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TRANSFORMAREA INSTITUȚIILOR NOASTRE POLITICE ȘI DE LUAREA  DECIZIILOR

Prioritățile noastre pentru viitorul termen european (2019-2024) recunosc realitatea vieții femeilor și fetelor 
în Europa de astăzi și reunesc perspectivele femeilor și fetelor și ale organizațiilor membre din întreaga 
Europă. Aceste priorități reflectă activitatea neterminată încă de punere în aplicare a instrumentelor inter-
naționale privind drepturile omului pentru a promova drepturile femeilor în ultimele trei decenii. Asigurarea 
egalității între femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen în toate politicile și structurile financiare este 
o obligație a Uniunii Europene conform tratatelor UE. Prin urmare, solicităm:

O Europă care realizează egalitatea femeilor la luarea deciziilor politice
Femeile sunt încă grav subreprezentate în toate instituțiile europene și în toate statele membre ale UE atunci 
când este vorba despre luarea deciziilor politice. Aceasta înseamnă că jumătate din populație lipsește din 
încăperile și coridoarele în care se iau decizii cu privire la toată viața noastră. Reprezentarea egală a femeilor 
și bărbaților, reflectând diversitatea întregii populații europene, trebuie garantată și trebuie ca toți să se lupte 
pentru ea, fiind o parte esențială a transformării instituțiilor noastre politice în scopul punerii în centru a 
oamenilor și a planetei.

O Europă care garantează egalitatea independenței economice a tuturor femeilor
Independența economică a femeilor, pe picior de egalitate cu bărbații, este esențială pentru egalitatea și 
libertatea femeilor, dar nu a fost realizată încă în nicio țară europeană. Trebuie să întoarcem spatele econo-
miei de austeritate și să investim în renunțarea la feminizarea sărăciei, care are în special impact asupra 
femeilor deja marginalizate din cauza experienței lor în mai multe forme de discriminare (cum ar fi rasismul, 
discriminarea sau prejudecățile privind persoanele cu disabilități, homofobia ...). Trebuie introduse măsuri 
concrete pentru combaterea șomajului și a lipsei de muncă decentă și de calitate, cu un impact deosebit 
asupra femeilor, pentru a ne putea ocupa de distribuția inegală a muncii de îngrijire neremunerată și de 
decalajele persistente în ceea ce privește salarizarea, câștigurile pe toată durata vieții și pensii. Trebuie să 
depunem eforturi pentru a ne asigura că femeile și bărbații vor câștiga în mod egal și vor îngriji în mod egal 
pe tot parcursul vieții.

O Europă liberă de violență împotriva femeilor
Violența bărbaților este o realitate zilnică pentru multe femei și fete din Europa și este o expresie viscerală a 
inegalităților structurale dintre femei și bărbați; totuși ea rămâne subevaluată, insuficient condamnată și 
depolitizată. Eliminarea violenței împotriva femeilor este o parte integrantă a realizării egalității în societate. 
Împreună, trebuie să acționăm pentru a pune capăt tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor 
și pentru a promova o societate a păcii și siguranței. Toate femeile și fetele merită o viață fără violență și fără 
frică de violență.

O Europă care oferă pace, securitate umană și demnitate pentru toate femeile și fetele
Fie că este vorba despre exploatarea sexuală, negarea drepturilor sănătății sexuale și  reproductive, ori prior-
itizarea opresivă a punctelor de vedere rasiste și naționaliste, sănătatea milioanelor de femei și fete, 
bunăstarea și siguranța lor sunt în mod inutil expuse zilnic riscului. Solicităm un viitor mai bun pentru toată 
lumea din Europa și trebuie să lucrăm împreună pentru ca toate femeile și fetele să-și poată realiza potențial-
ul într-un mediu sigur și de sprijin.

O Europă care canalizează resursele pentru drepturile umane ale femeilor 
Deciziile și investițiile financiare reflectă prioritățile politice. Prin urmare, mecanismele de finanțare și 
resursele durabile reflectă adevărata amploare a angajamentelor politice față de drepturile femeilor ca drep-
turi ale omului și egalitatea de gen. Solicităm finanțare durabilă pentru organizațiile pentru drepturile femeii, 
finanțare care face posibilă o mișcare durabilă a femeilor și care îndeamnă factorii de decizie să aloce și să 
pună în aplicare bugete responsabile față de factorul gen în scopul realizării drepturilor și egalității femeilor 
la toate nivelurile.�

Viitorul nostru începe acum!
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Apelul nostru către Europa:

• Asigurarea reprezentării egale a femeilor și 
bărbaților în luarea deciziilor politice prin 
reprezentarea  50/50 a fiecărui sex în orice 
organism decizional al UE, inclusiv în "locuri de 
muncă de top" în UE;

• Stabilirea unei strategii politice robuste 
privind egalitatea între femei și bărbați - 
acoperind durata mandatului politic european 
2019-2024 și reflectând obligația UE de a asigura 
egalitatea între femei și bărbați;

• Numirea unui comisar UE cu responsabilitate 
exclusivă pentru drepturile femeii și egalitatea 
între femei și bărbați și pentru enunțarea, 
împreună cu toți ceilalți comisari, aplicării 
integrării dimensiunii de gen în toate domeniile 
portofoliului;

• Adoptarea unei politici de toleranță zero față 
de discriminarea bazată pe sex, rasă sau etnie, 
religie sau convingeri/credințe, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în toate instituțiile și 
parlamentele din Europa.

« Europa, așa cum o știm, se schimbă. Femeile și fetele, reprezentând jumătate din 
populație, vor profita de acest moment democratic unic pentru avansarea valorilor 
europene pe termen lung, pentru o Europă egală, incluzivă, diversă și democratică, unde 
nimeni nu este lăsat în urmă. Trebuie să modelăm viitorul împreună și să susținem 
valorile noastre la nivelul alegerilor UE din 2019. Creșterea populismului anti-feminist și 
a naționalismului izolaționist a schimbat drastic peisajul politic în ultimii ani și refuzăm să 
fim înfrânte de aceste forțe. Mișcarea renăscută a femeilor este în creștere în pași uriași 
și solicită egalitatea între toate femeile și bărbații în interiorul și dincolo de granițe. 
Trebuie însă să  mai ținem seama și de faptul că schimbarea se întâmplă într-un ritm 
diferit în diferite colțuri ale Europei. Prin urmare, solicităm tuturor candidaților politici 
progresiști să ni se alăture la modelarea și protejarea Europei pe care o dorim; pentru a 
ne asigura că toate femeile și fetele din Europa au și se bucură de drepturi egale: #Femei 
pentru Europa - Europa pentru femei.» 

Gwendoline Lefebvre, Președinta European Women’s Lobby

Apelul nostru adresat statelor membre:

•  Partidele politice trebuie  să asigure  
reprezentarea și poziționarea  egală  a 
femeilor și  bărbaților pe listele lor electorale;

• Partidele politice trebuie să includă egalitatea 
între femei și bărbați ca o prioritate în 
programele lor pentru alegeri;

• Guvernele naționale să propună candidații 
pentru comisari astfel încât să fie asigurată 
reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în 
rândul membrilor Comisiei Europene.

O EUROPĂ CARE REALIZEAZĂ EGALITATEA 
FEMEILOR ÎN LUAREA DECIZIILOR POLITICE
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Apelul nostru către Europa:

• Garantarea  independenței economice a 
tuturor femeilor, inclusiv a drepturilor 
individuale la protecție socială, impozitare și 
luarea în considerare a problemei  sărăciei la 
locul de muncă,  a creșterii fenomenului muncii 
precare;  valorificarea și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în sectoarele în care 
predomină lucrători femei prin consolidarea, 
monitorizarea și revizuirea legislației UE 
existente;

• Adoptarea unei "garanții de îngrijire" pentru 
luarea în considerare a nevoilor de îngrijire pe 
întreg ciclul de viață, ca o parte importantă a 
funcționării societății, și investirea în economia 
de îngrijire prin direcționarea investițiilor în 
bugetul UE în acest domeniu. Implementarea 
bugetării de gen ca instrument de integrare a 
egalității de gen în toate politicile pentru a 
asigura că toți banii UE sunt livrați pentru 
egalitatea între femei și bărbați;

• Asigurarea unui  cadru macro-economic, 
inclusiv a Strategiei post  Europa 2020 și a 
arhitecturii semestrului european, prin care  se 
urmărește în mod special progresul egalității 
între femei și bărbați și, mai ales, independența 
economică a femeilor, prin realizarea evaluării 
impactului de gen al politicilor macroeconomice 
înainte de emiterea recomandărilor specifice 
fiecărei țări;

• Adoptarea țintelor europene pentru 
infrastructuri de îngrijire pentru persoane 
dependente, vârstnici și persoane cu dizabilități;

• Toate măsurile trebuie să abordeze problema 
discriminării multiple și intersecționalității 
cu care se confruntă femeile cu dizabilități, cele 
din minoritățile etnice sau cele cu background 
socio-economic și educație diferită și femeile 
tinere sau vârstnice, al căror acces la servicii, 
muncă decentă și finanțare este în mod special 
limitat și ale căror contribuții sunt 
adesea trecute cu vederea.

Apelul nostru adresat statelor membre: 

• Să garanteze femeilor și bărbaților securitatea 
financiară și independența în timp ce au grijă 
de altcineva, inclusiv concediu legal plătit și 
dispoziții legale privind protejarea femeilor și 
bărbaților  împotriva oricărei forme de 
discriminare bazată pe maternitate / paternitate 
/ concediu parental / concediu pentru îngrijitori;

• Să accelereze implementarea obiectivelor de 
la Barcelona pentru disponibilitatea serviciilor 
de  îngrijire a copiilor (creșe și grădinițe) la 
prețuri pe care să și le poată permite, accesibile 
și de înaltă calitate;

• Să introducă o țintă anuală de 5-10% pentru 
reducerea diferenței de remunerare între 
femei și bărbați și să abordeze problema 
diferenței actuale de pensii în funcție de gen, și 
anume, prin introducerea "creditelor de 
îngrijire", care iau în considerare contribuția 
femeilor la economie și asigură că pentru 
generațiile actuale și viitoare, creditele de 
îngrijire sunt oferite, de asemenea, bărbaților;

• Să adopte un concediu egal netransferabil 
pentru părinți, protejând concediul de 
maternitate la care au dreptul femeile;

•  Să aloce fonduri suficiente care să garanteze 
calitatea serviciilor de îngrijire și demnitatea 
muncii îngrijitorilor atât în calitatea lor 
profesională cât și ca îngrijitori informali.

O EUROPĂ CARE GARANTEAZĂ 
TUTUROR FEMEILOR ÎN MOD EGAL 
INDEPENDENȚA ECONOMICĂ

4 #WomenForEurope - Manifest pentru alegerile Europene 2019



« Credem într-o Europă cu adevărat feministă, bazată pe valorile noastre fundamen-
tale: egalitate între femei și bărbați, diversitate, pace, demnitate, justiție și respect. 
Există încă multe eforturi de depus pentru a realiza acest scop: progresul către egali-
tatea de gen a stagnat, lăsând femeile să se confrunte cu bariere semnificative și 
persistente în multe aspecte ale vieții, inclusiv în sănătate, educație, ocuparea forței de 
muncă, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, puterea și economia. Indexul 
Egalității  de Gen EIGE din 2015 arată că am încetat să progresăm în reducerea 
diferenței de inegalitate între femei și bărbați din cele 28 de state membre ale UE. 
Austeritatea a fost un dezastru pentru femei, având un impact deosebit asupra celor 
care se confruntă cu inegalități multiple cum ar fi rasismul, dizabilitățile,  vârsta, 
statutul privind migrația și homofobia. Ca rezultat, femeile au fost conduse spre 
sărăcie la o rată mai mare decât bărbații. Răspunsul la aceste provocări necesită o 
abordare colectivă între mișcările sociale, cetățenii îngrijorați și toți cei care au puterea 
de a face schimbări pozitive în comunitățile noastre »  

Joanna Maycock, Secretar General al European Women’s Lobby

Apelul nostru către Europa:

• Ratificarea și punerea în aplicare a 
Convenţiei Consiliului  Europei privind  preve-
nirea şi  combaterea violenţei  împotriva 
femeilor şi a violenţei domestice și asigurarea 
pe deplin a integrării Convenției în legislația și 
cadrul politicilor publice ale UE;

• Un cadru juridic puternic al UE privind proble-
ma violenței împotriva femeilor, introducerea de 
norme obligatorii și standarde în toate țările UE. 
După ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
privind  prevenirea şi  combaterea violenţei  
împotriva femeilor şi a violenţei domestice, 
introducerea unei  directive privind violența 
împotriva femeilor, adoptarea unei strategii 
cuprinzătoare a UE și punerea pe deplin în 
aplicare a Directivei UE privind drepturile 
victimelor;

• Asigurarea transpunerii eficiente a Directivei 
2011/36 / UE privind combaterea traficului de 
ființe umane, cu accent special pe analiza 
bazată pe gen și traficul în 
scopul exploatării sexuale.

Apelul nostru adresat statelor membre: 

• Toate statele membre ale UE să ratifice și să 
pună în aplicare Convenția Consiliului Europei 
privind  prevenirea şi  combaterea violenţei  
împotriva femeilor şi a violenţei domestice fără 
întârziere și fără rezerve;

• Asigurarea unei protecții adecvate împotriva 
violenței pentru toate femeile și fetele, prin 
folosirea modelului patru P: Prevenire, Politici 
integrate, Protecție și urmărirea Penală (pune 
capăt impunității);

• Adoptarea modelului nordic sau modelul 
"egalitatea" privind prostituția; decriminaliza-
rea femeilor în prostituție și oferirea de  servicii 
de sănătate, sprijin și ieșire pentru cei afec-
tați, în același timp cu asigurarea criminalizării 
și urmăririi penale a traficanților, proxeneților 
și cumpărătorilor.

O EUROPĂ LIBERĂ DE VIOLENȚĂ 
ÎMPOTRIVA FEMEILOR
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Apelul nostru către Europa:

• Asigurarea că toate procedurile de azil noi și 
pre-existente sunt conforme cu Recomandările 
Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor 
Unite (UNHCR) privind protecția internațională și 
dezvoltarea expertizei de gen în structura Birou-
lui European de Sprijin pentru Azil / European 
Asylum Support Office (EASO), în special stabili-
rea de  puncte focale responsabile de coor-
donarea integrării perspectivei de gen;

• Asigurarea că răspunsul umanitar este în 
centrul deciziilor de politică publică  referitoare 
la imigrația non-UE: creșterea cheltuielilor 
pentru ajutor umanitar pentru taberele  în 
cadrul UE, restabilirea operațiunilor globale 
de căutare și salvare în Marea Mediterană;

• Adoptarea de măsuri pentru interzicerea și 
combaterea sexismului și a stereotipurilor de 
gen în mass-media și educație,  care afectează în 
mod special anumite grupuri de femei care se 
confruntă cu discriminarea multiplă, prin 
adoptarea unei Directive UE, în conformitate cu 
Directiva privind tratamentul egal.

• În cadrul instituțiilor UE, asigurarea că sunt 
adoptate și aplicate coduri de conduită privind 
sexismul, comunicarea sexistă și comportamen-
tul la locul de muncă și în timpul 
programului de muncă.

Apelul nostru adresat statelor membre: 

• Adoptarea unor programe de educație com-
prehensivă privind sexualitatea pentru toate 
grupele de vârstă, în educația formală pentru 
toți tinerii, folosind un limbaj adecvat vârstei și 
care să includă consimțământul, relațiile, 
sănătatea sexuală, informații pentru LGBTQI+ și 
siguranța online  în ceea ce privește violența 
cibernetică și pornografia;

• Realizarea de angajamente ferme față de relo-
carea și reinstalarea refugiaților și a solici-
tanților de azil, luând în considerare drepturi-
le omului. Acestea să fie susținute de strategii 
cuprinzătoare de integrare locală și națională,  cu 
măsuri specifice de gen și furnizarea de  proce-
duri de aplicare a statutului de imigrare regular-
izate independent, astfel încât nicio femeie sau 
fată să nu poată fi controlată datorită statutul 
său juridic;

• Asigurarea că asistența medicală sensibilă la 
gen este accesibilă în mod liber tuturor 
femeilor și fetelor printr-o strategie de 
sănătate a femeilor, indiferent de statutul jurid-
ic și financiar, vârstă, locație, religie, etnie sau stil 
de viață. Aceasta ar trebui să includă controlul 
bolilor cu transmitere sexuală (BTS/STD), accesul 
la contraceptive, servicii de avort, servicii de 
maternitate, consiliere și informații privind 
asistența medicală într-un limbaj simplu și 
accesibil, ținând cont de diversitatea femeilor și 
folosind servicii specializate disponibile pentru 
grupurile identificate ca fiind « de risc ».

O EUROPĂ CARE ASIGURĂ PACE, 
SECURITATE UMANĂ ȘI DEMNITATE 
PENTRU TOATE FEMEILE ȘI FETELE
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« Împreună trebuie să promovăm o viziune reînnoită a societăților noastre, bazată pe 
îngrijirea reciprocă și pe planeta noastră ca o responsabilitate comună egală între 
femei și bărbați. Europa are datoria de a construi o societate incluzivă; să mențină 
valorile drepturilor omului, egalității, democrației și statului de drept. Un principiu 
fundamental al Uniunii Europene este promovarea păcii și a bunăstării cetățenilor săi: 
de o Europă feministă și care acordă atenție îngrijirii vom beneficia noi toți. Este 
esențial să se adopte o abordare a politicilor și a resurselor la toate nivelurile care să 
permită vizibilitatea realității diferitelor identități ale femeilor și fetelor, recunoscând 
modul în care multiplele inegalități care ne afectează pot consolida exponențial 
discriminarea. Prin recunoașterea și abordarea acestui lucru, putem colabora pentru a 
realiza viziunea noastră și pentru a influența în mod pozitiv experiențele trăite ale 
femeilor și fetelor din întreaga Europă. »

Daniela Pichler, Directoare - Politici și Campanii, European Women’s Lobby

Apelul nostru către Europa:

• Asigurarea faptului că bugetul UE este sensibil 
la dimensiunea de gen, sustenabil din punct de 
vedere al mediului și promovează coeziunea 
socială;

• Întărirea cadrului financiar consolidat pentru 
egalitatea de gen, inclusiv în Regulamentul 
comun privind dispozițiile 2021-2027 pentru 
toate Fondurile UE Structurale și de Coeziune;

• Introducerea bugetării de gen în Cadrul finan-
ciar multianual (CFM) și asigurarea  finanțării 
bazate pe programe specifice pentru drepturi-
le femeii și egalitatea de gen, inclusiv pentru 
cercetarea de gen.

Apelul nostru adresat statelor membre: 

• Alocarea bugetelor pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen la toate nivelurile, inclusiv 
bugetarea de gen în cadrul bugetelor naționale; 
care să abordeze nevoile și drepturile tuturor 
femeilor în diversitatea lor;

• Creșterea resurselor destinate sprijinului 
pentru organizațiile de femei atât în interiorul 
UE cât și în acțiunile externe ale UE.

O EUROPĂ CARE CANALIZEAZĂ 
RESURSELE PENTRU DREPTURILE 
FEMEILOR  CA ȘI DREPTURI ALE OMULUI
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European Women’s Lobby / Lobby-ul Femeilor Europene este cea mai mare organizație 
umbrelă a asociațiilor non-guvernamentale de femei din UE, reprezentând femei din toate 
statele membre ale UE și din cele trei țări candidate. Noi cerem o agendă transformatoare, 
care să definească o viziune colectivă clară pentru o Europă feministă; care să pună în discuție 
stereotipurile, sexismul și valorile patriarhale.

Acest Manifest a fost realizat datorită muncii și sprijinului foarte valoros al Grupului de Lucru 
Femei în Politică al EWL.

Logo 50/50 creat de Egle Plytnikaite
Imaginea de pe coperta din față [Evenimentul de lansare a campaniei 7 iunie 2018] creată de 
Lyse Ishimwe 
Iconițe realizate de Freepik (www.flaticon.com) 

Această traducere a fost adaptată pentru limba română de Asociația Romanian Women’s 
Lobby (ROWL), coordonarea națională în România a European Women’s Lobby, care reunește  
22 de ONG-uri membre din tara si diaspora, cu experiență în abordarea integratoare și moni-
torizarea egalității de gen și perspectivelor asupra drepturilor femeii în toate ariile politicilor 
României și Uniunii Europene pentru atingerea unei parități democratice la toate nivelurile și 
în toate domeniile.
www.womenlobby.org #WomenForEurope 
Instagram @womenforeurope
Facebook European Women’s Lobby
www.facebook.com/ROWLobby 
Twitter @EuropeanWomen

Votând în timpul alegerilor europene, decideți cine vă reprezintă PE VOI în Parlamentul European. Candidații 
și candidatele pe care îi/le alegeți sunt susținătorii/susținătoarele dvs. pentru următorii cinci ani. Ei/ele 
definesc politicile europene, pornesc de la prezent și modelează viitorul femeilor și fetelor în Europa! Rezultat-
ul alegerilor va avea, de asemenea, un impact asupra noii Comisii Europene, care are competențe esențiale 
de legiferare și poate face propuneri pentru o schimbare reală pentru oamenii din Europa.

Votați pentru viitorul EI în alegerile europene din 23-26 mai 2019!
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