
 
 
 

 
 
 

European Women’s Lobby Kampaņa “50/50”. 
Bez dzimumu līdztiesības Eiropā nebūs modernas demokrātijas 

 
Eiropieši 2009. gadā ievēlēs jaunu Eiropas Parlamentu. Drīz mēs iepazīsimies ar jauno Eiropas 
Komisijas sastāvu, vadīto ar tās prezidentu un jauno Eiropas Parlamenta Prezidentu. Cik daudz 
no Eiropas Parlamenta deputātiem būs sievietes un vai abi augsti cienījamie Eiropas Savienības 
līderi vilks uzvalku un kaklasaiti?  
 
Nākamā gada scenārijs paver lielisku iespēju Eiropas Savienībai kļūt demokrātiskākai. Modernā 
demokrātijā dzimumiem jābūt līdztiesīgiem un sievietēm un vīriešiem jābūt vienādi 
pārstāvētiem to lēmumu pieņemšanā, kuri ietekmē viņu dzīvi.  
 
Vairāk nekā puse no ES iedzīvotājiem ir sievietes. Eiropas Savienības demokrātisko leģitimitāti 
pašlaik nopietni apdraud tas, ka visās Eiropas iestādēs lēmumu pieņemšanā ir iesaistītas maz 
sievietes. Šī nevienlīdzība arī grauj visus centienus veicināt integrējošāku un līdzdalību 
veicinošāku demokrātiju. 
 
Pienācis laiks konkrēti rīkoties!  
 
Taisnīgas Eiropas demokrātijas veidošanā noteikti jāiesaistās visiem eiropiešiem: kā sievietēm, tā 
vīriešiem. 
 
Dzimumu līdztiesība ir nosacījums, kas ļaus modernizēt mūsu politiskās sistēmas, lai sievietes un 
vīrieši, saglabādami atšķirību, vienādā mērā varētu izmantot tiesības, pienākumus un varu. 
Dzimumu līdztiesībai jābūt Eiropas iniciatīvu sirdī, lai iesaistītu pilsoņus lēmumu pieņemšanā, 
palielinātu Eiropas Savienības leģitimitāti un tiekties pēc politikas, kas atbilstu eiropiešu 
vajadzībām un centieniem. 
 
Mēs mudinām visus lēmumu pieņēmējus, privātpersonas un organizācijas, kas vēlas 
veicināt demokrātiju un taisnīgumu, atbalstīt šo Kampaņu visos līmeņos, arī ārpus valstu 
robežām un politiskajām partijām. 
 
Rosinām tūlīt īstenot ilgtermiņa pasākumus, lai panāktu dzimumu līdztiesību kā Eiropas, tā 
valsts līmenī, uzlabojot politisko sistēmu darbību un kvalitāti.  
 
Tāpēc aicinām: 

• visas Eiropas un valstu politiskās partijas nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu 
dzimumu līdztiesības īstenošanu, jau pirms 2009. gada jūnija Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, piemēram, izraugoties amata kandidātus un strādājot pie programmas 
projektiem;  



• Eiropas sievietes un vīriešus izmantot pašreizējo iespēju izteikt domas un izvēlēties, 
par ko balsot 2009. gadā, lai veicinātu demokrātiju, dzimumu līdztiesību un taisnīgumu; 

 
• ES dalībvalstis izpildīt apņemšanos nodrošināt demokrātiju un dzimumu līdztiesību, 

gādājot, lai nākamgad ES augstākajos amatos ieceltu tikpat daudz sieviešu, cik vīriešu;  
 
• Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijas un arodbiedrības aktīvi atbalstīt šo 

aicinājumu savos sadarbības tīklos, minot dzimumu līdztiesību savos vēlēšanu 
uzsaukumos un saziņā ar lēmumu pieņēmējiem. 

 
 
 
 

http://www.5050democracy.eu/

