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2019 избори за Европейски парламент 

НАШЕТО БЪДЕЩЕ ЗАПОЧВА СЕГА! 

 

ПРОМЯНА НА НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Нашите приоритети за предстоящия Европейски парламент  (2019-2024) са 
формулирани на базата на  реалността, в която жените и момичетата в Европа днес  
живеят . Те представляват  исканията на  жените и момичетата  от цяла Европа .  

Тези приоритети отразяват недовършената работа по прилагането на международни 
инструменти за правата на човека  и правата на жените през последните три 
десетилетия. Съгласно Договорите на ЕС  постигането  на равенство между половете  и 
интегрирането на равенството между половете във всички политически и финансови 
механизми  е задължение на Европейския съюз.  

Затова призоваваме за:  

 
Европа, която осигурява равенството на жените при вземането на политически решения 
 

Жените все още са недостатъчно представени в  процесите на вземане на решения в ъв всички 
европейски институции и във всички държави -членки на ЕС. Това означава, че половината от 
населението  не присъства в  стаите и коридорите  на властта или там, където се вземат решения за 
нашия живот. Равното представителство на жените и мъжете, отразяващо многообразието на 
цялото европейско население, трябва да бъде гарантирано, като съществена част от  промяната  на 
нашите политически институ ции, насочена към  поставяне на хората и планетата в центъра  на 
всяка една политика .  

 
Европа, която гарантира икономическа независимост на всички жени 
 

Икономическата независимост на жените, при еднакви условия и с еднакви права с мъжете, е 
ключова за равнопоставеността и свободата на жените, но все още не е постигната  в  нито една 
Европейска държава.  

Ние трябва да обърнем гръб на икономическата криза и да инвестираме  в преодоляване на 
феминизирането на бедността,  която сериозно се отразява на вече маргинали зирани жени, които 
вече са били жертви на различни форми на дискриминация (като расизъм, аблеизъм, 
хомофобия,….. ) .  Нужни са конкретни мерки за преодоляване на безработицата и липсата на 
достойна работа,  да се обърне внимание на неравномерното разпределение  на неплатените 
грижи и разликите  в заплащането, дългосрочните доходи и пенсиите. Нужно е да работим  за да 
гарантираме, че жените и мъжете са равно -печелещи-равно-полагащи грижи през целия си живот.  
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Европа, свободна от насилие над жените 
 

Насилието е ежедневна реалност за много жени и момичета в  Европа и е проява и резултат от  
структурните  неравенства между жените и мъжете .  Въпреки това тя  остава подценена,  недостатъчно 
преследвана и деполитизирана. Премахването на насилието срещу жените е неразделна част от 
постигането на равенство в  обществото.  Заедно трябва да сложим край на всички форми на насилие 
срещу жените  и момичетата  и да създадем  свят  на мир и безопасност ,  живот без насилие и без страх 
от насилие.  

 
Европа, която гарантира мира и защитата на човешкото достойнство на всички жени и 
момичета 
 

Винаги когато  става дума за сексуална експлоатация, за отричане на сексуалното  и репродуктивно 
здраве и права, или  за  приоритизиране  на расистки и националистически възгледи, здравето, 
благосъстоянието и безопасността на жените и момичетата са  изложени  ежедневно на риск. Ние 
настояваме  за осигуряване на  по-добро бъдеще на всички в Европа и за съвместна работа,  която 
да осигури сигурна и подкрепяща среда, която да стимулира реализирането на потенциала на  
всички жени и момичета .  

 

Европа, която осигурява ресурси за правата на жените 

 

Финансовите решения и инвестициите отразяват политическите приоритети.  Затова 
механизмите и ресурсите за устойчиво финансиране  отразяват истинската степен на  
политическите ангажименти по отношение на правата на жените и равенството 
между половете.  Призоваваме за устойчиво финансиране на организациите , 
работещи  за правата на жените, което  ще осигури силно женско движение, 
създаващо и изискващо политики за реализиране на правата  на жените и 
равенството на всички равнища.  
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ЕВРОПА, КОЯТО ОСИГУРЯВА 
РАВНОПОСТАВЕНО УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ В 
ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ 
РЕШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Нашият призив към Европа: 

   Равно представителство на жените и 
мъжете в процесите на вземане на 
политически решения като осигури 50/50 
представителство във всяка институция на 
ЕС, в която се вземат управленски решения, 
включително и на „топ позициите“ в ЕС; 

 

 Силна политическа стратегия за 
равнопоставеност на жените и мъжете – 
обхващаща Европейския политически 
мандат 2019 – 2024, и отразяваща 
задължението на ЕС да осигури 
равнопоставеност на жените и мъжете; 

 

 Избор на Комисар на ЕС, чието портфолио 
да включва единствено задължението да 
осигури правата на жените и 
равнопоставеност на жените и мъжете, и да 
съгласува с всички други членове на ЕК 
прилагането на интегрирания подход за 
равнопоставено третиране на жените и 
мъжете във всички области; 

 

 Установяване на политика на нулева 
толерантност по отношение на 
дискриминация, основана на пол, раса, 
етническа принадлежност, религия или вяра, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация във всички институции и 
парламенти в Европа. 

Нашият призив към държавите 

членки: 

 Политическите партии да осигурят 
равно представитество и подреждане на 
жени и мъже в техните електорални 
листи; 

 

 Политическите партии да включат 
равнопоставеността между жените и 
мъжете като приоритет в своите 
политически програми; 

 

 Националните правителства да предложат 
кандидати за Европейски комисари по начин, 
който да осигури равното представителство 
на жените и мъжете в Европейската Комисия. 
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“Европа се променя. Жените и момичетата, представляващи половината от 
населението, ще се възползват от този уникален демократичен момент, за да 
осигурят реализирането на европейските ценности за еднаква, всеобхватна, 
разнообразна и демократична Европа, в която никой не е забравен. Нужно е 
да обединим бъдещето си и да подкрепим нашите ценностите по време на 
изборите за ЕП през 2019 г. Нарастването на анти-феминисткия популизъм, 
изолационизма и национализма драстично промени политическия пейзаж през 
последните години и ние отказваме да бъдем победени от тези сили. 
Възраждащото се женско движение нараства с огромни крачки, изисквайки 
равенство между всички жени и мъже във и извън границите на ЕС. Нужно е 
да отчетем, че промяната се случва с различно темпо в различни части на 
Европа. Затова призоваваме всички прогресивни политически кандидати да се 
присъединят към нас в опазването на Европа, която искаме; да се гарантира, 
че всички жени и момичета в Европа имат и се ползват с равни права: #Жени 
за Европа - Европа за жените“ 
 

Гуендолин Лефебвре, Президент на Европейското женско лоби 
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ЕВРОПА, КОЯТО ГАРАНТИРА 
ИКОНОМИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ НА 
ВСИЧКИ ЖЕНИ 

 

 

 
 
 
 

Нашият призив към Европа: 

 Гарантиране на икономическа 
независимост на всички жени, включително 
правото на социална защита, данъчно 
облагане и справяне с бедността сред 
работещите, намаляване на несигурността на 
работните места; оценка и подобряване на 
условията на труд в сектори, където жените 
са преимуществено наети, чрез укрепване, 
наблюдение и преразглеждане на 
съществуващото европейско 
законодателство; 

 

 Приемане на ‘гаранции за грижата’, 
нужна през целия жизнен цикъл, като 
ценна условие за функционирането на 
обществото и инвестиции в грижите, 
които да са директно финансирани от 
бюджета на ЕС. Въвеждане на джендър 
бюджетирането като инструмент за 
интегриран подход, който гарантира, че 
средствата на ЕС са разпределени по 
начин, който гарантира 
равнопоставеността не жените и мъжете; 

 

 Гарантиране на макроикономическа рамка, 
в т.ч. и в Стратегията Европа 2020, която се 
стреми да постигне равенство между жените 
и мъжете, и по-специално икономическа 
независимост на жените, посредством 
извършване на оценка на въздействието 
върху половете на макроикономическите 
политики, преди издаването на специфични 
препоръки към страните; 


 Приемане на европейски цели по 
отношение на грижите за зависими, 
възрастни и лица с увреждания; 

 

 Всички мерки трябва да са насочени към 
преодоляване на множествената 
дискриминация, на която са жертви жените с 
увреждания, етническите малцинства, с 
различен социално-икономически или 

образователен статус, възрастни и млади жени, 
чийто достъп до достойна работа и заплащане е 
ограничено, и чийто принос много често е 
пренебрегван. 
  

Нашият призив към държавите 

членки: 

 Гарантиране на финансовата 
сигурност и независимост и на жените и 
на мъжете, в периодите, когато те 
полагат грижи за някого, вкл. платен 
задължителен отпуск и законови 
разпоредби, които защитават жените и 
мъжете от всяка форма на 
дискриминация, основаваща се на отпуск 
по майчинство / бащинство / родители / 
настойници; 

 

    Ускоряване на прилагането на целите от 
Барселона, насочени към осигуряване на 
достъпни и висококачествени детски 
заведения; 

 

 Въвеждане като цел намаляването на 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, и съответно за преодоляване на 
разликата в пенсиите, от мин. 5-10% 
годишно; да се въведат т.нар. „кредити за 
грижи“, които отчитат приносът на жените в 
икономиката; 

 

 Приемане eна равен, непрехвърляем 
отпуск за родителите, като се гарантира 
отпуск по майчинство, на който жените 
имат право; 

 

 Предоставяне на необходимото 
финансиране с цел гарантиране на 
качествени грижи и на достойнството на 
лицата, които полагат грижи, както 
професионални, така и неформални.
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ЕВРОПА СВОБОДНА ОТ НАСИЛИЕ СПРЯМО 
ЖЕНИТЕ 

 

 

 

 

 

Нашият призив към Европа: 



 Ратификация и приложение на 
Конвенцията на Съвета на Европа за 
превенция и борба с насилието над жени 
и домашното насилие и осигуряване на 
пълно интегриране на Конвенцията в 
законодателството и политиките на ЕС; 

 

 Силна правна рамка в ЕС, която въвежда 
задължителни и стандартизирани правила 
във всички държави членки по отношение на 
насилието над жените. След ратификацията 
на Конвенцията на Съвета на Европа да се 
приеме Директива срещу насилието над 
жените, да се приеме всеобхватна стратегия и 
пълно прилагане на Директивата на ЕС за 
правата на жертвите; 

 

 Ефективно транспониране на 
Директива 2011/36/EС за борба с 
трафика на хора, със специален фокус 
върху джендър анализ на трафика на 
хора и на трафик с цел сексуална 
експлоатацияman. 

Нашият призив към държавите 

членки: 

 Ратификация и приложение на 
Конвенцията на Съвета на Европа за 
превенция и борба с насилието над жени и 
домашното насилие от страна на всички 
държави членки, без никакво забавяне и без 
възражения; 

 

 Осигуряване на адекватна защита на 
всички жени и момичета, основана на 4 
принципа – превенция, интегрирана 
политика, защита, прекратяване на 
безнаказаността; 

 Възприемане на Норвежкия или на 
модела „равнопоставеност“ по 
отношение на проституцията; 
декриминализиране на жените в 
проституцията и предоставяне на 
здравни и други подкрепящи 
интегрирането им в обществото услуги, 
както и  криминализиране на 
трафикантите, сводниците и купувачите 
на сексуални услуги. 

 

“Ние вярваме в една феминистка Европа, чиито основни ценности са 
равенство между жените и мъжете, многообразие, мир, достойнство, 
справедливост и уважение. Напредъкът към равенство между половете е в 
застой. Жените са изправени пред значителни и трайни бариери в много 
аспекти на живота, вкл. здраве, безопасност, образование, заетост, баланс 
между работата и личния живот, в управлението и икономиката. Индексът за 
равенство между половете на EIGE за 2015 г. показва, че сме спрели 
напредъка в намаляването на разликата в неравенството между половете в 
28-те държави-членки на ЕС. Това оказва катастрофално влияние върху 
онези, които са жертва на различни форми на неравенство, като расизъм, 
социална и възрастова принадлежност, миграционен статус, хомофобия. В 
резултат процентът на бедност сред жените е много по-висок от този на 
мъжете. В отговор на тези предизвикателства се изисква колективен подход 
между социалните движения, заинтересованите граждани и всеки, който има 
силата да направи положителна промяна в нашите общности..” 

 

Джоана Мейкок, Генерален секретар на Европейско женско лоби
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ЕВРОПА, КОЯТО ОСИГУРЯВА МИР И ЗАЩИТА НА 
ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО НА ВСИЧКИ ЖЕНИ И 
МОМИЧЕТА 

 

 

 

 

Нашият призив към Европа: 

 Гарантиране, че всички нови и вече 
съществуващи процедури за предоставяне на 
убежище са в съответствие с насоките на 
ВКБООН за международна закрила; 
разработване на експертен опит в областта 
на равенството между половете в 
структурата на Европейската служба за 
подкрепа в областта на убежището (EASO), 
по-специално създаване на координационни 
центрове, отговорни за координиране на 
интегрирането на равенството между 
половете; 

 
 Гарантиране, че в основата на всяко едно 
политическо решение, свързано с имиграцията 
извън ЕС стои хуманитарната защита. 
Увеличаване на разходите за хуманитарна 
помощ за палатки в рамките на ЕС и 
възстановяване на всеобхватните операции за 
търсене и спасяване в Средиземно море; 
 
 Да се приеме директива на ЕС, в 
съответствие с директивата за равно 
третиране, която да осигури мерки за забрана и 
справяне със сексизма и стереотипите по 
отношение на половете в медиите и в 
образованието, които особено засягат някои 
групи жени, които най-често са изправени пред 
множествена дискриминация; 
 

 Да се гарантира приемането на кодекси за 
поведение от страна на всички институции на 
ЕС, като част от действията за справяне със 
сексизма на работните места и в работните им 
програми. 

Нашият призив към държавите 

членки: 

 Приемане на всеобхватни програми за сексуално 
образование във всички възрастови групи, като се 
използва подходящ за възрастта език и обхваща 
въпросите, свързани със съгласие за физически 
и/или сексуален контакт, сексуални връзки, 
сексуално здраве, информация за ЛГБТ, защита от  
онлайн насилие и безопасност по отношение на 
кибер-насилието и порнографията; 
 

 Поемане на ангажименти, основаващи се на 
правата на човека, по отношение на  преместване и 
заселване на бежанци и търсещи убежище. Тези 
ангажименти да бъдат подкрепени от всеобхватни 
местни и национални стратегии за интеграция, 
съдържащи  мерки, специфични за всеки пол, и 
предоставяне на регламентирани процедури за 
кандидатстване за независим имиграционен статут, 
така че нито една жена или момиче да не бъдат 
контролирани поради възможността за отнемане на 
гражданство/имиграционен статут; 
 

 Приемане на стратегия за здравето на 
жените, която да гарантира достъпно за всички 
жени и момичета здравеопазване, независимо 
от правно и/или финансово състояние, възраст, 
местонахождение, религия, етническа 
принадлежност или начин на живот. 
Осигуряване на безплатни прегледи за полово 
предавани болести (STD), достъп до 
контрацептиви, услуги за аборти, услуги за 
майчинство, предоставяне на съвети и 
информация за здравното обслужване на 
достъпен език, отчитане на разнообразието на 
жените и предоставяне на специализирани 
услуги за групи в риск. 
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ЕВРОПА, КОЯТО ОТДЕЛЯ РЕСУРСИ ЗА 
ЖЕНСКИ ЧОВЕШКИ ПРАВА 

 
 

 

 

 

 

Нашият призив към Европа: 

 Гарантиране на бюджет на ЕС, който 
отчита нуждите на жените, екологично 
устойчив и който насърчава социалното 
сближаване; 

 

       Засилена финансова рамка за равенство 
между половете, включително в Регламента за 
общоприложимите разпоредби за периода 
2021-2027 за всички структурни и кохезионни 
фондове на ЕС; 
 

 Въвеждане на джендър бюджетирането в 
Многогодишната финансова рамка (МФР) и 
осигуряване на специфични целеви програми 
за финансиране на правата на жените и 
равенството на половете, включително и за 
джендър изследвания. 

  

 

Нашият призив към държавите 

членки: 

 Разпределяне на средства за правата на 
жените и за равенството между половете на 
всички равнища, включително джендър 
бюджетиране в рамките на националните 
бюджети; приемане на национални бюджети, 
които отговаря на нуждите и правата на 
всички жени; 

 

 Повишаване на ресурсите, предоставяни м 
подкрепа на организациите, работещи за 
правата на жените както в рамките на ЕС, 
така и извън ЕС. 

 

“Заедно ние трябва да насърчаваме постигането на обновена визия за нашите общества, 
основана на грижата за другите, и на еднаква споделената отговорност между жените и 
мъжете. Европа има задължението да изгради приобщаващо общество; да поддържа 
ценностите на правата на човека, равенството, демокрацията и върховенството на закона. 
Основен принцип на ЕС е насърчаването на мира и благосъстоянието на неговите 
граждани: създаването на една феминистка и грижовна Европа ще бъде от полза за всички 
нас. От решаващо значение е да се възприеме политически подход, който да отчита 
многообразието от различните групи жени и момичета, като признава начина.” 

Даниела Пихлер, Координатор „Политики и кампании“ към Европейското 

женско лоби 
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Европейското женско лоби е най-голямата коалиция, обединяваща 
неправителствените организации на жените от ЕС и представляваща 
жените от всички държави-членки на ЕС и от трите държави, които са в 
процес на присъединяване. Ние призоваваме за един нов дневен ред, 
който ще изгради една феминистка Европа, Европа, която преодолява 
стереотипите, сексизма и патриархалността. 

 

Настоящият Манифест е резултат от работата и подкрепата на 

работната група „Жени и политики“ към ЕЖЛ. 

Логото на Манифеста, 50/50, е създадено от Егле Плитникаите. 

Заглавната страница е създадена от Лизе Изхимве, Freepik от 

www.flaticon.com , по повод откриването на Кампанията на ЕЖЛ 50/50, 

на 7 юни 2018 г. в Брюксел  

www.womenlobby.org #WomenForEurope 
Instagram @womenforeurope 
Facebook European Women’s Lobby 
Twitter @EuropeanWomen 

 

 

 

 
Давайки своя глас по време на европейските избори, вие решавате кой ще Ви представлява в 
Европейския парламент. Кандидатите, които избирате, са вашите поддръжници през 
следващите пет години. Те определят европейската политика, възприемат настоящето и 
оформят бъдещето на жените и момичетата в Европа! Резултатът от изборите ще окаже 
въздействие и върху лицето на новата Европейска комисия, която има ключови правомощия 
в областта на законодателството и може да прави предложения за реална промяна за хората в 
Европа. 

 

Гласувай за НЕЯ и нейното бъдеще на 23-26 май 2019! 
 
 
 

This publication has been funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union. 

The information contained in the publication does not necessarily reflect the position of the European Commission. 

http://www.flaticon.com/
http://www.womenlobby.org/
https://www.instagram.com/womenforeurope/
https://www.facebook.com/EuropeanWomen/
https://twitter.com/europeanwomen?lang=en

