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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 50/50 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΛΟΜΠΙ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009: Τα Περισσότερα Πολιτικά Κόµµατα βρίσκονται
πολύ πίσω στην πορεία προς την Ισότητα των ∆υο Φύλων
Τα περισσότερα πολιτικά κόµµατα δεν θεωρούν την ισότητα µεταξύ γυναικών και
ανδρών ως βασική προτεραιότητα, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Λόµπι Γυναικών (EWL)
στην έκθεση «Έλεγχος Ισότητας των Φύλων» που δηµοσίευσε ενόψει των
ευρωεκλογών του 2009. Αυτό, προκύπτει παρά την ισχυρή ικανότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε θέµατα ισότητας. Ο έλεγχος ισότητας που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Λόµπι
Γυναικών αναλύει τις διαθέσιµες εκλογικές διακηρύξεις των τεσσάρων από τα
κύρια ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα: το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα (ΕPP), το
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα (PES), η Συµµαχία Φιλελευθέρων και ∆ηµοκρατών για
την Ευρώπη (ELDR) και η Οµάδα των Πρασίνων.
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του περιεχοµένου των ευρωπαϊκών
εκλογικών µανιφέστων δίνει το ΚΟΚΚΙΝΟ φως στο ΕΛΚ, το ΚΟΚΚΙΝΟ φως
στο ELDR, το ΚΙΤΡΙΝΟ φως στη Οµάδα των Πρασίνων και το ΠΡΑΣΙΝΟ φως
στο PES.
Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν βασιστεί στην σηµαντικότητα που δίνουν τα µανιφέστα
σε τέσσερα θέµατα που το Ευρωπαϊκό Λόµπι Γυναικών θεωρεί ως απαραίτητα για την
επίτευξη της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως η συµφιλίωση της ιδιωτικής
και επαγγελµατικής ζωής και η βία κατά των γυναικών. "Είναι πολύ απογοητευτικό το
γεγονός ότι τα πολιτικά κόµµατα δεν δίνουν προτεραιότητα στα θέµατα της ισότητας
µεταξύ γυναικών και ανδρών, τα οποία θα έπρεπε να κατέχουν κεντρική θέση στις
δηµοκρατίες µας. Καλούµε τις γυναίκες της Ευρώπης να εµπλακούν στην Ευρωπαϊκή
πολιτική και να ψηφίσουν στις εκλογές του Ιουνίου, προκειµένου η Ευρωπαϊκή Ένωση
να εκπληρώσει καλύτερα τις προσδοκίες τους και να συµβάλουν στην επίτευξη
ισότητας στην καθηµερινή τους ζωής", ανέφερε η Brigitte Triems, Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Λόµπι Γυναικών.
Ο «Έλεγχος Ισότητας των Φύλων» εξετάζει επίσης την παρουσία των
γυναικών στις εθνικές εκλογικές λίστες, συµπεριλαµβανοµένης της
παρουσίας τους ως επικεφαλείς των λιστών αυτών. Η ανασκόπηση δείχνει ότι σε
17 χώρες, υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στις λίστες από το ποσοστό των γυναικών
Ευρωβουλευτών. Ωστόσο, εξετάζοντας µε µεγαλύτερη ακρίβεια υπάρχουν µόνο επτά
χώρες όπου οι γυναίκες είναι επικεφαλείς στις εκλογικές λίστες των κοµµάτων. Η
σηµερινή εκπροσώπηση των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις τέσσερις
πολιτικές οµάδες που εξετάστηκαν, δίνει µια καλή ένδειξη της δέσµευσης των εν λόγω
οµάδων για την προώθηση των γυναικών στα πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Για
την κοινοβουλευτική περίοδο 2004-2009, οι Πράσινοι είχαν το υψηλότερο
ποσοστό γυναικών φτάνοντας πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου για
ισοτιµία µε ποσοστό 47,6%, ακολουθούµενη από τη Σοσιαλιστική Οµάδα µε
ποσοστό 41,2%, τη Συµµαχία Φιλελευθέρων και ∆ηµοκρατών µε 40,4% και,
τέλος, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα µε µόνο 24,03%.

Σας καλούµε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση «Έλεγχος Ισότητας των
Φύλων» για περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριµένες χώρες
και πολιτικά κόµµατα στην ιστοσελίδα:
www.5050democracy.eu

Το Κυπριακό Λόµπι Γυναικών αποτελείται από 16 γυναικείες οργανώσεις και
ΜΚΟ και είναι ενεργό µέλος του Ευρωπαϊκού Λόµπι Γυναικών (EWL). To EWL
είναι η µεγαλύτερη συµµαχία γυναικείων µη κυβερνητικών οργανώσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µε 2500 οργανισµούς µέλη σε 30 χώρες.

