European Women’s Lobby Kampanja 50/50:
Demokrazija Ewropea Moderna ma tistax teżisti mingħajr ugwaljanza bejn is-sessi

Fl-2009, l-Ewropej se jaħtru Parlament Ewropew ġdid u se tiġi nnominata Kummissjoni Ewropea
ġdida mmexija minn President, filwaqt li se jinhatar ukoll President gdid ghall-Parlament
Ewropew. Tajjeb li ghalhekk insaqsu kemm mill-membri tal-Parlament Ewropew se jkunu nisa, u
jekk il-mexxejja ewlenin tal-Unjoni Ewropea hux se jkunu kollha rgiel?.
L-elezzjonijiet tas-sena d-diehla huma sfida sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista ssir aktar
demokratika. Demokrazija moderna teħtieġ l-ugwaljanza bejn is-sessi: rappreżentazzjoni
ndaqs tan-nisa u l-irġiel fit-teħid tad-deċiżjonijiet li jaffettwawlhom ħajjithom.
In-nisa jirrappreżentaw iktar min-nofs il-popolazzjoni ta' l-UE. Bħalissa r-rappreżentazzjoni tannisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livelli kollha tal-Istituzzjonijiet Ewropej hija inqas minn dik ta' lirġiel. Dan huwa ostaklu għal-leġittimità demokratika ta’ l-Unjoni Ewropea u din l-inugwaljanza
ddgħajjef l-isforzi li jippromwovu demokrazija aktar inklussiva u parteċipatorja.
Wasal il-ħin għal azzjoni konkreta!
Demokrazija soda u ġusta fl-Ewropa trid tinkludi r-rappreżentazzjoni ta’ l-Ewropej kollha, kemm
nisa u kif ukoll irġiel.
L--ugwaljanza bejn is-sessi hija mehtiega biex is-sistemi politiċi jiġġeddu , sabiex dawn
jippermettu lin-nisa u l-irġiel, fid-diversità tagħhom, ikollhom drittijiet, responsabbiltajiet u setgħat
indaqs. L-introduzzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi għandha titqies parti mill-inizjattivi Ewropej li
għandhom l-għan li jħeġġu ċ-ċittadini jipparteċipaw fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet, li jżidu lleġittimità ta’ l-Unjoni Ewropea, u li jagħmlu progress lejn politika li tirrifletti l-ħtiġijiet u laspirazzjonijiet ta' l-Ewropej kollha.
Aħna qed insejħu lil kulmin hu involut fit-teħid tad-deċiżjonijiet u lill-individwi u lorganizzazzjonijiet kollha, li huma interessati fil-promozzjoni tad-demokrazija u l-ġustizzja,
biex jappoġġaw din l-inizjattiva fil-livelli kollha lil hinn mill-fruntieri bejn il-pajjiżi u l-partiti
politiċi.
Qed insejħu għal miżuri immedjati u oħrajn fit-tul sabiex tkun garantita l-ugwaljanza bejn
is-sessi kemm fil-livell Ewropew u kif ukoll dik nazzjonali bil-għan li ntejbu l-proċessi u lkwalita tal-politika.

Għalhekk, qed nappellaw:
•

Lill-partiti politiċi Ewropej u nazzjonali kollha biex jieħdu passi minnufih biex jiżguraw
li l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-proċeduri ta’ nominazzjoni tagħhom issir realtà qabel lelezzjoni tal-Parlament Ewropew f’Ġunju 2009.

•

Lin-nisa u l-irġiel ta’ l-Ewropa biex jaħtfu din l-opportunità li jsemmgħu leħinhom u
jivvutaw fl-2009 bil-ħsieb li javvanzaw id-demokrazija, l-ugwaljanza bejn is-sessi u lġustizzja.

•

Lill-Istati Membri ta’ l-UE biex iwettqu l-impenji tagħhom favur id-demokrazija u lugwaljanza bejn is-sessi billi jiżguraw li jkun hemm rappreżentazzjoni ndaqs fl-ogħla
karigi fil-livell ta’ l-UE li għandhom jinħatru fl-2009.

•

Lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u lit-trade unions fl-Ewropa biex jappoġġaw
b’mod attiv din is-sejħa fin-netwerks tagħhom billi jinkludu referenza għall-ugwaljanza
bejn is-sessi fil-manifesti għall-elezzjonijiet u fil-kuntatti tagħhom ma' dawk involuti fitteħid tad-deċiżjonijiet.

