2007 - Европейска година на равните възможности за всички
2007 г. бе обявена за Европейска година на равните възможности за всички. Целта бе да
се повиши осведомеността на хората в Европейския съюз за техните права на равно
третиране и на живот без дискриминация. Това са два от основните принципи на ЕС.
Чрез тази инициатива също така бе поставено началото на широк дебат за ползите от
многообразието за европейските общества и отделните хора и на преден план бяха
изведени важни въпроси, като например различните форми на дискриминация и
многообразието на работното място. Бяха подчертани и ползите от механизми като
позитивна дискриминация, задължения за осигуряване на равнопоставеност, системи за
наблюдения и събиране на данни в качеството им на ефективни инструменти за
превръщане на равенството в реалност.
Година на постижения
С повече от 430 вътрешнонационални дейности и над 600 събития, които
разпространиха посланията на Годината и обхванаха приблизително 400 000 души,
Европейската година постигна целта си. Значително повече европейски граждани вече
знаят правата си на недискриминация. Европа предприе и мощен дебат относно
предимствата на многообразието. Предполага се, че около 328 милиона граждани са
били допълнително информирани чрез статии, публикувани във вестници и списания,
относно дейностите в рамките на Годината, а почти 900 000 души посетиха официалния
уебсайт на Годината. Над 450 репортажа, публикации и новини за проведените
национални събития бяха публикувани на 22 езика на ЕС на националните
информационни страници на уебсайта, предоставяйки специфична за всяка страна
информация на всички европейски жители. Според скорошно проучване на
Евробарометър, до 37% от европейците знаят, че 2007 г. беше Европейска година на
равните възможности за всички – впечатляващ резултат!
Успехът на Европейската 2007 година обаче се дължи не само на широката публика. На
обществено ниво, неправителствени организации и социални партньори се срещнаха
през Годината и установиха трайно сътрудничество и партньорски взаимоотношения.
Тези действащи лица изиграха важна роля за реализирането на Годината. Те
представиха обществените възгледи за равноправието и дадоха трибуна на жертвите на
дискриминацията. Тъй като националните стратегии за Годината бяха изготвени в
пряко сътрудничество с представители на гражданското общество, във всяка от 30-те
участващи страни се установи продължителен диалог с местните власти и политици,
който положи основите на по-голям контрол върху проблемите на равноправието за в
бъдеще. В някои страни, това беше първата среща между представители на
обществеността и политици, на която се обсъдиха проблеми като дискриминацията,
основана на сексуалната ориентация.
Европейската година на равните възможности за всички 2007 даде тласък на борбата
срещу дискриминацията и откри пътя към по-многообразно и справедливо европейско
общество. В резултат на Годината, държавите членки на ЕС поеха амбициозни
задължения за борба срещу дискриминацията в рамките на и извън пазара на труда.
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