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EUL/NGL is een confederale Europese parlementaire fractie en 
bestaat uit 35 Europarlementsleden uit 12 EU-lidstaten die zich 
inzetten voor vrede, solidariteit, sociale rechtvaardigheid, gelijk-
heid, democratie en mensenrechten in Europa en daarbuiten.

Wat wij doen binnen het Europees Parlement

Parlementaire werkzaamheden 
Een belangrijke taak van EUL/NGL is erop toezien dat het Euro-
pees Parlement vrouwenrechten en gendergelijkheid hoog op 
de agenda plaatst. We stellen parlementaire verslagen en vragen 
op, komen tussenbeide in commissievergaderingen en plenaire 
vergaderingen, en organiseren debatten en seminaries met deze 
doelstellingen en beginselen als uitgangspunt. 

De strijd van vrouwen onder de aandacht brengen
Het streven naar gendergelijkheid houdt ook in dat we vrouwen 
leren opkomen voor zichzelf, dat we vrouwen van alle leeftijden een 
stem geven en de alternatieven onder de aandacht brengen die ont-
staan door vrouwen die – samen met pro-feministische mannen –  
werken in de politiek, de economie, de sociale dienstverlening en 
zorgverlening, voor een duurzaam milieu, en in kwesties op het 
gebied van vrede en conflicten. 

Coalitievorming
EUL/NGL bemoedigt een hechte samenwerking met vrouwenorga-
nisaties, handelsverenigingen en bredere sociale bewegingen. Om 
de samenleving te kunnen veranderen, moeten we onze krachten 
bundelen en samen in actie komen. 

EUL/NGL-leden van de Commissie Rechten  
van de vrouw en gendergelijkheid binnen  
het Europees Parlement 

Links maakt de weg vrij



Gelijkheid, solidariteit, daden

De strijd voor vrouwenrechten in alle levenssferen is van hoofdbe-
lang voor politieke bewegingen die ernaar streven sociale onrecht-
vaardigheden uit te bannen, verandering teweeg te brengen, en op 
solidariteit gebaseerde samenlevingen te creëren waarin niemand 
wordt uitgesloten. Om die reden heeft links altijd een leidende po-
sitie ingenomen op het gebied van de bestrijding van ongelijk-
heden tussen mannen en vrouwen, door de nadruk te leggen op 
de moeilijkheden waar vrouwen mee te maken krijgen en door te 
streven naar sociale vooruitgang en gelijkheid voor iedereen. 

Leden van Europees Verenigd Links/Noords Groen Links (EUL/
NGL) strijden op nationaal en Europees niveau vastberaden voor 
vrouwenrechten door het steunen van seksuele en reproductieve 
rechten, door geweld tegen vrouwen te bestrijden, door het ver-
beteren van de economische rechten en onafhankelijkheid van 
vrouwen, en door het garanderen van gelijke deelname en ver-
tegenwoordiging. 

Feminisme is een linkse beweging; links is een feministische  
beweging.

De voorstellen van EUL/NGL voor  
de bevordering van gendergelijkheid

➜  Verbeteren van de arbeidsrechten voor vrouwen; 
 
➜  Toename en eerlijkere herverdeling van welvaart en meer inves-

teringen in overheidsdiensten, met inbegrip van zorgverlening, 
gezondheid en onderwijs;

➜  Het recht van vrouwen om vrij te beslissen over hun lichaam, 
en in aanmerking te komen voor legale abortus en goede sek-
suele en reproductieve gezondheidsdiensten;

➜  Uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen;

➜  Uitbanning van vele vormen van discriminatie op basis van 
gender, leeftijd, seksuele geaardheid, etniciteit, migratiestatus, 
enz.;

➜  Gegarandeerd genderevenwicht in besluitvorming;

➜  Een migratie- en integratiebeleid dat de rechten verbetert van 
migrantenvrouwen en vrouwen die deel uitmaken van een  
etnische minderheid;

➜  Gendergelijkheid een centrale plaats geven in het externe 
beleid van de EU, met inbegrip van het handels- en ontwik-
kelingsbeleid.

De problemen die moeten worden aangepakt 

De dominante neoliberale economische doctrines van vandaag de dag 
hebben buitengewoon ingrijpende gevolgen voor vrouwen. De meer-
derheid van de mensen die in armoede leven bestaat uit vrouwen; een 
groot deel wordt vertegenwoordigd door oudere vrouwen. 

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in de Europese 
Unie gemiddeld nog altijd 18 %, waarbij de arbeidsomstan-
digheden voor vrouwen steeds onzekerder worden.

Door geweld van mannen tegen vrouwen komen in Europa jaarlijks 
meer dan duizend vrouwen om het leven. Dit geweld is niet alleen een 
gevolg van ongelijkheid maar is ook een hindernis voor gelijkheid.

In meerdere EU-landen wordt vrouwen het recht ontzegd om vrij 
over hun lichaam en seksualiteit te beslissen. Bovendien hebben 
vrouwen in deze landen geen of fors beperkte toegang tot betaalbare 
diensten op het gebied van seksuele gezondheid, waaronder abortus. 

Vrouwen nemen nog steeds het overgrote deel van de onbetaalde 
zorg voor hun rekening. Het gebrek aan toegankelijke en betaalba-
re zorgverlening is een probleem dat zich in heel Europa voordoet. 

Migrantenvrouwen krijgen te maken met bij-
zonder moeilijke arbeidsomstandigheden en 
discriminatie en krijgen het vaak niet voor elkaar 
om een autonome rechtspositie te verwerven. 

Oorlogen, conflicten en toenemende mili-
tarisering blijven wereldwijd de levens van 
vrouwen en meisjes verwoesten. 

De man/vrouw-verhouding in de besluitvor-
mingsstructuren van de EU en op nationaal 

niveau blijft uitermate onevenwichtig. Vrouwen vertegenwoordigen 
gemiddeld slechts 23 % van de nationale parlementariërs (2009).

Discriminatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en trans-
seksuele personen, voornamelijk gebaseerd op genderstereotypen 
en ouderwetse ideeën over sekse en seksuele voorkeur, komt nog 
steeds in heel Europa voor. 


