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Kedves Olvasóm!
Megszületett. Éppen időben, kilenc hónapra. Kitartó munkánk
eredményeként az Európai Szocialisták Pártja (ESZP) december
elsejei tanácsülésén elfogadta az európai választásokra készített
kiáltványt, amelyen a Magyar Szocialista Párt (MSZP) kéznyoma is rajta van. A dokumentumon nemcsak a politikusok és a
pártok munkatársai, hanem az alapítványok, szakszervezetek,
civilek és az aktivisták is sokat dolgoztak. Már alcíme is az európai szocialisták által képviselt új irányt mutatja: „Az emberek a
legfontosabbak, új irányt Európának”. A gyorsan változó világban
a gazdasági, társadalmi és környezeti problémák egyre nagyobb
számban vannak jelen. Meggyőződésem, hogy a szociáldemokrácia, a szociáldemokrata értékek hozzá tudnak járulni a nehézségek legyőzéséhez és egy jobb társadalomhoz vezetnek majd.
Az elmúlt időszak sikerei büszkeséggel töltenek el: az Európai
Parlamentben elfogadták a balkáni nők helyzetéről szóló
jelentésemet és az általam kezdeményezett állásfoglalást a
HIV/AIDS elleni küzdelemről, a korai felismerésről és kezelésről. Decemberben pedig, Mikulás ajándékként ért a francia
Szocialista Párt főtitkárának felkérése, hogy legyek én az új
árnyékkormányának nők jogaiért felelős minisztere.
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Magyar miniszter
a francia
árnyékkormányban
Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy
az MSZP és az Európai Szocialista
Párt után ezúttal a francia szocialisták
kértek fel, hogy én legyek pártjukban a
nők jogaiért felelős titkárság vezetője.
A francia szocialisták főtitkárának nemrégiben megválasztott Martine Aubry
december 6-án a párt „belső parlamentje", azaz a nemzeti tanács előtt elmondott beszédében nevezte meg jelöltjeit
a párt árnyékkormányának posztjaira.
Így kért fel engem, hogy legyek a francia Szocialista Párt árnyékkormányának
nők jogaiért felelős megbízottja.
Az elemzők gyakran megosztottnak
titulálják a pártot, ám a tisztújító gyűlésen a párttagok bizakodással fogadták

mentén politizálni és előrehaladni kívánó főtitkár, korábbi miniszterként és
Lille polgármestereként is tapasztalta,
hogy milyen előnyökkel jár a nők szerepének erősítése. Nagy büszkeséggel
tölt el, hogy erre a feladatra engem kért
fel, miután a magyar és az egységbe
szervezett európai baloldali nőtársaimmal számos sikert értünk el. A gesztus
mindenképpen szimbolikus jelentőséggel bír. Azt azonban megígérhetem,
Martine Aubry mellett a francia
hogy mindent el fogok követni, hogy
szocialisták körében
Franciaországban is segítsem nőtársaimat, megerősítsem a nők szerepét a
első női főtitkáruk programját. Így a közéletben. Emellett természetesen a
legnagyobb francia ellenzéki pártban is tőlem eddig megszokott aktivitással
és energiával
fogom teljesíteni korábbi
megkezdődhet a munka. Elmondhatom, Zapatero
spanyol miniszterelnökkel
hogy Martine Aubry, az európai értékek kötelezettségvállalásaimat.

Az Európai Unió további támogatást
nyújt a balkáni nők helyzetének
javítására
A balkáni nők helyzetéről szóló állásfoglalásomról szavaztak az Európai
Parlament 2008. december 4-i plenáris
ülésén. Képviselőtársaim nagy többséggel fogadták el jelentésemet. Az előzőleg már a Nőjogi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, sok egyeztetést és élénk vitát
követően, egyhangúlag fogadta el az
előterjesztést.
A jelentésben a már tagjelölt balkáni országokban - Horvátország és
Macedónia - és a jövőben esetlegesen
tagjelölt államokban - Albánia, BoszniaHercegovina, Montenegró, Szerbia,
Koszovó - élő nők helyzetét vizsgáltam. Nagy hangsúlyt fektettem arra,
hogy hangvétele pozitív, biztató legyen.
A benne foglaltak széleskörű kompromisszumot tükröznek.
A régió országai súlyos traumákon
estek át nem is olyan régen. Nagy erő-

feszítéseket tesznek, hogy úrrá legyenek problémáikon és ezért elismerés
illeti meg őket. Úgy gondolom azonban,
hogy egy nagyon fontos „erőforrást”
nem vesznek kellően figyelembe, mégpedig a nőket!
Véleményem szerint a nők gazdasági emancipációját is elő kell segíteni,
hiszen a dolgozó nők hasznosabb tagjai a társadalomnak és kevésbé kiszolgáltatottak. Ugyanakkor, meg kell adni
nekik a lehetőséget, hogy ezt összeegyeztethessék családi elfoglaltságaikkal. Nem utolsósorban a sztereotípiák
eltörlését is szorgalmaztam a jelentésben, amelyben az oktatásnak és a
médiának is nagy szerep jut.
A nők helyzetét itt is javítaná, ha megfelelő döntéshozatali szerepet kapnának.
Tudom, hogy sokak szerint a kvóta
nem jelenti az üdvözítő megoldást, de
azt kell mondjam, ennél hatékonyabb

adminisztratív eszközt sajnos még nem
találtunk.
Az Európai Bizottság képviseletében
Günter Verheugen, a jelenlegi vállalkozáspolitikai és ipari biztos szólalt fel, aki
2004 előtt többek között Magyarország
csatlakozását is vezényelte bővítési biztosként. Elmondta, hogy a Bizottság
teljes egészében egyetért a jelentésben megfogalmazott gondolatokkal.
A Bizottságnak is célkitűzése a nők és
férfiak közötti esélyegyenlőség megvalósítása, a nők helyzetének javítása,
ezért további programokat indítanak
a térségben, hogy a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózhassanak.
Verheugen hangsúlyozta: nem elég az
elvárt normákat rögzíteni, azokat a gyakorlatba is át kell ültetni!
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20080435+0+DOC+XML+V0//HU&language=HU



Közös stratégia kell a HIV/AIDS fertőzés
csökkentése érdekében!
Magyar kezdeményezésű indítványt fogadtak el az Európai Parlamentben
Miguel Ángel Martínez Martínez, az
Európai Parlament alelnöke és jómagam
kezdeményezésére 2008. szeptember 16án Androulla Vassiliou egészségügyért
felelős biztos, a HIV fertőzöttek közösségének képviselői és a HIV/AIDS vírus
leküzdéséért harcoló orvosok és civilek
vezetői az Európai Parlamentben gyűltek
össze egy szeminárium során.
A találkozó folytatásaként,
kezdeményezésemre az
összes parlamenti frakció támogatta és aláírta a "HIV/AIDS-ről: korai
diagnózis és gondozás"
című közös állásfoglalásra irányuló indítványomat,
amely 2008. november
19-én került az Európai
Parlament plenáris vitájának napirendjére. A
minden érintett fél által
is támogatott állásfoglalás
törekszik az egyszerűségre, a korai felismerésre és

tesztelésre helyezi a hangsúlyt, aláhúzva
az időben történő ellátás fontosságát.
A késő esti vitán felszólalt Janez Potočnik,
tudományért és kutatásért felelős biztos,
aki gratulált az egyedülálló kezdeményezéshez. Az Európai Tanács képviseletében
felszólaló francia Európa-ügyi államtitkár, Jean-Pierre Jouyet is megerősítette az
állásfoglalás fontosságát, és köszönetét
fejezte ki az indítványért.
A szocialista frakció nevében elmondtam, hogy az
AIDS századunk egyik legsúlyosabb fertőzése, csak
az Európai Unió területén
több mint 215.000 fertőzöttet regisztráltak az elmúlt tíz
évben. Az EU-ban a statisztikák szerint egyre többen kapják meg a kórt, míg a világon
a HIV fertőzéssel élők száma
ezzel szemben csökken.
A leggyorsabb növekedés
Nagy-Britanniában, Franciaországban, Olaszországban

és Spanyolországban tapasztalható.
A problémát az jelenti, hogy a fertőzöttek
harmada továbbra sem diagnosztizált, ami
valós veszélyt jelent az európai polgárokra.
A HIV/AIDS fertőzés veszélyének csökkentése érdekében közös stratégia felállítására van szükségünk, amely a sebezhető és
nagy kockázatnak kitett csoportokra összpontosít, és magában foglalja a megelőzéssel, kezeléssel kapcsolatos tájékoztató
és nevelő kampányokat. Az állásfoglalási
indítványban külön kiemeltük, hogy a
HIV/AIDS-betegeket sújtó megkülönböztetéseket, például a szabad mozgásukat
korlátozó intézkedéseket, meg kell szüntetni.
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy az indítványt a szavazás során a képviselők jelentős többséggel elfogadták.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P6RC-2008-0581+0+DOC+XML+V0//
HU&language=HU

Az Európai Szocialisták Pártja Madridban tanácskozott

„Az ember a legfontosabb,
új irányt Európának!”
Az Európai Szocialisták Pártja éves
tanácsülését 2008. december 1-2. tartotta
Madridban. A tanácskozást megelőzően a
párt Nőszervezete a Spanyol Szocialista
Munkáspárt (PSOE) Esélyegyenlőségi
Politikákért Felelős Titkárságával közösen
ugyanitt rendezte meg éves találkozóját
2008. november 29-én. A konferenciát a
nők a politikában témakörnek szenteltük. A
rendezvényt Soledad Cabezónnal, a PSOE
esélyegyenlőségi titkárával együtt nyitottam
meg és jelen volt Bibiana Aído Almagro, az
esélyegyenlőségért felelős spanyol miniszter
is.
Beszédemben elmondtam, hogy a férfiak
és nők közötti esélyegyenlőség nem csak
a nők ügye. Minden elismerést megérdemel a spanyol kormány és kormányfő,
José Luís Rodriguez Zapatero és alelnöke

María Teresa Fernandez de la Vega, akiknek köszönhetően Spanyolország hihetetlen
mértékű fejlődést ért el ezen a területen.
Zapatero elnök úr arcot, hangot és jogokat
adott a nőknek! Az előrelépéshez szükség
van az elkötelezett vezetőkre!
A valódi esélyegyenlőség eléréshez azonban
szükség van a kvóta-rendszerekre és a szavazók mozgósítására is: rá kell vennünk a
nőket, hogy szavazzanak, és a férfiakat is,
hogy ránk, nőkre (is) szavazzanak. Habár
manapság egyre több nő hangoztatja, hogy
nem a kvóta-rendszer segítségével szeretne
előbbre jutni, egyelőre sajnos nincs hatékonyabb adminisztratív megoldás a nők részvételi arányának növelésére a döntéshozatali szinteken. Nem szabad elfelejtünk, hogy a
nők szerepének felértékelődése, részvételük
a felsőbb döntéshozatali szinteken, több
mint ötven év küzdelmének az eredménye!



A rendezvénysorozat keretén belül
másnap az Európai Progresszív
Tanulmányokért Alapítvány (FEPS)
egynapos képzést tartott az ESZP aktivistáinak. A képzést Ernst Stetter, az
alapítvány főtitkára nyitotta meg. A
„Hogyan népszerűsítsük a Kiáltványt?”
című panelben Poul Nyrup Rasmussen
pártelnökkel és Carlos Carnero képviselőtársammal adtunk tájékoztatást a
résztvevőknek. Az aktivisták már eddig
is hozzájárultak a kiáltvány elkészítéséhez, de az igazán nagy feladat még
csak most következik: elindul
a kampány a 2009-es európai
választásokra. Az ezzel kapcsolatos feladatokról, és az aktivisták nélkülözhetetlen szerepéről
beszéltem, hiszen az Európai
Szocialisták Pártja, a tagpártok és az aktivisták csak együtt
képesek sikerre vinni a pártot az
előttünk álló választások során.
2008. december 1. délelőttjén az
ESZP tagpártjainak elnökei, a 33
tagországból érkező több mint
232 delegált, és a jelenlévő több
mint 300 aktivista elfogadta a
párt kiáltványát, amely egységes keretet ad a tagpártok európai választási
kampányainak. „Az ember a legfontosabb, új irányt Európának” kiáltvány
egy kilenc hónapos konzultációs folyamatot követően készült el. Ehhez a
tagpártok is hozzájárultak, valamint az
Európa szerte megrendezett találkozók
a lakossággal, a civil szervezetek, szakszervezetek, alapítványok és a kiáltvány
honlapján tett több mint 300.000 látogatás és hozzászólás.
Az ESZP Kiáltványa több mint 60
konkrét javaslatot tartalmaz az elkövetkező időszakra vonatkozóan, az
európai választásokra készülve, amelyet hat témakörben foglaltak össze.
Ebből aztán a tagpártok válogathatnak,
és saját arcukra formálhatják kampányukat:

Felelõs szerkesztõ: Dr. Gurmai Zita

•A
 gazdaság élénkítése és egy újabb
pénzügyi válság megakadályozása
• A polgárokkal szembeni tisztességes
bánásmód a válság terheinek viselését
illetően egy új Szociális Európában
• Európa mint vezető erő az éghajlatváltozás elleni küzdelemben
• Nemek
közötti
esélyegyenlőség
Európában
• Egy hatékonyabb európai bevándorlási
politika kialakítása
• Európa külpolitikai szerepének erősítése.

Az Európai Szocialisták Pártja is kiemelten kezeli a HIV/AIDS fertőzés terjedésének problémáját és a délután folyamán, az AIDS elleni harc világnapján a
plenáris ülésének napirendjére tűzte. A
vitát egy rövid szakmai konferencia előzte
meg az ESZP Nőszervezete, az Európai
Progresszív Tanulmányokért Alapítvány
(FEPS) és a Rainbow Rose (baloldali,
melegjogokkal foglalkozó csoport) szervezésében.
Mindkét eszmecserén részt vettek a fertőzötteket kezelő orvosok, a témában
tevékenykedő nem kormányzati szervezetek, a döntéshozatali szint képviseletében politikusok és természetesen a HIVvel fertőzöttek képviselői is. Lényeges
pontként hangzott el, hogy Európa nem
zárkózhat be, nagyon fontos, hogy a
HIV/AIDS elleni harcban partnerként
működjön együtt Afrikával, azzal a kontinenssel, ahol a legtöbb fertőzött él.
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Az ülés zárásaként elmondtam, hogy
különösen fontos a fertőzés megelőzése, ha már megtörtént a baj, akkor
pedig mielőbbi felismerése és kezelése. Hangsúlyoztam, hogy nem szabad,
hogy a fertőzötteket hátrányos megkülönböztetés érje, vagy a társadalom
kívülállóként kezelje őket.
Az ESZP madridi tanácskozásának második napját az Ifjú Európai
Szocialisták (ECOSY) által szervezett
találkozó nyitotta meg, ahol a szélsőségek elterjedése, ennek következményei, és a jelenség megállításának lehetőségei kerültek szóba.
Ezt követően a Nyugat-Balkánról
szóló Új Szociális Balkán című
konferencia került megrendezésre.
A Kristian Vigenin, európai parlamenti képviselő által moderált rendezvény célja az volt, hogy a politikusok egy világos képet kapjanak
a nyugat-balkáni régió helyzetéről.
A régió biztonságának, stabilitásának és gazdasági fejlődésének
szempontjából fontosnak tartják
az Európai Unióhoz való csatlakozását.
„A Balkáni nők helyzetéről” szóló jelentés európai parlamenti felelőseként megjegyeztem, hogy a térség demokratikus
stabilizációs folyamatában a nőknek
kellene nagyobb szerepet biztosítani.
Végezetül, a 2009-es EP választás
kampányelemeit mutattuk be. Igazán
örültem, hogy a választásokra való
felkészülés kapcsán bemutathattam a
spanyol szocialista párt európai parlamenti listavezetőjét, Juan Fernando
Lópezt, akivel már a 2004-es németországi futball világbajnokság előtt is
együtt dolgozhattam a nőkereskedelem és prostitúció megállításáért indított európai kampány során.
http://www.pes.org/
http://manifesto2009.pes.org/en/
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