A nők Európáért
Európa a nőkért
A 21. század újfajta vezetést kíván

Az Európai Női Lobbi kiáltványa a 2019-es európai parlamenti
választásokra
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A jövőnk most kezdődik!
POLITIKAI ÉS DÖNTÉSHOZÓ INTÉZMÉNYEINK ÁTALAKÍTÁSA
A következő európai parlamenti ciklusra (2019–2024) vonatkozó célkitűzéseink az európai nők és
lányok jelenkori valóságának ismeretén alapulnak, s megjelenítik a nők és lányok, valamint teljes
tagságunk, szervezeteink szempontj ainak összességét, szerte Európából. E célkitűzéseink
reflektálnak a nemzetközi emberi jogi eszközöknek a női jogok érvényesítése
érdekében való alkalm azása te rén az elmúlt három évtized tapasztalatai alapj án még
megoldásra váró problémákra. Az Európai Uniónak az alapszerződései értelmében kötelessége,
hogy biztosítsa a nők és férfiak közti egyenlőséget, és be építse a társadalmi nemi (‘gender’)
szemléletet minden politikai és gazdasági döntéshozatali folyamatba.
Céljaink:
Olyan Európa, amely megval ósítja a nők egyenlőségét a politikai döntéshozásban
A nők a politikai döntéshozatal terén továbbra is jelentősen alulreprezentáltak az EU összes
intézményében és tagállam ában e gyaránt. Vagyis a népesség fele hiányzik azokból a termekből
és azokról a folyosókról, ahol a mindannyiunk életéről szóló döntéseket meghozzák. Garantálni
kell a nők és férfiak egyenlő képviseletét, mely tükrözi a teljes európai népesség
sokféleségét;ebből mindenkinek ki kell vennie a részét ami egyben létfontosságú egy új, az
emberek és Földünk érdekeit középpontba helyező politikai intézményrendszer kialakításához.
Olyan Európa, amely garantálja minden nő gazdasági függetlenségét
A nőknek a férfiakéval azonos mértékű gazdasági függetlensége különösen fontos a nők
egyenlősége és szabadsága szem pontjából, mégsem valósult me g még egyetlen európai
országban sem. Búcsút kell intenünk a megszorító gazdasági politikának, és erőfeszítéseket kell
tennünk annak érdekében, hogy me gfordítsuk a szegénység feminizálódását, amely különösen
azokat a nőket érinti, akik m ár a társadal om pe remére sodródtak és a diszkriminációt számos
formában
(például
rasszizmus,
fogyatékosellenesség,
homofóbia)
megtapasztalták.
Kézzelfogható intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy megküzdjünk a nőket jelentősebb
mértékben sújtó munkanélküliséggel és a megfelelő, minőségi munka hiányával, valamint hogy
kezeljük a fizetetlen gondoskodói munk a egyenlőtlen megoszlását a nők és a férfiak között,
illetve a makacsul fennálló, a bérekben, az egész élet alatt megkeresett jövedelemben és a
nyugdíjban megmutatkozó fizetési szakadékot. Biztosítanunk kell a feltételeket ahhoz, hogy a
nők és a férfiak egész életükön át egyenlő mértékben vegyék ki részüket a fizetett munkából és a
fizetetlen gondozási feladatokból.
Olyan Európa, amely mentes a nők elleni erőszaktól
Európában a férfierőszak sok nő és lány szám ára a mindennapi val óság része, és elemi
kifejeződése a nők és férfiak közti strukturális egyenlőtlenségeknek; mégis továbbra is egy
alulbecsült, büntetőj ogilag kevéssé üldözött és depolitizált jelenség maradt. A nők elleni erőszak
megszüntetése szerves része a társadalmi egyenlőség megval ósulásának. Együtt kell
cselekednünk azért, hogy véget vessünk a nők és lányok elleni erőszak minden formáj ának, és
hogy előmozdítsuk egy békés és biztonságos társadalom létrejöttét. Minden nő és lány az
erőszaktól és annak veszélyétől is mentes életet érdemel.
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Olyan Európa, amely békét, biztonságot és méltóságot biztosít minden nőnek és lánynak
Akár sze xuális kizsákm ányol ás, akár a szexuális és reproduktív egészség és jogok megtagadása,
akár a rasszista és nacionalista nézőpontok elnyom ó jellegű előtérbe helyezése miatt naponta
nők és lányok millióinak az egészsége, jólléte és biztonsága forog veszélyben, értelmetlenül. Egy
jobb jövőt követelünk mindenkinek Európában, és közösen kell egy olyan biztonságos és
támogató közeg biztosításán munkálkodnunk, amelyben minden nő és lány kiteljesedhet.
Olyan Európa, amely forrásokat biztosít a nők emberi jogaira
A pénzügyi döntések és beruházások tükrözik a politikai prioritásokat. Következésképp a
fenntartható finanszírozási mechanizmusok és források kifejezik a nők jogai és a nemek közti
egyenlőség iránti politikai elkötelezettség valódi mértékét. Fenntartható finanszírozást követelünk
a nőjogi szervezetek számára, hogy biztosítani lehessen a nőm ozgalom továbbélését. Sürgetjük
továbbá a döntéshozókat, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő
költségvetéseket tervezzenek és hajtsanak végre annak érdekében, hogy a nők jogai és az
egyenlőség minden szinten érvényesülhessen.
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OLYAN EURÓPA, AMELY
MEGVALÓSÍTJA A NŐK EGYENLŐSÉGÉT A
POLITIKAI DÖNTÉSHOZÁSBAN

Felhívásunk
az
döntéshozók felé:

európai


Biztosítsák a nők és a férfiak 50-50
százalékos, eg yenlő arányú részvételét a politikai
döntéshozatalban az EU összes döntéshozó
testületében, beleértve az EU "top pozícióit” is;

Hozzanak létre egy markáns politikai
stratégiát a nők és férfiak egyenlőségére
vonatkozóan, mely lefedi a 2019-2024-es európai
politikai ciklust, s tükrözi az EU-nak a nők és férfiak
közti
egyenlőség
biztosítására
irányuló
kötelezettségét;

Felhívásunk
felé:

a

tagállamok


A politikai pártoknak biztosítaniuk kell a nők
és férfiak eg yenlő részvételét és pozícióját a
választási listáikon;

A
politikai
pártoknak
a
választási
programjukba bele kell foglalniuk prioritásként a nők
és férfiak közötti egyenlőséget;

A nemzeti kormányok oly módon állítsanak
bizottsági jelölteket, hogy garantált legyen a nők és
férfiak egyenlő képviselete az Európai Bizottságban.


Nevezzenek ki egy olyan EU biztost, akinek
egyedüli felelősségi köre a nők jogai és a nők és
férfiak közötti egyenlőség biztosítása, valamint a
“gender mainstreaming ” (a nemek egyenlőségének
szempontját a döntéshozatal minden szakaszában
és szintjén, minden intézkedésnél figyelembe vevő
stratégia) alkalmazása az összes tárcaterületen;

Alkalmazzanak z éró toleranciát a nemi, faji vagy etnikai, vallási vagy meggyőződésen, fogyatékosságon,
életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló diszkriminációval szemben Európa minden intézményében és
parlamentjében.

„Az általunk megismert Európa változik. A népesség felét kitevő nők és lányok meg fogják ragadni ezt az
egyedülálló demokratikus pillanatot arra, hogy előmozdítsák a régóta fennálló európai értékeket egy olyan egyenlő,
befogadó, sokszínű és demokratikus Európáért, ahol senki sem lesz hátrahagyva. Együtt kell alakítanunk a jövőnket
és kiállnunk az értékeinkért a 2019-es EU választásokon. Az antifeminista populizmus és az elszigetelő nacionalizmus
előretörése drasztikusan megváltoztatta a politikai környezetet az elmúlt években, mi pedig nem hagyjuk, hogy ezek
az erők legyőzzenek bennünket. Az újjáéledő nőmozgalom hatalmas léptékben növekszik, és egyenlőséget követel
nők és férfiak között határokon belül és azokon átnyúlóan. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt, hogy Európa
különböző szegleteiben eltérő ütemben történik a változás. Ezért arra hívunk minden progresszív politikai szereplőt,
hogy csatlakozzanak hozzánk az általunk vágyott Európa létrehozására és megvédésére, ahol minden nők és lány
egyenlő jogokkal rendelkezik és gyakorolhatja is e jogokat: #Nők Európáért – Európa a nőkért.”
Gwendoline Lefebvre, az Európai Női Lobbi elnöke
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OLYAN EURÓPA, AMELY GARANTÁLJA MINDEN
NŐ GAZDASÁGI FÜGGETLENSÉGÉT

Felhívásunk
az
döntéshozók felé:


Garantálják

minden

európai
nő

gazdasági

függetlenségét, beleértve a szociális védelemhez és
adózáshoz fűződő egyéni jogokat, kezeljék a
munkavállalói szegénységet és a növekvő mértékű
bizonytalan feltételek melletti foglalkoztatást; értékeljék
és javítsák a munkakörülményeket azokban a
szektorokban, ahol a női munkavállalók vannak
túlsúlyban,
a
meglévő
EU-s
szabályozások
megerősítése, monitorozása és felülvizsgálata által;


Vezessenek be egy “gondozási biztosítékot"

az
életcikluson
átívelő
gondozási
igényekre
vonatkozóan mint ami a társadalom működésének
értékes része, és fektessenek be a gondozási
gazdaságba úgy, hogy beruházásokat irányítanak erre
a területre az EU költségvetéséből. Alkalmazzák a
társadalmi nemekre érzékeny költségvetést mint a
gender mainstreaming egyik eszközét, garantálva,
hogy minden EU-s forrásból származó pénz a nők és
férfiak egyenlőségéhez járul hozzá;


Biztosítsák, hogy a makroökonómiai keret,

ideeértve az Európa 2020 Stratégiát felváltó
dokumentumot és az Európai Szemesztert, kifejezetten
törekszik a nők és férfiak közti egyenlőség, különösen a
nők gazdasági függetlensége előmozdítására oly
módon, hogy elvégzi a makroökonómiai rendelkezések
társadalmi nemi szempontú hatáselemzését, mielőtt
országspecifikus ajánlásokat tenne;



Fogadjanak el az eltartottak, az idősek és a

Felhívásunk
felé:


Garantálják

a
a

nők

tagállamok
és

férfiak

biztonságát és függetlenségét, mialatt valaki másról
gondoskodnak, beleértve a fizetett törvényes
szabadságot és a jogi rendelkezéseket, melyek a nők
és
férfiak
védelmét
biztosítják
az
anyasági/apasági/szülői/gondozói
szabadságon
alapuló bármilyen diszkriminációval szemben;


Gyorsítsák fel a megfizethető, hozzáférhető

és
minőségi
elérhetőségére
teljesítését;


gyermekgondozási
szolgáltatások
irányuló b arcelo nai célkitűzések

Vezessenek be egy 5-10%-os éves célkitűzést

a nemek közti fizetéskülönbség csökkentésére, és
kezeljék a nemek közti nyugdíjkülönbségeket
“gondoskodói kreditek” bevezetésével, a nők
gazdasághoz való hozzájárulásának elismerésére,
valamint segítsék elő, hogy a jelen és a jövő
generációiban a gondoskodói kreditek férfiaknak is
biztosítottak legyenek;


Alkalmazzanak egyenlő, nem átruházható

szabadságot a szülőknek, mialatt garantálják a nőket
megillető anyasági szabadságot;


Szánjanak elegendő forrást a gondozási

szolgáltatások minőségének és a gondoskodói munkát
végzők méltóságának biztosítására, akár szakmaként,
akár informális keretek között végzik a gondozási
munkát.

fogyatékossággal
élő
személyek
gondozási
infrastruktúrájára vonatkozó európai célkitűzéseket;
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Minden intézkedésnek figyelembe kell vennie

a többszörös és eg ymásra ható diszkriminációt, amely
a fogyatékossággal élő, etnikai kisebbséghez tartozó,
eltérő szocioökonómiai vagy oktatási háttérrel
rendelkező nőket, illetve a fiatalabb vagy idősebb
nőket érinti, akik nagyon korlátozottan férnek hozzá
szolgáltatásokhoz, tisztességes munkához és pénzügyi
segítséghez, és akiknek a közreműködése túl gyakran
figyelmen kívül van hagyva.
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OLYAN EURÓPA, AMELY MENTES A NŐK
ELLENI ERŐSZAKTOL

Felhívásunk
az
döntéshozók felé:


európai

Ratifikálják és hajtsák végre az Európa Tanács

Felhívásunk
felé:


Minden

a

EU-tagállam

tagállamok
késlekedés

és

Egyezményét a nők elleni és a családon belüli erőszak
megelőzéséről és felszámolásáról, valamint biztosítsák
az egyezmény teljes integrációját az EU jogszabályaiba
és szakpolitikai keretébe;

fenntartások nélkül ratifikálja és hajtsa végre az Európa
Tanács Egyezményét a nők elleni és családon belüli
erőszak megelőzéséről és felszámolásáról;

Biztosítsanak egy erőteljes EU-s jogi keretet a

nő nek és lánynak az erőszakkal szemben az alábbi
négy alapelv használatával: megelőzés, integrált
szakpolitikák, védelem és büntetőjogi felelősségre
vonás (a büntetlenség megszüntetése);



nők elleni erőszak problémájának kezelésére, mely
kötelező és szabványosított rendelkezéseket vezet be
minden EU-tagállamban. Miután ratifikálták az Európa
Tanács Egyezményét a nők elleni és a családon belüli
erőszak megelőzéséről és felszámolásáról, fogadjanak
el egy irányelvet a nők elleni erőszak problémájáról és
egy átfogó EU-s stratégiát a témában, valamint
teljeskörűen hajtsák végre az áldozatok jogaira
vonatkozó EU irányelvet;


Biztosítsák a 2011/36/EU számú, az





Biztosítsanak megfelelő védelmet minden

Alkalmazzák a prostitúció skandináv vagy

“egyenlőségi” modelljét; hagyjanak fel a prostitúcióban
élő nők büntetésével, és biztosítsanak egészségügyi,
támogató és kilépési szolgáltatásokat az érintetteknek,
mindeközben biztosítsák az emberkereskedők, futtatók
és vásárlók büntethetőségét és büntetőeljárás indítását
velük szemben.

emberkereskedelem leküzdését célzó irányelv
hatékony átültetését, külö nös figyelmet szentelve a
társadalmi nemi szempontú elemzésnek és a
szexuális
kizsákmányolás
céljából
történő
emberkereskedelem jelenségének.

“Egy olyan valóban feminista Európában hiszünk, amely le gfőbb értékeinken alapul, ezek a nők és férfiak közötti
egyenlőség, a sokszínűség, a béke, a méltóság, az igazságosság és a tisztelet. Még nagyon sok tennivalónk van e cél
elérése érdekében: a nemek közti egyenlőség fe lé történő haladás megrekedt, amely a nőket jelentős és tartós
akadályok elé állítja az élet számos területén, ide tartozik például az egészség, biztonság, oktatás, foglalkoztatás,
munka-magánélet egyensúlya, hatalom és gazdaság. Az E IGE 2015-ös nemek közötti egyenlőség indexe azt mutatja,
hogy az EU 28 tagországában a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek csökkentése megtor pant. A megszorítások a
nőkre nézve katasztrofálisnak bizonyultak, és kiemelten negatív hatást gyakoroltak azokr a, akike t többszörös
egyenlőtlenségek is sújtanak, mint például a rasszizmus, a fogyatékosellenesség, az életkoron vagy a migrációs
státuszon alapuló diszkrimináció és a homofóbia. Ennek következményeképp a nők a férfiaknál nagyobb arányban
süllyedtek szegénységbe. Ezekre a kihívásokra csak oly módon lehet megfelelő választ adni, ha egysé gesen lépnek fel
társadalmi mozgalmak, aggódó polgárok és minden olyan ember, akinek hatalmában áll pozitív változásokat elérnie
közösségeinkben.”
Joanna Maycock, az Európai Női Lobbi főtitkára
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OLYAN EURÓPA, AMELY BÉKÉT,
BIZTONSÁGOT ÉS MÉLTÓSÁGOT BIZTOSÍT
MINDEN NŐNEK ÉS LÁNYNAK
Felhívásunk
az
döntéshozók felé:


európai



Biztosítsák, hogy minden új és már meglévő

menedékkérelmi eljárás megfeleljen az ENSZ
Menekültügyi Főbiztosság nemzetközi védelemre
vonatkozó iránymutatásának, és hogy fejlesszék a
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szaktudást az
Európai Menekültüg yi Támogató Hivatalnál (EASO),
különösen pedig hozzanak létre kapcsolattartó
pontokat a gender mainstreaming elv alkalmazásának
koordinálására;


Garantálják, hogy a nem EU-ból történő

bevándorlással kapcsolatos szakpolitikai döntések
esetén a humanitárius szempontok központi szerepet
kapnak: emeljék meg az EU-n belüli sátras
menekülttáborok számára humanitárius segítségnyújtás
céljából fordított kiadásokat, ind ítsák újra az átfogó
kutatási és mentési műveleteket a Földközi-tengeren;


Az egyenlő bánásmódról szóló irányelvvel

összhangban fogadjanak el egy olyan EU irányelvet,
amely intézkedéseket irányoz elő a méd ia és az oktatás
területén tapasztalhatő szexizmus és a társadalmi nemi
sztereotípiák tiltására és kezelésére, amelyek a
többszörös diszkrimináció val szembesülő nők bizonyos
csoportjait különös mértékben sújtják;


Biztosítsák,

hogy

az

EU

intézményei

magatartási kódexeket vezetnek be és alkalmaznak a
szexizmus, a szexista kommunikáció és viselkedés
kezelésére a munkahelyeken és a munkahelyi
programokban.
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Felhívásunk
felé:
Az

a

iskolarendszerű

tagállamok
oktatásban

vezessenek be átfogó szexuális felvilágosító
programot minden életkori csoport számára,
minden fiatalnak, az életkoruknak megfelelő
nyelvezettel, amelyben lefedik a beleegyezés, a
párkapcsolatok, szexuális egészség, LMBTQI+
információ és az internetes biztonság online
erőszakkal és pornográfiával kapcsolatos témáit;


Tegyenek

erőteljes,

emberi

jogi

megközelítésen alapuló kötelezettségvállalást a
menekültek és menedékkérők áthelyezésére és
letelepítésére, kiegészítve ezeket olyan átfogó
helyi és nemzeti integrációs stratégiákkal, melyek
gender-specifikus intézkedéseket, illetve a
szabályozott önálló bevándorlási státuszra
vonatkozó
kérelmi
eljárással
kapcsolatos
rendelkezéseket
is
tartalmaznak,
annak
érdekében, hogy egyetlen nőt vagy lányt se
lehessen a jogi státusza miatt kontroll alatt
tartani;


Biztosítsák

egy

Női

Egészségügyi

Stratégián keresztül azt, hogy a társadalmi
nemekre
érzékeny
egészségügyi
ellátás
szabadon elérhető minden nő és lány számára,
tekintet nélkül jogi és anyagi helyzetükre, korukra,
tartózkodási helyükre, vallásukra, etnikumukra
vagy életmódjukra. Ebbe bele kell tartoznia a
szexuális úton terjedő betegségek szűrésének, a
fogamzásgátlók
elérésének,
abortusz
szolgáltatásoknak, anyasági szolgáltatásoknak.
Tanácsokat és információt is biztosítani kell,
egyszerű, elérhető nyelvezetet használva, amely
figyelembe veszi a nők hátterének sokféleségét ;
valamint a veszélyeztetett csoportok számára
specializált szolgáltatásokat kell elérhetővé tenni.
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OLYAN EURÓPA, AMELY FORRÁSOKAT
BIZTOSÍT A NŐK EMBERI JOGAIRA

Felhívásunk
az
döntéshozók felé:


európai

Olyan EU-s költségvetést alkossanak, amely

érzékeny a társadalmi nemekre, környezetvédelmi
szempontból fenntartható és a társadalmi kohéziót
erősíti;


Erősítsék meg a nemek közti egyenlőség

céljára biztosított pénzügyi szabályozási keretet,
ideértve a minden EU-s Strukturális és Kohéziós Alapra
vonatkozó,
2021-2027-re
szóló
közös rendelkezésekről szóló rendeletet is;


Felhívásunk
felé:


a

tagállamok

Rendeljenek kötségkeretet a nők jogai és a

nemek közti egyenlőség céljára minden szinten,
beleértve a társadalmi nemekre érzékeny költségvetést
a nemzeti költségvetésen belül, amely reagál minden
nő szükségleteire és jogaira, azok sokféleségében;


Növeljék a nőszervezetek támogatására szánt

forrásokat mind az EU-n belül, mind pedig az EU külső
tevékenységeiben.

Vezessék be a társadalmi nemekre érzékeny

költségvetést a többéves pénzügyi keretben (MFF), és
biztosítsanak speciális, elkülö nített finanszírozási
programokat a nő k jogai és a nemek közötti
egyenlőség céljára , ideértve a gender kutatást is.

“Közösen kell hozzájárulnunk a társadalmaink egy új víziójához, amelynek alapja az egymással való törődés
és a bolygónkért való, nők és férfiak között egyenlően megosztott felelősség. Európának feladata, hogy egy
befogadó társadalmat építsen, s fenntartsa az emberi jogok, az egyenlőség, a demokr ácia és a jogállamiság
értékeit. Az Európai Unió egyik alapelve a béke és az uniós polgár ok jóllétének támogatása: egy feminista,
gondoskodó Európa mindannyiunknak kedvezni fog. Alapvető fontosságú, hogy a közpolitik ák és források
tekintetében olyan szemléletmódot sajátítsunk el minden szinten, ame ly láthatóságot ad a nők és lányok
sokféle identitásának, elismerve, hogy a ránk ható többszörös egyenlőtlenségek exponenciálisan erősíthetik
a diszkriminációt. Ezt tudomásul véve és ezzel foglalkozva együtt dolgozhatunk, hogy megvalósítsuk
célkitűzésünke t, és pozitívan hathassunk a nők és lányok Európa -szerte megélt tapasztalataira.”
Daniela Pichler, közpolitikai és kampányigazgató, Európai Női Lobbi
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Az Európai Női Lobbi (European Women’s Lobby, EWL) a női civil szervezetek legnagyobb
ernyőszervezete az EU-ban, amely az EU minden tagállamát és három csatlakozó országot lefedve
képviseli a nőket. Egy transzformatív menetrendet követelünk, amely világos, kollektív célkitűzést
fogalm az meg egy feminista Európáért, megkérdőjelezve a sztereotípiákat, a szexizmust és a
patri archális értékeket.

Ez a kiáltvány az EWL Nők a Politikában Munkacsoportja (Women in Politics Working
Group) nagyon értékes munkájának köszönhetően készült.
Az 50/50 logó Egle Plytnikaite munkája
Borítókép [Campaign Launch Event 7 June 2018]: Lyse Ishimwe
Az ikonok a Freepik által készültek, a www.flaticon.com segítségével.
www.womenlobby.org #WomenForEurope
Instagram @womenforeurope
Facebook European Women’s Lobby
Twitter @EuropeanWomen

Az európai választásokon való szavazással azt döntöd el, hogy TÉGED ki képviseljen az Európai
Parlamentben. Akiket választasz, azok a jelöltek lesznek a te támogatóid a következő öt évben. Ők
határozzák meg az európai politikát, és alakítják a jelent, valamint a nők és lányok jövőjét Európában.
A választások eredménye az Európai Bizottság arculatát is formálni fogja. A Bizottságnak
kulcsfontosságú jogalkotási hatásköre van, és javaslatokat tehet annak érdekében, hogy az emberek
számára valódi változások következzenek be Európában.

Szavazz a NŐK jövőjére az európai választásokon 2019. május 23. és 26. között!

Ez a dokumentum a z Európai Unió Jogok, egyenlőség és polgárság programjának támogatásával készült.
A dokumentumban lévő információk ne m feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság véleményét.
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