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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. emlékeztet, hogy továbbra is a nemi sztereotípiák és a szexizmus a nemek közötti 

egyenlőség elérésének legfőbb akadályai, és kiemeli a nemi sztereotípiák elleni, a 

tanulmányi területek, a tanterv és a teljesítmény terén – a formális és az informális 

tanulásban és azon keresztül, minden oktatási szinten – megnyilvánuló küzdelem 

fontosságát; emlékeztet továbbá, hogy a tanulmányi területek és a pályaválasztás nemek 

szerinti felfogása döntő szempont a képzési lehetőségekről való döntés során; kiemeli 

annak fontosságát, hogy ösztönözni kell a lányokat, és tovább kell erősíteni részvételüket 

a tudományos, a mérnöki, a műszaki, a vidéki ipari ágazatokhoz, az ikt-hez, a kreatív 

iparhoz köthető, művészeti és kézműves területeken, és üdvözöl minden olyan 

kezdeményezést és programot, melynek célja, hogy bevonzza a lányokat e tanulmányi 

területekre és a kapcsolódó kutatási pályákra; 

2. felszólítja a tagállamokat, hogy fejlesszék vagy erősítsék meg a nemzeti szabályozásokat a 

nemi szerepekre vonatkozó sztereotípiák leküzdése érdekében, amelyek a média és a 

reklámok által közvetített értékekből fakadnak, és amelyek túlságosan gyakran aláássák az 

iskola e téren végzett munkáját; 

3. hangsúlyozza az informális tanulás és a kultúrák közötti párbeszéd fontosságát a lányok 

oktatását korlátozó hiedelmek és hagyományos gyakorlatok kérdésének kezelésében, és 

felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak egyenlő hozzáférést az oktatáshoz a fiúk és a 

lányok számára – etnikai, nemzeti, kulturális vagy vallási kereteiktől függetlenül – a 

minőségi oktatáshoz való hozzáférés tekintetében a nemek közötti valódi egyenlőség 

elérése érdekében, többek között a lányok lemorzsolódásának csökkentését célzó 

fellépéseket magukba foglaló intézkedések által; hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet 

kell fordítani azokra a csoportokra – például a migránsokra, menekültekre, 

fogyatékossággal élő személyekre, fiatal gondozókra stb. –, akiket halmozott 

megkülönböztetés ér; kiemeli, hogy fontos biztosítani azt, hogy a lányokat ne kényszerítse 

családjuk az iskola elhagyására középiskolai tanulmányaik befejezése előtt; 

4. felhív az informális oktatás képesítési bizonyítvánnyal történő elismerésére irányuló 

törekvések megújítására, valamint a szakképzéshez kapcsolódó munkaalapú tanulás 

magas szintű tanúsításának biztosítására, mivel mindez elő fogja segíteni, hogy a lányok 

és nők jobb munkahelyeket találjanak és belépjenek vagy visszailleszkedjenek a 

munkaerő-piacra, és biztosítja, hogy a nők a férfiakkal egyenrangúak legyenek méltóság 

és kompetencia szempontjából; 

5. hangsúlyozza, hogy szükség van egy jogokon alapuló és a nemek közötti egyenlőséget 

figyelembe vevő tanulási környezetre valamennyi tanuló számára mind a tanterv, mind 

pedig a pedagógia tekintetében, ahol a gyermekek (különösen a lányok) megismerhetik 

jogaikat és tapasztalatot szerezhetnek a demokratikus folyamatokról és az informális 

tanulási környezetről; úgy véli, hogy e tanulástípusnak külön figyelmet kell fordítania a 

nemek közötti egyenlőségre, a megkülönböztetés-mentességre és az uniós polgárságra; 



 

PE549.185v02-00 4/7 AD\1060178HU.doc 

HU 

6. úgy véli, hogy az oktatás terén megvalósuló nemek közötti egyenlőségnek számos kérdést 

magában kell foglalnia, így a műveltség, beleértve a médiaműveltség, a megfélemlítés, 

beleértve az internetes zaklatás, a homofób erőszak, a gyűlöletbeszéd, az emberi jogok és 

az állampolgári ismeretek oktatásának kérdését is; 

7. hangsúlyozza, hogy az oktatásnak – mind a lányok, mind pedig a fiúk esetében – elő kell 

segítenie a tudatos, kiegyensúlyozott, másokat tisztelő, empátiára és kölcsönös tiszteletre 

képes személyiség kialakulását a megkülönböztetés, agresszió és megfélemlítés elkerülése 

érdekében; 

8. hangsúlyozza, hogy az iskoláknak segíteniük kell az oktatás interkulturális 

megközelítésének kialakítását az asszimilációra vagy multikulturalizmusra irányuló 

megközelítéssel szemben, a nyitottság, kölcsönös tisztelet és a kultúrák és vallások közötti 

párbeszéd elősegítése érdekében;  

9. elismeri, hogy a tanárok kiemelt szerepet játszanak az oktatási identitás kialakításában, és 

jelentős hatásuk van a nemek szerinti iskolai viselkedés szempontjaira; emlékeztet, hogy 

sok még a tennivaló annak érdekében, hogy a tanárok képesek legyenek a nemek közötti 

egyenlőség lehető leghatékonyabb előmozdítására; kiemeli ezért annak szükségességét, 

hogy átfogó kezdeti és folyamatos egyenlőségi képzést nyújtsanak a tanároknak a formális 

és az informális oktatás minden szintjén – beleértve a társaktól való tanulást és a külső 

szervezetekkel és ügynökségekkel való együttműködést – annak tudatosítása érdekében, 

hogy milyen hatással vannak a nemi szerepek és sztereotípiák a diákok önbizalmára és 

tantárgyválasztásukra a tanulmányaik során; hangsúlyozza, hogy a lányok számára pozitív 

női és férfi szerepmodelleket kell biztosítani az iskolákban és az egyetemeken, amelyek 

révén meghatározhatják és a lehető legjobban segíthetik saját képességeik kiaknázását 

anélkül, hogy félniük kellene a megkülönböztetéstől vagy a nemi hovatartozáson alapuló 

kételyektől; 

10. hangsúlyozza az egészségügyi és szexuális oktatás fontosságát, melynek keretében meg 

kell tanítani a fiúkat és a lányokat a nemek közötti egyenlőségen, beleegyezésen, 

tiszteleten és kölcsönösségen alapuló kapcsolatokra, valamint a nők és lányok jogaira, 

többek között a reproduktív és szexuális egészséggel és joggal kapcsolatos ismeretekre a 

sztereotípiák és a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak elkerülése érdekében; 

11. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fejlesztési együttműködési projektekben a lányok 

és nők oktatását célzó intézkedések is szerepeljenek; 

12. emlékeztet, hogy hozzáférést kell biztosítani formális és nem formális szakképzéshez, 

képzéshez és felnőttképzéshez azon nők számára, akiknek félbe kellett hagyniuk a tanulást 

vagy ott kellett hagyniuk az állásukat a családtagokról való gondoskodás miatt, vagy 

egyedülálló anyák számára, képességeik szintjétől függetlenül (beleértve az alacsony és a 

magas képzettséggel rendelkező nőket egyaránt); kiemeli, hogy az ilyen képzésnek 

vonzónak és rugalmasnak kell lennie; ösztönzi mindazokat az intézkedéseket, amelyek 

konkrétan segítenek a nőknek a család és a munka vagy a képzés összeegyeztetésében; 

13. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy számolják fel a formális és informális 

oktatáshoz, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés akadályait a 

tudatosság és az iránymutatások fejlesztése, pénzügyi támogatás, továbbá olyan egyéb 
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támogatások nyújtása révén, mint például a gyermekgondozás és idősgondozás, annak 

érdekében, hogy – egy generációkon átívelő megközelítés alkalmazása és az európai 

intézmények szerepének ösztönzése révén – lehetővé tegyék a nők és férfiak számára az 

egész életen át tartó tanulásban való részvételt; 

14. felhívja a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét (EIGE) és a tagállamokat, hogy 

gyűjtsenek az oktatás területére vonatkozó összehasonlítható, nemek szerint lebontott 

(kvantitatív és kvalitatív) adatokat valamennyi tagállamban; 

15. úgy véli, hogy az európai strukturális alapoknak, és különösen az Európai Szociális 

Alapnak támogatnia kell a nemi szempontú oktatási projekteket és a nemek közötti 

egyenlőség szempontját figyelembe vevő oktatási struktúrákat; 

16. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőséget célzó oktatási stratégiákba aktívan be 

kell vonni a fiúkat és férfiakat; 

17. hangsúlyozza, hogy az oktatás fontos eszköz annak lehetővé tételére, hogy a nők teljes 

körűen részt vehessenek a társadalom és a gazdaság fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy az 

egész életen át tartó tanulásra vonatkozó intézkedések kulcsfontosságúak abban, hogy 

olyan készségekkel ruházzák fel a nőket, melyek lehetővé teszik számukra a munkába 

való visszatérést, jobb munkahelyek megszerzését, bevételük és munkakörülményeik 

javítását; 

18. emlékeztet arra, hogy az oktatás eszköz a nők számára a gazdasági függetlenség 

eléréséhez, amelynek alapvető szerepe van a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak 

megelőzésében; 

19. emlékeztet arra, hogy a szegénység és a rossz gazdasági helyzet komolyan kihat a nemek 

közötti egyenlőség megvalósulására az oktatás terén, ami aránytalan mértékben korlátozza 

a lányok iskolákba és egyetemekre jutását; ezért ösztönzi azokat a tagállami 

kezdeményezéseket, amelyek a segítségre szoruló családok közvetlen vagy közvetett 

oktatási költségeinek csökkentését célozzák;  

20. hangsúlyozza, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek a fogyatékossággal élő 

lányok számára is egyenlő hozzáférést biztosítanak az oktatás valamennyi szintjéhez, és 

ezáltal jobb lehetőségeket biztosítanak a számukra a munkakeresésben, valamint képessé 

teszik őket arra, hogy leküzdjék a halmozott megkülönböztetést; hangsúlyozza, hogy az 

oktatás fontos eszköz abban, hogy lehetőséget adjon a hátrányos helyzetű csoportokhoz 

tartozó lányoknak egy marginalizálódástól mentes életre és arra, hogy a társadalom aktív 

tagjaivá váljanak; 

21. felszólítja a tagállamokat, hogy a gyermekgondozást és a korai gyermekkori oktatást 

integrálják oktatási rendszereikbe annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a szülők 

számára a munka és a családi élet összeegyeztetését, ezáltal lehetővé téve, hogy a 

gyermekek kiskoruktól kezdve a nemek közötti egyenlőségen alapuló oktatásban 

részesüljenek; 

22. emlékeztet az oktató csoportok szerepére abban, hogy a családok számára a gyermekek 

iskolai pályafutásával kapcsolatban segítséget és tanácsot nyújtsanak azzal a céllal, hogy 
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őket a készségeiknek, tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelő pályára állítsák; 

hangsúlyozza, hogy az iskolai pályafutással kapcsolatos tanácsadás időszaka döntő 

fontosságú, olyan időszak, amikor a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák megjelenhetnek, 

ami tartósan befolyásolhatja, hogy a lányok mennyire lesznek képesek olyan szakmai 

karriert választani, amely elősegíti személyes fejlődésüket és emancipációjukat. 
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