European Women‘s Lobby Kampaň 50/50:
Moderní evropská demokracie se neobejde bez rovnosti žen a mužů
V roce 2009 zvolí Evropané nový Evropský parlament. Uvidíme novou Evropskou komisi
vedenou svým předsedou a nového předsedu Evropského parlamentu. Kolik nových členů
Evropského parlamentu budou ženy a budou oba nejvyšší představitelé EU nosit oblek a
kravatu?
Události příštího roku nabízí Evropské unii skvělou příležitost stát se demokratičtější. Moderní
demokracie vyžaduje rovnost žen a mužů – rovné zastoupení žen a mužů při rozhodování
o záležitostech, které mají dopad na jejich životy.
Ženy tvoří více než polovinu obyvatelstva EU. Stávající nedostatečné zastoupení žen
při rozhodování na všech úrovních institucí EU závažným způsobem narušuje demokratickou
legitimitu Evropské unie. Tato nerovnost rovněž brání všem pokusům o posilování demokracie
založené na principu začleňování a účasti všech stran.
Je čas na konkrétní kroky!
Jedním z předpokladů vytváření spravedlivé demokracie v Evropě musí být zastoupení všech
Evropanů, tedy žen i mužů.
Rovnost žen a mužů je podmínkou pro modernizaci politických systémů, aby ženy a muži mohli
ve své rozmanitosti rovnou měrou sdílet práva, povinnosti i moc. Prosazování rovnosti žen a
mužů by mělo být klíčovou součástí všech evropských iniciativ, které usilují o zapojení občanů do
rozhodovacího procesu, o posílení legitimity Evropské unie a o směřování k politikám odrážejícím
potřeby a přání všech Evropanů.
Vyzýváme všechny rozhodovací subjekty, jednotlivce i organizace zabývající se propagací
demokracie a spravedlnosti, aby tuto kampaň podpořili na všech úrovních, přes hranice
zemí, i napříč politickým spektrem.
Vyzýváme k okamžitému přijetí dlouhodobých opatření, která zajistí rovnost žen a mužů na
evropské i vnitrostátní úrovni a povedou k lepšímu fungování našich politických systémů
a k jejich zkvalitnění.
Proto vyzýváme:
• všechny evropské a národní politické strany, aby okamžitě začaly podnikat opatření
k zajištění rovnosti žen a mužů při nominačním řízení v souvislosti s volbami do
Evropského parlamentu v roce 2009 – například pomocí svých kandidátních listin a při
schvalování svých programů;

•

ženy a muže v Evropě, aby využili stávající příležitosti k vyjádření svého názoru a v roce
2009 hlasovali s ohledem na prohlubování demokracie, rovnost žen a mužů a
spravedlnost;

•

členské státy EU, aby plnily své závazky týkající se demokracie a rovnosti žen a mužů
tím, že zajistí, aby byly v roce 2009 do vrcholových pozic na úrovni EU rovnou měrou
nominovány ženy;

•

organizace občanské společnosti a odbory v Evropě, aby tuto výzvu ve svých sítích
aktivně podporovaly tím, že ve svých volebních prohlášeních a při kontaktu
s rozhodovacími subjekty budou uvádět odkaz na rovnost žen a mužů.

