
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPEAN WOMEN’S LOBBY 50/50 CAMPAGNE: 
GEEN MODERNE EUROPESE DEMOCRATIE ZONDER GENDERGELIJKHEID 

 
In 2009 kiezen de Europeanen een nieuw Europees Parlement. Een nieuwe commissie zal 
aantreden geleid door een nieuwe voorzit(s)ter en het Europees parlement krijgt een nieuwe 
voorzit(s)ter. Hoeveel vrouwen zullen dan lid zijn van het Europees Parlement? En zullen de twee 
nieuwe topleiders van de EU een pak en een das dragen?  
 
Volgend jaar heeft de Europese Unie een uitgelezen kans om democratischer te worden. Een 
moderne democratie vereist gendergelijkheid: een gelijke vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in de besluitvorming die hun leven beïnvloedt.  
 
Vrouwen maken meer dan de helft van de bevolking van de EU uit. De huidige 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming op alle niveaus in de Europese 
instellingen is een ernstige belemmering voor de democratische legitimiteit van de Europese 
Unie. Deze ongelijkheid ondermijnt ook alle pogingen om te komen tot een meer op integratie 
gerichte en participerende democratie. 
 
Het is tijd voor concrete actie!  
 
Om van Europa een rechtvaardige democratie te maken moeten per definitie alle Europeanen, 
vrouwen én mannen, vertegenwoordigd zijn. 
 
Gendergelijkheid is een voorwaarde voor de modernisering van onze politieke stelsels zodat 
vrouwen en mannen in al hun verscheidenheid evenveel rechten, verantwoordelijkheden en 
macht hebben. Gendergelijkheid moet een basisvoorwaarde zijn in alle Europese initiatieven om 
burgers te betrekken bij de besluitvorming, de legitimiteit van de Europese Unie te vergroten en 
een beleid te voeren dat beantwoordt aan de behoeften en verlangens van alle Europeanen.  
 
Wij roepen alle beleidsmakers, individuen en organisaties die de democratie en 
rechtvaardigheid willen bevorderen op om deze campagne te ondersteunen op alle 
niveaus en over de grenzen heen van landen en politieke partijen. 
 
Wij vragen maatregelen op korte en op lange termijn die de gendergelijkheid op Europees 
en nationaal niveau garanderen, om de werking en de kwaliteit van onze politieke stelsels 
te verbeteren.  
 
 



Wij verzoeken daarom: 
• alle Europese en nationale politieke partijen onmiddellijk het nodige te doen voor de 

gendergelijkheid in hun benoemingsprocedures met het oog op de Europese 
verkiezingen in juni 2009 – bijvoorbeeld in de samenstelling van de kandidatenlijsten en 
in het uitwerken van hun kiesprogramma’s; 

 
• alle vrouwen en mannen in Europa deze gelegenheid aaan te grijpen om zich uit te 

spreken en in 2009 hun stem uit te brengen voor meer democratie, gendergelijkheid en 
rechtvaardigheid; 

 
• de EU-lidstaten hun toezeggingen met betrekking tot democratie en gendergelijkheid na 

te komen door de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen te garanderen bij de 
benoemingen voor de topfuncties op EU-niveau in 2009; 

 
• middenveldorganisaties en vakbonden in Europa deze oproep actief te steunen 

binnen hun netwerken door te verwijzen naar gendergelijkheid in hun 
verkiezingsmemoranda en in hun contacten met beleidsmakers. 

 
 

http://www.5050democracy.eu/

