2007 - Evropsko leto enakih možnosti za vse
Namen evropskega leta enakih možnosti za vse 2007 je bil prebivalce Evropske unije
ozavestiti o njihovi pravici do enake obravnave in do življenja brez diskriminacije – dveh
temeljnih načel Evropske unije. S tem se je odprla tudi obsežna razprava o koristih, ki jih
različnost prinaša evropski družbi in posameznikom. V ospredje so bila postavljena
pomembna vprašanja, denimo večplastna diskriminacija in različnost na delovnem mestu.
Leto je tudi poudarilo koristi ukrepov za resnično zagotavljanje enakosti, kot so promocija
enakosti, uzakonitev dolžnosti enakosti spolov, sistemi spremljanja in zbiranje podatkov.
Leto dosežkov
Evropsko leto je doseglo svoj namen, saj je njegovo sporocilo doseglo približno 400.000 ljudi
s pomocjo 430 nacionalnih ukrepov in vec kot 600 prireditev. Obcutno vec Evropejcev se zdaj
zaveda svojih pravic do nediskriminacije, sprožena pa je bila tudi živahna javna razprava o
prednostih raznolikosti v Evropi. Ocenjujejo, da je clanke o dejavnostih v okviru leta,
objavljene v casopisih in revijah, prebralo 328 milijonov državljanov, uradna spletna stran
leta pa je imela skoraj 900.000 obiskovalcev. Na spletnih straneh z nacionalnimi
informacijami, ki so vsem evropskim državljanom omogocale dostop do specificnih
informacij za posamezno državo, je bilo objavljenih vec kot 450 porocil z nacionalnih
prireditev, publikacij in novic v 22 uradnih jezikih EU. Po zadnji raziskavi Eurobarometra je
bilo do 37 % Evropejcev seznanjenih s tem, da je bilo leto 2007 evropsko leto enakih
možnosti za vse – kar je velik dosežek!
Toda za uspeh evropskega leta 2007 ni zaslužna le širša javnost. Na ravni civilne družbe so se
v teku leta nevladne organizacije in socialni partnerji povezovali za nadaljnje sodelovanje in
mreženje. Ti akterji so imeli kljucno vlogo v uresnicevanju ciljev evropskega leta. Zastopali
so javno mnenje o enakopravnosti in omogocili žrtvam diskriminacije, da se izrazijo. Ker so
bile nacionalne strategije evropskega leta oblikovane v tesnem sodelovanju s civilno družbo,
so v vseh 30 sodelujocih državah vzpostavili trajnostni dialog z lokalnimi oblastmi in
oblikovalci politik, s cimer so zasejali seme za boljše obravnavanje vprašanj enakopravnosti v
prihodnje. V nekaterih državah so se tokrat prvic sestali predstavniki civilne družbe in nosilci
politicnih odlocitev, da bi razpravljali o podrocjih, kot je diskriminacija na podlagi spolne
usmerjenosti.
Evropsko leto enakih možnosti za vse 2007 je mocno spodbudilo boj proti diskriminaciji in
utrlo pot za razvoj bolj raznolike in pravicnejše evropske družbe. Ena od posledic evropskega
leta je bila, da so države clanice EU prevzele številne ambiciozne obveznosti za boj proti
diskriminaciji tako na trgu dela kot drugod.
Sorodne povezave: Novosti in zaveze:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=423&newsId=527&furtherNews=yes

