English to follow the Hebrew
אביבה קולמן ס/יו"ר מועצת אירגוני הנשים בישראל  ,הביאה לידיעתנו את הצהרת העמדה
בנושא "נשים בפוליטיקה " אשר התקבלה בישיבת המליאה של המרכז האירופי של מועצת הנשים העולמית.
ובקיצור  .ECICWמליאה זו התכנסה לפני ימים אחדים במונקו ,והביעה אכזבה ממידת ההתקדמות של שילוב נשים
בפוליטיקה.
האיגוד פונה לכל ממשלות אירופה ,בבקשה לעשות כל מאמץ להגביר את ייצוג הנשים בפוליטיקה ,ובגופים מקבלי
החלטות.
דומני כי חשוב לחזור ולהתריע יחד עם מועצת אירגוני הנשים העולמית בנושא ייצוג הנשים בפוליטיקה ,לאור
תוצאות הבחירות
המוניציפליות בישראל  ,ולאור ההססנות שהיינו עדים לה בחודשים האחרונים במינוי קרנית פלוג לנגידת בנק ישראל
.
סכמה צפורה פאר.

חברות יקרות,
מצ"ב הנני מעבירה אליכן את הצהרת העמדה שהתקבלה בישיבת המליאה של – ECICW
,)The European Centre of the International Council of Women( CECIF
אשר ישראל חברה בו.
במסגרת זו התקיים גם סמינר בנושא" :נשים בפוליטיקה".
 ECICWמבקש מכל הארגונים החברים בו לפעול לקידום הנושא ,לדאוג להפצת הצהרת עמדה זו
בקרב חבריה וכן בקרב מוסדות מקבלי ההחלטות בארץ.

בתודה על שיתוף הפעולה,
אביבה קולמן ,ס/יו"ר

20 October 2013
”MONACO STATEMENT “WOMEN IN POLITICS
The member Countries of the European Centre of the International Council of Women (ECICW – CECIF), a pan
– - European umbrella organization working within the framework of the International Council of Women (ICW
CIF), with participative Status at the Council of Europe, met in Monaco between 17 – 20th October 2013, to
consider issues of concern to women across Europe.

ECICW members are in the following countries: Austria, Azerbaijan, Belgium, Denmark, Finland,
France, FYROM, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lebanon, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Monaco, The Netherlands, Russia, Spain, Switzerland, Turkey and Ukraine

A major Seminar on the subject of “Women in Politics” was organized with the participation of Her Royal
Highness, Princess Caroline, Princess of Hanover, Parliamentarians and delegates from member Councils.
Reports have been presented on the percentage of women MP members and other elected or appointed women all
over Europe.
The General Assembly of ECICW expressed concern and disappointment that so little had been achieved,
regarding representation of women in Politics, National Assemblies and other decision making bodies at all
levels.
The hopes and expectations aroused during the Millennium period, when it was confidently expected that
Governments would take action to facilitate wider representation of the female members of society in governing
bodies, have not been realized.
ECICW calls upon all European Governments:
1)

to extend their efforts towards increased representation of
women in all coming elections in their countries
and

2)

to ensure the full representation of women in Government and
all decision making bodies.

Doris Bingley
President of ECICW – CECIF
ECICW– CECIF is the regional Centre of the International Council of Women.
The International Council of Women is the oldest international women’s organization founded in 1888, with members
worldwide.

ECICW members are in the following countries: Austria, Azerbaijan, Belgium, Denmark, Finland,
France, FYROM, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lebanon, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Monaco, The Netherlands, Russia, Spain, Switzerland, Turkey and Ukraine

