
• Naisten osallistuminen päätöksentekoon
Viime vuosikymmenten aikana on saavutettu merkittäviä edistysaskelia.naisten osallistumisessa
politiikkaan ja päätöksentekoon Siitä huolimatta naiset ovat edelleen selkeästi aliedustettuina politiikassa,
ammattiliitoissa, vapaaehtoisjärjestöissä ja ylipäätään kaikissa vallan keskuksissa. Naisten aliedustus
päätöksenteossa on merkki demokratian  vajeesta, mikä johtaa inhimillisten kykyjen ja voimavarojen
vajaakäyttöön. Euroopan sosialidemokraattisen puolueen parlamenttiryhmän (ESP) mielestä valta tulisi
jakaa tasapuolisesti naisten ja miesten kesken kaikilla tasoilla. Kiintiöt ovat mielestämme tarpeellisia tämän
tavoitteen saavuttamiseksi. 

• Naiset ja työllisyys
Euroopan yhdentyminen on yhtenäistänyt naisten ja miesten oikeuksia. ESP-ryhmä tukee voimakkaasti
lainsäädännöllisiä toimia syrjinnän kitkemiseksi työelämästä, mm. vaatimusta samantasoisesta
palkasta samanarvoisesta työstä sekä säädöksiä osa-aikatyöstä, äitiyteen liittyvistä oikeuksista ja
vanhempainlomasta. Erot lainsäädännöllisen tasa-arvon ja tosielämän tasa-arvon välillä ovat silti edelleen
suuret. Vaikka naiset osallistuvat merkittävässä määrin työmarkkinoille kaikissa EU-maissa, he saavat
usein alhaisempaa palkkaa, heidän uramahdollisuutensa ovat heikommat, heidän työttömyysasteensa on
korkeampi ja työpaikan pysyvyys epävarmaa. Miesten ja naisten yhtäläinen osallistuminen työelämään on
keskeinen tekijä tasa-arvon edistämiseksi yhteiskunnissa. Meidän tulee edistää tasa-arvon systemaattista
soveltamista, jotta voimme tukea ihmisiä tasapainottamaan työ- ja perhe-elämän.  

• Tasa-arvonäkökulman huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa
Mielestämme Euroopan parlamentin tulisi olla keskeinen toimija tasa-arvonäkökulman huomioon
ottamisessa. Tasa-arvo pitäisi ottaa huomioon sekä parlamentin poliittisessa toiminnassa että sen
sisäisissä rakenteissa. Parlamentin hyväksymä ESP-ryhmän aloitteesta laadittu mietintö suosittelee, että
kaikkien parlamentin valiokuntien ja valtuuskuntien pitäisi nimetä vastuuhenkilö tasa-arvonäkökulman
huomioon ottamiseksi niiden työskentelyssä. Tasa-arvosta pitäisi tulla osa jokaisen eurooppalaisen arkea
ja sitä tulisi soveltaa johdonmukaisesti - myönteisin toimin - kaikessa toiminnassa.

• Naiset laajentuvassa Euroopassa
Laajentumisen tavoitteena on Eurooppa, jossa naisten asemaa vahvistetaan, ovathan naisten oikeudet
oleellinen osa yhteiskunnallista kehitystä. Kaikkien laajentuneen Euroopan jäsenvaltioiden tulee kunnioittaa
naisten oikeuksia ja muokata lainsäädäntöjään siten, että yhteisön yhtäläisistä mahdollisuuksista säätävä
yhteinen säännöstö tulee osaksi kansallisia lainsäädäntöjä. Sen jälkeen lakien pitää ilmetä konkreettisena
tasa-arvona naisten ja miesten välillä. 
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Eurooppalaisille sosialidemokraateille naisten ja miesten välinen
tasa-arvo on yksi demokratian perusperiaatteista.



• Naiset ja Euroopan tuleva perustuslaki
Mielestämme Euroopan tulevan perustuslain pitäisi institutionalisoida naisten ja miesten välinen tasa-arvo. Tämän
saavuttamiseksi tulevan perustuslain pitäisi sisällyttää naisten ja miesten välisen tasa-arvon periaate työelämän lisäksi
kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Demokraattinen Eurooppa rakentuu ainoastaan ottamalla naiset täysimääräisesti
mukaan prosessiin. Vastustamme minkäänlaista viittausta uskontoon tulevassa perustuslaissa ja katsomme, että
kirkon ja valtion selkeä erottaminen toisistaan yhdistettynä todelliseen vapauteen valita uskomuksensa on ehdoton osa
demokratian perusteita. 

• Naiset ja rauhanprosessi
Sodasta ja rauhasta päättävät edelleen lähes yksinomaan miehet. Mielestämme naiset pitäisi systemaattisesti ottaa
mukaan virallisiin konfliktien ratkaisuprosesseihin ja heidän pitäisi olla edustettuina rauhanneuvotteluissa, mahdollisesti
perustamalla naisten neuvostoja, jotka antaisivat neuvoja YK:n turvallisuusneuvostolle. Naisilla on myös
yhteiskunnallisesti merkittävä rooli konfliktien jälkeisessä jälleenrakennustyössä.

• Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen
Ikään tai sosiaaliseen taustaan katsomatta monet naiset kärsivät päivittäin psyykkisestä tai fyysisestä väkivallasta
perheessään, työpaikallaan tai sosiaalisissa tilanteissa. Pyrimme lisäämään tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta,
jonka uhrit eivät saa riittävää suojaa, tukea ja oikeudellista puolustusta. ESP-ryhmä on kaikin tavoin tukenut
eurooppalaista Daphne-ohjelmaa, jolla rahoitetaan naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamista. Ohjelmaan
voivat osallistua mm. vapaaehtoisjärjestöt ja paikallisviranomaiset myös unioniin vuonna 2004 liittyvissä maissa. Aiomme
lisäksi ehdottaa eurooppalaista väkivallan vastaista teemavuotta.

• Lisääntymiseen ja seksuaalisuuteen liittyvät oikeudet
Olemme tietoisia erilaisista lähestymistavoista perhesuunnitteluun, ehkäisyyn,
sukupuolikasvatukseen, aborttiin ja raskauteen EU:n nykyisissä ja tulevissa
jäsenmaissa. Euroopan parlamentti hyväksyi aloitteestamme raportin, jonka
suositusten mukaan kaikkien nykyisten ja tulevien jäsenvaltioiden tulisi
kansallisesti edistää seksuaali ja lisääntymisterveyttä, mukaan lukien toimet
rintasyövän ehkäisemiseksi.

• Naiset ja fundamentalismi
Olemme tietoisia siitä, että fundamentalismi missä tahansa uskonnossa
heikentää huomattavasti naisten asemaa ja voi johtaa naisten
perusoikeuksien rikkomiseen. Uskonnon, perinteisten kulttuurien ja tapojen
tai naisten oikeuksista piittaamattoman lainsäädännön ei saa antaa loukata
kansainvälisissä peruskirjoissa ja yleissopimuksissa määriteltyjä oikeuksia.
Tästä syystä ehdotamme, että kaikkialla EU:ssa tulisi kieltää naisten
perusihmisoikeuksia loukkaavat säännöt tai perinteet. 

Yhteystiedot

http://www.socialistgroup.org

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen parlamenttiryhmä,
Euroopan parlamentti, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Puh.: +32 2 284 21 11 (Bryssel) tai +33 3 88 17 40 01 (Strasbourg)
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