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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un dzimumu 

līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā valdības ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām un 

Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam ir apņēmušās nodrošināt, ka visi zēni un 

meitenes iegūst pilnīgu pamatizglītību; tā kā Parlaments 2015. gada maijā rīkoja 

pasākumu „Sieviešu un meiteņu iespēcināšana izglītības ceļā”; tā kā gan formālā, gan 

ikdienējā izglītība ir svarīgs līdzeklis, ar ko novērst marginalizāciju un dažādus 

diskriminācijas veidus, paverot ceļu uz grupu dialogu, atvērtību un savstarpējo izpratni un 

iespēcinot marginalizētas iedzīvotāju kopienas; 

B. tā kā viens no stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem ir samazināt to Eiropas iedzīvotāju 

skaitu, kuri dzīvo zem valstī noteiktā nabadzības sliekšņa, tādējādi līdz 2020. gadam 

vairāk nekā 20 miljoniem iedzīvotāju palīdzot izkļūt no nabadzības; 

C. tā kā viens no stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem ir panākt, lai priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas rādītājs būtu zem 10 %; 

D. tā kā viens no stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem ir nodrošināt, ka 40 % cilvēku — 

salīdzinājumā ar pašreizējo vidējo rādītāju 37,9 % — vecumā no 30 līdz 34 gadiem būtu 

saņēmuši augstskolas izglītību; tā kā sievietēm šis vidējais rādītājs pārsniedz 42,3 %, bet 

vīriešiem tas ir 33,6 %; 

E. tā kā pieaugušo izglītībā Eiropas Savienībā iesaistās vidēji 11 % cilvēku, bet stratēģijas 

„Eiropa 2020” mērķrādītājs ir 15 % un sieviešu vidū iesaistīšanās līmenis ir zemāks — 

galvenokārt tāpēc, ka šādas darbības ir grūti apvienot ar nepieciešamību līdzsvarot darba 

un ģimenes dzīves vajadzības; 

F. tā kā izglītībai dzimumu līdztiesības nolūkā jātiecas apkarot nabadzības feminizēšanos, 

pārvarot dzimumstereotipus, un jāpanāk lielāka sieviešu un meiteņu un citu dzimumu 

pārstāvība ekonomikā, sabiedrībā un politikā; 

G. tā kā dalībvalstu īstenotie taupības pasākumi un valstu darba tirgus reformas ir 

palielinājušas nabadzību, bezdarba līmeni un nedrošu un nekvalitatīvu darbvietu skaitu; tā 

kā sievietes no šiem pasākumiem un reformām ir cietušas vissmagāk; 

H. tā kā nabadzība ir svarīgs faktors attiecībā uz vienlīdzīgu izglītības pieejamību, ņemot 

vērā attiecīgās tiešās un netiešās izmaksas; 

I. tā kā ekonomikas krīze ir īpaši skārusi sievietes, palielinot viņu nabadzības risku; 

J. tā kā iebiedēšanai ir pamatīgas sekas uz panākumiem izglītībā, tā atšķirīgi psiholoģiski 

ietekmē zēnus un meitenes un atšķirīgi ietekmē arī viņu sniegumu; 

K. tā kā ienākt darba tirgū palīdz arodmācības un kvalifikācijas paaugstināšana, 

1.  uzsver, ka nolūkā saglabāt darba un privātās dzīves līdzsvaru izšķirīgi svarīga ir 

vienlīdzīga izmaksu ziņā pieejamas bērnu aprūpes pieejamība, kas atbrīvotu sievietes no 
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nepieciešamības strādāt tikai daļēja laika vai pusslodzes darbu vai atteikties no strādāšanas 

vispār, un ka brīvas, kvalitatīvas izglītības pieejamība ir būtiska nolūkā dot vienādas 

iespējas zēniem un meitenēm, tajā pašā laikā apturot nabadzības ciklus, īpaši attiecībā uz 

sievietēm; 

2. norāda, ka izglītība un kultūra ārkārtīgi palīdz apkarot un mainīt attieksmi un stereotipus, 

kā arī sievietēm un meitenēm gūt vienlīdzīgus panākumus; 

3. uzsver, ka dzimumdiskriminācija ir vēl svarīgāks faktors, kas meitenes nostāda 

neizdevīgākā pozīcijā ne tikai attiecībā uz izglītības pieejamību, bet arī uz izglītības galīgo 

mērķi, par ko jāizvirza viņu personības, spēju un pašapziņas, kā arī garīgo un fizisko 

iemaņu attīstība, pilnveidojot viņu potenciālu; 

4. uzsver, ka nekavējoties nepieciešams novērst lielo atšķirību starp sieviešu augsto izglītības 

līmeni Eiropas Savienībā un profesionālajām iespējām, kas viņām paveras pēc izglītības 

iegūšanas, jo šī atšķirība ir neizdevīga visai sabiedrībai kopumā; 

5. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt atbalstu un ieguldījumus mācību pasākumiem un iespējām 

papildus tām, ko dod formālā izglītība, it sevišķi attiecībā uz meitenēm, sniedzot tām 

iespēju apgūt vispārīgās prasmes un iegūt starpdisciplināru kvalifikāciju, lai sekmētu 

Eiropas sabiedrības attīstību; uzsver arī to, cik svarīga ir neformālā izglītība, kas izglītības 

un darba pasaulei piesaista cilvēkus ar zema līmeņa prasmēm un uz nabadzības sliekšņa; 

6. uzsver vajadzību paplašināt arodmācības, kvalifikācijas paaugstināšanu un citus mācību 

un orientācijas veidus attiecībā uz pieaugušajiem, it sevišķi sievietēm, lai uzlabotu viņu 

integrāciju vai reintegrāciju darba tirgū un tādējādi samazinātu nabadzības risku; 

7. uzsver, ka dzimumu līdztiesība izglītībā nozīmē vienādas iespējas un attieksmi pret 

meitenēm un zēniem, sievietēm un vīriešiem kvalitatīvas izglītības pieejamībā, procesā un 

rezultātu līmenī, kā arī pozitīvus pasākumus, kas ļautu pārvarēt strukturālu, kulturālu un 

starpnozaru dzimumu nevienlīdzību, lai izglītības ceļā varētu iespēcināt sievietes un 

meitenes; norāda, ka sievietēm bezdarba līmenis ir augstāks nekā vīriešiem, lai gan 

sievietes ir 60 % no visiem ES absolventiem; tāpēc uzsver, ka ir vajadzīgi ilgtspējīgi 

pasākumi, kas dzimumu vienlīdzību izvirzītu par centrālu jautājumu profesionālās 

izglītības politikā un darbvietu saglabāšanas un izaugsmes sekmēšanas politikā; 

8. uzsver, cik svarīgi ir apmācīt pasniedzējus, lai viņi apzinātos dzimumlomu un 

dzimumstereotipu ietekmi un to, cik svarīgi to novērst; uzsver, ka ir jāizpēta, kādā mērā 

izglītības procesā tiek apkaroti dzimumstereotipi; 

9. aicina dalībvalstis un Komisiju, pieņemot starppaaudžu pieeju un stiprinot Eiropas iestāžu 

nozīmi, likvidēt šķēršļus formālās un ikdienējās izglītības, kā arī mūžizglītības 

pieejamībai, uzlabojot izpratni un konsultatīvo palīdzību, nodrošinot finansiālo atbalstu, 

kā arī tādu atbalstu kā bērnu aprūpe un veco ļaužu aprūpe, lai dotu iespēju sievietēm un 

vīriešiem iesaistīties mūžizglītībā; 

10. atgādina, ka visos izglītības sistēmas līmeņos ir nepieciešams integrēt dzimumu 

līdztiesības aspektu, un uzsver vajadzību apkarot stereotipus, kas saistīti ar tehniskiem 

priekšmetiem un kas sašaurina karjeras izvēles iespējas meitenēm; norāda, cik svarīga ir 

sieviešu pārstāvība izglītības iestāžu, tostarp skolu un augstskolu, lēmumu pieņemšanā; 
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11. uzsver, ka sievietes un meitenes ir tiesīgas brīvi izvēlēties, kādu izglītību, profesionālo 

dzīvi un karjeru vēlas; 

12. pauž bažas par to, ka sievietes, kurām ir bērni, saskaras ar diskrimināciju darbā tāpēc, ka 

viņas ir mātes, nevis tāpēc, ka strādātu sliktāk nekā kolēģi; mudina dalībvalstis aktīvi 

popularizēt mātes kā darba ņēmējas pozitīvu tēlu un cīnīties pret māšu diskrimināciju, 

kuras esamību pierāda dažādi pētījumi; 

13. aicina ieviest finansēšanas mehānismus, kas motivētu vienlīdzīgas pārstāvības 

nodrošināšanu jomās, kurās pastāv dzimumu disproporcija, un uzsver, ka nepieciešami 

pēc dzimuma sadalīti dati, lai varētu labāk izprast meiteņu, zēnu, vīriešu un sieviešu 

situāciju un līdz ar to efektīvāk reaģēt uz disproporciju; aicina Komisiju sniegt pārskatu pa 

dzimumiem un vecuma grupām par dalību Eiropas izglītības mobilitātes programmās, 

piemēram, „Erasmus+”, „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem”; 

14. uzsver, ka visās dalībvalstīs bērnu nabadzības un sociālās atstumtības risks ir cieši saistīts 

ar vecāku un aprūpētāju, jo sevišķi mātes, izglītības līmeni, kā arī vecāku situāciju darba 

tirgū, viņu sociālo stāvokli un valsts piedāvātajiem ģimenes atbalsta pakalpojumiem; 

norāda, ka izglītības trūkums ir būtisks bērnu nabadzības un sociālās atstumtības riska 

faktors; norāda, ka vairāki ar ģimeni saistīti faktori, piemēram, ģimenes nestabilitāte un 

dzīvesveids, vientuļā vecāka statuss, slikti dzīves apstākļi, fiziskās un garīgās veselības 

problēmas un vardarbība ģimenē, var palielināt izglītības un mācību priekšlaicīgas 

pārtraukšanas risku jauniešu vidū; 

15. aicina Komisiju un dalībvalstis ieguldīt formālajā un ikdienējā izglītībā un mūžizglītībā, 

lai cīnītos pret nabadzību un palielinātu sieviešu pārstāvību jomās, kur tradicionāli 

dominējuši vīrieši, piemēram, zinātnē, tehnikā, inženierijā, matemātikā un 

uzņēmējdarbībā, un tas prasa pozitīvus sieviešu piemērus un kolēģu mentoru tīklus, kas 

ļautu pārvarēt dzimumstereotipus un aizspriedumus; 

16. norāda, ka nabadzība var gan apzināti, gan neapzināti ietekmēt zēnu un meiteņu izglītības 

izvēli, par svarīgu apsvērumu padarot naudu; tāpēc uzsver, cik svarīgi ir padomi ģimenēm, 

kurus sniedz izglītības iestāžu konsultatīvie darbinieki, kas, palīdzot izdarīt pareizo 

izglītības izvēli, ļauj zēniem un meitenēm izmantot visu savu potenciālu; 

17. norāda, cik svarīgs ir sports, kas kalpo par rakstura attīstības līdzekli un veidu, kā iemācīt 

vērtības, kuras palīdz pārvarēt aizspriedumus un stereotipus, kas sievietēm un vīriešiem 

liedz attīstīties atbilstoši savām vēlmēm un individuālajām spējām; 

18. aicina dalībvalstis lielāku uzsvaru likt uz labu fizisko audzināšanu abiem dzimumiem un 

rosina izstrādāt šā mērķa sasniegšanai vajadzīgās stratēģijas; 

19. norāda, cik svarīgs ir sports kā izglītošanas veids un cik ļoti sports varētu palīdzēt sociāli 

neaizsargātiem jauniešiem atgriezties uz pareizā ceļa, un aicina dalībvalstis un sporta 

organizācijas sacensībās popularizēt godīgumu; 

20. it sevišķi atgādina par migrantu un bēgļu bērnu — gan zēnu, gan meiteņu — tiesībām uz 

izglītības pieejamību: tā ir viena no Eiropas sabiedrības prioritātēm; tāpēc uzsver, ka, 

ņemot vērā ilgstošo migrācijas krīzi, gan ES, gan valstu līmenī būtu jāveic steidzami 

pasākumi migrantu izglītības jomā; uzsver, ka izglītība ir svarīgs integrācijas un 
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nodarbināmības faktors un ka valstu izglītības sistēmu nesagatavotība šim izaicinājumam 

var palielināt kulturālo segregāciju un sociālās plaisas; norāda, ka izglītības pieejamību 

gan bēgļu nometnēs, gan uzņēmējās pašvaldībās, kura atbilstu attiecīgajiem kvalitātes 

standartiem un kuru papildinātu ar valodām saistīts un psiholoģisks atbalsts, nedrīkst 

apdraudēt birokrātiskas un administratīvas problēmas, kas saistītas ar bēgļa statusa 

atzīšanu; 

21. atgādina, ka migrantes sievietes un bērni ir vienas no visneaizsargātākajām grupām, kas 

pakļautas lielam ekonomiskās un sociālās atstumtības riskam, ko rada mazāka veselības 

aprūpes pamatpakalpojumu un pienācīgu mājokļu pieejamība; 

22. uzsver to, cik svarīgi ir dzimumu līdztiesības jautājumā aktīvi iesaistīties vīriešiem un 

zēniem, un ka arī formālās un ikdienējās izglītības un mūžizglītības programmās dzimumu 

līdztiesības jomā ir jāiesaista zēni un vīrieši, lai palīdzētu pārvarēt sociālo atstumtību un 

diskrimināciju, kas palielina sieviešu nabadzību; 

23. uzsver, ka jebkādā izglītības politikā, ko ievieš, lai risinātu dzimumu līdztiesības un 

nabadzības saiknes problēmu, ir tieši un īpaši jāpievēršas sievietēm un grupām, kas 

saskaras ar vairākiemeslu diskrimināciju; 

24. norāda, ka zēniem varbūtība, ka viņi mācības izbeigs ar zemu kvalifikāciju vai vispār bez 

tās, salīdzinājumā ar meitenēm ir divkārt lielāka, taču sociālekonomiskā izcelsme un 

statuss, šķiet, ir labāks izglītības stāvokļa un panākumu prediktors nekā dzimums vien, 

tāpēc nepieciešams pievērsties sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem ceļā uz 

kvalitatīvu izglītības iespēju nodrošināšanu visiem, un prasa sniegt attiecīgu izglītības 

atbalstu, lai šo disproporciju novērstu; 

25. uzsver, cik svarīga ir mūžizglītība, kas paver jaunas iespējas pieaugušajiem, kuriem nācies 

pamest mācības priekšlaicīgi vai kuru sākotnējās izglītības izvēles liegušas izmantot viņu 

potenciālu vai īstenot viņu sapņus; 

26. aicina Komisiju un dalībvalstis garantēt profesionālās apmācības programmu pieejamību 

jauniešiem un pieaugušajiem un popularizēt šīs programmas; norāda, ka svarīga loma ir 

Eiropas Sociālajam fondam, kas palīdz cilvēkiem atrast darbu, finansējot apmācības 

politiku, un aicina dalībvalstis un vietējās iestādes veicināt fonda izmantošanu; 

27. uzsver brīvprātīgo organizāciju un terciārā sektora devumu šajā jomā un mudina 

dalībvalstis atbalstīt to centienus; atgādina, cik ļoti daudz sieviešu iesaistās brīvprātīgos 

izglītības un citos pasākumos, kā arī atbalsta un uzlabo izglītības iespējas, piemēram, 

bēgļiem un trūcīgiem bērniem; 

28. norāda, ka 2008. gada finanšu krīze apturēja sieviešu virzību uz priekšu darba tirgū un 

piekļuvi tam: tagad viņas ir sliktākā pozīcijā nekā vīrieši ar tādu pašu kvalifikāciju; aicina 

Komisiju rīkoties, lai nodrošinātu vienlīdzīgas karjeras iespējas un tādējādi novērstu to, ka 

sieviešu karjeras izaugsme ir lēnāka un viņas nonāk nabadzībā; lai palielinātu sieviešu 

skaitu visās darba tirgus jomās un nodrošinātu vienādas iespējas, prasa ieviest īpašus 

atbalsta pasākumus, kas ļautu sievietēm apvienot darbu un mācības, tajā pašā laikā dalot 

ģimenes pienākumus ar savu laulāto; 

29. uzskata, ka centieniem novērst priekšlaicīgu mācību izbeigšanu priekšnosacījums ir 
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meiteņu dalība skolas dzīvē, ņemot vērā to, ka meitenes pašpaļāvību iegūst tad, ja viņām 

tiek dota iespēja aktīvi mainīt savu un citu dzīvi uz labu; norāda, ka meiteņu iesaiste var 

palīdzēt arī mainīt sabiedrības priekšstatus par to, ko viņas spēj, un nodrošināt, ka 

individuālo tiesību sargāšanas sakarā viņas tiek uztvertas kā pilsones un aktīvas 

sabiedrības locekles. 
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