
 
 

EUROPEAN WOMEN’S LOBBY 50/50-KAMPAGNE: 
Intet moderne europæisk demokrati uden ligestilling mellem kønnene 

 
I 2009 vælger EU-borgerne et nyt Europa-Parlament. . Der kommer en ny Europa-Kommission 
ledet af en præsident og en ny præsident for Europa-Parlamentet Hvor mange af de nye 
medlemmer af Europa-Parlamentet bliver kvinder, og vil begge EU topledere bære jakkesæt og 
slips?.  
 
Næste år får vi altså en glimrende lejlighed til at gøre EU mere demokratisk. Et moderne 
demokrati forudsætter, at der er ligestilling mellem kønnene, dvs. en lige fordeling af 
kvinder og mænd i de beslutningsprocesser, der påvirker borgernes dagligdag.  
 
Kvinderne udgør over halvdelen af EU's befolkning. Kvindernes underrepræsentation i 
beslutningsprocesserne på alle niveauer i EU-institutionerne er for øjeblikket en alvorlig hindring 
for  EUs demokratiske legitimitet. Uligheden underminerer også alle forsøg på at fremme et mere 
rummeligt deltagerdemokrati. 
 
Det er på tide at gøre noget konkret!  
 
I et retfærdigt demokrati i Europa skal alle europæere, både mænd og kvinder, nødvendigvis 
være repræsenteret. 
 
Ligestilling mellem kønnene er en betingelse for modernisering af vore politiske systemer, så 
kvinder og mænd med alle deres forskelligheder har lige del i rettigheder, ansvar og magt. 
Ligestilling mellem kønnene bør være helt centralt i EU-initiativerne til at få borgerne med i 
beslutningsprocesserne, øge EU's legitimitet og gå i retning af politiske tiltag, der tager hensyn til 
alle EU-borgeres behov og forhåbninger. 
 
Vi opfordrer alle beslutningstagere, borgere og organisationer, der er interesseret i at 
fremme demokrati og retfærdighed, til at støtte dette initiativ på alle niveauer, på tværs af 
landegrænserne og på tværs af politiske partiskel. 
 
Vi opfordrer til, at der straks træffes langsigtede foranstaltninger til at sikre ligestillingen 
på både EU- plan og nationalt plan med det formål at forbedre de politiske systemers 
arbejdsgange og kvalitet.  
 
Vi opfordrer derfor: 

• Alle politiske partier på EU-plan og nationalt plan til straks at sikre, at der er ligelig 
repræsentation af kvindelige og mandlige kandidater ved valget til Europa-Parlamentet i 
juni 2009. 

 
• Kvinder og mænd i EU til at gribe chancen for at blive hørt og stemme i 2009 for 

således at fremme demokrati, ligestilling mellem kønnene og retfærdighed. 



• EU-medlemsstaterne til at bevise, at de går helt og fuldt ind for demokrati og ligestilling 
mellem kønnene, ved at de sikrer en ligelig repræsentation af kvinder blandt de EU-
topstillinger, der skal besættes i 2009. 

 
• Civilsamfundsorganisationerne og fagforeningerne i Europa til aktivt at bakke op om 

denne opfordring  ved at omtale ligestilling mellem kønnene i deres valgprogrammer og i 
deres henvendelser til beslutningstagerne. 

 
 
 
 
 

http://www.5050democracy.eu/
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