EUROPEAN WOMEN’S LOBBY CAMPANIA 50/50:
Nicio democraţie europeană modernă fără egalitate de gen
În 2009 europenii vor alege un nou Parlament European. Vom vedea o nouă Comisie
Europeană, condusă de Preşedintele său, şi un nou Preşedinte al Parlamentului European Câţi
dintre noii membri ai Parlamentului European vor fi femei? Vor purta oare ambii lideri de vârf ai
Uniunii Europene costum şi cravată?
Scenariul anului viitor oferă o ocazie excelentă pentru ca Uniunea Europeană să devină mai
democratică. O democraţie modernă atrage după sine egalitatea de gen; o reprezentare
egală a femeilor şi bărbaţilor în luarea deciziilor care le influenţează viaţa.
Femeile reprezintă mai mult de jumătate din populaţia UE. Slaba reprezentare actuală a femeilor
la luarea deciziilor la toate nivelele în Instituţiile Uniunii Europene este un obstacol serios în calea
legitimităţii democraţiei Uniunii Europene. Această inegalitate subminează, de asemenea, toate
tentativele de a promova o democraţie mai inclusivă şi mai participativă.
Este timpul unor acţiuni concrete!
Stabilirea unei democraţii adevărate în Europa trebuie să includă în mod inevitabil reprezentarea
tuturor europenilor, atât a femeilor cât şi a bărbaţilor.
Egalitatea de gen este o condiţie pentru modernizarea sistemelor noastre politice, astfel încât
femeilor şi bărbaţilor, în diversitatea lor, să le fie alocate în mod egal drepturi, responsabilităţi şi
putere. Egalitatea de gen ar trebui să fie în centrul iniţiativelor europene de a angaja cetăţenii în
luarea deciziilor, a creşte legitimitatea Uniunii Europene şi a dezvolta politici care să reflecte
nevoile şi aspiraţiile tuturor europenilor.
Cerem tuturor factorilor de decizie, indivizi şi organizaţii interesate de promovarea democraţiei şi
justiţiei, să susţină această Campanie la toate nivelele şi dincolo de graniţele ţărilor şi ale
partidelor politice.
Facem apel la luarea de măsuri imediate şi pe termen lung pentru a asigura egalitatea de gen,
atât la nivel european cât şi naţional, pentru a îmbunătăţii funcţionarea şi calitatea sistemelor
noastre politice.
Cerem, prin urmare:
•

Tuturor partidelor politice europene şi naţionale să acţioneze imediat pentru a
asigura egalitatea de gen în procedurile lor de numire, înainte de alegerile pentru

Parlamentul European din iunie 2009, de exemplu prin întocmirea listelor electorale şi
redactarea programelor lor.
•

Femeilor şi bărbaţilor din Europa să profite de această ocazie pentru a lua atitudine şi
vota în 2009 pentru progresul democraţiei, egalităţii de gen şi justiţiei.

•

Statelor membre ale UE să-şi îndeplinească angajamentele faţă de democraţie şi
egalitatea de gen prin asigurarea reprezentării egale a femeilor în posturile-cheie la
nivelul UE pentru care se vor face numiri în 2009.

•

Organizaţiilor societăţii civile şi sindicatelor din Europa să susţină în mod activ acest
apel, în cadrul propriilor reţele, prin includerea unei recomanări privind egalitatea de gen
în afişele lor electorale şi în întâlnirile lor cu factorii de decizie.

