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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: 

A. mivel a kormányok a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményben és a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendben elkötelezték magukat annak 

biztosítására, hogy minden fiú és lány befejezze az általános iskolát; mivel a Parlament 

2015 májusában a nemzetközi nőnap alkalmából megrendezte a „A nők és a lányok 

érvényesülésének támogatása az oktatás révén” elnevezésű rendezvényt; mivel mind az 

iskolarendszeren belüli, mind az azon kívüli oktatás alapvető fontossággal bír a 

marginalizáció és a megkülönböztetés több formájának leküzdésében, azáltal, hogy 

párbeszédet teremt, nyitottságot és megértést biztosít a közösségek között, valamint 

elősegíti a marginalizált közösségek emancipációját; 

B. mivel az Európa 2020 stratégia egyik célja a tagállami szegénységi küszöb alatt élő 

európaiak számának csökkentése, amellyel 2020-ra több mint 20 millió embert kiemelhet 

a szegénységből; 

C. mivel az Európa 2020 stratégia célkitűzései tartalmazzák a korai iskolaelhagyás arányának 

10% alá csökkentését; 

D. mivel az Európa 2020 célkitűzéseinek egyike, hogy a 30–34 évesek körében az egyetemi 

végzettséggel rendelkezők aránya 40% legyen a jelenlegi átlagos 37,9%-hoz képest, és 

mivel a nők átlaga meghaladta a 42,3%-ot, szemben a férfiak 33,6%-os arányával; 

E. mivel a felnőttképzés aránya az EU-ban átlagosan 11%-os, az Európa 2020-ben foglalt 

15%-os céllal szemben, miközben a nők körében ennél is alacsonyabb, elsősorban azért, 

mert a kínálat nehezen egyeztethető össze a szakmai és a magánélet 

összeegyeztethetőségével kapcsolatos követelményekkel; 

F. mivel a nemek közötti egyenlőségre való oktatásnak azt a célt kell kitűznie, hogy küzdjön 

a „szegénység női problémává válása” ellen azáltal, hogy legyőzi a nemi sztereotípiákat, 

valamint hozzájárul ahhoz, hogy a nők, a lányok és az egyéb nemek fokozottabban részt 

vegyenek a gazdasági, társadalmi és politikai életben; 

G. mivel a tagállamokban elfogadott megszorító intézkedések és munkaerő-piaci reformok a 

szegénység, a munkanélküliségi ráták, illetve a bizonytalan és rosszul fizetett 

munkahelyek számának növekedéséhez vezettek; mivel ezek az intézkedések és reformok 

a nőket jobban sújtják; 

H. mivel a szegénység erős hatással van az oktatáshoz való egyenlő hozzáférésre, ugyanis a 

tanulás közvetlen és közvetett költségekkel jár; 

I. mivel a gazdasági válság különösen súlyosan érintette a nőket és növelte elszegényedésük 

veszélyét; 

J. mivel a zaklatás komoly hatással van az iskolai eredményekre, és mivel az a fiúkra és a 
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lányokra nézve eltérő pszichológiai és teljesítménybeli következményekkel jár; 

K. mivel a szakképzés és a továbbképzés is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez; 

1.  hangsúlyozza, hogy a megfizethető gyermekgondozáshoz való egyenlő hozzáférés a 

családi és szakmai élet közötti egyensúly tiszteletben tartásának kulcseleme, mert azáltal 

elkerülhető, hogy a nők arra kényszerüljenek, hogy részidős vagy félidős munkák felé 

irányuljanak vagy felhagyjanak a munkavégzéssel; hangsúlyozza továbbá, hogy az 

ingyenes és magas színvonalú oktatáshoz való hozzáférés alapvető az egyenlő lehetőségek 

fiúk és lányok számára való biztosításához és a generációról generációra örökített 

szegénység megtöréséhez, különösen a nők számára; 

2. megállapítja, hogy az oktatás és a kultúra alapvető szerepet játszik az attitűdök és 

sztereotípiák megkérdőjelezésében és megváltoztatásában, valamint segít a nők és a 

lányok egyenlőségének megteremtésében; 

3. hangsúlyozza, hogy a nemek alapján történő megkülönböztetés még hátrányosabb a 

lányokra nézve, ha nem csak az oktatáshoz való hozzáférést, hanem a képzés célját is 

figyelembe vesszük, amelynek a lányok személyiségének, valamint képességeiknek és 

önbecsülésüknek, továbbá szellemi és testi attitűdjeinek kifejlődését kellene szolgálnia, 

kihasználva az azokban rejlő lehetőségeket; 

4. rámutat arra, hogy haladéktalanul meg kell szüntetni az abban rejlő aránytalanságot, hogy 

az Unióban a nők általánosságban magasan képzettek, mégsem áll rendelkezésükre 

elegendő szakmai lehetőség, ami az egész társadalom számára veszteséget eredményez; 

5. hangsúlyozza, hogy fontos támogatást és forrásokat biztosítani a hivatalos tevékenységet 

és képzéseket integráló fellépések számára, elsősorban a lányok esetében, tudásalapú és 

keresztkompetenciákra irányuló képzések révén, megkönnyítve ezáltal egy valódi európai 

polgárságtudat kialakulását is; hangsúlyozza továbbá a nem hivatalos képzés jelentőségét 

is az alulképzett és a szegénység veszélyének kitett személyek közelítésében a képzés és 

az oktatás világához; 

6. hangsúlyozza, hogy olyan felnőtteknek, és különösen nőknek is szóló képzési és 

szakképzési, valamint továbbképzési és pályaválasztási rendszereket kell biztosítani, 

amelyek elősegítik a munkaerő-piaci beilleszkedést vagy újrabeilleszkedést, csökkentve 

ezáltal a szegénység veszélyét; 

7. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség az oktatás terén azt jelenti, hogy a lányok 

és a fiúk, a nők és a férfiak egyenlő esélyeket kapnak és egyenlő elbánásban részesülnek a 

magas színvonalú oktatáshoz való hozzáférés, annak folyamata és kimenetele terén, 

valamint hogy olyan pozitív intézkedéseket vezetnek be, amelyekkel le lehet győzni a 

strukturális, kulturális és interszekcionális nemi egyenlőtlenségeket, hogy a nők és a 

lányok az oktatás révén érvényesülhessenek; emlékeztet, hogy az Európai Unióban a 

diplomások között 60% a nők aránya, de munkanélküliségi arányuk magasabb a 

férfiakénál; ezért kitart amellett, hogy a szakképzésre, a munkahelyek megőrzésére és a 

növekedés fellendítésére irányuló politikákban a nemek közötti egyenlőség dimenzióját 

figyelembe vevő tartós válaszokat kell kínálni; 

8. hangsúlyozza a tanárok képzésének fontosságát a nemi szerepek és sztereotípiák hatása és 
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megelőzése terén; hangsúlyozza, hogy meg kell vizsgálni, hogy az osztálytermekben 

milyen mértékben küzdenek a nemi sztereotípiák ellen; 

9. 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 

támogatások nyújtása révén, mint például a gyermekgondozás és idősgondozás, amely – 

egy generációkon átívelő megközelítés alkalmazása és az európai intézmények szerepének 

ösztönzése révén – lehetővé tenné a nők és férfiak számára az egész életen át tartó 

tanulásban való részvételt; 

10. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésére az 

oktatási rendszer minden szintjén szükség van, és kitart amellett, hogy harcolni kell a 

műszaki szakmákkal kapcsolatos sztereotípiák ellen, amelyek akadályozzák a lányokat a 

szakmaválasztásban; rámutat a nők képviseletének jelentőségére az oktatási intézmények 

– iskolák és egyetemek – döntéshozatalában; 

11. hangsúlyozza, hogy a nők és lányok szabadon dönthetnek tanulmányaik irányáról, 

szakmai életükről és karrierjükről; 

12. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a gyermekes nőket azért különböztetik meg a 

munkahelyeken, mert anyák, nem pedig azért, mert munkateljesítményük elmarad 

társaikétól; sürgeti a tagállamokat, hogy aktívan mozdítsák elő az anyákról mint 

munkavállalókról kialakított pozitív képet, és harcoljanak az úgynevezett „anyasági 

hátrány” jelensége ellen, melynek létezését számos kutatási tanulmány bizonyítja; 

13. olyan finanszírozási mechanizmusokat szorgalmaz, amelyek ösztönzik a nemi 

egyenlőtlenséggel jellemezhető területeken a nemek egyenlő képviseletének 

megvalósítását; kéri a Bizottságot, hogy ismertesse az olyan európai oktatási mobilitási 

programokban való részvétel nemre és korra lebontott adatait, mint az Erasmus+ , a 

Kreatív Európa és a Polgárok Európája; 

14. hangsúlyozza, hogy valamennyi tagállamban a szegénység és a társadalmi kirekesztés 

kockázata a gyermekek körében szorosan összefügg a szüleik és gondviselőik iskolai 

végzettségével, és különösen az édesanyjukéval, illetve a szülők munkaerő-piaci 

helyzetével, szociális körülményeivel, valamint a tagállamok által nyújtott 

családtámogatási szolgáltatásokkal; rámutat arra, hogy az oktatás hiánya az egyik fő 

kockázati tényező a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés tekintetében; 

megjegyzi, hogy a családi tényezők, mint például a családi instabilitás és a család 

életstílusa, az egyedülálló szülői lét, a rossz életkörülmények, a fizikai és mentális 

egészségügyi problémák és a családon belüli erőszak ezen túlmenően növelné annak a 

valószínűségét, hogy a fiatalok idejekorán abbahagyják az oktatási és képzésben való 

részvételt; 

15. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szegénység elleni küzdelem érdekében, 

valamint a hagyományosan a férfiak által dominált területeken – például a tudomány, a 

technológia, a műszaki tudományok, a matematika és a vállalkozások területén – a nők 

képviseletének növelése céljából ruházzanak be a formális és nem formális oktatásba és az 

egész életen át tartó tanulásba, pozitív női példaképekkel és szakmai mentorálási 

hálózatokkal, ezzel legyőzve a nemi sztereotípiákat és előítéleteket; 
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16. hangsúlyozza, hogy a szegénység hatással lehet a fiúk és a lányok tudatos vagy tudat alatti 

szakmaválasztására, mert bevezet egy mesterséges tényezőt, a „gazdasági hasznosságot”; 

emlékeztet ezért a pedagóguscsapatok családok melletti tanácsadó szerepének 

fontosságára abban, hogy a fiúk és a lányok valamennyi képességüket teljes mértékben ki 

tudják használni a képzésük révén; Véleménytervezet Módosítás 

17. elismeri a sport fontosságát az oktatás és az értékek közvetítése terén, azon előítéletek és 

sztereotípiák felszámolása érdekében, amelyek akadályozzák a nőket és a férfiakat abban, 

hogy saját elvárásaiknak és egyéni képességeiknek megfelelően fejlődjenek; 

18. kéri a tagállamokat, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt mindkét nem minőségi 

testnevelésének jelentőségére, és javasolja, hogy dolgozzanak ki a kérdés kezeléséhez 

szükséges stratégiákat; 

19. felhívja a figyelmet a sporton keresztüli nevelés fontosságára és a sport azon szerepére, 

hogy segíteni tud a társadalmilag hátrányos helyzetű fiatalok jó útra terelésében, és kéri a 

tagállamokat és a sportszervezeteket, hogy alkalmazzanak egyenlőségi politikákat a 

különféle sporteseményeken; 

20. emlékeztet különösen a migráns és menekült gyermekek – fiúk és lányok – oktatáshoz 

való hozzáféréshez való jogára, amely jog az európai társadalmak egyik prioritása; ezért 

hangsúlyozza, hogy az elhúzódó migránsválság fényében a migránsok oktatása terén mind 

európai, mind tagállami szinten sürgős intézkedésekre van szükség; hangsúlyozza, hogy 

az oktatás kulcsfontosságú az integrálódás szempontjából, és amennyiben a tagállami 

oktatási rendszerek nem tudnak megfelelni e kihívásnak, az további kulturális 

szegregációt eredményezhet és mélyítheti a társadalmi különbségeket; rámutat, hogy a 

minőségi oktatáshoz, a nyelvi mediációhoz és a pszichológiai segítségnyújtáshoz való 

hozzáférést a menekülttáborokban és a célvárosokban sem akadályozhatják a 

menekültstátusz elismeréséhez kapcsolódó bürokratikus vagy adminisztratív kérdések; 

21. emlékeztet arra, hogy a migráns nők és gyermekek alkotják az egyik legsebezhetőbb 

csoportot, hiszen rendkívüli módon ki vannak téve a gazdasági és társadalmi kirekesztés 

veszélyének, mivel korlátozott mértékben férnek csak hozzá az alapvető egészségügyi 

ellátáshoz és a megfelelő lakhatáshoz; 

22. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fiúk és a férfiak aktívan elköteleződjenek a 

nemek közötti egyenlőség kérdésében, és hogy a nemek egyenlőségével foglalkozó 

hivatalos és nem hivatalos oktatásban, valamint élethosszig tartó tanulási programokban 

fiúk és férfiak is vegyenek részt, hogy meg lehessen szüntetni a női szegénységet 

súlyosbító társadalmi kirekesztést és megkülönböztetést; 

23. hangsúlyozza, hogy a nemek közti egyenlőség és a szegényég metszetével foglakozó 

oktatáspolitikáknak különös hangsúlyt kell fektetniük a többszörös megkülönböztetéssel 

szembesülő nők és csoportok helyzetére; 

24. rámutat, hogy a lányokhoz képest a fiúknál majdnem kétszeres a valószínűsége annak, 

hogy alacsony képesítéssel vagy képesítés nélkül hagyják el az iskolát, de úgy tűnik, hogy 

a társadalmi-gazdasági háttér jobb előrejelzője az iskolai teljesítménynek és 

végzettségnek, mint kizárólag a nemi hovatartozás, ezért a társadalmi és gazdasági 

kihívásokra kell összpontosítani a minőségi oktatási lehetőségek mindenki számára 



 

AD\1084236HU.doc 7/8 PE569.689v02-00 

 HU 

történő biztosítása során, és kéri, hogy hozzanak létre egy megfelelő pedagógiai keretet e 

különbség felszámolására; 

25. hangsúlyozza az egész életen át tartó képzés szerepét abban, hogy lehetőséget biztosít az 

iskolát túl korán elhagyó, vagy olyan alapképzést elkezdő felnőttek számára, amely nem 

felel meg képességeiknek vagy ambícióiknak; 

26. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák és ösztönözzék a fiataloknak és 

felnőtteknek szóló szakképzési programokhoz való hozzáférést; rámutat, hogy az Európai 

Szociális Alap fontos szerepet játszik a képzési politikák révén történő munkaerő-piaci 

beilleszkedésben, és kéri a tagállamokat és a helyi hatóságokat az alap használatának 

előmozdítására; 

27. hangsúlyozza az önkéntes szervezetek és a szolgáltatási ágazat által e téren betöltött 

szerepet, és sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák azok tevékenységét; emlékeztet a 

nők nagyarányú részvételére az önkéntes munkákban az oktatás terén és egyéb 

területeken, a menekült és nehéz helyzetben levő gyermekeknek nyújtott oktatási 

szolgáltatások támogatásában és megerősítésében is; 

28. emlékeztet, hogy a 2008-as pénzügyi válság fékezte a nők munkaerő-piaci részvételét és 

integrációját az ugyanolyan végzettségű férfiakéhoz képest; kéri a Bizottságot, hogy 

hozzon korrekciós intézkedéseket az egyenlőség biztosítására a szakmai előmenetel terén, 

elkerülve a nők elszegényedését és karrierjük lelassulását. kéri, hogy a nők részvételének 

fokozása és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a különféle szakmákban hozzanak 

létre speciális kísérő intézkedéseket annak érdekében, hogy a nők kumulálhassák munka- 

és tanulási terhelésüket és megoszthassák a családi terheket házastársukkal; 

29. hangsúlyozza, hogy a lányok iskolai életben való részvétele elengedhetetlen feltétele az 

iskolaelhagyás elleni küzdelemnek, mivel a lányok az életükben vagy mások életében való 

pozitív változások elindításának lehetőségében való részvétel révén szereznek önbizalmat. 

A lányok részvétele továbbá hozzájárulhat az arról való közvélekedés megváltoztatásához 

is, hogy a lányok mire képesek, és lehetővé teszi, hogy polgárként és a társadalom jogok 

védelmében aktív tagjaiként tekintsünk rájuk. 
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