
 
 
 

 
 
 
 
 

Kampanja 50/50 Evropskega ženskega lobija: 
Ni sodobne demokracije brez enakosti spolov 

 
Leta 2009 bodo Evropejci izvolili nov Evropski parlament. Videli bomo novo Evropsko komisijo, 
vodeno s strani njenega predsednika/ce, in novega predsednika/co Evropskega parlamenta. 
Koliko novih poslancev Evropskega parlamenta bo žensk? Bosta oba od vrhovnih voditeljev EU 
nosila hlače in kravato? 
 
Dogodki naslednjega leta predstavljajo izvrstno priložnost, da Evropska Unija poveča svojo 
demokratičnost. Sodobna demokracija zahteva enakost spolov; enako zastopanost žensk in 
moških pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na njihova življenja. 
 
Več kot polovica prebivalcev EU je žensk. Sedanja premajhna zastopanost žensk pri odločanju 
na vseh ravneh v EU institucijah je resna ovira za demokratično legitimnost Evropske Unije. Ta 
neenakost tudi spodkopava vse poskuse spodbujanja bolj vključujoče in participativne 
demokracije. 
 
Čas je za dejansko ukrepanje! 
 
Vzpostavljanje pravične demokracije v Evropi je nujno povezano z zastopanjem vseh Evropejcev, 
tako žensk kot moških. 
 
Enakost spolov je pogoj za posodobitev naših političnih sistemov, tako da bi imeli ženske in 
moški v svoji raznolikosti enakovredne pravice, odgovornosti in moč. Uvedbo enakosti spolov bi 
morala biti v jedru evropskih pobud za vključevanje državljanov v odločanje, povečanje 
legitimnosti Evropske unije in napredovanje v smeri politik, ki odražajo potrebe in želje vseh 
Evropejcev. 
 
Vse nosilce odločanja, posameznike in organizacije, ki želijo spodbujanje demokracije in pravice, 
pozivamo, da podprejo to kampanjo na vseh ravneh ter čez meje držav in političnih strank. 
 
Pozivamo k sprejetju takojšnjih in dolgoročnih ukrepov za zagotavljanje enakosti spolov na 
evropski in nacionalni ravni, da se izboljša delovanje in kakovost naših političnih sistemov.  
 
Zato pozivamo: 

• vse evropske in nacionalne politične stranke, da pred volitvami v Evropski parlament 
junija 2009 zagotovijo takojšnje uresničevanje enakosti spolov v njihovih postopkih 
imenovanja – na primer preko njihovih volilnih list in preko načrtovanja njihovih 
programov. 

 



• ženske in moške v Evropi, da izkoristijo ponujeno priložnost, da se leta 2009 izrazijo in 
oddajo svoj glas z mislijo na napredek na področjih demokracije, enakosti spolov in 
pravice; 

 
• države članice EU, da uresničijo svojo zavezanost demokraciji in enakosti spolov z 

zagotavljanjem enake zastopanosti žensk in moških, ki bodo leta 2009 imenovani na 
vodilne položaje na ravni Skupnosti; 

 
• organizacije civilne družbe in sindikate v Evropi, da v okviru svojih mrež aktivno 

podprejo ta poziv z vključitvijo enakosti spolov v svoje volilne manifeste in v njihove stike 
z nosilci odločanja. 

 
 
 

http://www.5050democracy.eu/

