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Nemek Közötti Egyenlőség



A nők és férfiak közötti
egyenlőség a demokrácia
alapvető elve. 
Jelenleg az a tény, hogy
a nemi diszkrimináció
továbbra is létezik. 
Ebből következik, hogy
nagyobb a valószínűsége
annak, hogy a nők
munkanélküliek, 
mint a férfiaké. 
Ôket sokkal inkább
részmunkaidőben, 
vagy ideiglenes 
munkára alkalmazzák, 
mint a férfiakat.



Európai Unió 
�

Az egyenlőség alapvető érdek

Az EU volt a mozgató ereje és fő támogatója annak a
záró nyilatkozatnak, melyet 1995 –ben Pekingben
fogadtak el az egyenlő esélyekről. A konferencia
eredményei aláhúzzák a nők jogait, a szexualitással
kapcsolatos jogok koncepcióját, a nők gazdasági
függetlenségének fontosságát, a férfiak és nők
kiegyensúlyozott részvételét a döntéshozatalban,
valamint az egyenlőség integrációját valamennyi EU
politikában.

Az EU jogalkotásának alapvető elvei:

• A nő és férfimunkások egyenlő bérezése, az egyenlő
munkáért egyenlő bért elv gondozása.  

• Egyenlő lehetőség biztosítása a munkához való
hozzájutásban; olyan munkafeltételek előírása, melyek
a közvetlen és közvetett diszkrimináció felszámolását
célozzák.

• A nők és férfiak egyenlősége az önfoglalkoztatás
esetén.

• A terhes, vagy nemrégen szült munkásnők
egészségének és biztonságának a javítása. 

• A családi és munkásélet összeegyeztetése.



Európai szocialisták 
�

Az egyenlő esélyek egyenlőséget
jelentenek!

Az EU minden állampolgára, akár nő, akár férfi – egyenlő
jogokkal rendelkezik. Ez belekerült az Amsterdami
Szerződésbe is, mely egy sor eszközt is tartalmaz annak
érdekében, hogy létrejöjjön a nők és férfiak közötti
egyenlőség európai politikája. 

Az európai szocialisták szerint minden nő képes kell
legyen arra, hogy részt vegyen a szakmai munkában, és
mindenfajta munkahelyhez és szakmai képzéshez hozzá
kell férjen. Az európai szocialisták támogatják a nők és a
férfiak egyenlő esélyének integrációját a foglalkoztatási
politikában.

Minden nő az EU –ban, aki részt vesz a politikai és
szociális döntéshozatali struktúrákban hozzá kell jusson
a felelőség mindennemű fokozatához: helyi, regionális,
nemzeti, valamint az európaihoz. A nők egyenlő
részvétele a garancia arra, hogy a demokrácia
megfelelően működjön. A pártok női érdekképviselete a
politikában nem csupán jogot, hanem szociális haladást
is jelent.

A politikai pártok közül az Európai Szocialisták Pártja arra
hív fel, hogy ki kell egyensúlyozni a választási listákat,
integrálni kell a "nemi mainstreaming"–et a politikai
pártok programjába és újból ki kell egyensúlyozni a nők
és a férfiak számát az EU intézményeiben.



Jövőbeli Előnyök 
�

Nők és férfiak közötti egyenlőség
egy szélesebb Európában

Az EU nők és férfiak közötti egyenlőségével kapcsolatos
jogszabályok befogadása elengedhetetlen feltétele a
tagságnak. Az emberi jogok kérdésének integráns része
és az intézményes fejlődés szükségszerű alkotója. 

A bővítési folyamatban, az Európai Parlament anyagi
támogatást tartott szükségesnek a jövőbeli tagállamok
megsegítésére, ahhoz, hogy teljes mértékben kössék
össze a statisztikai adatszolgáltatást és metodológiát az
Európai Unió–s standardokkal. A cél az, hogy kialakítsák
és elterjesszék a nemek közötti egyenlőtlenség
felszámolásához szükséges olyan statisztikát, mely
megfelel az EU –ban használt statisztikának, azzal a
céllal, hogy jobban tisztában legyenek a problémákkal és
lehetővé legyék az összehasonlítást, valamint az
egyenlőség helyzetének követését.



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kapcsolat
az Európai Szocialisták Pártjának 
Parlamenti Frakciója, 
Európai Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Amennyiben többet akar megtudni arról, hogy mit
tesznek az európai szocialisták a nemek közötti
egyenlőségég területén kérjük, szíveskedjék
meglátogatni az alábbi web site–okat:
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http://www.mszp.hu


