
 
 
 

 
 

Eκστρατεία 50/50: 
Δεν νοείται σύγχρονη δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ενωση 

χωρίς ισότητα των φύλων 
 
Το 2009 οι Ευρωπαίοι θα εκλέξουν νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ θα προταθούν νέα μέλη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα διοριστεί για πρώτη φορά Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και Ύπατος Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία 
για περισσότερη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσα από τα νέα μέλη του Ευρωπαικού 
Κοινοβουλίου θα είναι γυναίκες και πόσα απο τα μέλη της Ευρωπαικής Επιτροής θα φοράνε 
γραβάτα και κοστούμι? Η σύγχρονη δημοκρατία απαιτεί ισότητα των φύλων· απαιτεί την 
ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στη λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν τη 
ζωή όλων . 
 
Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της ΕΕ. Η σημερινή 
υποεκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τη δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
ανισότητα αυτή υπονομεύει, εξάλλου, κάθε προσπάθεια για προώθηση μιας συμμετοχικής 
δημοκρατίας χωρίς αποκλεισμούς. 
 
Ήρθε η ώρα για συγκεκριμένη δράση! 
 
Η εγκαθίδρυση μιας δίκαιης δημοκρατίας στην Ευρώπαική Ενωση πρέπει οπωσδήποτε να 
περιλαμβάνει την εκπροσώπηση όλων των Ευρωπαίων, γυναικών και ανδρών. 
 
Στόχος της ισότητας των φύλων είναι ο εκσυγχρονισμός των πολιτικών μας συστημάτων, έτσι 
ώστε οι γυναίκες και οι άνδρες παρά τις διαφορές τους να μοιράζονται ισότιμα τα δικαιώματα, τις 
υποχρεώσεις και την εξουσία. Η καθιέρωση της ισότητας των φύλων πρέπει να θεωρείται ως 
τμήμα των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, για να αυξηθεί η νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σημειωθεί πρόοδος 
προς την κατεύθυνση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των 
Ευρωπαίων. 
 
Καλούμε όλους και όλες τους/τι ςυπευθύνους-ες στα  λήψης αποφάσεων, άτομα και 
οργανώσεις, που ενδιαφέρονται για την προώθηση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, 
να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή σε όλα τα επίπεδα και πέρα από τα σύνορα των 
χωρών και των πολιτικών κομμάτων. 
 
Ζητάμε άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα για να εξασφαλίζεται η ισότητα των φύλων τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με στόχο να βελτιωθεί η λειτουργία και η 
ποιότητα των πολιτικών μας συστημάτων. 
 



Για το σκοπό αυτό καλούμε: 
• όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά πολιτικά κόμματα να αναλάβουν αμέσως δράση για να 

εξασφαλίσουν την ισότητα των φύλων στις εσωτερικές τους διαδικασίες για τον 
καθορισμό  των υποψηφίων  ενόψει των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον 
Ιούνιο του 2009. 

 
• τις γυναίκες και τους άνδρες της Ευρώπης να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία για 

να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί και να ψηφίσουν, το 2009, με γνώμονα την 
προαγωγή της δημοκρατίας, την ισότητα των φύλων και τη δικαιοσύνη. 

 
• τα κράτη μέλη της ΕΕ να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για δημοκρατία και ισότητα 

των φύλων εξασφαλίζοντας την ίση εκπροσώπηση των γυναικών μεταξύ των προσώπων 
που θα διοριστούν σε κορυφαίες θέσεις, σε επίπεδο ΕΕ, το 2009. 

 
• τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 

της Ευρώπης να στηρίξουν ενεργά τη διεκδίκηση αυτή στο πλαίσιο των μελών τους και 
δικτύων τους, συμπεριλαμβάνοντας αναφορές στην ισότητα των φύλων στις 
προεκλογικές τους διακηρύξεις και στις επαφές τους με τους/τις Υπευθύνους/ες λήψης 
αποφάσεων. 
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