 MANIFESTO

Tendo em vista as eleições de Maio de
2014, o Lobby Europeu de Mulheres, a
maior organização agregadora de
associações de mulheres na UE, apela
a todos os/as eurodeputados/as que
trabalhem no sentido de tornar
realidade as seguintes solicitações
gerais e específicas.

Eleições para o Parlamento Europeu 2014
Agir já pelo futuro das mulheres, comprometer-se com a igualdade de género!
Mulheres e raparigas constituem metade da população europeia e devem ter os mesmos direitos que homens e rapazes. Atingir
uma verdadeira igualdade entre mulheres e homens, promover os direitos das mulheres e atribuir mais poder às mulheres devem
ser prioridades da União Europeia (UE) e dos seus Estados-Membros. A igualdade de género é um elemento essencial da
democracia, da justiça social, dos direitos humanos e da dignidade. O Parlamento Europeu (PE) tem o poder e a
responsabilidade de produzir mudanças significativas no sentido de uma igualdade para todos/as, agora e no futuro. –
European Women’s Lobby #EP2014

Abordagem integrada
à igualdade de género






 Fortalecer e implementar o












quadro legal europeu para a
igualdade de género.
Adotar e implementar uma
Estratégia Europeia 20152020 para a Igualdade entre
mulheres e homens.
Reforçar as competências da
Comissão de Direitos da
Mulher e Igualdade de Género
do PE.
Assegurar a transversalização
da igualdade de género em
todo o trabalho do PE.
Nomear um/a coordenador/a
na UE para os direitos das
mulheres e igualdade de
género, que reporte ao
Presidente da Comissão
Europeia .




Financiamento

 sustentável para a

igualdade


de género



 Adotar um orçamento
comunitário que seja
sensível à igualdade de
género, à sustentabilidade
ambiental e à promoção da
coesão social.
 Garantir fundos europeus
adequados para programas,
políticas e acções sobre
direitos das mulheres e
igualdade de género.
 Apelar aos Estados-Membros
para dotarem orçamentos a
todos os níveis para os
direitos das mulheres e
igualdade de género.

Políticas europeias
credíveis de igualdade de

género a nível


internacional




 Apelar à participação de
representantes dos direitos
das mulheres, a título de
membros de pleno direito
nas delegações da UE nas
Nações Unidas (ONU) e fora
mundiais.
 Assegurar a consistência entre
as políticas internas e externas
da UE, incluindo ao nível da
ONU e no quadro de
desenvolvimento pós-2015.

Independência
económica das
mulheres
 Promover o emprego para as mulheres,








aplicando eficazmente a legislação da UE para a
igualdade.
Garantir a independência económica das
mulheres, através de direitos individuais no que
toca à proteção social e sistema fiscal.
Proteger todas as mulheres trabalhadoras,
independentemente da sua situação laboral,
incluindo trabalhadoras grávidas.
Combater a pobreza feminina, incluindo a
pobreza entre mulheres que trabalham, e
acabar com as disparidades de género nos
salários e nas pensões.
Democratizar o processo do semestre europeu
através da participação do PE e de organizações
de mulheres.

Democracia paritária

 Apelar aos grupos políticos e partidos que sejam
inclusivos e que trabalhem no sentido de atingir a
paridade eleitoral a todos níveis.
 Apelar aos grupos políticos do PE que nomeiem
uma mulher e um homem como candidata/o a
presidente do PE.
 Assegurar a paridade e a não-discriminação das
candidaturas quando são nomeados/as ou
indicados/as eurodeputados/as para cargos
decisórios no PE.
 Adotar legislação europeia eficaz e vinculativa e
eficaz para atingir a paridade nos conselhos de
administração das empresas.

 Manifesto: eleições para o Parlamento
Europeu

Uma Europa livre
da violência contra
as mulheres
 Estabelecer 2016 Ano Europeu para erradicar a
violência contra as mulheres, afetando recursos
substanciais para sensibilização e apoio a
acções a todos os níveis.
 Adotar e implementar uma Estratégia Europeia
para pôr fim a todas as formas de violência
contra as mulheres na Europa, incluindo a
prostituição, para pôr cobro à impunidade,
proteger todas as mulheres e garantir-lhes
acesso à justiça.
 Formar um intergrupo no PE para combater a
violência sexual.
 Garantir acesso universal aos direitos e cuidados
médicos reprodutivos e sexuais.

Diversidade na igualdade

 Medir os resultados e impacto das novas e atuais
políticas e legislação europeia para a igualdade, em
todas as mulheres e raparigas.
 Melhorar a lei europeia anti discriminação, alargando a
diretiva da UE relativa à discriminação sexual em todos
os domínios de competência europeia e incentivando a
adoção de uma diretiva mais abrangente relativa à
discriminação em razão de religião ou crença, idade,
deficiência ou orientação sexual.
 Ter em conta a diversidade de necessidades das
mulheres e adotar medidas adequadas para combater
as múltiplas formas de discriminação experienciadas
pelas mulheres.

Sociedade
 Desenvolver padrões de qualidade e acessibilidade
de serviços sociais para crianças, pessoas em
situação de dependência e idosas, acompanhando
o ciclo da vida.
 Desenvolver uma abordagem plural com foco
na igualdade no trabalho remunerado e não
remunerado, que permita a mulheres e homens
atingirem igualdade salarial e igual progresso na
carreira ao longo das suas vidas.

O Lobby Europeu de Mulheres (EWL) é a maior
organização agregadora de organizações de
mulheres na União Europeia (UE). Promove a defesa
dos direitos das mulheres e a igualdade entre
mulheres e homens, representando mais de 2000
organizações.
@EuropeanWomen
www.womenlobby.org
#EP2014
#EuropeanWomensVoice

