u dawk li għadhom ma bdewhomx;

3. Jisħaq fuq l-importanza tad-drittijiet ugwali u l-parteċipazzjoni ugwali għan-nisa fis-suq 
tax-xogħol, li huma indispensabbli għall-indipendenza ekonomika tan-nisa, għat-tkabbir 
ekonomiku nazzjonali u għall-ġlieda kontra l-faqar, li n-nisa huma iżjed vulnerabbli 
għalih mill-irġiel;

4. Jinnota li n-nisa ntlaqtu b'mod sproporzjonat mit-tnaqqis fis-servizzi soċjali u l-infiq 
pubbliku bħalma huma l-kura tas-saħħa, il-kura tal-ulied u tal-familja; jindika li l-
benefiċċji u s-servizzi li ma jagħmlux parti mill-paga u li kienu jingħataw qabel kienu 
jippermettu lin-nisa biex ikollhom sehem f’impjiegi bi ħlas, u għaldaqstant, jgħaqdu x-
xogħol mal-ħajja tal-familja;

5. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li n-nisa, filwaqt li ġeneralment ma jkunux rappreżentati 
biżżejjed fis-suq tax-xogħol, huma rappreżentati żżejjed f'xi impjiegi (tradizzjonalment 
"femminili") fejn is-sitwazzjoni tagħhom, speċjalment f'zoni rurali, hija iżjed prekarja; u 
f'dan ir-rigward, jitlob li jittieħdu miżuri speċjali biex tiġi evitata l-femminilizzazzjoni 
tas-setturi "mħallsa anqas"; jinsab ukoll imħasseb dwar il-fatt li jeżisti l-fenomenu ta’ 
"differenzi bejn is-sessi fil-pagi", u li n-nisa jgħaddu minn diffikultajiet meta jiġu biex 
jistabbilixxu negozji tagħhom stess;

6. Jistieden lill-gvernijiet tal-pajjiżi fil-Balkani biex jistabbilixxu qafas legali għal pagi 
ugwali għaż-żewġ sessi, biex jgħinu n-nisa jżewġu l-ħajja privata u dik professjonali u 
biex għal dan il-għan, jipprovdu faċilitajiet tal-kura tat-tfal u tal-anzjani li jkunu ta' 
kwalità tajba, aċċessibbli u u bi prezz li jintlaħaq, u barra minn dan, biex ineħħu l-ostakoli 
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li jfixklu l-imprenditorjat femminili;

7. Jisħaq fuq l-importanza tal-edukazzjoni fl-eliminazzjoni ta' sterjotipi marbutin mal-
mudelli soċjali tan-nisa u l-irġiel u l-isterjotipi kulturali u dwar il-fatt li s-sistema 
edukattiva nnifisha m'għandhiex tippromwovi xejriet sterjotipiċi, fosthom fl-għażla tal-
karrieri;

8. Jiġbed l-attenzjoni għall-infrastruttura tal-kura tas-saħħa li b'mod ġenerali hi insuffiċjenti, 
speċjalment fl-inħawi rurali, u jitlob lill-gvernijiet biex jiżguraw "screening" regolari 
għall-kanċer ċervikali u l-kanċer tas-sider għan-nisa, u tal-HIV/AIDS, li n-nisa huma 
iżjed vulnerabbli għalihom mill-irġiel; jisħaq fuq l-importanza ta' rijabilitazzjoni 
psikoloġika u medika tal-vittmi femminili tal-gwerra;

9. Iqis li n-nisa fil-Balkani li sfaw vittmi tal-gwerra, m'għandhomx jibqgħu jitqiesu biss 
bħala vittmi tal-gwerra imma pjuttost bħala atturi fl-istabilizzazzjoni u fis-sejba ta’ 
soluzzjoni għall-kunflitti; jisħaq li n-nisa fil-Balkani b’mod ġenerali ma jistax ikollhom 
dan l-irwol qabel ma jkunu rappreżentati b'mod ugwali fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u 
ekonomiċi; jilqa’ b’sodisfazzjon il-kwoti u jistieden lill-pajjiżi li għadhom m'għamlux dan 
biex jippromwovu r-rappreżentanza femminili u, fejn ikun meħtieġ, japplikaw kwoti 
effettivi għall-partiti politiċi u l-assemblej nazzjonali, u jħeġġeġ lill-pajjiżi li diġà għamlu 
dan biex ikomplu b’dan il-proċess sabiex ikun żgurat li n-nisa jkunu jistgħu jipparteċipaw 
fil-ħajja politika u jegħlbu l-livell baxx ta’ rappreżentazzjoni li kellhom s’issa, bil-għan li 
jitneħħa darba għal dejjem ix-xkiel inviżibbli (“glass ceiling”) u tiġi implimentata azzjoni 
pożittiva biex ikun żgurat li n-nisa u l-irġiel jitgħallmu dwar, u jinvolvu ruħhom, fiċ-
ċittadinanza minn età żgħira;

10. Jinnota bi tħassib li minkejja l-qafas leġiżlattiv li ġie introdott riċentement f'ħafna mill-
pajjiżi tal-Balkani, il-vjolenza domestika u l-abbuż verbali għadhom jeżistu; għalhekk 
jistieden lill-pajjiżi kkonċernati biex jieħdu miżuri ħalli jinħolqu djar ta’ kenn għall-vittmi 
u biex jiżguraw li l-istituzzjonijiet tal-infurzar tal-liġijiet, l-awtoritajiet legali u l-impjegati 
taċ-ċivil ikunu iżjed sensittivi għal dan il-fenomenu;

11. Jenfasizza li l-vjolenza domestika hija aktar mifruxa minn kemm turi d-data eżistenti, u li 
l-istatistika u d-data relevanti huma frammentati, miġbura ħażin u mhux standardizzati, 
saħansitra f'pajjiżi li adottaw leġiżlazzjoni speċifika f'dan il-qasam;

12. Jenfasizza l-importanza ta' kampanji sabiex titqajjem kuxjenza fil-ġlieda kontra l-
isterjotipi, id-diskriminazzjoni (ibbażata fuq is-sessi, il-kultura jew ir-reliġjon) u l-
vjolenza domestika, u għall-ugwaljanza bejn is-sessi b’mod ġenerali; jinnota li dawn il-
kampanji għandhom jiġu kkumplimentati bil-promozzjoni ta' stampa pożittiva tal-mudelli 
tal-irwol femminili fil-midja u fir-reklamar, fil-materjal edukattiv u fuq l-internet;

13. Jilqa' l-evoluzzjoni reċenti ta’ qafas leġiżlattiv u istituzzjonali li jirrifletti impenn sod biex 
jiġu żgurati opportunitajiet ugwali bejn in-nisa u l-irġiel fil-pajjiżi kkonċernati; fl-istess 
ħin itenni li hemm bżonn ta' miżuri sodi sabiex dawn id-dispożizzjonijiet ikunu jistgħu 
jiġu implimentati b'mod sħiħ fil-prattika;

14. Jitlob lill-gvernijiet tal-Balkani biex jieħdu azzjoni ħalli jwittu t-triq għall-
implimentazzjoni ta' approċċ integrat għall-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livelli kollha u fl-
oqsma kollha tal-ħajja soċjali u politika;



15. Jistieden lill-Istati Membri kollha li għadhom m'għamlux dan diġà biex jaċċettaw il-
Pjanijiet Nazzjonali għall-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
NU msemmija hawn fuq u biex jimplimentawhom meta jitrattaw mal-pajjiżi tal-Balkani;

16. Jinnota b'ansjetà li l-pajjiżi tal-Balkani huma pajjiżi ta' tranżitu fil-proċess tal-ittraffikar 
tal-persuni, u li ġeneralment il-vittmi tal-ittraffikar huma nisa u tfal; jisħaq li l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, il-kampanji biex titqajjem kuxjenza u l-miżuri kontra l-korruzzjoni u l-
kriminalità organizzata huma essenzjali sabiex jingħeleb l-ittraffikar u jiġu protetti l-
vittmi potenzjali;

17. Jistieden lill-pajjiżi tal-Balkani sabiex jieħdu azzjoni urġenti biex jevitaw il-
prostituzzjoni, u b'mod aktar speċifiku l-prostituzzjoni tat-tfal, u biex iħarrxu l-pieni 
kontra dawk li jisfurzaw jew iħeġġu lil xi persuna biex jipprostitwixxu ruħhom, u/jew 
biex jipparteċipaw fil-ħolqien ta' materjali pornografiċi, u għall-penalizzazzjoni tal-
pornografija tat-tfal fuq l-Internet;

18. Jisħaq fuq l-importanza tal-NGOs u l-organizzazzjonijiet tan-nisa biex jiġu identifikati l-
problemi tan-nisa u jinstabu soluzzjonijiet xierqa, b’mod partikolari l-Grupp ta' Azzjoni 
dwar is-Sessi li jopera skont il-Patt ta' Stabilità għall-Ewropa tax-Xlokk, biex jiġu 
żviluppati l-proċessi demokratiċi u l-istabilità fir-reġjun; jinkoraġġixxi l-ħidma ta' dawn l-
NGOs u jissuġġerixxi l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
fost il-pajjiżi kkonċernati, kif ukoll man-networks Ewropej tal-NGOs;

19. Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi fondi ta' qabel l-adeżjoni għat-tisħiħ tad-drittijiet tan-
nisa fil-Balkani, b’mod partikolari permezz tal-NGOs tan-nisa u l-organizzazzjonijiet tan-
nisa;

20. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel monitoraġġ kif ukoll tħeġġeġ li jitwettqu l-
Kriterji ta' Kopenhagen, b'mod partikolari fir-rigward ta' opportunitajiet indaqs għan-nisa 
u l-irġiel u d-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi kandidati u fil-pajjiżi kandidati potenzjali; 
jistieden lill-pajjiżi kandidati u lill-pajjiżi kandidati potenzjali tal-Balkani biex 
jarmonizzaw il-leġiżlazzjoni anti-diskriminatorja u ta’ ugwaljanza tagħhom mal-acquis 
communautaire fid-dawl ta' sħubija ġejjiena possibbli; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li l-politika tagħha stipulata fil-komunikazzjoni 
tal-5 ta’ Marzu 2008 msemmija hawn fuq, immirata lejn it-tisħiħ tal-NGOs fil-Balkani 
tal-Punent, li għandha tkun iffokata l-aktar fuq l-ippotenzjar tal-parteċipazzjoni tan-nisa 
fis-soċjetà ċivili;

22. Jisħaq li n-nisa Roma jsofru minn diskriminazzjoni multipla (razzjali, etnika, sesswali), u 
huma iżjed vulnerabbli għall-faqar u l-esklużjoni soċjali, għalhekk jinħtieġ approċċ 
divrenzjat biex dawn il-problemi jiġu indirizzati; In-nisa Roma, b'mod partikolari, 
jiltaqgħu mal-preġudizzju f'bosta pajjiżi u jintlaqtu min-nuqqas ta' ċittadinanza, 
għandhom aċċess limitat għal edukazzjoni ta' kwalità, iħabbtu wiċċhom ma' 
kundizzjonijiet ta’ għajxien inadegwati, m’għandhomx aċċess għas-servizzi tal-kura tas-
saħħa u jiffaċċjaw ħafna qgħad u livell baxx ta' parteċipazzjoni politika u pubblika fis-
soċjetà;

23. Jinnota bi tħassib li jeżisti nuqqas ta' informazzjoni ta’ l-istatistika u indikaturi aġġornati 
li jkunu jistgħu jgħinu fl-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni tan-nisa fil-Balkani;



24. Jitlob lill-pajjiżi kandidati u lill-pajjiżi kandidati potenzjali fil-Balkani biex jiggarantixxu 
l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni u preġudizzju kontra n-nisa li jsofru 
minn diskriminazzjoni multipla, l-aktar ir-Roma; jistieden lill-pajjiżi tal-Balkani biex 
jintroduċu strateġija effettiva u prattika ta' antidiskriminazzjoni li għandha tkun 
implimentata fil-livelli kollha (nazzjonali u lokali);

25. Jistieden lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi biex jimmonitorja wkoll l-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-pajjiżi tal-Balkani, b'attenzjoni speċjali lill-pajjiżi kandidati;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-Parlamenti tal-Istati Membri u lill-pajjiżi kandidati u 
lill-pajjiżi kandidati potenzjali kkonċernati.


