Europejskie Lobby Kobiece Kampania 50/50:
“Nie ma współczesnej demokracji bez równouprawnienia płci”
W 2009 r. Europejczycy będą wybierali nowy Parlament Europejski. Wybrana zostanie nowa
Komisja Europejska pod przewodnictwem Prezydenta oraz przewodnicząca lub przewodniczący
Parlamentu Europejskiego. Ile wśród nowo wybranych Euro-parlamentarzystów będzie kobiet i
czy obie najważniejsze funkcje będą sprawowane przez osoby w garniturach i z krawatami?
Przyszłoroczny scenariusz tanowi wyśmienitą okazję, aby Unia Europejska stała się bardziej
demokratyczna. Współczesna demokracja wymaga równouprawnienia płci: równej
reprezentacji kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich
życie.
Kobiety stanowią ponad połowę populacji UE. Obecna niedostateczna reprezentacja kobiet w
procesie decyzyjnym na wszystkich szczeblach instytucji UE jest poważną przeszkodą dla
demokratycznych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Ta nierówność poddaje także w
wątpliwość wszelkie próby propagowania demokracji stawiającej na bardziej zaangażowane
uczestnictwo obywateli.
Czas na konkretne działania!
Ugruntowanie sprawiedliwej demokracji w Europie nie może dokonać się bez istnienia
reprezentacji wszystkich Europejczyków: zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Równouprawnienie płci jest warunkiem modernizacji naszych systemów politycznych tak, aby w
swej różnorodności kobiety i mężczyźni dzielili się równo swoimi prawami, obowiązkami i władzą.
Wprowadzenie równouprawnienia płci powinno być postrzegane jako priorytetowa część
europejskich inicjatyw mających na celu zaangażowanie obywateli w proces decyzyjny,
zwiększenie demokratycznego umocowania Unii Europejskiej i dążenie do polityki, która
odzwierciedlałaby potrzeby i aspiracje wszystkich Europejczyków.
Wzywamy decydentów, obywateli i organizacje zainteresowane promowaniem demokracji i
sprawiedliwości do wspierania tej Kampanii na wszystkich szczeblach, ponad granicami
krajów i podziałami politycznymi.
Wzywamy do podjęcia niezwłocznych i długoterminowych środków mających na celu
polepszenie funkcjonowania i jakości naszego systemu politycznego.

Wzywamy zatem:
•

wszystkie europejskie i krajowe partie polityczne do niezwłocznych działań w celu
zapewnienia równouprawnienia płci przy tworzeniu list wyborczych przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r.; na przykład poprzez ich listy wyborcze i
programy wyborcze.

•

kobiety i mężczyzn w Europie do skorzystania z nadchodzącej okazji do zabrania głosu
i zagłosowania w wyborach w 2009 r., mając na względzie rozwój demokracji,
równouprawnienie płci i sprawiedliwość;

•

państwa członkowskie UE do wypełnienia swoich zobowiązań wobec demokracji i
równouprawnienia płci poprzez zapewnienie równej reprezentacji kobiet na najwyższych
stanowiskach, jakie mają być przyznane w 2009 r. w UE;

•

organizacje społeczeństwa obywatelskiego i związki zawodowe w Europie do
aktywnego popierania niniejszego wezwania w ramach swoich sieci poprzez
uwzględnienie odniesienia do równouprawnienia płci w swoich manifestach wyborczych i
w kontaktach z decydentami.

