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Bevezető:
"Minden nő nevében"

A nők helyzete az utóbbi fél évszázad alatt kétségte-

lenül javult. A tegnap még ismeretlenül csengő szavak,

mint „paritás”, „esélyegyenlőség”, „nők jogai” ma már

a politika szerves részét képezik és törvényhozásunk-

ba is beépültek. Mindez az Európai Parlament, és

különösen az 1984–ben felállított Esélyegyenlőséggel és Nők Jogaival Foglalkozó

Bizottság elkötelezett munkája nélkül elképzelhetetlen lenne.

Az 1995–ben Pekingben az ENSZ égisze alatt megrendezett Nők 4.  Világkonferen-

ciája új lehetőségek keresését tűzte céljául, úgy, hogy a feminista mozgalom új

mérföldkövévé váljon. A konferencia nyomán válik egyre inkább elfogadottá az 

„empowerment” és a „mainstreaming” fogalma. Így teremtődik meg a jogi háttér

ahhoz, hogy a  hatalmi struktúrákban, a politikai döntéshozatalban, a felelősség gya-

korlásában a nők teljes jogú részvételét és érdekeik figyelembe vételét követelni

lehessen.

Az Európai Parlament szocialista képviselőnői a kezdetektől fogva támogatják ezeket

a követeléseket és küzdenek e célokért. Sikerrell szálltak síkra azért, hogy nők és fér-

fiak számára minden területen egyenértékű döntések szülessenek, ezzel bátorítva 

(1) Ld. erről bővebben: Groener A5-0125/2000  
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a nőket az Unió társadalmi, gazdasági és politikai életében való aktív részvételre. 

A szocialista frakció 39%–át kitevő női képviselők kétségkívül nagy lépést tettek az

európai politikai légkör „feminizálása” irányában.

Közülük tizenketten éreztek kedvet ahhoz, hogy itt is beszámoljanak munkájukról.

Mindenkinek a maga fegyverével kell harcolnia. Az elért eredmények bemutatására, 

a megoldandó hiányosságok feltárására és terveink ismertetésére jó alkalomnak

kínálkozott 2004 eleje, amely a változások évét jelenti az Európai Unió számára.

Európa hamarosan parlamenti választásoknak néz elébe, megújul a Bizottság, 25–re

bővül a tagállamok száma, talán még az alkotmány is megszületik. A szocialista nők

igyekeznek megragadni az ezekben a változásokban rejlő lehetőségeket arra, hogy a

demokrácia teljesebb legyen, a kisebbségek jogai jobban érvényesülhessenek, és

fokozott szolidaritással tekintsünk a világ többi részére.

LISSY GROENER, 

Az ESZP parlamenti csoportjának koordinátora az Esélyegyenlőséggel és a Nők Jogaival Foglalkozó
Bizottságot érintő ügyekben



HATALOMBÓL
IS JÁR!

“ Bizonyára jobban működne a

világ, ha a nőknek nagyobb szerep

jutna politikai életben és a döntéshoza-

talban. Nyilvánvaló, hogy a nők a hatal-

mi szervekben, döntéshozó testületek-

ben alulreprezentáltak. Ez az arányta-

lanság megkérdőjelezi egy kisebbség által monopolizált testületek

legitimitását. Ez az egyenlőtlenség megcsúfolja a demokrácia azon

alapelveit, melyek szerint tiszteletben kell tartani mindenki érdekeit

és képességeit. A nők távolmaradása vagy hiánya a döntéshozata-

li folyamatokból megfosztja közösségeinket egy más nézőponttól,

valós emberi értéktől. 

„Az ég másik fele” – ahogy azt egy híres kínai közmondás mondja

– mindazonáltal rendelkezik egy bizonyos fokú érzékenységgel,

még ha ez nem is lenne érték a világ szemében: különleges érzék-

kel az igazság és szolidaritás iránt, párbeszédre való nyitottsággal,

a politika etikus megközelítésével és a prioritások rangsorolásának

képességével. 

Júniusban kerülnek megrendezésre az európai parlamenti képvi-

selőválasztások. A paritás problémája ismét élesen vetődik majd

fel: hány nő lesz a jelöltek között, és vajon hányat választanak

meg? Íme két alapvető, minket nőket, és mindannyiunkat is érintő

kérdés. 

”

Anna KARAMANOU
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Ld. erről bővebben:
Karamanou A5-0373/2000



“ Az állások minősége erősen meghatározza az

anyagi függetlenséget és a társadalmi beilleszkedést

is. Ez ugyanúgy igaz a férfiakra is, mint a nőkre.

Ugyanakkor a lehetőségek különbözőek. Kétségtelen,

hogy a nők gyakran még az Európai Unióban is margi-

nalizálódtak. 2000–ben a nők bérei akár 16%–kal is

alacsonyabbak voltak a férfiakénál, ugyanakkor a nők között 8,7%–os, míg a fér-

fiak körében 6,9%–os volt a munkanélküliség. Ugyanezen felmérésből kiderül,

hogy a nőknek gyakorta csak sztereotip munkahelyek jutnak. A képzés és

iskolázottság területén tapasztalt egyenlőtlenségek sem csökkentik a férfiak

előnyét. Kevesebb nő dolgozik kutatói pályákon, a legszembeszökőbb arányta-

lanság az informatika és kommunikáció területén tapasztalható, ahol a 20 %–ot

sem éri el a nők aránya. 

Az európai törvényhozás 1967–ben kimondta a nemek egyenlőségét az alkal-

mazás és a munkakörülmények tekintetében, melyet nemrégiben erősítettek meg.

A szocialista képviselőnők azonban nem érik be ennyivel. El kellene érni, hogy a

nőknek lehetőségük legyen továbbképezni magukat és ezáltal jobb minőségű

munkaköröket betölteni. Így kevésbé lennének kiszolgáltatva munkahelyeik bizony-

talanságának és ismereteiket újabb területekre kiterjesztve, kiszélesedne az álta-

luk választható állások köre. Ugyanakkor igyekeznünk kell a kiegészítő

szolgáltatásokat (gyermekmegőrzés, rászorulók ápolása) is megszervezni, hogy az

effajta kötelezettségek ne csökkentsék a nők szakmai esélyeit. 

”

Marie-Hélène GILLIG

MINDEN
MUNKAHELYEN
EGYENLŐ
FELTÉTELEKET! 
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SZOLGÁLTATÁSOKAT
AZONOS ÁRON !

“ Az Európai Unióban hivatalosan

mindenfajta nemi különbözőségen ala-

puló diszkrimináció tilos. Ezzel egybe-

hangzó a Szerződés 13. cikke és az

azon alapuló kerettörvény. Ezeknek a

rendelkezéseknek megfelelően a nők

azonos munkáért azonos bérre tarthatnak igényt, illetve követelhet-

nek. A közösségi törvényhozás azonban nem terjed túl a munka

világán. Egyéb területeken ugyanis továbbra is előfordulhat a

hátrányos megkülönböztetés mindennemű jogi következmény

nélkül. 

Erre jó példa a szolgáltatások területe. A nőknek az egészségbizto-

sítási pénztárakban általában magasabb díjat kell fizetniük a fér-

fiaknál, ugyanakkor a nyugdíjpénztáraktól kevesebb juttatást kap-

nak. A biológiai okok köteleznek: a nők szociálisan és anyagilag is

megfizetik az árát annak, hogy gyermeket hordanak ki és hogy

várható élettartamuk hosszabb mint a férfiaké. A neoliberális gaz-

daság „kis védenceinek” számító pénzpiacok a feltételezett gaz-

daságosság ürügyén előszeretettel kezelik másodlagosan az

egyenlő bánásmódot. 

Az Esélyegyenlőséggel és Nők Jogaival Foglalkozó Bizottság – a

szocialista képviselők nyomására – szorgalmazza, hogy a nemek

egyenlőségéért vívott harc a szolgáltatások területére is terjedjen

ki, és erre a célra alkossanak külön jogi eszközöket

”8

Christa PRETS

Ld. erről bővebben:
Prets A5-0155/2004



“ A 90–es évek óta egyre nagyobb figyel-

met kap a nemek különbözősége. Akkoriban

tűnt fel a „gender mainstreaming” és a „gen-

der budgeting” koncepciója is, amelyek

immár a nők és férfiak közti egyenlőség meg-

teremtésének valamint a nemek közötti

szociális és gazdasági különbözőségek felszámolásának alapvető

eszközeivé váltak.

Az említett fogalmak – ezentúl az európai politikára vonatkozó – értelmé-

nek megragadásához abból a felismerésből kell kiindulnunk, hogy a két

nem alapvetően különbözik egymástól, és hogy minden egyes döntés,

amely távolról sem pártatlan, eltérő következményeket von maga után

különböző emberek esetében. A „gender mainstreaming” azt jelenti,

hogy a társadalmat érintő minden döntésnél figyelembe kell venni a nők

érdekeit és esélyegyenlőségét. A „gender budgeting” szerint mindenféle

költségvetési folyamatnál, legyen az európai vagy nemzeti, figyelembe

kell venni a nemek szempontjait, hiszen ezek különböző hatással vannak

a nők és férfiak mindennapjaira.

A szocialista képviselőnők szemében ez a két módszer az, amely pilla-

natnyilag leginkább megfelel a demokratikusabb, átláthatóbb (azaz az

illetékesek többszörösen is elszámoltathatóak és hatékonyabb, 

a költségvetési kiadások felosztásáról nagyon átgondoltan döntő, a nők

és férfiak igényeinek figyelembevételével működő) társadalom felépítése

által támasztott elvárásoknak.

” 9

KÉT ÚJ ELGONDOLÁS
AZ EGYENLŐSÉG
SZOLGÁLATÁBAN
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Fiorella GHILARDOTTI

Ld. erről bővebben:
Groener A5-0060/2003

et Ghilardotti A5-0214/2003



EGYENLŐSÉG AZ
EURÓPAI
ALKOTMÁNYOSSÁG
TERÉN

“ A 2003–as évet az alkotmány

tervezetének elfogadása fémjelezte,

melyet az Európa jövőjéről alkotott

Konvent szerint a legátláthatóbb és

legdemokratikusabb elvek figyelem-

bevételével állítottak össze. A szocia-

lista képviselőnők ennek  kapcsán azt követelik, hogy a

közösségi jogba szélesebb körben és világosabban épüljön be a

férfiak és nők egyenlősége.

Felszólalásaik eredményeként az Alapvető Jogok Kartája a maj-

dani alkotmány szerves részét fogja képezni. És ez nem csak üres

beszéd. Ez a Karta az egyenlőség és a paritás gyakorlatában sok-

kal messzebb megy, mint bármelyik érvényben lévő szerződés.

Korántsem csupán elvont megjegyzésekről van szó, hanem a

jogok törvénybe iktatásáról és kiterjesztéséről az „összes terü-

letre”. Ezek az elvek így bekerültek az Európai Unió „alapvető

értékei” közé. Érvényesítésüket tehát mindenképp szorgalmazni

kell, és ha a szükség úgy hozza, akár kényszerítő eszközök alkal-

mazásával – előnyben részesítő  szabályokkal, peres úton – is. 

Ugyanakkor nem mindegy, mihez viszonyítjuk az eredményeket.

A Miniszterek Tanácsa – tartván a döntési folyamatok megbé-

nításától – továbbra is egyhangúan  fog szavazni minden anti-

–diszkriminatív szabályozásról. Ez az aktuális alkotmánytervezet

egyik legsúlyosabb hibája. 

”10

Elena PACIOTTI



DAPHNE AZ ERŐSZAK
ÁLDOZATÁVÁ VÁLT
NŐK VÉDELMÉBEN

“ Az Európai Unióban minden ötödik

nőt élete során legalább egyszer bántalma-

zott már saját férfipartnere.

Az 1997–ben az Európai Parlament által

elfogadott Daphné program célul tűzi ki az

erőszak elleni küzdelem segítését és

finanszírozását a gyermekek, fiatalkorúak és nők védelmében.

Mindenki találkozott már erőszakkal, akár egyszerűen otthon, akár

zaklatás, nemi erőszak, prostitúció vagy csempészet formájában.

A Daphné 2000 és 2003 között közel 140 különböző projektet – segé-

lyt, figyelemfelhívó kampányt, megelőző akciót – finanszírozott. 

A program költségvetése így is csak a megvalósításra érdemes pro-

jektek 13%–ára volt elegendő. A szocialista európai parlamenti kép-

viselők úgy gondolják, hogy érdemes lenne megegyezni a program

2004–2008 közötti költségvetésének megnöveléséről. A képviselők

szorgalmazzák egy a civil szervezeteket segítő információs központ

létrehozatalát, méghozzá elsősorban az új tagállamokban, ezzel

segítvén elő a nők és gyermekek védelmét szolgáló hálózatok és

rendszerek fejlődését ezekben az országokban.

Széleskörű akciók várhatóak, melyek célja, hogy 2006–ot a

„nők bántalmazása elleni harc európai évévé” nyilvánítsák. 

”
11

Lissy GROENER

Ld. erről bővebben:
Ghilardotti A5-0214/2003
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SZEXUALITÁS ÉS
ANYASÁG: MINDEN NŐ
SZABAD VÁLASZTÁSA! 

“ Az európai nőknek egyenlő felté-

telekkel kellene tudni élni a

szexualitáshoz és anyasághoz való

jogukkal, mindenkinek biztosítani kelle-

ne a különféle fogamzásgátló módsze-

rek közötti választás szabadságát.

Ideális esetben a tájékozott és szabad nők maguk határoznak arról,

hogy szeretnének–e, és ha igen, mikor, gyermeket, illetve ha

szükséges, megszakítják–e  terhességüket. Az Unió legtöbb

országában ilyen értelmű törvények vannak érvényben, de vannak

sajnálatos kivételek is, ahol a művi vetélés még mindig tilos. 

A helyzet néhány jövendő tagállam esetén is diszkriminatívnak

tekinthető, mert például egyes helyeken a tabletták az átlagfizetés

egyharmadába kerülnek. A következmény nyilvánvaló: ez a helyzet

Európában nagyfokú egyenlőtlenséget eredményez a nők között,

aszerint, hogy ki melyik országban él és mennyi a jövedelme.

Ezeket az egyenlőtlenségeket mindenképpen fel kell számolni.

Tény, hogy az egészséget érintő szakmai kérdések az egyes

kormányok kompetenciájába tartoznak, de az Uniónak, és vele

együtt a szocialista képviselőknek is van erre hatásuk, különböző

kezdeményezésekkel elősegítve az információáramlást, támogatva

a tapasztalatcserét, hogy minden nő követelhesse a szexualitáshoz

és anyasághoz való jogát.

”

Anne VAN LANCKER

Ld. erről bővebben:
van Lancker A5-0223/2002
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A NŐKET
TIZEDELŐ VÉSZ:
A MELLRÁK 

“ A számok önmagukért beszélnek. 

Az Európai Unióban évente 216 000 nő

betegszik meg mellrákban. 79 000–en

közülük belehalnak a betegségbe. 25 000

életet lehetne megmenteni, ha minden nőnek

lehetősége lenne szűrővizsgálaton részt

venni. A betegek 90 %–nál sokkal nagyobbak lennének a gyógyulás esé-

lyei, ha a rákot idejekorán felfedeznék és már a kezdeti stádiumban meg-

felelően kezelnék. Tudnunk kell azonban, hogy a 15–ből csupán 8

tagállam hívja be minimum kétévente mammográfiára 50 és 69 év között

női lakosságát nemzeti program keretében.

A szocialista képviselőnők méltán lehetnek büszkék arra, hogy kezde-

ményezésük révén az Európai Parlament nagy többséggel fogadott el

2003 június 5–én egy javaslatot. Igaz, a kormányoknak nem kötelező a

Parlament által kidolgozott uniós ajánlásokat betartani, de legalább

ösztönözve vannak arra, hogy 2008–ig bizonyos célokat elérjenek,

nevezetesen: megteremtsék a mellrák általi elhalálozás 25 %–os

csökkentésének feltételeit, kialakítsák a mammográfiás és egyéb

szűrővizsgálatok rendszerét, valamint többfunkciós gyógyközpontokat

nyissanak. Az időpontot már ki is tűztük, 2006–ban számot vetünk

majd az ezen a mindannyiunkat érintő területen addig elért eredmé-

nyekkel.   

”

Karin JOENS

Ld. erről bővebben:
Joens A5-0159/200



TÚL SOK MÉG
A KISZOLGÁLTATOTT

“ A nők minden kontinensen folya-

matosan szenvedő alanyai az

egyenlőtlenségeknek, diszkriminá-

ciónak, erőszaknak. Házastársi erőszak

itt, hagyományos apai erőszak amott, a

lajstrom hosszú.

Tény, hogy leginkább a választási

lehetőségek hiánya, a szegénység, és a bizonytalan egészségügyi

ellátás sújtja a – főképp a fejlődő országokbéli – nőket. Az európai

nők – közelebb a baloldal által mindig is követelt szabadsághoz és

autonómiához – kevésbé tűnnek kiszolgáltatottnak.

Fel kell számolni ezt az egyenlőtlenséget, és új eszközöket kell

ajánlani azoknak a nőknek, akik az erősebb nemnek alávetve –

dajka vagy takarító szerepbe beskatulyázva, a csiklókimetszés rítu-

sa által megcsonkítva, nem maguk választotta házasságban –

modern rabszolgákká lealacsonyítva élnek.

A férfiak és nők egyenlőségét egyetemessé kell tenni. Ez pedig az

Európai Unió – de különösen a szocialista képviselőnők – egyik

kötelessége.

A Föld számos pontján figyelhető meg az európai nőknek

köszönhető példaértékű előrelépés a kérdésben. Ne habozzunk

hát cselekedni, és határainkon túl is hallatni a hangunkat!

”
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María Elena VALENCIANO
MARTINEZ-OROZCO

Ld. erről bővebben:
Valenciano A5-0285/2001
- A5-0102/2004



A BÉKE ÉS FEJLŐDÉS
ELŐFELTÉTELE:
AZ EGYENLŐSÉG

“ A férfiak és nők közti minél teljesebb

egyenlőség szorgalmazásának egyetemessé

kell válnia, nem pedig Európa határain belülre

korlátozódnia. Európai nőként és

képviselőként eltökélt szándékunk a világon

mindenütt elismertetni, hogy a nők szabad-

nak és egyenjogúnak születnek.

A Föld számos pontján – de főképp a fejlődő országokban – túl sok nő él

még mindig elnyomottan, kirekesztve, nagy létbizonytalanságban. 

A szegénységet tetézi az írástudatlanság, a vallási kötöttségek, apai

zsarnokság.

Az ENSZ is zászlajára tűzte a nők ügyét, és több nemzetközi konferenciát

kezdeményezett a témában. 1995–ben Pekingben, majd a Millenniumi

Csúcson 2000–ben New York–ban kinyilvánították a nők elleni hátrányos

megkülönböztetés minden formájának eltörlését. Mindamellett szükség

van konkrét tettekre, megoldásokra, előrelépésekre is.

A szocialista nők pontosan ezen dolgoznak több együttműködés kereté-

ben, amelyek konkrétumait szakosodott testületek határozzák meg.

Minden tevékenységi körre figyelmet kell fordítani, mivel az emancipáció,

a paritás és a nők jogainak elismerése  egyre inkább terjed.

”
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Olga ZRIHEN

Ld. erről bővebben:
Zrihen A5-0447/2003



AGRÁRVILÁG:
KERESD A NŐT!

“ Róluk alapvetően elfelejtkezik  a

világ – pedig az agráriumon  belül a nők

teszik ki a népesség 37 %–át. Anélkül

dolgoznak, hogy egyáltalán észreven-

nénk őket, már–már összeolvadnak a

mezőkkel. A családi gazdaságokban a

munka több mint 1/3–át nők végzik, de ez gyakran említésre sem

kerül. Másrészről ez „láthatatlan”.

Az agráriumban dolgozó nők különféle feladatokat látnak el. Nekik

köszönhetően válhat egyre változatosabbá a gazdaság és nőhet a

bevétel. Ha a piacokon egyre több minőségi árut találunk, ha

virágzik a falusi turizmus, ha a társadalmi–kulturális programok

egyre szaporodnak, az mind elsősorban a nők igyekezetének

köszönhető.

Helyzetük továbbra sem  kedvező; a kettős diszkrimináció meg-

fosztja őket egyrészt a társadalombiztosítástól, másrészt jogi

státusuktól.

Az esélyegyenlőség, amely leginkább a szocialista nők szívében

rejtőzik, találkozhat, és találkoznia kell a vidékfejlesztés tervével.

Európa így aknázhatná ki igazán a vidék adta hatalmas lehetősége-

ket.

”
16

María RODRIGUEZ RAMOS



“ Májusban 10 új taggal bővül az Európai

Unió. A csatlakozó országok női lakossága

joggal várja ettől helyzetének némi javulását.

Ehhez azonban az új tagállamoknak is

tevőlegesen kell hozzájárulniuk.

A nőkkel és férfiakkal való egyenlő

bánásmódot garantáló európai jog átültetését a nemzeti jogrendszerbe,

határozottan önkéntes jogszabályalkotásnak kellene kísérnie. A kezdeti

időkben, még mielőtt bármilyen stratégiát átvennének, az új tagoknak be

kellene ismerniük az egyenlőtlenség tényét. Joggal remélhetjük, hogy az

új tagállamok szociális és gazdasági fejlődése alkalmat ad majd a nőknek

anyagi függetlenségük megteremtésére. A kormányok  érdeke egyébként

azt kívánná, hogy „befektessenek” ebbe a sokat ígérő területbe. 

Ne az égtől várják a nők sorsuk jobbra fordulását, forduljanak az Európai

Unióhoz! Emellett szervezzenek tüntetéseket, kötelezzék el magukat

politikailag, és győzzék meg a főként férfiakból álló hatalmat, hogy immár

elengedhetetlen, hogy megkapják a társadalomban az őket megillető

helyet. Felkérjük az Európai Szocialista Párt tagszervezeteit, hogy járja-

nak elöl jó példával! A szocialisták arról híresek, hogy harcolnak a

szociális jólétért és az emberi jogokért. Így magától értetődik, , hogy sze-

repvállalásuk a nők jogaiért folytatott harcban a prioritásaik között szere-

pel majd.

”
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Joke SWIEBEL GURMAI Zita

ÉS A CSATLAKOZÁS
UTÁN?



az esé lyegyenlőséggel  és nők jogaiva l
fog la lkozó b izot tság 1994–2000 között
k iadott  je lentése i
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• Daphne II programme 2004-2008: combating violence against children, 
young people and women

• The impact of the sex industry in the EU

• The situation of women from minority groups in the EU

• Reconciling professional, family and private life

• Women in South-eastern Europe

• Development cooperation: promoting gender equality

• Equality of men and women : grants to organisations active at European level, 
2004-2005 action programme

• Equal treatment for men and women: 
access to goods and services and to the provision of goods and services

• Violation of women's rights and 
the role of the European Union (EU) in international relations

• Women in the new information society

• 2004 elections: how to ensure balanced representation of women and men

• Gender budgeting, building public budgets from a gender perspective

• Women from rural regions of the EU in the context of the Common Agricultural Policy

• Breast cancer in the EU

• Women and sport

• Gender-mainstreaming in the European Parliament

• The objectives of gender equality using the structural Funds

• Equal opportunities for women and men in the EU. 6th annual report 2001

• Representation of women among the social partners of the EU

• Mid-term revision of Daphne Programme 2000-2003
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• Implementation of the gender equality programme (2001-2005)

• Health and rights concerning sexuality and reproduction

• Equal opportunities between women and men : employment, 
vocational training, and working conditions

• Equal opportunities for women and men in the EU. 5th annual report 2000

• Development policy : mainstreaming of gender equality 
in development cooperation Action programme 2001-2006 

• Women and fundamentalism

• The EU's policy and the mediterranean countries 
regarding the promotion of women's rights and equal opportunities

• Female genital mutilation

• Equal pay for work of equal value

• Gender equality : framework strategy and work programme for 2001

• Balanced participation of women and men in the decision-making process 

• Regulating domestic help in the informal sector

• Prevention and settlement of armed conflicts : gender-related aspects

• Gender equality : Community framework strategy and programme 2001-2005

• Equal opportunities for women and men in the EU. 2nd, 
3rd and 4th annual reports 1997-1999

• Combating organized crime : trafficking in women, 
further actions following COM(96)0567 

• Follow-up to the Peking action platform

• Equal opportunities: women´s participation in European scientific research

• Daphne Programme 2000-2003 : action relating to violence against children, 
young persons and women

Az Európai parlament honlapján a jelentések címei angolul vannak feltűntetve, ezért a
keresés megkönnyítése végett a címeket az alábbi listában is angolul közöljük.
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Az esélyegyenlőséggel és nők jogaival
foglalkozó  bizottság az ESZP parlamenti

csoportjából kikerülő rendes tagjai és póttagjai

TAGOK INTERNET CÍM

Maria BERGER www.spe.at/berger

Fiorella GHILARDOTTI www.dspe.net

Marie-Hélène GILLIG www.d-s-f.net/

Lissy GROENER www.lissy-groener.de

Jutta HAUG www.Jutta-Haug.de

Mary HONEYBALL www.maryhoneyball.net/

María IZQUIERDO ROJO www.ctv.es/USERS/mariaizquierdo/home.htm

Karin JOENS www.joens.de

Anna KARAMANOU www.karamanou.gr

Hans KARLSSON www.s-ep.org/hanskarlsson/

Eryl McNALLY www.erylmcnallymep.org.uk

Pasqualina NAPOLETANO www.dspe.net

Elena Ornella PACIOTTI www.dspe.net

Christa PRETS www.christaprets.at

Christa RANDZIO-PLATH www.randzio-plath.de

María RODRIGUEZ RAMOS www.psoe-pe.org/

Karin SCHEELE www.karinscheele.at

María SORNOSA MARTINEZ www.psoe-pe.org/

Joke SWIEBEL www.jokeswiebel.nl

Helena TORRES MARQUES www.partido-socialista.net

María Elena VALENCIANO www.psoe-pe.org
MARTINEZ-OROZCO

Anne E.M. VAN LANCKER www.annevanlancker.be

Olga ZRIHEN www.olgazrihen.net
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A nők részaránya a megválasztott
képviselők között az Unió 25 tagállamának nemzeti
parlamentjeiben és az Európai Parlamentben

Összes   Női 
Országok képviselők képviselők

létszáma létszáma

Németország 603 194 32,2%

Ausztria 183 62 33,9%

Belgium 150 53 35,3%

Dánia 179 68 38,0%

Spanyolország 350 126 36,0%

Finnország 200 75 37,5%

Franciaország 574 70 12,2%

Görögország 300 39 13,0%

Írország 166 22 13,3%

Olaszország 618 71 11,5%

Luxemburg 60 10 16,7%

Hollandia 150 55 36,7%

Portugália 230 44 19,1%

Egyesült Királyság 659 118 17,9%

Svédország 349 158 45,3%

Ciprus 56 6 10,7%

Észtország 101 19 18,8%

Magyarország 386 38 9,8%

Lettország 100 21 21%

Litvánia 141 15 10,6%

Magyarország 65 5 7,7%

Lengyelország 460 93 20,2%

Cseh Köztársaság 200 34 17%

Szlovákia 150 29 19,3%

Szlovénia 90 11 12,2%

Európai Parlament 626 194 31,0%

CSATLAKOZÓ ÁLLAMOK

Forrás: Interparlamentáris Unió 2004. március 20–i állapot

Nők százalékos
aránya

a testületben
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http://www.socialistgroup.org/women.htm
Szocialista csoport – Női oldal

http://www.womenlobby.org/index2.htm
Európai Női Lobby 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social
/equ_opp/contact_en.html
Európai Bizottság 
– Esélyegyenlőségi Egység

http://www.europarl.eu.int/comparl/femm/
ccec/default_en.htm
NCEO - A nők és férfiak egyenlő esélyeiért

dolgozó europai parlamenti
bizottságok hálózata

http://www.un.org/womenwatch/
ENSZ Női Figyelő

http://www.socintwomen.org.uk/
CONTENTS/ENGLISH.htm

Nemzetközi Szocialista Nők

http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm
Európai Parlament

– Nők Jogaival Foglalkozó Bizottság

HASZNOS INTERNET CíMEK



Brigitte Bataille

az Esélyegyenlőséggel és Nők Jogaival Foglalkozó  Bizottság
– ESZP parlamenti csoport  felelős ügyintézője 

Telefon: (32) 2 284 3112 vagy (33) 388 172887
E-MAIL: bbataille@europarl.eu.int



EURÓPAI PARLAMENT
RUE WIERTZ  -  B-1047 BRUXELLES

TEL.: +32 2 284 21 11

TEL.: STRASBOURG: +33 3 88 17 40 01

INTERNET: http://www.socialistgroup.org PR
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