
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лоби за Жените в Европа „Кампания 50/50” 
Модерната европейска демокрация не е възможна без равенство между 

половете 
 
През 2009 г. европейците ще изберат нови Европейски парламент и Европейска комисия. 
През същата година ще бъдат назначени и нови президенти на двете институции. Колко от 
новите членове на Прламента ще бъдат жени и дали новите лидери на двете топ 
европейски институции  ще носят вратовръзки?  
 
Предстоящите избори предоставят отлична възможност за демократизация на 
Европейския съюз. Една модерна демокрация изисква равенство между половете — 
жените и мъжете да са еднакво представени при вземането на решения, които дават 
отражение върху живота им.  
 
Жените съставляват повече от половината от населението на ЕС. Понастоящем на всички 
нива в европейските институции жените не са равностойно представени в процеса на 
вземане на решения, което сериозно уронва демократичната легитимност на Европейския 
съюз. Това неравенство подкопава и всички опити за насърчаване на една по-
приобщаваща и представителна демокрация с гражданско участие. 
 
Време е за конкретни действия!  
 
Един от устоите на справедливата демокрация в Европа трябва да бъде представянето на 
всички европейци, както жени така и мъже. 
 
Равенството между половете е едно от условията за модернизиране на политическата 
система, така че в цялото си разнообразие жени и мъже да участват на равно в 
упражняването на права, отговорности и власт. Равенството между половете трябва да 
бъде в основата на европейските инициативи за привличане на гражданите в процеса на 
вземане на решения, за придаването на по-голяма легитимност на Европейския съюз и за 
преминаването към политики, които отразяват нуждите и стремежите на всички европейци. 
 
Призоваваме всички лица, отговорни за вземането на решения, отделни граждани и 
организации, заинтересовани от насърчаването на демокрацията и справедливостта, 
да подкрепят тази Кампания на всички нива, като забравят принадлежността си към 
определена държава и политическа партия. 
 
Призоваваме за предприемането на незабавни мерки с дългосрочен ефект, които да 
осигуряват равенство между половете както на европейско, така и на национално 
ниво, като по този начин се подобри функционирането и качеството на 
политическите ни системи. 
 
 



Затова призоваваме: 
• Всички европейски и национални политически партии да предприемат 

незабавни действия, за да е възможно прилагането на равенството между 
половете в процедурите им за номиниране на кандидати преди изборите за 
Европейски парламент през юни 2009 г. – чрез изборните листи или в писането на 
програмите си. 

 
• Жените и мъжете в Европа да се възползват от така предоставената възможност 

да изразят ясно своето мнение и да дадат своя глас през 2009 г., за да направят 
възможни напредъка на демокрацията, равенството между половете и 
справедливостта. 

 
• Държавите-членки на ЕС да изпълнят дълга си към демокрацията и равенството 

между половете като осигурят еднаквото представяне на жените при назначенията 
през 2009 г. на високи постове на ниво ЕС. 

 
• Организациите на гражданското общество и профсъюзите в Европа да окажат 

в рамките на мрежите си активна подкрепа на този призив като отделят място на 
равенството между половете в предизборните си програми и при контактите си с 
лица, отговорни за вземането на решения. 

 
 
 
 
 

http://www.5050democracy.eu/
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