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ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel on endiselt suurimaks takistuseks 

soolised stereotüübid ja seksism, ning toob välja, kui tähtis on võidelda õpinguid, 

õppekavasid ja -edukust puudutavate sooliste stereotüüpidega kõigil koolihariduse ja 

kogemusõppe tasemetel; tuletab ühtlasi meelde, et peamine tegur õpinguvõimaluste 

valimisel on soopõhine arusaam erialadest ja karjäärivalikutest; rõhutab, kui oluline on 

ergutada tütarlapsi osalema rohkem teaduses, inseneriteaduses, tehnoloogias, 

põllumajanduslikus tööstuses, IKTs, loomemajanduses, kunstivaldkonnas ja 

käsitöönduses, ning peab tervitatavaks kõiki algatusi ja programme, mille eesmärk on tuua 

tütarlapsi nende erialade ja vastavate teaduskarjääride juurde; 

2. palub liikmesriikidel töötada välja riiklikud eeskirjad või neid tugevdada, et võidelda 

stereotüüpsete soorollidega seonduva negatiivse mõju vastu, mis tuleneb meedias ja 

reklaamides edastatavatest väärtustest ning mis liiga sageli kahjustab koolide 

vastavasisulist tööd; 

3. toonitab kogemusõppe ja kultuuridevahelise dialoogi tähtsust võitluses uskumuste ja 

traditsioonidega, mis suruvad tütarlaste haridusele peale piiranguid, ning kutsub 

liikmesriike üles tagama poistele ja tütarlastele võrdse ligipääsu haridusele sõltumata 

nende etnilisest, rahvuslikust, sotsiaalsest, kultuurilisest või usulisest taustast, et saavutada 

kvaliteetsele haridusele ligipääsu puhul reaalne sooline võrdõiguslikkus, kasutades selleks 

muu hulgas tütarlaste koolist väljalangemise määra vähendamise meetmeid; toonitab, et 

tähelepanu tuleb pöörata rühmadele, kes kannatavad korraga mitut liiki diskrimineerimise 

all, nagu migrandid, pagulased, puudega inimesed, noored hooldajad jt; rõhutab, kui 

oluline on tagada, et perekond ei sunniks tütarlapsi koolist loobuma enne teise astme 

õpingute lõpetamist; 

4. nõuab uue impulsi andmist kogemusõppe akrediteerimisele pädevustunnistuse abil, samuti 

tööpõhise õppe tunnistuse kvaliteedi tagamist seoses kutseõppega, sest see aitab tütarlastel 

ja naistel leida paremat tööd ning siseneda või naasta tööturule ning ühtlasi tagada, et 

naised on meestega väärikuse ja pädevuse poolest võrdsed; 

5. toonitab, et kõikidele õppijatele tuleb pakkuda õigustepõhist ja sootundlikku 

õpikeskkonda nii õppekava kui ka pedagoogika seisukohast, et lapsed (ja eriti tütarlapsed) 

saaksid õppida oma õiguste kohta ja kogeda demokraatlikke protsesse nii koolides kui ka 

kogemusõppe keskkondades; on seisukohal, et sellise õppe puhul tuleks pöörata erilist 

tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele, mittediskrimineerimisele ja Euroopa 

kodakondsusele; 

6. on arvamusel, et sooline võrdõiguslikkus hariduses peab hõlmama palju erinevaid 

teemasid, nagu kirjaoskus, sh meediakirjaoskus, kiusamine, sh küberkiusamine, 

homofoobne vägivald, vihkamist õhutavad avaldused, inimõigused ja kodanikuharidus; 

7. toonitab, et haridus peab aitama arendada nii poiste kui ka tüdrukute kujunemist 
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isiksusteks, kes on teadlikud, tasakaalus, austavad teisi inimesi ning on võimelised 

empaatiaks ja vastastikuseks austuseks, et vältida diskrimineerimist, agressiooni ja 

kiusamist; 

8. toonitab, et vastukaaluks käsitusele, mille eesmärk on assimileerimine või 

mitmekultuurilisus, peaksid koolid aitama töötada välja kultuuridevahelist lähenemisviisi 

haridusele, et edendada avatust, vastastikust austust ning kultuuride- ja 

religioonidevahelist dialoogi;  

9. tunnistab, et õpetajad mängivad haridusalase identiteedi väljakujunemisel suurt rolli ning 

avaldavad märkimisväärset mõju soopõhisele käitumisele koolis; tuletab meelde, et palju 

on veel teha õpetajate mõjuvõimu suurendamiseks seoses sellega, kuidas nad saaksid 

kõige paremini edendada soolist võrdõiguslikkust; rõhutab seetõttu, et õpetajatele on 

kõigil koolihariduse ja kogemusõppe tasemetel vaja pakkuda põhjalikku alusõpet ja 

jätkuvaid koolitusi võrdõiguslikkuse valdkonnas, sh võimaldada neile vastastikust õpet ja 

koostööd välisorganisatsioonide ja asutustega, et luua teadlikkust mõjust, mida soorollid 

ja -stereotüübid avaldavad nende õpilaste enesekindlusele ja õppeainete valikule; toonitab, 

et tütarlastel peab koolides ja ülikoolides olema positiivseid nais- ja meessoost eeskujusid, 

et nad tunneksid oma potentsiaali ära ja rakendaksid seda parimal viisil, kartmata 

soopõhist diskrimineerimist või vääritimõistmist; 

10. toonitab, kui oluline on tervishoiualane ja seksuaalharidus, mis peab hõlmama poistele ja 

tüdrukutele õpetuse andmist võrdõiguslikkusel, nõusolekul, austusel ja vastastikkusel 

põhinevate suhete kohta ning õpetusi naiste ja tütarlaste õiguste kohta, sh reproduktiiv- ja 

seksuaaltervisega seonduvate õiguste kohta, sest see aitab vältida stereotüüpe ning naiste 

ja tütarlaste vastast vägivalda; 

11. toonitab, kui tähtis on kaasata arengukoostöö projektidesse meetmeid, mis on suunatud 

tütarlaste ja naiste haridusele; 

12. tuletab meelde, et naistele, kes on olnud sunnitud pereliikmete eest hoolitsemise või 

üksikemaduse tõttu katkestama hariduse omandamise või lahkuma töölt, on sõltumata 

nende pädevusastmest (viidates nii kõrge kui ka madala kvalifikatsiooniga naistele) vaja 

tagada juurdepääs kutseharidusele, väljaõppele ja täiskasvanuõppele nii koolihariduses kui 

ka kogemusõppes; kordab, et selline väljaõpe peab olema atraktiivne ja paindlik; ergutab 

igasuguste meetmete võtmist, mille abil aidata naistel konkreetselt ühitada pere- ja tööelu 

või koolitust; 

13. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kaotama takistused ligipääsul kooliharidusele, 

kogemusõppele ja elukestvale õppele, parandades teadlikkust ja nõustamist, pakkudes 

finantstoetust ning muud abi, nagu lastehoid ja eakate hooldus, et võimaldada naistel ja 

meestel osaleda elukestvas õppes, võttes kasutusele põlvkondadevahelise lähenemisviisi 

ning edendades Euroopa institutsioonide rolli; 

14. kutsub Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti (EIGE) ja liikmesriike üles koguma 

kõikides liikmesriikides hariduse valdkonnas võrreldavaid sooliselt eristatud andmeid (nii 

kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid); 

15. on arvamusel, et ELi struktuurifondid ja eriti Euroopa Sotsiaalfond peavad toetama 
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soopõhise olemusega haridusprojekte ning sootundlikke haridusstruktuure; 

16. tuletab meelde, et haridusstrateegiad, mille eesmärk on tagada sooline võrdõiguslikkus, 

peavad aktiivselt hõlmama poisse ja mehi; 

17. toonitab, et haridus on tähtis vahend, mille abil aidata naistel osaleda täielikult ühiskonna 

ja majanduse arengus; rõhutab, et elukestva õppe meetmed on keskse tähtsusega ning 

annavad naistele oskusi, mis võimaldavad neil naasta tööle, saada paremaid töökohti, 

paremat sissetulekut ja paremaid töötingimusi; 

18. tuletab meelde, et haridus aitab anda naistele suurema mõjuvõimu, et saavutada 

majanduslik iseseisvus, mis on naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalla ennetamise 

seisukohast oluline aspekt; 

19. tuletab meelde, et vaesus ja madal majanduslik staatus avaldavad tugevat mõju soolisele 

võrdõiguslikkusele hariduses ning mõjutavad ebaproportsionaalselt tütarlaste ligipääsu 

koolidele ja ülikoolidele; ergutab seepärast liikmesriikide algatusi, mille eesmärk on 

vähendada puudust kannatavate perekondade jaoks otseseid ja kaudseid hariduskulusid; 

20. toonitab, et tuleb võtta meetmeid, mis kindlustavad puudega tüdrukutele võrdsed 

võimalused ligipääsuks kõigi astmete haridusele, mis annab neile paremaid võimalusi töö 

otsimisel ning võimaldab neil üle saada mitut liiki diskrimineerimisest; rõhutab, et haridus 

on tähtis vahend, mille abil anda ebasoodsamas olukorras elanikerühmadest pärit 

tüdrukutele võimalus elada marginaliseerimisest vaba elu ühiskonna aktiivsete liikmetena; 

21. kutsub liikmesriike üles lõimima oma haridussüsteemidesse lastehoiu ja alushariduse, et 

võimaldada vanematel ühitada töö- ja perekonnaelu ning võimaldada seeläbi lastel saada 

juba varakult soolisel võrdõiguslikkusel põhinevat haridust; 

22. tuletab meelde haridusmeeskondade rolli perede abistamisel ja nõustamisel seoses laste 

koolikarjääriga, et suunata nad rajale, mis vastab nende oskustele, annetele ja maitsele; 

toonitab, et koolikarjääri kohta nõu andmine on otsustav etapp ja seda võivad mõjutada 

soolised stereotüübid, mis võivad jäädavalt mõjutada tütarlaste suutlikkust teha 

elukutselist karjääri, mis toetaks nende isiklikku arengut ja emantsipeerumist. 
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