
 
 
 

 
 

EUROPEAN WOMEN’S LOBBY 50/50 KAMPAANIA: 
Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat 

 
2009. aastal valivad eurooplased uue Euroopa Parlamendi. Ametisse nimetatakse uus Euroopa 
Komisjon eesotsas presidendiga ja Euroopa Parlamendi uus president. Kui paljud Euroopa 
Parlamendi uutest liikmetest on naised ning kas mõlemad EL tippjuhid kannavad ülikonda ja 
lipsu? 
 
Järgmine aasta annab Euroopa Liidule suurepärase võimaluse muutuda demokraatlikumaks. 
Kaasaegne ühiskond nõuab soolist võrdõiguslikkust; naiste ja meeste võrdset osalemist oma elu 
puudutavate otsuste langetamisel. 
 
Naised moodustavad EL rahvastikust enam kui poole. Naiste praegune vähene esindatus 
otsustamises  EL institutsioonide kõikidel tasanditel on EL demokraatliku legitiimsuse tagamisel 
tõsiseks takistuseks. See ebavõrdsus seisab vastu ka kõikidele püüdlustele edendada suuremal 
kaasatusel ja osalemisel põhinevat demokraatiat. 
 
Nüüd on saabunud aeg konkreetseteks tegudeks! 
 
Õiglane demokraatia Euroopas peab tingimata sisaldama kõigi eurooplaste, nii naiste kui meeste 
esindatust. 
 
Sooline võrdõiguslikkus on meie poliitiliste süsteemide kaasajastamise eelduseks ning suunatud 
sellele, et naised ja mehed jagaksid erinevustest hoolimata võrdselt õigusi, kohustusi ja võimu. 
Sooline võrdõiguslikkus peaks olema kõigi selliste Euroopa algatuste keskmes, mille eesmärgiks 
on kaasata kodanikke otsustamisse, suurendada EL legitiimsust ning liikuda selliste poliitikate 
poole, mis kajastavad kõigi eurooplaste vajadusi ja pürgimusi. 
 
Me kutsume kõiki demokraatia ja õigluse edendamisest huvitatud otsustajaid, üksikisikuid ja 
organisatsioone üles toetama käesolevat kampaaniat kõikidel tasanditel ning riigipiiride ja 
parteide üleselt. 
 
Me kutsume üles rakendama kiireid ja pikaajalisi meetmeid soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks 
nii Euroopa kui siseriiklikul tasandil poliitiliste süsteemide toimimise ja kvaliteedi parandamiseks. 
 
Seetõttu kutsume me 
 

• kõiki Euroopa ja riikide  parteisid üles astuma kiireid samme soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtte tagamiseks kandidaatide nimetamisel 2009. aasta juunis toimuvate Euroopa 
Parlamendi valimiste eel – näiteks valimisnimekirjade koostamise  ning programmide 
väljatöötamise kaudu. 



• Euroopas elavaid naisi ja mehi üles kasutama praegust võimalust, et öelda välja oma 
seisukoht ning hääletada 2009. aastal demokraatia, soolise võrdõiguslikkuse ja õigluse 
edendamise poolt. 

• EL liikmesriike üles täitma kohustusi, mida on võetud seoses demokraatia ja soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisega, tagades naiste võrdse esindatuse 2009. aastal  EL 
tippjuhtide  ametisse nimetamisel. 

• Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioone ja ametiühinguid üles aktiivselt  
käesolevat üleskutset toetama, juhtides Euroopa valimiste manifestides ning 
otsustajatega suhtlemisel tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele. 

 
 
 

 

http://www.5050democracy.eu/

