
• Vertegenwoordiging van vrouwen in het besluitvormingsproces
Ondanks belangrijke veranderingen in de afgelopen decennia die vrouwen formeel toegang hebben
verschaft tot de politiek en tot de meeste plaatsen waar beslissingen over onze levens worden gemaakt,
zijn vrouwen toch nog altijd zwaar ondervertegenwoordigd in politiek, vakbonden, vrijwilligersorganisaties
en meer in het algemeen alle machtscentra. Ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de besluitvorming
is een democratische tekortkoming die resulteert in een verspilling van menselijk potentieel en hulpbronnen.
De Parlementaire Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES-Fractie) is van mening dat
de verantwoordelijkheid op alle niveaus gedeeld moet worden tussen mannen en vrouwen, en dat quota’s
hiertoe noodzakelijk zijn.

• Vrouwen en werkgelegenheid
Het Europese project heeft gelijkere kansen voor mannen en vrouwen gebracht. De PES-Fractie heeft van
harte de wetgevende maatregelen gesteund om discriminatie op het gebied van de werkgelegenheid te
bestrijden, zoals gelijk loon voor gelijk werk, deeltijdwerk, moederschapsrechten, ouderschapsverlof, enz.
Maar er bestaat nog altijd een enorm verschil tussen juridische gelijkheid en gelijkheid in het echte leven.
Ook al zijn vrouwen in alle lidstaten van de Europese Unie (EU) goed vertegenwoordigd onder de
beroepsbevolking, ze kampen toch nog altijd met lagere lonen, ongelijke vooruitzichten in hun loopbaan,
hogere werkloosheid en grotere arbeidsonzekerheid. Gelijke deelname voor mannen en vrouwen op de
arbeidsmarkt is een essentieel onderdeel van de verwerving van gelijke kansen in de samenleving als
geheel. De systematische toepassing van gelijke kansen moet worden gestimuleerd teneinde iedereen in
de gelegenheid te stellen beroeps- en gezinsleven te combineren.  

• Integratie van het genderperspectief (Gender mainstreaming) 
Wij zijn van mening dat het Europees Parlement een belangrijke stimulans moet vormen voor gender
mainstreaming, zowel in zijn politieke werk als bij de integratie van het genderperspectief binnen zijn eigen
structuren. Een verslag op initiatief van een sociaaldemocraat, dat door het Parlement werd aangenomen,
stelde voor om in elk van de commissies en delegaties een lid aan te stellen om in hun werk een ‘gender
mainstreaming’ aanpak toe te passen. Wij willen dat dit concept een realiteit wordt voor alle Europese
burgers en dat het in al het Europese beleid systematisch wordt toegepast – mét positieve maatregelen.

• Vrouwen in een uitgebreid Europa 
Het uitbreidingsproces betekent de hereniging van een Europa waarin vrouwen een nieuwe rol kunnen
spelen, want de rechten van vrouwen zijn een noodzaak voor sociale vooruitgang. Wij zullen erop toezien
dat alle staten in een uitgebreid Europa de rechten van vrouwen respecteren, dat zij hun wetten aanpassen
aan het ´acquis communautaire´ op het gebied van gelijke kansen, en - wat belangrijker is - dat deze wetten
worden omgezet in concrete gelijke rechten voor mannen en vrouwen.
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Gelijke kansen
voor mannen en vrouwen

Voor ons Europese sociaaldemocraten zijn gelijke kansen
voor mannen en vrouwen een basisprincipe van de democratie.  



• Vrouwen en de Conventie over de Toekomst van Europa
Wij zijn van mening dat de toekomstige Europese Grondwet gelijke rechten voor mannen en vrouwen zou moeten
institutionaliseren. Hiertoe dient de toekomstige grondwet het principe van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in alle
delen van de samenleving te bevorderen, niet alleen in de werkgelegenheid. Europa komt slechts met de volledige
deelname van vrouwen tot stand als het democratisch is. Bovendien zijn wij tegen elke verwijzing naar godsdienst in de
grondwet en geloven wij dat een duidelijke scheiding tussen kerk en staat, samen met de daadwerkelijke vrijheid om
onze overtuigingen te kiezen, de grondslag van de democratie vormt.

• Vrouwen en het vredesproces 
Beslissingen over oorlog en vrede zijn nog altijd nagenoeg een mannenzaak. Wij zijn van mening dat vrouwen
systematisch deel behoren uit te maken van elke officiële conflictoplossing en vertegenwoordigd moeten zijn bij
vredesonderhandelingen, mogelijk via de vorming van vrouwenraden die de VN-Veiligheidsraad adviseren. Ook moeten
vrouwen een cruciale rol spelen in de wederopbouw van hun samenleving na oorlogssituaties.

• Een einde aan geweld tegen vrouwen 
Vrouwen van alle achtergronden en alle leeftijden worden dagelijks geconfronteerd met geestelijk of lichamelijk geweld
binnen het gezin, op het werk of in sociale situaties. Wij streven naar een groter openbaar bewustzijn van dit geweld,
maar het ontbreekt de slachtoffers nog aan passende bescherming, steun of juridische verdediging. Op Europees
niveau steunen de sociaaldemocraten het programma DAPHNE, dat initiatieven ter bestrijding van geweld tegen
vrouwen en kinderen financiert. Dit programma staat open voor vrijwilligersorganisaties en lokale autoriteiten en doet
tevens een beroep op de landen die in 2004 tot de EU toetreden. En tot slot zullen wij een voorstel indienen voor een
Europees Jaar tegen Geweld.

• Reproductieve en seksuele rechten 
We zijn ons bewust van de geldende ongelijkheden in de aanpak van
gezinsplanning, contraceptie, seksuele opvoeding, abortus en zwangerschap
binnen de bestaande en toekomstige lidstaten van de EU. Op ons initiatief
nam het Europees Parlement een verslag aan waarin alle (bestaande en
toekomstige) lidstaten worden aanbevolen een behoorlijk nationaal beleid op
het gebied van seksuele reproductieve gezondheidszorg in te voeren, inclusief
hoge kwaliteitsnormen in de strijd tegen borstkanker.

• Vrouwen en fundamentalisme
We zijn ons bewust dat fundamentalisme in elke godsdienst een ernstig
negatief effect heeft op de emancipatie van vrouwen en kan leiden tot de
schending van de basisrechten van vrouwen. Godsdienst, traditionele
culturen of praktijken en wetgeving die in strijd is met de rechten van vrouwen,
mogen niet in botsing komen met de rechten die in internationale verdragen
en overeenkomsten zijn vastgelegd. Daarom stellen wij voor om in de hele EU
regels of tradities te verbieden die de basisrechten van vrouwen schenden.

Contactadressen

http://www.socialistgroup.org

Parlementaire Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten,
Europees Parlement, Wiertzstraat, 1047 Brussel.
Tel.: +32 2 284 21 11 (Brussel) +33 3 88 17 40 01 (Straatsburg)
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