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Gendergelijkheid, solidariteit, actie
Voor politieke bewegingen die zich inzetten voor de strijd tegen ongelijkheid en die streven 
naar veranderingen en de totstandbrenging van op solidariteit gebaseerde samenlevingen 
waarin niemand wordt uitgesloten, staat de strijd voor vrouwenrechten en gendergelijkheid 
op alle gebieden voorop. Het gaat hierbij om rechtvaardigheid. Daarom heeft Links altijd het 
voortouw genomen als het gaat om het realiseren van feministische idealen, het bestrijden 
van ongelijkheden tussen vrouwen en mannen en de verwezenlijking van sociale 
vooruitgang en gelijkheid voor iedereen.
De leden van Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL) zetten zich op 
nationaal, Europees en internationaal niveau met grote vastberadenheid in voor de 
rechten van vrouwen, waaronder de bescherming van seksuele en reproductieve rechten, 
de bestrijding van geweld tegen vrouwen, het versterken van de economische rechten en 
de onafhankelijkheid van vrouwen, de sociale rechten van vrouwen, het waarborgen van 
gelijkheid op het werk, in het onderwijs, wat betreft de verhouding werk-privéleven en de 
bescherming van kinderen, op het gebied van sociale zekerheid en bij participatie en 
vertegenwoordiging.



De problemen die moeten worden aangepakt
De op dit moment heersende neoliberale economische doctrines, samen met 
bezuinigingsmaatregelen en het bezuinigingsbeleid opgelegd door de leden van de Trojka 
(Europese Bank, Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds), hebben 
buitengewoon ingrijpende gevolgen voor vrouwen en zorgen voor een enorme 
achteruitgang op het gebied van gelijkheid. Om in het huidige economische en politieke 
klimaat de rechten van vrouwen te beschermen en gendergelijkheid te waarborgen, is 
verzet nodig tegen de neoliberale economische governance die op EU-niveau uitgedacht 
wordt en die de lidstaten opgelegd wordt, en moeten alternatieven voorgesteld worden 
voor een duurzame en groene economie die gebaseerd is op gelijkheid en sociale 
rechtvaardigheid. 
De meerderheid van de mensen die in armoede leven zijn vrouwen en de 
arbeidsomstandigheden van vrouwen worden steeds slechter. Het verschil in uurloon 
tussen mannen en vrouwen bedraagt nog altijd gemiddeld 16%. Met name vrouwelijke 
migranten hebben te maken met slechter wordende arbeidsomstandigheden, lagere lonen 
en beperkte of in het geheel geen arbeids- of sociale rechten.
Door geweld van mannen tegen vrouwen sterven in Europa jaarlijks meer dan duizend 
vrouwen. 33% van de vrouwen heeft te maken gehad met lichamelijk of seksueel geweld 
en 43% van de vrouwen heeft te maken gehad met psychisch geweld. Dit geweld is een 
gevolg van de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op alle gebieden van het leven en 
vormt een obstakel voor gendergelijkheid. 
In een aantal EU-landen hebben vrouwen niet het recht om vrijelijk over hun eigen 
lichaam en seksualiteit te beslissen. Ook hebben deze vrouwen geen of in slechts zeer 
beperkte mate toegang tot betaalbare openbare diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid, waaronder abortus. 
Bovendien worden onbetaalde zorgtaken en huishoudelijke taken nog altijd het meest door 



vrouwen verricht. Het gebrek aan toegankelijke, goede en betaalbare zorg is een probleem 
dat zich in heel Europa voordoet. 
Met name vrouwelijke migranten hebben te maken met bijzonder moeilijke 
arbeidsomstandigheden en discriminatie en zijn vaak niet in staat om een zelfstandige juri-
dische status te verwerven. Vrouwelijke migranten zonder papieren lopen een zeer grote 
kans het slachtoffer te worden van uitbuiting en geweld. Hun mogelijkheden om aangifte 
te doen van misbruik of mishandeling zijn beperkt, omdat zij de kans lopen te worden 
uitgezet.
Overal ter wereld worden de levens van vrouwen en meisjes verwoest door oorlogen, 
conflicten en toenemende militarisering. 
De man/vrouw-verhouding in de besluitvormingsstructuren op EU- en nationaal niveau 
is nog altijd zeer onevenwichtig. Van de nationale parlementsleden is slechts gemiddeld 
27,7% vrouw (2014).
Discriminatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, queers en 
interseksuelen (LGBTQI), voornamelijk gebaseerd op genderstereotypen en patriarchale 
ideeën over sekse en gender, komt in heel Europa nog altijd voor.



De kernpunten van de GUE/NGL op het gebied van de bevordering 
van vrouwenrechten en gendergelijkheid
Solidariteit in plaats van bezuinigingen – De GUE/NGL vindt dat de rechten van vrouwen 
verbeterd moeten worden door middel van een ander economisch beleid en een andere 
governance. Wij zeggen NEE tegen de huidige EU-bezuinigingsmaatregelen die leiden 
tot een toename van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. We zeggen JA tegen 
een rechtvaardiger herverdeling van welvaart, waarbij meer geld wordt vrijgemaakt voor 
overheidsdiensten, waaronder zorgverlening, gezondheidszorg en onderwijs;
Versterking van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, met volledige eerbiediging 
van de rechten van werknemers, bestrijding van werkloosheid en diverse vormen van 
onzeker werk;
Bescherming van het recht van zowel mannen als vrouwen om werk en ouderschap te 
combineren, zonder discriminatie op de arbeidsmarkt of binnen sociale 
zekerheidsstelsels;
Het recht van vrouwen om vrij te beslissen over hun lichaam, het recht op toegang tot 
legale, gratis abortus en het recht op goede openbare seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten;
Uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen;
Streven naar een milieuvriendelijkere en sociaal duurzamere economie: belangrijke 
kwesties, zoals duurzame groei, consumptie, macht, participatie van het maatschappelijk 
middenveld, bronnen, energie, groene banen en mobiliteit/vervoer moeten bezien worden 
vanuit een genderperspectief;
Streven naar een basisinkomen, om redenen van gendergelijkheid, omdat een 
basisinkomen fungeert als instrument voor zelfbeschikking en vrouwen een vergoeding 
biedt voor alle onbetaalde en niet-erkende werkzaamheden die zij verrichten (en 
bovendien vrouwen de gelegenheid biedt om aan huiselijk geweld te ontsnappen);
Voorstellen om ouderschap te erkennen als fundamenteel recht;
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Het garanderen van genderevenwicht bij besluitvorming;
Migratie-, vluchtelingen- en integratiebeleid dat zich richt op het versterken van de 
rechten van migranten en vanwege etniciteit gemarginaliseerde vrouwen en hun 
gezinsleden, met name hun kinderen;
Gendergelijkheid centraal stellen in het buitenlands beleid van de EU, waaronder het 
handels-, ontwikkelings- en veiligheidsbeleid;
Streven naar aandacht voor gendergelijkheid bij de werkzaamheden van andere 
parlementaire commissies.

Onze werkzaamheden binnen het Europees Parlement
Parlementaire werkzaamheden
Een belangrijke taak van GUE/NGL is erop toezien dat het Europees Parlement 
vrouwenrechten en gendergelijkheid hoog op de agenda plaatst. Wij stellen parlementaire 
verslagen op, dienen vragen in, interveniëren tijdens commissievergaderingen en plenaire 
vergaderingen, organiseren hoorzittingen, debatten en seminars en werken aan de 
ontwikkeling van een open dialoog tussen onze fractie en de maatschappij.  
De strijd van vrouwen onder de aandacht brengen
Streven naar gendergelijkheid houdt ook in dat we vrouwen leren opkomen voor zichzelf, 
dat we vrouwen van alle leeftijden en achtergronden een stem geven, en, samen met alle 
feministen, meer bekendheid geven aan de door vrouwen ontwikkelde alternatieven.
Coalitievorming
Om de samenleving te kunnen veranderen, moeten we onze krachten bundelen en samen 
in actie komen. GUE/NGL is voorstander van een hechte samenwerking met 
vrouwenorganisaties, vakbonden en overige sociale bewegingen.
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GUE/NGL presenteert een visie voor een 

Europees integratieproces gebaseerd op 

solidariteit, werknemersrechten, vrede, 

gendergelijkheid, burgerlijke vrijheden, 

democratie en verantwoordelijkheid voor het 

milieu.  We zijn een groep van 52 leden uit 22 

verschillende politieke delegaties. Wij zijn de 

enige groep in het Europees Parlement die 

een gelijke man/vrouw-verhouding verhouding 

heeft.


