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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

A. der henviser til, at EU har en vigtig støttefunktion i forbindelse med at fastsætte fælles 

mål og fremme udvekslingen af god praksis baseret på artikel 165 og 167 i TEUF, 

selvom beslutningen om at forbedre kvaliteten af uddannelser påhviler 

medlemsstaterne; 

B. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er et grundlæggende princip i Den 

Europæiske Union som fastsat i traktaterne og bør afspejles i alle EU's politikker, ikke 

mindst inden for uddannelse og kultur; 

C. der henviser til, at uddannelse er en unik mulighed for at styrke pigers og kvinders 

stilling og bekæmpe alle former for forskelsbehandling og stereotyper, men at dette 

potentiale ikke er blevet udnyttet fuldt ud i EU; der henviser til, at Eurostat-data fra 

2014 viser, at flere kvinder end mænd (henholdsvis 42,3 % mod 33,6 %) fortsætter på 

videregående uddannelser, men at mange kvinder vælger humaniora frem for 

videnskabelige områder; der henviser til, at kun 9,6 % af de kvindelige studerende på 

videregående uddannelser tager en IKT-relateret uddannelse i forhold til 30,6 % af de 

mandlige studerende; der henviser til, at kønsstereotyper inden for uddannelse kan have 

en afgørende indvirkning på livsvalg, som får følger for arbejdsmarkedet, hvor kvinder 

står over for både horisontal og vertikal opdeling af arbejdsmarkedet; der henviser til, at 

kvinder ofte udsættes for vold, der kan udryddes gennem uddannelse; der henviser til, at 

kvinder fortsat er kraftigt underrepræsenterede i initiativer, der har til formål at fremme 

e-uddannelse og e-færdigheder yderligere, f.eks. EU's programmeringsuge, IKT for 

bedre uddannelse, Startup Europe Leaders Club og det storstilede samarbejde om 

digitale job; 

D. der henviser til, at adgang til uddannelse af høj kvalitet er afgørende for den personlige 

kompetenceudvikling og ansvarligt medborgerskab og hjælper med at udvikle forståelse 

og respekt for menneskerettigheder og fælles grundlæggende værdier, sikrer social 

samhørighed og bekæmper socioøkonomiske og kønsbestemte uligheder, 

kønsstereotyper og vold; der henviser til, at uddannelse er et virkningsfuldt redskab til 

at overvinde dybt rodfæstede kønsbaserede stereotyper og diskrimination; der henviser 

til, at der i uddannelsessystemerne ikke kun bør være fokus på arbejdsmarkedet, men 

også på de menneskelige, samfundsmæssige og kulturelle behov; der henviser til, at alle 

børn bør have adgang til uddannelse af høj kvalitet uden forskelsbehandling; der 

henviser til, at den socioøkonomiske kløft i Europa er blevet større i løbet af de sidste 

årtier, og at uligheden er tæt forbundet med beskæftigelsesmuligheder og -typer; der 

henviser til, at det er afgørende, at uddannelse modtager tilstrækkelig løbende 

finansiering, idet adgang til uddannelse er en grundlæggende menneskerettighed; der 

henviser til, at lærere spiller en central rolle i udformningen af deres elevers personlige, 

medborgerlige og sociale uddannelse, herunder for så vidt angår kønsrelaterede 

spørgsmål og sociale uligheder; 

E. der henviser til, at spareforanstaltninger og store nedskæringer i de offentlige udgifter 

generelt har reduceret budgettet for offentlig uddannelse, hvilket har haft en negativ 
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indvirkning på unge og studerende, især kvinder og piger; 

F. der henviser til, at iværksættervirksomhed ofte er forbundet med færdigheder inden for 

proaktiv forvaltning af projekter, forhandling og proaktiv adfærd; der henviser til, at 

disse færdigheder bør tilskyndes og fremmes; 

G. der henviser til, at digitaliseringen har revolutioneret og grundlæggende ændret den 

måde, hvorpå personer får adgang til og giver oplysninger, hvilket har et stort potentiale 

inden for uddannelse, herunder i form af uddannelsesmuligheder for kvinder og piger; 

der henviser til, at der er en betydelig kønsbetinget skævhed i adgangen til erhvervs- og 

uddannelsesmæssige muligheder i forhold til informations- og 

kommunikationsteknologi (IKT) og computerfærdigheder; 

H. der henviser til, at kvinder kun udgør 20 % af videnskabsfolk og kun 27 % af 

færdiguddannede ingeniører1; der henviser til, at kun 29 ud af 1 000 kvinder med en 

kandidatgrad har en bachelor i IKT (sammenlignet med 95 ud af 1000 mænd med en 

kandidatgrad), og at kun 3 % af alle kvinder med en kandidatgrad har den i IKT 

(sammenlignet med næsten 10 % af de alle mænd med en kandidatgrad), og at kun 4 ud 

af 1 000 kvinder vil komme til at arbejde i IKT-sektoren; der henviser til, at det kan 

medvirke til at styrke kvinders økonomiske position og uafhængighed, og dermed 

reducere den kønsbestemte lønforskel, hvis antallet af kvinder i IKT-sektoren, som er en 

af de højeste betalende sektorer, øges, hovedsageligt ved at få kvinder ind på 

uddannelser og universitetsuddannelser inden for IKT og naturvidenskab, teknologi, 

ingeniørvirksomhed og matematik (STEM); der henviser til, at 60 % af EU’s 

skoleelever aldrig bruger digitalt udstyr i deres klasseværelser; der henviser til, at der er 

få kvinder i beslutningstagende stillinger i videnskabs- og teknologisektorerne; der 

henviser til, at der er behov for flere kvindelige rollemodeller på traditionelt 

mandsdominerede områder; 

I. der henviser til, at livslang læring spiller en vigtig rolle i forbindelse med at øge 

kvinders konkurrenceevne og beskæftigelsesegnethed på arbejdspladsen; der henviser 

til, at kun 15 %2 af kvinder med et lavere uddannelsesniveau fortsat deltager i livslang 

læring og uddannelse; der henviser til, at dette antal skal øges, hvis kvinder skal være i 

stand til at overvinde de vanskeligheder, de støder på i forbindelse med ajourføring af 

deres kvalifikationer, så de svarer til de skiftende behov på arbejdsmarkedet; 

J. der henviser til, at uforholdsmæssig overrepræsentationen af kvinder i visse fag såsom 

lærerfaget potentielt kan have den virkning, at professionens status reduceres, og 

lønningerne sænkes; 

K. der henviser til, at de nationale myndigheder skal fremme kønsligestilling i 

uddannelsesinstitutionerne med alle de midler, der ligger inden for deres formåen, og at 

uddannelse i kønsligestilling skal finde sted på tværs af uddannelsesprogrammer og 

læseplaner; der henviser til, at de europæiske og nationale myndigheder skal sikre, at 

undervisningsmaterialerne ikke har diskriminerende indhold; 

                                                 
1 Europa-Kommissionen: Uddannelsesovervågningsrapport 2017, tilgængelig på  

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf 
2 EIGE's indeks for ligestilling mellem kønnene 2017. 
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L. der henviser til, at et stort antal piger og drenge fra fattige socioøkonomiske baggrunde 

ikke har lige adgang til uddannelse på grund af lav levestandard; 

M. der henviser til, at forældrene spiller en vigtig rolle i deres børns uddannelse og derfor 

bør være aktivt involveret i enhver indsats og politik, hvis formål er at modernisere 

uddannelse; 

N. der henviser til, at der er behov for at holde gang i skoler og uddannelsesfaciliteter i 

lokalsamfundet i alle EU's regioner som en grundlæggende forudsætning for at opnå 

god uddannelse og lige muligheder for piger; 

1. opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige muligheder for alle studerende inden for 

deres uddannelsessystemer, især for personer med en svag socioøkonomisk baggrund, 

og til at overvåge deres lige adgang til uddannelse af høj kvalitet; er af den opfattelse, at 

skoleadgang, undertiden fysisk og geografisk, er et af midlerne til at imødegå ulighed 

mellem kønnene inden for uddannelse; insisterer på, at bredere sociale faktorer bør 

tages i betragtning for at forbedre situationen for marginaliserede piger i EU; minder 

om, at et stort antal elever fra marginaliserede befolkningsgrupper forlader skolen, 

inden de har færdiggjort deres studier, og/eller uddannes i segregerede skoler; er af den 

opfattelse, at uddannelse er den eneste vej ud af fattigdom og udstødelse for 

marginaliserede børn; påpeger, at fattigdom og økonomiske problemer har stor 

indvirkning på ligestilling mellem kønnene i uddannelsessystemet, hvilket også berører 

pigers adgang til skoler og universiteter; tilskynder derfor medlemsstaterne til at tage 

initiativer målrettet mod at nedbringe direkte og indirekte uddannelsesudgifter for 

ugunstigt stillede familier; bifalder fremme af inklusiv uddannelse gennem udveksling 

af bedste praksis om integration af migrantelever og udveksling af oplysninger med det 

formål at identificere fælles værdier; 

2. påpeger, at den lave deltagelse af kvinder og piger på IKT-relaterede uddannelser og 

senere i IKT-jobs er resultatet af et komplekst samspil af kønsstereotyper, der starter 

tidligt i livet og i skolen og fortsætter på arbejdspladsen; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at bekæmpe kønsstereotyper og fremme ligestilling mellem 

kønnene på alle niveauer og typer af uddannelse, herunder i forbindelse med 

kønsbestemte studievalg og karrierer i overensstemmelse med prioriteterne i 

strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet ("ET 2020"); 

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til åbent at samarbejde inden for 

rammerne af ET 2020 om at finde løsninger og udveksle bedste praksis vedrørende 

tidlig digital uddannelse, der er inkluderende for piger, herunder e-kvalifikationer og 

kodning, og i senere stadier i forbindelse med programmer, der tager sigte på at øge 

andelen af kvinder, der beslutter at tage og færdiggøre universitetsuddannelser inden for 

naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM);  

4. understreger betydningen af at sikre digitale færdigheder og kvinders og pigers 

deltagelse i IKT-uddannelser; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lægge 

større vægt på at tilbyde uddannelsesmuligheder for piger inden for STEM- og IKT-

områder samt på at bekæmpe den kønsrelaterede digitale kløft ved at udvikle deres 

digitale færdigheder gennem integration af kodning, nye medier og teknologier i 

undervisningsplaner på alle niveauer, herunder for lærere, med henblik på at mindske 

og udrydde forskelle inden for digitale færdigheder; tilskynder medlemsstaterne til at 
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indføre alderstilpasset IKT-uddannelse i de tidlige skoleår med særligt fokus på at 

inspirere piger til at udvikle interesse for og talent på det digitale område, eftersom 

piger flytter deres fokus væk fra STEM-fagene tidligere i deres uddannelsesforløb på 

grund af kønsstereotyper vedrørende disse fag, mangel på rollemodeller og opdeling af 

aktiviteter og legetøj; opfordrer indtrængende alle medlemsstater til konsekvent at 

investere i informations-, bevidstgørelses- og uddannelseskampagner og til at forbedre 

erhvervsvejledningen for piger og drenge ved at bekæmpe stereotype opfattelser af 

kønsrollerne og kønsstereotyperne inden for erhvervsvejledning, især for så vidt angår 

naturvidenskab, ingeniørvirksomhed og nye teknologier; påpeger, at dette vil bidrage til 

at mindske kønsopdelingen på arbejdsmarkedet og styrke kvinders stilling og samtidig 

gøre det muligt at få fuld gavn af den menneskelige kapital, som findes i piger og 

kvinder i EU; 

5. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe kønsstereotyper inden for uddannelse med 

henblik på at sikre, at kvinder har de samme muligheder og den samme valgfrihed med 

hensyn til den karriere, de ønsker at forfølge; er i denne forbindelse bekymret over de 

stereotyper, der stadig eksisterer i undervisningsmaterialet i nogle medlemsstater og 

lærernes forskellige adfærdsmæssige forventninger til piger og drenge; påpeger, at det 

er nødvendigt at indarbejde princippet om kønsligestilling både i lærernes grund- og 

videreuddannelse samt i undervisningspraksisser med henblik på at fjerne alle 

hindringer for, at eleverne udnytter deres fulde potentiale uanset deres køn; opfordrer 

medlemsstaterne til ved gennemførelsen af ligestilling mellem kønnene i regionale 

uddannelsessystemers uddannelsesprogrammer og læseplaner at tage særligt hensyn til 

regionerne i den yderste periferi i betragtning af den omfattende vold mod kvinder, som 

registreres der; understreger, at uddannelsessystemer på alle niveauer skal omfatte et 

kønsaspekt og tage hensyn til behovet hos personer, der udsættes for 

forskelsbehandling; 

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at deres engagement 

vedrørende kønsligestilling rækker ud over erklæringer om principper og politiske 

hensigter og giver udslag i en betydelig intensivering af indsatsen og de investerede 

ressourcer i betragtning af, hvor vigtig uddannelse er for at skabe kulturelle 

forandringer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe alle former 

for forskelsbehandling og chikane i undervisningsmiljøer; opfordrer medlemsstaterne til 

at støtte medtagelse af objektive oplysninger om LGBTI-spørgsmål i skolernes 

undervisningsplaner; 

7. anbefaler, at medlemsstaterne og uddannelsesinstitutionerne træffer forebyggende 

foranstaltninger mod kønsbaseret vold; understreger betydningen af forebyggende 

foranstaltninger, især på højere læreanstalter, i forbindelse med at tackle tilfælde af 

seksuel chikane; 

8. fremhæver den positive indvirkning, som seksual- og samlivsundervisning har på unges 

sundhed og trivsel samt på opnåelsen af ligestilling mellem kønnene og styrkelsen af 

pigers stilling; opfordrer medlemsstaterne til i skolernes undervisningsprogram at 

medtage omfattende seksualundervisning, der bl.a. omfatter sexisme, kønsroller og 

begreberne samtykke, respekt og gensidighed; 

9. understreger betydningen af førskoleundervisning og børnepasning af høj kvalitet og 
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minder om, at de bør være tilgængelige for alle med henblik på at forbedre balancen 

mellem arbejds- og privatliv, navnlig for kvinder og mødre; minder om, at 

førskoleundervisning og børnepasning spiller en afgørende rolle med hensyn til på 

passende vis at forberede børn på grundskolen; 

10. understreger betydningen af aldersrelevant, børnevenlig uddannelse og modsætter sig 

enhver form for unødig, tidlig seksualisering af børn i daginstitutioner, børnehaver eller 

skoler; 

11. påpeger, at kvinders rolle og resultater inden for fagene historie, videnskab og andre 

områder ikke altid afspejles og repræsenteres tilstrækkeligt i læseplaner og 

uddannelsesprogrammer; understreger behovet for, at medlemsstaterne - i samarbejde 

med Kommissionen på relevante områder - tager skridt til at fremsætte og inddrage 

kvinder i uddannelsesmæssigt indhold på en mere synlig og afbalanceret måde; 

opfordrer ligeledes medlemsstaterne og Kommissionen til at tilrettelægge 

foranstaltninger, herunder kampagner, til at udbrede viden om kvinder i fagene historie, 

videnskab og andre områder med det ekstra formål at fremme kvindelige rollemodeller 

for piger og kvinder på alle uddannelsesniveauer; 

12. påpeger betydningen af, at der i skolernes undervisningsplaner og i det 

uddannelsesmæssige indhold medtages og fremmes viden om kvinders historiske 

løsrivelse og især kvinders valgret, herunder i forbindelse med symbolske årsdage 

(f.eks. 100-års dagen for kvinders valgret i Polen og Tyskland i 2018), med henblik på 

at øge kendskabet hertil, således at kvinders rettigheder fremmes inden for en 

uddannelsesmæssig ramme; 

13. mener, at iværksætterånd er en drivkraft for vækst og jobskabelse samt en måde at gøre 

økonomierne mere konkurrencedygtige og innovative, hvilket bidrager til at styrke 

kvinders stilling; 

14. minder om, at der inden for rammerne af moderniseringen af de videregående 

uddannelser i EU bør udvikles et tættere samarbejde mellem videregående 

uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre interessenter, navnlig inden for 

regional innovation, med henblik på at forbedre ligestilling mellem kønnene i 

iværksætterkarrierer; 

15. opfordrer medlemsstaterne til at øge offentlighedens kendskab til livslang læring og til 

at integrere et kønsperspektiv i forbindelse med udviklingen af relevante politikker og 

programmer med særligt fokus på kvinder, der har et lavere uddannelsesniveau, både i 

byer og landdistrikter, med henblik på at give dem muligheder for opkvalificering; 

16. opfordrer medlemsstaterne til i uddannelser at fokusere på undervisning i iværksætteri 

og finansielle forhold, frivilligt arbejde og fremmedsprogsfærdigheder og til også at 

prioritere disse færdigheder inden for erhvervsuddannelser; 

17. opfordrer medlemsstaterne og uddannelsesinstitutionerne til at sikre øget repræsentation 

af kvinder i bestyrelser på skoler, universiteter og forskningsinstitutter, hvor de er 

kraftigt underrepræsenterede, samt i skolers og studenterforeningers styrelsesorganer og 

i taskforcer, der arbejder på at gennemføre reformer af uddannelsessystemerne; 
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18. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at hjælpe uddannelsesinstitutionerne med at 

fjerne alle dokumenter og kommunikationskanaler med kønsstereotypt sprog, som 

risikerer at forværre uligheden mellem kønnene; 

19. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde eller skærpe nationale lovgivning, der skal 

imødegå den negative indflydelse fra stereotype kønsroller, som stammer fra værdier 

formidlet gennem medier og reklamer, der alt for ofte undergraver skolernes arbejde på 

disse områder; 

20. anbefaler, at Kommissionen og/eller medlemsstaterne at indfører og fremmer en 

europæisk/national pris, der har fokus på spørgsmålet om kønsligestilling i 

uddannelsesinstitutionerne, med henblik på at fremme bedste praksis. 
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