Komuna Manifesto
por la elekto en la Eŭropan Parlamenton 2014
1. Sociala Eŭropo
Por sociala Eŭropo cele al solidareco kaj kontraŭ maljusta ŝparema politiko!
Eŭropo aktuale alfrontas la sekvojn de difekta ekonomia kaj socia modelo kun neregu
lataj financaj merkatoj, senkontrola banka sistemo kaj superregado de privata profito
super publika bonfarto. Ĝis nun la sola respondo estis la efektivigo de maljustaj kaj
detruaj elspezreduktaj rimedoj, pro kio homoj kaj la ekonomio suferas. Ni ne povas savi
la bankojn kaj aliflanke ignori la multe pli urĝan financan savaranĝon, kiun postulas la
sociaj vivkondiĉoj de eŭropaj civitanoj! Unu el la plej grandaj malsukcesoj de Eŭropo
hodiaŭ estas la grandega procento de senlaboreco ĉe gejunuloj en multaj EUmembro
landoj. Sur la Eŭropa nivelo FJEV defendas la Junularan Garantion. Tamen, ĉi tiu Junula
ra Garantio ne sufiĉas. Ni devas pritrakti la fundamentajn kaŭzojn de la grandega pro
cento da senlaboreco, kiuj troveblas kaj en la severaj elspezreduktaj rimedoj kaj en la
sisteme malstabila kaj malutila ekonomia modelo.
La eŭropa unuiĝo devenas de la homoj en Eŭropo, kiuj subtenas unuj la aliajn. La igno
ro de la baza principo de eŭropa solidareco kaj de la komuna sociala asekuro ludas
centran rolo en la aktualaj krizoj. Fronte al larĝiĝanta diferenco inter la riĉuloj kaj malri
ĉuloj en Eŭropo, ne sufiĉas ekagi sur nacia nivelo. Hodiaŭ, vetkuro malsupren al malal

taj salajroj, impostoj kaj sociaj vivkondiĉoj troviĝas inter la EUmembroŝtatoj.
FJEV subtenas komunan bonkvalitan laboroleĝaron. Dungiteco estas baza rajto, ne
privilegio; lukti kontraŭ senlaboreco, speciale inter junularo, kaj krome ankaŭ garantii
bonkvalitajn laborpostenojn, devus esti alta prioritato en la EU. Sociala Eŭropo bezo
nos komunajn minimumajn sociajn vivkondiĉojn, kiel minimuma salajro, malaltekostaj
luprezoj kaj la rajto de kvalitaj kaj senpagaj sanzorgo kaj edukado, tamen ne nur la ple
jeble malalta kompromiso. Ni bezonas vojmapon al sociala Eŭropo montrantan kaj mal
longatempajn aranĝojn kaj longtempajn celojn. Impostooazoj, imposto reduktado kaj
ĉia impostokonkurenco inter landoj devas esti haltigitaj. Por akiri veran ekonomian un
uiĝon, unuigita fiska sistemo kun komunaj impostonormoj necesas en la EU. Ankaŭ la
banka sistemo bezonas profundan reformon: FJEV postulas efikan reguligon de la eŭro
pa banka sektoro. Altriskaj financaj posedaĵoj kaj aktivecoj devas esti malpermesataj
por redukti malstabiligan spekuladon.

Ni devas kontraŭbatali la fundamentajn kaŭzojn de la grandega senlaboreco, kiuj tro
veblas kaj en la severaj elspezreduktaj rimedoj kaj en la sisteme malstabila kaj maluti
la ekonomia modelo.
FJEV postulas:
1. Haltigu rigoran elspezreduktan politikon tuj.
Ĝi frapas plej forte tiujn en senŝirmaj pozicioj (kiel junuloj, maljunuloj, senlaboruloj,
precipe virinoj, aŭ enmigrintoj), estas maljusta, difektas la ekonomion kaj devigas la ci
vitanojn sufere porti la sekvojn de kompania avareco kaj manko da respondeco. Nece
sas civitana revizio de ŝtatŝuldo por konstati kiuj partoj estas kontraŭleĝaj kun rifuzo
repagi tiun parton. FJEV celas alternativan modelon por la eŭropa ekonomio kaj propo
nas alternativajn instrumentojn por pritrakti la multoblajn krizojn. Ni volas Eŭropon de
solidareco, kie tiuj, kiuj posedas pli kaj profitas pli pro siaj privilegiaj pozicioj, ankaŭ ko
tizas pli por la komuna bono. Ni volas alian Eŭropon bazitan sur solidareco, kie bankoj
ne povas ĉantaĝi registarojn; kaj ni kontraŭas ĉi tiun Eŭropon, kie profitoj estas priva
tigitaj, dum kontraste perdoj estas socialigitaj. FJEV postulas verdan transiron al justa,
egaleca kaj sociale daŭripova ekonomio.
2. Ekonomia solidareco pere de verda kaj progresa fiska unio.
Ĉi tiel la Eŭropa Parlamento povus decidi kiel administri la eŭropa jn impostojn. Ni de
fendas altajn impostojn pri la difekto de la naturo kaj uzo de resursoj, kaj protekton de
homoj kun la plej malaltaj enspezoj. Ni postulas ekonomion kie ekologiemo ne estas
lukso  kaj la ekologian transiron financu tiuj, kiuj povas pagi la kostojn. Ni batalas
kontraŭ imposta fraŭdo kreante eŭropan fiskan aŭtoritaton.
Ni batalas kontraŭ impostooazoj, impostoreduktado kaj ĉia impostokonkurenco inter
landoj, kio inkluzivas meti tuteŭropajn minimumajn impostojn kiel kompania imposto
kaj imposto pro grandaj riĉaĵoj kaj heredaĵoj. Cetere la EU bezonas komunan kompa
nian impostobazon, kun la samaj profitimpostigaj reguloj por ĉiuj firmaoj. Ĉi tiuj rime
doj estas necesaj por efektivigi solidarecon en la EU postulante justan kontribuon de la
pagipovuloj por kovri la koston de la financado de eŭropa socia modelo, kiu reduktas

la diferencon inter ĉi tiuj firmaoj kaj tiuj kiuj estas trafitaj de la efikoj de la ekonomia
sistemo.
3. Ni devas protekti laboristajn rajtojn tra la tuta EU:
altnivelaj komunaj minimumaj laborkondiĉoj, salajroj kaj sekureconormoj por dunga
do devas esti establataj ĉe la EUnivelo por protekti la laborantaron kontraŭ ekspluato
favore al la “konkurencivo” de la lando. Havigi pli fortan voĉon por sindikatoj kaj labo
ristaj reprezentantoj, donante al ili veran gravecon kaj ene de firmaoj kaj en politika

decidofarado.
Fondado de entreprenoj kaj kooperativoj en la manoj de laboristoj, kaj kooperativigo (la
konvertado de firmaoj en kooperativojn) devas esti subtenata kaj faciligita de favoraj
laŭleĝaj kondiĉoj.
4. Inversigu la aktualan tendencon redukti publikajn servojn kaj ties sistemecan priva
tigon  kio montriĝis esti fiska kaj homa katastrofo  kaj ni subtenas ŝtatan kaj regionan
investon en fundamentaj publikaj servoj kiel edukado, sano, loĝado, socialaj servoj aŭ
programoj por la unuaposteno, por kombini efikecon kun bonkvalitaj publikaj servoj
kaj por akceli dungitecon. Ni subtenas la postulon, ke publikaj servoj kiel akvo, ener
gio, transportado, rubotraktado, poŝtoservoj kaj komunikado devas esti revenigataj
en publikan proprieton kaj/aŭ oni devas prioritatigi kooperativojn kaj sociajn entrepre
nojn.
5. La EU faru esplorojn kaj konkretajn paŝojn por realigi planojn redistribui riĉecon. Tiu
rezultigu tuteŭropan bazan enspezon kaj maksimuman salajron, ne forigante nunajn
socialajn bonojn, sed estante aldonaj rimedoj. Ni postulas la abolicion de gratifikoj fa
vore al pli vasta uzado de strukturaj fondusoj por financi rimedojn kiel senlaboreco
asekuro, gepatrasubvencio, pensioj, publika sanzorgo kaj novstilaj socialaj investoj
(kunvivado , agrikulturaj kooperativoj...).
EUvasta baza enspezo estas ne nur ilo por plia fiska kaj ekonomia sendependeco sed
antaŭ ĉio rimedo por havigi al neglektitaj sociaj grupoj dignan vivon. Baza enspezo an
kaŭ estas rimedo por transiro direkte al vera homcentrita ekonomio, kie la bezonoj de
la homoj estas ĉe la kerno de netruda ekonomia sistemo.
6. Reformi la banksistemon.
Ekzemple, la ECB devas fariĝi demokratie regata ŝtata banko, kun la permeso prunte
doni monon rekte al la Membroŝtatoj aŭ la Eŭropa Komisiono.
Podetala uzado de bankaj servoj estu apartigita de riska investado, kaj la grandeco kaj
maksimumaj ŝuldoniveloj por bankoj estu limigitaj, por eviti ke ili fariĝos “tro grandaj
por rompiĝi”. La banka sistemo bezonas profundan reformon por redirekti kapitalon for

de spekulado kaj toksaj financaj produktoj, al socia entreprenemo, kooperativoj kaj fi
nancado de la ekologia transiro, kun rimedoj kiel la FinancoTransakcia Imposto kaj an
taŭenigo de kooperativaj, ekologiaj kaj sociale afablaj bankoj.
Cetere, akciuloj kaj investantoj devus esti respondecaj proporcie al la amplekso de siaj
investoj, okaze de nesolventeco de banko aŭ firmao, anstataŭ ricevi krizan kompenson
el mono de impostpagantoj. mono. Aldone FJEV pledas por vera bankunio, responde
ca inter alie por efika bankosavo okaze de nesolventeco. Malkaŝemo kaj respondeci
gaj rezultoj estas decide gravaj por restaŭri konfidon al la bankosektoro.

7. La rajto de loĝejo devas esti certigata en la EU. Necesas EUvasta investado en ma
laltekosta kaj sociala loĝado, ebligante al gejunuloj pli bonan moviĝeblon kaj sekure
con, kaj pli bone inkluzivante homojn de malsamaj fonoj. Necesas ankaŭ starigi laŭle
ĝan subtenokadron por familioj kiuj ne povas bonteni sian nhipoteka krediton por sia
unua hejmo kaj deklari ilian eldomigon kontraŭleĝa.
8. Nova eŭropa sistemo de edukado taŭga por la 21a jarcento:
pliigi investadon en edukado kaj evoluigi emancipan komprenon de edukado, povigi la
junularon prefere ol krei seriodungitojn, kaj subteni neformalan edukadon, interkultu
ran lernadon, kaj edukado pri homaj rajtoj kaj civitaneco.
La instruplano de membroŝtataj sistemoj de edukado povu provizi similajn nivelojn de
diverseco kaj specialig, havu komunan eŭropan elementon kaj estu plene agnoskita
en la cetera EU.
Reformi la Eŭropan Sistemon de PoentoTransigo kaj Akumuligo (angle: ECTS) por fari
ĝin pli fleksebla kaj malpli restrikta, kaj garantii la eblecon ŝanĝi universitatojn. Siste
mo kiu donas spacon por individuaj elektoj, ebligas moviĝadeblon de studentoj. Oni
ankaŭ stimulu interkulturajn interŝanĝojn.
La ŝancoj kiujn donas la programo Erasmus devas esti plibonigitaj per pli da studlokoj
kaj aplikeblaj temaroj por permesi al gejunuloj sperti Eŭropon propraokule. Ili devas es
ti pli alireblaj por civitanoj el malpli favoraj sociaj fonoj, vastigitaj al metilernadoj kaj
proponi pliaj ŝancoj al junaj entreprenistoj.
9. Prioritatigi batalon kontraŭ junulara senlaboreco EUnivele.
Kiel provizora rimedo ĝis vera sistemŝanĝo estos atingita la Junulara Garantio devas
esti plifortigita per asignoj de minimume 8 miliardoj da eŭroj jare. Necesas certigi ha
veblecon de formala dungado, pagata metilernado aŭ ebloj de trejiĝo por gejunuloj, ne
nur en iliaj devenolandoj sed en la tuta Eŭropo. Junulara entreprenemo  socialaj kaj
daŭripovaj entreprenoj kaj kooperativoj  bezonas esti subtenata kaj plifortigata.
10. Antaŭenigi kreadon de laborlokoj puŝante la ekonomion al socia kaj ekologia transi
ro.

Ĉi tion eblas atingi pere de investado en verdaj sektoroj kiel renovigebla energio, kar
bonefikaj moviĝado, transporto kaj infrastrukturo, esplorado kaj edukado, evoluigado,
publikaj servoj kaj loĝado. Ankaŭ etskala ekonomio kaj loka produktado devus esti
subtenataj por antaŭenigi energioefikecon kaj trovi vojojn al pliigita sufiĉeco. Laborho
roj devas esti reduktitaj por distribui laboron pli egalece. Ŝtata subteno ne devus esti
direktata al transnaciaj konzernoj, sed al malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj. Re
strukturado de nia ekonomio estas decide grava por estigi pli egalecan, socialan kaj
ekologian Eŭropon.

11. Superi la ideon de ekonomia kresko kiel la ĉefa ekonomia celo de ekonomia politi
ko.
Estas nek la Malneta Nacia Produkto, nek la Maastrichtkriterioj de “3% deficito”, kiu
diras al ni ion pri la bonfarto de la popolo, la stato de la medio aŭ la justa divido de
tempo kaj riĉeco en socio. Sekve FJEV postulas malakcepti ĉi tiujn indikilojn kiel orient
iĝofaktorojn por politikaj decidoj. Ni volas pli socialan, egalecan kaj ekologian socion
kaj ne ajnajn nombrojn  alternativaj indikiloj kiel la koeficiento de GINI povas helpi nin
eltrovi malegalecojn sed ne devus esti dogma kredo.
2. Demokratia Eŭropo
La kapablo de eŭropaj institucioj kaj ties decidofara arkitekturo esti demokratia kaj par
topreniga determinos la estontecon de la eŭropa projekto. Por ĉiu komuna politika in
stitucio fido estas esenca por la interagoj de homoj en kaj kun la institucioj. La sistemo
de EU, kun sia manko de travideblo kaj malforta povo de senpere elektitaj organizaĵoj,
ĝis nun ne kapablis estigi tiun fidon  jen kial ni bezonas esencajn ŝanĝojn en la siste
mo de la EUaj institucioj por bazi EUon sur demokratiaj partopreno kaj respondeco.
Eŭropo estas ankoraŭ perceptata kiel projekto de elitoj. FJEV volas igi ĝin projekto por
la homoj vivantaj en Eŭropo.
FJEV postulas realan demokration nun. Sen certigo de fortaj civitanaj rajtoj pere de
multampleksa aliro al informoj en kaj ekster la reto, senpaga kaj altkvalita edukado,
efektivigo de ciferecaj rajtoj, minoritataj rajtoj, libera parolrajto kaj amaskomunikiloj,
vigla civila socio, respondecaj kaj travideblaj institucioj kaj aktivaj civitanoj, kiuj sentas
sin povigitaj esti partoprenantoj en debatoj kaj decidoj, socio neniam povas krei etoson
de egaleco, solidareco kaj inkluziviteco.
FJEV kredas, ke Eŭropo povos solvi la eŭropajn krizojn nur, se ĝi kuraĝos superi siajn
strukturajn demokratiajn deficitojn kaj pli bone inkluzivi sian civitanaron, limigi la po
von de premgrupoj, engaĝi homojn en rekta partoprenado en decidado, ekzemple pere
de Eŭropa Civitana Iniciato, kaj decidado sur la laŭeble plej malalta nivelo, kaj ankaŭ
enkonduki la principon de demokratio en entreprenojn kaj en la edukan sistemon. Ni

bezonas tute eŭropan diskuton pri la demokratia renovigo ne nur de la Eŭropa Unio.
Tio efikos sur politikaj institucioj kaj profitigos ĉiujn partojn de la socio, inkluzive de la
ekonomia sektoro, kun plia kontrolo de bankoj, forta laborista reprezentado kaj pli da
kunlaboraj negocoj.
FJEV postulas:
1. Decidofaraj proceduroj estu malfermaj, travideblaj, kaj partoprenigaj.
Ni bezonas demokratiigi ĉiujn nivelojn de la socio, inkluzive de publikaj institucioj, lern

ejoj, universitatoj, bankoj, kulturaj institucioj kaj entreprenoj. Ĉiuj ĉefaj regaj kaj repre
zentantaj postenoj de publikaj institucioj estu demokrate elektitaj, inkluzive de ŝtate
stroj.
Decidado sur ĉiuj niveloj ebligu al homoj partoprenadon, inklude de malfermo de la
parlamentaj procedoj kaj provizo de cifereca partopreno, konsultaj mekanismoj kaj iloj
de rekta demokratio, kiaj popolaj leĝdonaj iniciatoj, devigaj referendumoj kaj lokaj par
toprenigaj programoj.
Decidofaraj proceduroj estu travideblaj. La aktualaj dokumentaroj kaj strategiplanoj de
EUaj institucioj estu publike haveblaj. Okaze de risko pri individua integreco aŭ publika
sekureco, tribunaloj decidu, kiujn partojn oni rajtas publikigi. Por limigi la influon de
grandaj korporacioj en la demokratiaj decidofaraj procedurojj, ĉiuj decidofarantoj pub
like malkaŝu, kiujn ili renkontas kaj kiom ofte. Ni bezonas kontraŭagi la altajn nivelojn
de politika korupteco.
Leĝodonado kaj ĝia efiko sur diversaj sociaj grupoj estu konfirmita en partopreniga pro
ceduro kun taŭga reprezentado de aŭtoritatoj kaj la koncernaj grupoj, inkluzive de et
naj minoritatoj.
Demokratio bezonas informitan socion, kiu estas konscia pri siaj rajtoj, kaj kie homoj
pretas kaj kapablas preni respondecon unu por ĉiu alia.
2. Efektivigi kaj certigi la principon de konvena aŭtonomeco:
decidoj estu farataj sur la laŭeble plej malalta nivelo, kondiĉe ke tiu agonivelo estas la
plej efika.
3. Ni bezonas institucian reformon de EU:
La Eŭropa Parlamento estas nuntempe la sola EUinstitucio rekte elektita de la civita
noj. Tial la Eŭropa Parlamento, kune kun dua Ĉambro, havu la leĝdonan povon sur la
EUa nivelo. La Eŭropa Parlamento havu la rajton elekti kaj eksigi individuajn mem
brojn de la EUKomisiono kaj havu la voĉdonan rajton pri ĉiuj diversaj EUbuĝetaj te
moj.
La Konsilio, kiu aktuale reprezentas registarojn de membroŝtatoj, fariĝu vera, elektita

Dua Ĉambro kundecidanta kun la Parlamento kaj reprezentanta la regionan kaj nacian
diversecon de Eŭropo. Ĝi ankaŭ ebligu, ke malgrandaj landoj havas voĉon kaj ludas
gravan rolon en la demokratia procezo.
La Komisiono estu demokratie respondeca, ne konsistu el naciaj
reprezentantoj kaj ricevu dutrionan voĉdonitan konfidon de la Eŭropa Parlamento.
4. Tuteŭropaj transnaciaj listoj:
50% de la seĝoj de la Eŭropa Parlamento estu asignitaj al tuteŭropaj transnaciaj listoj,
kun enira sojlo de 3% de la voĉoj.

5. Strebi cele al malaltigo de la voĉdonrajta aĝo. La voĉdonrajta aĝo estu reduktita en
ĉiu membroŝtato, unue al 16 jaroj ĉe la voĉdonado por la Eŭropa Parlamento.
6. FJEV apogas la rajton de memregado de eŭropaj popoloj, kiaj la frisa, la skota, la ka
taluna kaj la eŭska pri referendumaj proceduroj, kaj la NordIrlanda pacprocezo.
7. FJEV volas plifortigi Eŭropan Civitanan Iniciaton (ECI): tie estas multaj ebloj por pli
bonigo. ECI estu pli bone antaŭenigata por certigi plenan konsciiĝon ĉe civitanoj pri tiu
ilo por partopreniga demokratio; krome la kolektado de subskriboj kaj aliaj burokrataj
proceduroj bezonas simpligon. ECI havu devigan funkcion  kio signifas, ke la parla
mento ĉiam devos redakti leĝoproponon post sukcesa ECI, kaj civitanoj havu la okazon
de tuteŭropa referendumo pri ĝi.
8. Nova konstitucia kongreso (Konvencio) pri la estonteco de Eŭropo:
nova, malferma, travidebla kaj inkluziva Eŭropa Konvencio estas la rimedo por demo
krate reformi la institucian bazon de la EU kaj proponi komunan vizion por la estonteco
de la Unio. Tiu Konvencio estu malferma al la civitana socio kaj civitanaj proponoj,
funkciu surbaze de malfermaj kunvenoj, kaj povu demokratie decidi pri la amplekso de
la reformoj kaj la vojo el la ekonomia, financa, ekologia kaj socia krizoj en Eŭropo, kaj
konsideru la bezonojn de minoritatoj.
En la konvencia procezo FJEV pledas por federacia Eŭropo, kiu estas finance sendepen
da de la membroŝtatoj. La Konvencio rezultigu novan konstitucion ratifikitan de tut
EUa referendumo.
9. Sekura, libera kaj malferma reto:
aliro al la interreto kiel baza homa rajto bezonas protekton. Malferma kaj neŭtrala rete
jo ludas ŝlosilan rolon en la procezoj de publika debatado kaj demokratiaj ŝanĝoj. Spe
cifaj rimedoj de cifereca partopreno en politikaj procezoj estu antaŭenigataj; sekureco
de personaj informoj kaj libereco esprimi sin, inkluzive de la protektado de denuncan
toj estu garantiata, kaj malfermaj permesiloj precipe en la ŝtata administrado estu an
taŭenigataj.
10. FJEV postulas, ke la EU ratifu la eŭropan konvencion pri Homaj Rajtoj kaj liberecoj.

11. EU havas klaran internacian respondecon pri konfliktoj.
EU enfokusigu preventon de konfliktoj, ĉesigu eksporton kaj produktadon de armiloj,
kontraŭleĝigu nukleajn armilojn, forte agu kontraŭ internacia armila komercado kaj el
provu ĉiujn nemilitajn rimedojn kaj manierojn preventi plifortiĝon de konfliktoj, ĉiam
konsiderante la landan tutecan socipolitikan kuntekston.

Tuj post konflikto, la EU ludu fortan rolon en pacestigaj kaj packonservaj proceduroj kaj
en la rekonstruado de socioj. Tio necesigos inkluzivon de Homaj Rajtoj kaj paceduka
do por ĉiuj. Ankaŭ necesos certigi, ke ĉiuj flankenŝovitaj grupoj, inkluzive de virinoj kaj
junuloj, estu rajtigataj havi pivotan rolon en tiu procezo.
Disvolva kunlaborado estu kunordigata sur EUa nivelo. Ĝi koncentriĝu ĉe lokaj organi
zaĵoj kaj strebu al tio ke projektojn kaj procezojn vere posedu la popolo mem. Multna
ciaj korporacioj ne havu influon sur tiuj procezoj de kunlaborado. Tutmonda solidareca
laboro ne estu uzata kiel "Troja ĉevalo" por novkolonialismo.
Gravas antaŭenigi la komprenon, ke tutmondan malegalecon kaŭzis maljusta kaj mal
demokratia internacia sistemo, kaj ke la ĉefa politiko por fini la tutmondan malriĉecon
koncentriĝu al politikaj sektoroj ekster tiu de formala evoluigo. Tiuj inkluzivas interna
cian komercadon, agrikulturajn subvenciojn kaj internacian kunlaboradon pri impostaj
temoj. NATO estas netravidebla kaj maldemokratia postrestaĵo de la malvarma milito
kaj estigas neniun respondon al aktualaj tutmondaj malsekurecoj. Tial ĝi estu forigata.
Neniuj armeoj, neniuj militoj. EUmilitistaro, ne armeo, povas esti formata kiel nedezi
rata provizora sed necesa defendomekanismo por havigi lokan sekurecon al eŭropa
noj. Ĉiaj longdistancaj imperiismaj armeaj rimedoj kaj armiloj estu abolitaj kaj ne kon
servataj, eĉ pretekste de defendaj bezonoj. UN estu institucio sen armeo, ĝiaj decidoj
estu farataj laŭ tre demokratia maniero kaj ili superu ajnajn naciajn decidojn.
UN uzu por trakti konfliktojn en la mondo nur diplomatiajn, jurajn kaj ekonomiajn rime
dojn aliajn ol blokadojn de vivnecesaj produktoj. Devigaj militaservoj estu abolitaj. Ke
militservo ne estu deviga, estu kriterio por aliĝo de kandidataj landoj al la Eŭropa Unio.
3. Genro kaj LGTTP+
(Lesboj, gejoj, transgenruloj kaj transseksuloj, pluramoruloj kaj ĉiuj aliaj, kiuj ne konfor
mas kun la dominaj normoj pri sekso kaj genro; neologisme kviruloj, angle „queer“)
Frakasu patriarkion – ĝi ne frakasos sin mem.
FJEV estas feminisma organizaĵo ĉar ni konsideras ke patriarkion kiel la dominan matri
con de valoroj, kiu estas diskriminacia kaj violenta kontraŭ virinoj, LGTTP+uloj, sociale

handikapitaj homoj kaj migrantoj.
Pro tio FJEV postulas:
1. Devas finiĝi diskriminaciado surbaze de sekso, genro, seksa orientiĝo kaj genroiden
tiĝo.
Kontraŭdiskriminaciaj leĝoj kun konkretaj rimedoj, programoj kaj efikaj punoj estu en

kondukataj kaj efektivigataj en membroŝtatoj kaj nivele de la EU. Oni aparte atentu
kontraŭbatali intersekcian diskriminaciadon kia duobla diskriminaciado surbaze de et
no kaj/aŭ raso, genro, genroidentiĝoj kaj/aŭ seksa orientiĝo de homoj.
2. Malamokrimoj kaj perforto surbaze de sekso, genro, seksa orientiĝo aŭ genroiden
tiĝo estu registrataj en krimokodeksoj kaj tiaj krimoj ne restu sen puno. Kortumaj pro
cesoj estu sensivaj kaj ne lasu spacon por duobla diskriminacio kaj viktimigo de la
transvivantoj de tiaj krimoj. La ŝtato kaj ties reprezentantoj neniam toleru ajnajn agojn
de perforto faritajn pro homofobio, transseksulofobio, mizoginio, rasismo aŭ ajna alia
gruporilata mizantropio kaj ĝi sendu fortajn mesaĝojn pri tio al la publiko.
3. Konkretaj rimedoj estu aplikataj por kontraŭbatali la subreprezentadon de virinoj en
politiko kaj ekonomio por garantii certan proporcion de sidlokoj, okupataj de virinoj en
la parlamento, korporaciaj estraroj, registaro kaj aliaj niveloj de politika kaj socia vivo.
Kvotoj en si mem ne forigas la bazan kaŭzon de genra neegaleco, sed estas nepra pa
ŝo en la vire dominataj sferoj de politiko kaj ekonomio. Ili defias patriarkiajn normojn
kaj povas liveri diferencajn rolomodelojn. Tiaj kvotoj devas esti realigataj samtempe
kun programoj kaj kampanjoj por progresigi genroegalecon en ĉiuj sociaj sferoj. Por su
peri la tre signifan genran salajrodiferencon, oni devas trakti diversajn problemojn.
Unu el tiuj estus sankcii kompaniojn, kiuj ne povas pravigi pro kio ili pagas pli malgran
dajn salajrojn al virinoj ol al viroj en samaj postenoj. Alia estus socia retaksado de tiuj
laboroj, ĉefe faritaj de virinoj, kiel prizorga laboro, kie oni devas altiĝi la salajrojn. La
grandega amaso da nepagata hejmlaboro devas esti kalkulata same valora kiel salaj
rodependa laboro en oficejoj aŭ fabrikoj.
4. Sekurigi la elektopovon pri ekvilibro inter familio kaj laboro por ĉiuj EUcivitanoj, sen
depende de genro.
Prizorgadi infanojn estu egale distribuate en familioj, aranĝante gepatran foreston (de
la laborloko) laŭ la 6+6+6modelo, laŭ kiu ĉiu de la gepatroj rajtas forestoperiodon de
ses monatoj kaj la restantaj ses monatoj estas libere dividataj inter la du. Egalecaj mo
deloj devas esti trovataj por akomodi la diversecon de nuntempaj familioj – la sama

subteno devas esti donata al tiuj, kiuj deiris de la 'tradicia' patrinopatroinfanomodelo
de la familio. Provizi ekonomian subtenon al familioj por prizorgado de infanoj kaj sen
pagaj infanvartejoj kaj infanĝardenoj estu haveblaj por ĉiu infano en la EU ek de la jaro
2020. Dungantoj kaj EUfondusoj devas kontribui al la gepatra forpermeso per ekono
mia subteno.
5. Rajtoj pri reproduktado devas esti garantiataj por ĉiuj homoj en Eŭropo.
Seksa kaj reproduktiĝa sano estu plibonigata kaj promociata per edukaj programoj en

lernejoj kaj por ĉiuj kiuj petas. Senkostaj kaj libere haveblaj kontraŭkoncipiloj provizen
das.
La rajto pri aborto devas esti certigata kaj pagata de la publika sanservo. La ŝtataj kaj
religiaj normoj ne konfliktige sin intermetu al la suvereneco de la virinoj pri sia korpo,
sekseco kaj reproduktado.
6. Ni postulas genrobuĝetadon kadre de la EUbuĝeto.
Ĉiuj buĝetorilataj decidoj devas esti antaŭkontrolataj koncerne siajn potencialajn efi
kojn koncerne genrojn. Aldone necesas posta profunda valorigo de la buĝetado.
7. Oponi subpremajn politikojn koncerne LGTTP+uloj ene kaj ekstere de la EU, kunla
borante kun organizaĵoj pri Homaj Rajtoj kiel la Konsilio de Eŭropo samkiel kun lokaj
kaj regionaj NROj. Ni postulas fortan diplomatiajn paŝojn kontraŭ nacioj, kiuj kontraŭas
al LGTTP+uloj per sankcioj de subpremaj registaroj, kiuj punadas kaj persekutas civita
nojn surbaze de ties genra identiĝo aŭ seksa orientiĝo, kaj plenan embargon kontraŭ
nacioj, kiuj kondamnas LGTTP+ulojn al mortopuno. Ni postulas kombinon de diploma
tiaj sankcioj kaj protektopolitiko por subteni LGTTP+ulojn, aparte en Orienta Eŭropo.
Devas esti ebligata politika azilo por LGTTP+aktivistoj kaj –uloj, persekutataj de
LGTTP+malamikaj registaroj.
8. Ni devas superi genrajn binarojn.
Agnosko kaj promociado favore al genra diverseco devas esti progresigataj; kaj la ne
cesa infrastrukturo, finanaca subteno kaj eblecoj de rajtiĝado provizataj. La dunorma
dikotomo, kiu devigas homojn identiĝi aŭ vire aŭ virine, devas esti transcendata. Kiel
unua paŝo en la identiga dokumento la opcio por tria genro devas esti aldonata. Pli
poste la kategorio "genro" en identiga dokumento fine ne plu estu deviga.
La dugenra sistemo de niaj socioj kauzas profundajn problemojn, ekz. por interseksaj
homoj. La socio kaj la juro devas agnoski, ke ekzistas pli ol du genroj. Interseksaj ho
moj ne estu devigataj submetiĝi al operacioj. Trudo akcepti operacion punendas.
9. Ni postulas rajton al edziĝo ne nur gea kaj ĉies rajton pri familia vivo:
Edziĝoleĝoj en ĉiuj EUmembroŝtatoj estu genroneŭtralaj. Intertempe ĉiuj EUmem

broŝtatoj agnosku edziĝojn de ĉiuj aliaj membroŝtatoj kaj garantiu eblecon de samsek
sa edziĝo en aliaj landoj por homoj vivantaj en landoj, kie tio aktuale ne estas agnos
kata.
Ne ekzistas favorata tipo de interrilateco. Pro tio FJEV postulas, ke ĉiuj privilegioj kaj
specialaj rajtoj de edziĝintaj partneroj estu aboliciataj. Necesas garantii adoptorajtojn
por ĉiuj formoj de partnerecoj kaj familioj.
Devigaj testoj al ajna persono pri HIV/AIDOSO aŭ aliaj sekse akiritaj malsanoj estu mal

