EUROPEAN WOMEN’S LOBBY 50/50-KAMPANJA:
EI MODERNIA EUROOPPALAISTA DEMOKRATIAA ILMAN SUKUPUOLTEN TASAARVOA
Vuonna 2009 eurooppalaiset valitsevat uuden Euroopan parlamentin. Saamme uuden Euroopan
komission ja sen puheenjohtajan, sekä uuden Euroopan Parlamentin puhemiehen/naisen.
Mitenkähän monta naismeppiä valitaan, ja onkohan kummankin EU:n huippujohtajan asu
vastedeskin tumma puku ja kravatti?
Ensi vuoden vaalit ja nimitykset ovat oiva mahdollisuus saada Euroopan unionista
demokraattisempi. Moderni demokratia edellyttää sukupuolten tasa-arvoa, naisten ja
miesten tasapuolista osallistumista niiden päätösten tekemiseen, jotka vaikuttavat heidän
elämäänsä.
Naisia on EU:n väestöstä yli puolet. Tämänhetkinen naisten aliedustus päätöksenteossa EU:n
toimielimissä haittaa vakavasti Euroopan unionin demokraattista legitimiteettiä. Epätasa-arvoinen
tilanne myös heikentää pyrkimyksiä edistää osallistavampaa demokratiaa.
Nyt on aika toimia!
Oikeudenmukaisen demokratian luominen Eurooppaan edellyttää sitä, että edustettuina ovat
kaikki eurooppalaiset, sekä naiset että miehet.
Sukupuolten tasa-arvoa tarvitaan modernisoimaan poliittinen järjestelmämme niin, että naiset ja
miehet moninaisuudessaan jakavat yhdenvertaisesti oikeudet, velvollisuudet ja vallan.
Sukupuolten tasa-arvon tulisi olla niiden eurooppalaisten aloitteiden keskiössä, joilla pyritään
saamaan kansalaiset osallistumaan päätöksentekoon, lisäämään Euroopan unionin legitiimiyttä ja
toteuttamaan politiikkaa, joka edustaa kaikkien eurooppalaisten tarpeita ja toiveita.
Kehotamme kaikkia päättäjiä, yksityisiä kansalaisia ja järjestöjä, joille demokratian ja
oikeudenmukaisuuden edistäminen on tärkeää, tukemaan tätä kampanjaa kaikilla tasoilla ja yli
maa- ja puoluerajojen.
Kehotamme toteuttamaan välittömästi ja pidemmällä aikavälillä toimia, joilla taataan sukupuolten
tasa-arvo sekä EU-tasolla että jäsenmaissa, ja parannetaan siten poliittisten järjestelmiemme
toimivuutta ja laatua.

Sen vuoksi kehotamme
•

kaikkia Euroopan ja kansallisen tason poliittisia puolueita toimimaan välittömästi,
jotta sukupuolten tasa-arvo toteutuu, kun ne nimeävät ehdokkaitaan ja suunnittelevat
vaaliohjelmiaan kesäkuussa 2009 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja varten.

•

Euroopan naisia ja miehiä käyttämään tilaisuuden hyväkseen ja esittämään
mielipiteensä ja antamaan äänensä vuonna 2009 edistetääkseen demokratiaa,
sukupuolten tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

•

EU:n jäsenmaita täyttämään demokratiaa ja sukupuolten tasa-arvoa koskevat
sitoumuksensa ja varmistamaan naisten tasapuolisen edustuksen EU:n huippuviroissa,
jotka täytetään vuonna 2009.

•

Euroopan kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja tukemaan aktiivisesti tätä kehotusta
verkostojensa välityksessä, ja korostamaan sukupuolten tasa-arvoa vaaleja koskevissa
julistuksissaan ja yhteyksissään päättäjiin.

