Europos moterų lobistinės organizacijos Kampanija „50:50“
Demokratija Europoje nebus šiuolaikiška be lyčių lygybės
2009 m. europiečiai rinks naują Europos Parlamentą, bus paskirta nauja Europos Komisija.
Matysime naują Europos Komisiją, vadovaujamą jos Prezidento, taip pat ir naują Europos
Parlamento prezidentą. Kiek moterų bus naujais Europos Parlamento nariais ir ar abu
svarbiausieji ES lyderiai vilkės kostiumą ir rišės kaklaraištį?
Kitų metų įvykiai suteikia puikią progą Europos Sąjungai tapti demokratiškesnei. Šiuolaikinei
demokratijai būtina lyčių lygybė; priimant vyrų ir moterų gyvenimui įtakos turinčius
sprendimus, abiem pusėms turi būti atstovaujama po lygiai.
Moterys sudaro daugiau nei pusę ES gyventojų. Tai, kad Europos Sąjungos institucijose priimant
sprendimus visais lygmenimis moterims atstovaujama nepakankamai, yra rimta kliūtis
įgyvendinant demokratinį Europos Sąjungos teisėtumo principą. Nelygybė žlugdo visas
pastangas skatinti integruojamąją ir dalyvaujamąją demokratiją.
Laikas imtis konkrečių veiksmų!
Kuriant teisingą demokratiją Europoje, būtinas visų europiečių ir moterų, ir vyrų, dalyvavimas.
Lyčių lygybė yra mūsų politinių sistemų modernizavimo sąlyga, kad, būdami skirtingi, vyrai ir
moterys lygiai dalytųsi pareigomis, atsakomybe ir valdžia. Lyčių lygybės užtikrinimas turėtų būti
Europos iniciatyvų, kuriomis siekiama įtraukti piliečius į sprendimų priėmimo procesą, didinti
Europos Sąjungos teisėtumą ir siekti formuoti politiką, kuri atspindėtų visų europiečių poreikius ir
lūkesčius, šerdis.
Kviečiame visus sprendimų priėmėjus, pavienius asmenis ir organizacijas, besidominčius
demokratijos ir teisingumo idėjų skleidimu, remti šią Kampaniją visais lygmenimis,
nepaisant valstybių sienų ir politinių partijų.
Kviečiame imtis neatidėliotinų ir ilgalaikių priemonių, kad būtų užtikrinta lyčių lygybė tiek
Europos, tiek ir atskiros šalies mastu ir būtų pagerintas mūsų politinių sistemų veikimas ir
kokybė.
Todėl kreipiamės į:
• visas Europos ir nacionalines politines partijas, kad jos nedelsdamos imtųsi veiksmų,
kad dar iki 2009 m. birželio mėnesio rinkimų į Europos Parlamentą lyčių lygybės
įgyvendinimas būtų užtikrintas jų partijų kandidatų iškėlimo procedūrose – pavyzdžiui,
sudarant rinkiminius sąrašus ir rengiant savo rinkimines programas,

•

Europos moteris ir vyrus, kad pasinaudotų esama galimybe pareikšti nuomonę ir
atiduoti savo balsą 2009 m. rinkimuose už pažangią demokratiją, lyčių lygybę ir
teisingumą,

•

ES valstybes nares, kad jos įvykdytų savo įsipareigojimus demokratijai ir lyčių lygybei,
užtikrindamos vienodą moterų atstovavimą moterims užimant aukščiausius ES postus
2009 m.,

•

Europos pilietines organizacijas ir profesines sąjungas, kad jos aktyviai remtų šį
kreipimąsi per savo informacijos tinklus, paminėdamos lyčių lygybės klausimą savo
rinkimų pareiškimuose ir bendraudamos su sprendimų priėmėjais.

