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JAVASLATOK 

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

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

javaslatokat: 

A. mivel az oktatás minőségének javítására irányuló döntés ugyan a tagállamok hatásköre, 

az Uniónak az EUMSZ 165. és 167. cikke értelmében kulcsfontosságú támogatói 

szerepe van a közös célok kitűzésében és a bevált gyakorlatok cseréjének 

előmozdításában; 

B. mivel a nemek közötti egyenlőség az Európai Unió alapvető elve, amelyet a 

Szerződések rögzítenek, és az összes uniós szakpolitikában, nem utolsósorban az 

oktatás és a kultúra területén is tükröződnie kell; 

C. mivel az oktatás egyedülálló lehetőséget kínál a lányok és nők szerepvállalásának 

növelésére, illetve a hátrányos megkülönböztetés és sztereotípiák valamennyi 

formájának kezelésére, a benne rejlő potenciált azonban az Európai Unió még nem 

aknázta ki teljességgel; mivel az Eurostat 2014. évi adatai szerint több nő (42,3%) 

folytat felsőfokú tanulmányokat mint férfi (33,6%), de a nők nagyobb számban vannak 

jelen humán, mint tudományos területeken; mivel a felsőfokú oktatásban részt vevő női 

hallgatók mindössze 9,6%-a tanul ikt-hoz kapcsolódó szakmát, szemben a férfiak 

30,6%-ával; mivel a nemi sztereotípiák hatása az oktatásra és a képzésre meg 

meghatározhatja az életünket alakító választásokat, amelyek hatással vannak a 

munkaerőpiacra, ahol a nők továbbra is horizontális és vertikális szegregációval 

szembesülnek; mivel a nők gyakran szembesülnek erőszakkal, amelyet az oktatás 

felszámolhat; mivel a nők még mindig meglehetősen alulreprezentáltak az e-oktatás és 

az e-készségek további előmozdítását célzó olyan kezdeményezésekben, mint az 

európai programozási hét, az „Ikt a jobb oktatásért”, „Startup Europe Leaders Club” és 

a digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíció; 

D. mivel a magas színvonalú oktatás szerepe alapvető az egyéni kiteljesedés, a felelős 

állampolgárság, az emberi jogok és a közös alapértékek megértésének és tiszteletben 

tartásának segítése, a társadalmi kohézió biztosítása, valamint a társadalmi-gazdasági és 

nemi egyenlőtlenségek, a nemi sztereotípiák és erőszak elleni küzdelem szempontjából; 

mivel az oktatás erőteljes eszköz a mélyen gyökerező nemi sztereotípiák és 

megkülönböztetés leküzdésére; mivel az oktatási rendszereknek nem csak a 

munkaerőpiacra, hanem az emberi, társadalmi és kulturális szükségletekre is 

összpontosítaniuk kell; mivel megkülönböztetés nélkül minden gyermeknek magas 

színvonalú oktatásban kell részesülnie; mivel Európában az elmúlt néhány évtizedben 

megnőtt a társadalmi-gazdasági szakadék, és mivel az egyenlőtlenség szorosan 

összefonódik a foglalkoztatási lehetőségekkel és típusokkal;  mivel elengedhetetlen, 

hogy az oktatás, amely alapvető emberi jog, folyamatosan megfelelő finanszírozást 

kapjon; mivel a tanárok kulcsszerepet játszanak a tanulók személyes, állampolgári és 

társadalmi oktatásának alakításában, beleértve a nemek közötti egyenlőség és a 

társadalmi egyenlőtlenségek kérdését is; 

E. mivel a megszorító intézkedések és a közkiadások szigorú csökkentése általában véve 

csökkentette a közoktatás költségvetését, kedvezőtlenül érintve a fiatalokat és a 
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diákokat, különösen a nőket és a lányokat; 

F. mivel a vállalkozói készséget gyakran a proaktív projektirányítással, a tárgyalással és a 

proaktivitással kapcsolatos készségekkel társítják; mivel ezeket a készségeket 

ösztönözni és támogatni kell 

G. mivel a digitalizáció forradalmasította és alapjaiban megváltoztatta az emberek 

információkhoz való hozzáférését és azok biztosítását, valamint nagy potenciállal 

rendelkezik az oktatás terén, beleértve a nők és lányok oktatási lehetőségeit is; mivel az 

információs és kommunikációs technológiák (ikt) és a digitális készségek tekintetében 

továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak a nemek között a szakmai és oktatási 

lehetőségekhez való hozzáférésben; 

H. mivel a tudomány területén dolgozó szakembereknek csupán 20 %-a, a mérnöki 

diplomát szerzőknek1pedig mindössze 27 %-a nő; mivel 1000 női diplomás közül 

mindössze 29 nő, míg 1000 férfi diplomás közül 95 rendelkezik alapfokú diplomával az 

ikt terén, és az összes női diplomás csak 3%-ának van végzettsége e területen (szemben 

a férfi diplomások majdnem 10%-ával), és mivel 1000 nő közül csak 4 helyezkedik el 

az ikt-ágazatban; mivel a nők számának növelése az ikt területén – amely az egyik 

legjobban fizető ágazat – elsősorban az ikt és a természettudományok, a technológia, a 

műszaki tudományok és a matematika (TTMM) tanulásába, valamint az egyetemi 

tanulmányokba való bevonásuk révén hozzájárulhat pénzügyi helyzetük stabilizálásához 

és függetlenségükhöz, ezáltal csökkentve a nemek közötti bérszakadék egészét; mivel 

az uniós diákok 60%-a soha nem használ digitális eszközt az osztályteremben; mivel 

kevés nő van döntéshozatali pozícióban a tudomány és a technológia terén; mivel több 

női példakép kell a hagyományosan férfiak által uralt területeken; 

I. mivel az egész életen át tartó tanulás fontos szerepet játszik a nők versenyképességének 

és foglalkoztathatóságának munkahelyeken való növelésében ; mivel az alacsonyabb 

iskolai végzettséggel rendelkező nők csupán 15%-a2 vesz részt az egész életen át tartó 

oktatásban és képzésben;  mivel ezt az arányt növelni kell, ha a nők le akarják győzni a 

nehézségeket, amelyekkel akkor szembesülnek, mikor a változó munkaerőpiaci 

igényeknek való megfelelés érdekében fejlesztik készségeiket; 

J. mivel az, hogy egyes szakmákban – mint például az oktatásban – aránytalanul magas a 

nők száma, potenciálisan azzal a hatással járhat, hogy csökken a szakma presztízse és 

csökkennek a bérek; 

K. mivel a nemzeti hatóságoknak minden rendelkezésükre álló eszközzel elő kell 

segíteniük a nemek közötti egyenlőséget az oktatási intézményekben, és mivel a nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos oktatásnak szerepelnie kell az iskolai tantervekben és 

tananyagokban; mivel az európai és nemzeti hatóságoknak gondoskodni kell arról, hogy 

az oktatási anyagokban ne szerepeljenek diszkriminatív tartalmak; 

L. mivel a hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező lányok és fiúk jelentős 

része az alacsony életszínvonal miatt nem fér hozzá az egyenlő oktatáshoz; 

                                                 
1 Európai Bizottság: Oktatási és Képzési Figyelő (2017), amely az alábbi hivatkozáson érhető el 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf 
2 az EIGE nemek közötti egyenlőségre vonatkozó mutatója, 2017. 
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M. mivel a szülők fontos szerepet játszanak gyermekeik oktatásában, ezért aktívan be kell 

őket vonni az oktatás modernizálását célzó valamennyi erőfeszítésbe és szakpolitikába; 

N. mivel az EU valamennyi régiójában szükséges az iskolák és képzési létesítmények – 

amelyek a lányok számára a jó oktatás és az esélyegyenlőség nélkülözhetetlen alapját 

jelentik – helyi közösség számára történő fenntartása; 

1. ösztönzi a tagállamokat, hogy oktatási rendszereikben biztosítsák az esélyegyenlőséget 

minden hallgató között, különös tekintettel a társadalmi-gazdasági szempontból 

hátrányos helyzetben lévőkre, és kövessék nyomon a jó minőségű oktatáshoz való 

egyenlő hozzáférésüket; úgy véli, hogy az iskolához való – néha fizikai és földrajzi – 

hozzáférés az egyik hatékony módja a nemek közötti egyenlőtlenségek kezelésének az 

oktatásban; ragaszkodik ahhoz, hogy több társadalmi tényezőt vegyenek figyelembe az 

EU-ban a társadalom peremére szorult lányok helyzetének javítása érdekében; 

emlékeztet arra, hogy a társadalom peremére szorult lakosságból származó tanulók nagy 

része tanulmányai befejezése előtt elhagyja az iskolát, és/vagy szegregált iskolákban 

oktatják őket; úgy véli, hogy az oktatás az egyetlen mód arra, hogy a perifériára szorult 

gyermekek kikerüljenek a szegénységből és a kirekesztettségből; rámutat arra, hogy a 

szegénység és a gazdasági nehézségek erőteljes hatással vannak a nemek közötti 

egyenlőségre az oktatás területén, és túlzott mértékben befolyásolják a lányok 

hozzáférését a közoktatáshoz és az egyetemi tanulmányokhoz; ezért ösztönzi azokat a 

tagállami kezdeményezéseket, amelyek a segítségre szoruló családok közvetlen vagy 

közvetett oktatási költségeinek csökkentését célozzák; örömmel üdvözli az inkluzív 

oktatásnak a migráns tanulók integrációjával kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjén és 

a közös értékek azonosítását szolgáló információcserén keresztül megvalósuló 

támogatását; 

2. rámutat, hogy a nők és lányok ikt-val kapcsolatos oktatásban és később 

foglalkoztatásban való alacsony részvétele a nemi sztereotipizálás összetett 

kölcsönhatásának tudható be, amely már korai életszakaszban és az oktatás korai 

fázisában megkezdődik, és folytatódik a munkahelyeken is; ösztönzi a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy küzdjenek a nemi sztereotípiák ellen és mozdítsák elő a nemek 

közötti egyenlőséget az oktatás valamennyi szintjén és típusánál, többek között a nemi 

alapon történő tantárgy- és pályaválasztással kapcsolatban, az oktatás és a képzés terén 

folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerében (Oktatás és képzés 2020) 

meghatározott prioritásokkal összhangban; 

3. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Oktatás és képzés 2020 

keretrendszerén belül nyíltan működjenek együtt a korai digitális oktatással kapcsolatos, 

a lányokat is befogadó megoldások megtalálásával és a bevált gyakorlatok 

megosztásával kapcsolatban, beleértve az e-készségeket és a programozást, valamint a 

későbbi szakaszokban olyan programokkal kapcsolatban, amelyek célja azon nők 

arányának növelése, akik a TTMM területén folytatnak tanulmányokat és szereznek 

diplomát;  

4. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a digitális jártasságot és a nők és lányok ikt-

oktatásban és -képzésben való részvételét; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt a lányoknak szóló oktatási és képzési lehetőségek 

biztosítására a TTMM és ikt területén, valamint a nemek közötti digitális szakadék 
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kezelésére, fejlesztve többek között a tanárok körében digitális készségeiket a 

programozás, az új médiumok és technológiák tantervbe való beépítésével a digitális 

szakadék csökkentése és felszámolása érdekében; ösztönzi a tagállamokat, hogy már az 

iskola korai szakaszában vezessenek be az életkornak megfelelő ikt-oktatást, különös 

hangsúlyt helyezve arra, hogy a lányokban érdeklődést és tehetséget fejlesszenek ki a 

digitális terület iránt, mivel a lányok tanulmányaik korai szakaszától tartózkodnak a 

TTMM-tantárgyaktól az e tantárgyakat övező nemi sztereotípiák, a szerepminták 

hiánya, valamint a tevékenységek és játékok terén megmutatkozó szegregáció miatt; 

sürget valamennyi tagállamot, hogy következetesen ruházzanak be tájékoztató, 

figyelemfelhívó és oktatási kampányokba, és javítsák a lányok és a fiúk részére 

biztosított pályaválasztási tanácsadást, amelynek során foglalkoznak a nemi szerepekkel 

kapcsolatos sztereotípiákkal, valamint a nemi sztereotípiákkal a pályaorientáció során, 

nem utolsósorban a tudomány, a mérnöki pályák és az új technológiák területén; 

rámutat arra, hogy a fenti intézkedés csökkentené a nemek közötti szegregációt a 

munkaerőpiacon és erősítené a nők helyzetét, miközben lehetővé tenné a lányok és a 

nők által az EU-ban képviselt humántőke teljes mértékű kiaknázását; 

5. felhívja a tagállamokat, hogy küzdjenek a nemi sztereotípiák ellen az oktatásban, hogy 

biztosítható legyen, hogy a nők ugyanolyan lehetőségekkel és döntési szabadsággal 

rendelkeznek az általuk választott hivatást illetően; ezzel összefüggésben aggódik az 

egyes tagállamok tananyagaiban továbbra is meglévő sztereotípiák és a tanárok 

lányokkal és fiúkkal szembeni eltérő magatartásbeli elvárásai miatt; rámutat arra, hogy 

be kell építeni a nemek közötti egyenlőség elvét mind a tanárképzésbe, mind a 

továbbképzésbe, valamint a tanítási gyakorlatokba,hogy elháruljon minden olyan 

akadály, amely megakadályozza a diákokat abban, hogy nemüktől függetlenül teljes 

mértékben kibontakoztathassák képességeiket; felszólítja a tagállamokat, hogy – a 

nemek közötti egyenlőségnek a regionális oktatási rendszerek tantervébe és 

tananyagaiba történő beillesztése során – fordítsanak különös figyelmet a legkülső 

régiókra, szem előtt tartva a nők elleni erőszak ott regisztrált magas arányát; 

hangsúlyozza, hogy az oktatási rendszereknek minden szinten tartalmazniuk kell a nemi 

dimenziót, és figyelembe kell venniük azok szükségleteit, akiket hátrányosan 

megkülönböztetnek; 

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a nemek közötti 

egyenlőség iránti elkötelezettség ne maradjon meg az elvek kinyilvánításának és a 

politikai szándék szintjén, és nyilvánuljon meg a befektetett erőfeszítések és erőforrások 

lényeges növelésében, szem előtt tartva az oktatás kulturális változásra gyakorolt fontos 

szerepét; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy küzdjenek a megkülönböztetés 

és zaklatás minden formája ellen az oktatási létesítményekben; felszólítja a 

tagállamokat, hogy támogassák az LMBTI kérdésekre vonatkozó objektív tájékoztatás 

beépítését az iskolai tantervekbe; 

7. ajánlja, hogy a tagállamok és az oktatási intézmények hozzanak megelőző 

intézkedéseket a nemi alapú erőszak ellen; rámutat a megelőző intézkedések 

fontosságára – különösen a felsőoktatási intézményekben – a szexuális zaklatás 

eseteinek kezelésében; 

8. hangsúlyozza, hogy a szexuális és a kapcsolati oktatás pozitív hatással van a fiatalok 

egészségére és jólétére, valamint a nemek közötti egyenlőség elérésére, illetve a lányok 
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és nők szerepének erősítésére; felhívja a tagállamokat, hogy az iskolai tantervekbe 

foglalják bele az átfogó szexuális oktatást, amely többek között a szexizmussal, a nemi 

szerepekkel, valamint a beleegyezés, a tisztelet és a kölcsönösség fogalmaival 

foglalkozik; 

9. hangsúlyozza a magas színvonalú, iskola előtti nevelés és gondozás jelentőségét, és 

emlékeztet arra, hogy ezeknek mindenki számára általánosan hozzáférhetőnek kell 

ennek lenniük a munka és a magánélet közötti egyensúly javítása érdekében, különösen 

a nők és az anyák esetében; emlékeztet, hogy az iskola előtti nevelés és gondozás 

alapvető szerepet játszik a gyermekek általános iskolára való megfelelő felkészítésében; 

10. hangsúlyozza az életkornak megfelelő, gyermekbarát oktatás fontosságát, és ellenzi a 

gyermekek napközi gondozási központokban, óvodákban vagy általános iskolákban 

való indokolatlan, korai szexualizálást; 

11. rámutat arra, hogy a történelemben, a tudományban és más területeken a nők szerepe és 

eredményei nem mindig tükröződnek és jelennek meg kellőképpen az oktatási 

tantervekben és programokban; kiemeli, hogy a tagállamoknak a Bizottsággal 

együttműködésben kell fellépniük a kapcsolódó területeken, hogy láthatóbb és 

kiegyensúlyozottabb módon mutassák be a nőket és vonják be őket az oktatási 

tartalmakba; felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy szervezzenek fellépéseket, 

többek között kampányokat, a történelemben, a tudományban és más területeken fontos 

szerepet játszó nőkről szóló ismeretek terjesztése érdekében, valamint azzal a céllal is, 

hogy a lányok és nők körében az oktatás minden szintjén támogassák a női 

példaképeket;  

12. rámutat annak fontosságára, hogy az iskolai tanterveken és az oktatási tartalmon belül a 

női emancipáció történetéről, és különösen a nők választójogáról és a szimbolikus 

évfordulókról (például a nők választójoga elnyerésének 100. évfordulója 

Lengyelországban és Németországban 2018-ban) szóló ismereteket is figyelembe 

vegyék és támogassák a tudatosság fokozása érdekében, hogy felhívják a figyelmet a 

nők oktatási kereten belüli jogainak előmozdítására; 

13. úgy véli, hogy a vállalkozói készség a növekedés és a munkahelyteremtés motorja, és a 

gazdaság versenyképesebbé és innovatívabbá tételének is egy módja, ami elősegíti a 

nők szerepének erősítését; 

14. emlékeztet arra, hogy az uniós felsőoktatás korszerűsítésének keretében szorosabb 

együttműködés kialakítására van szükség a felsőoktatási intézmények, a vállalatok és 

más érdekelt felek között különösen a regionális innováció terén a nemek közötti 

egyenlőség javítása érdekében vállalkozói életpályák keretében; 

15. ösztönzi a tagállamokat, hogy növeljék a közvélemény tudatosságát az egész életen át 

tartó tanulásról, és a nemek közötti egyenlőség szempontját integrálják a vonatkozó 

szakpolitikák és programok kidolgozásába, különösen az alacsonyabb iskolai 

végzettséggel rendelkező nőkre összpontosítva – mind a városi, mind a vidéki 

területeken –, hogy továbbképzési lehetőségeket biztosítsanak számukra; 

16. felhívja a tagállamokat, hogy az oktatásban összpontosítsanak a vállalkozói és pénzügyi 

oktatásra, az önkéntességre és az idegennyelv-tudásra, valamint részesítsék előnyben 
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ezeket a képességeket a szakképzési programokban is; 

17. ösztönzi a tagállamokat és az oktatási intézményeket, hogy biztosítsák a nők nagyobb 

képviseletét az iskolák, egyetemek és kutatóintézetek vezetőtestületében, ahol 

jelentősen alulreprezentáltak, továbbá az iskolák irányító testületeiben és a 

diákszövetségekben, valamint az oktatási rendszerek reformjának végrehajtásán 

dolgozó valamennyi munkacsoportban; 

18. sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák az oktatási intézményeket az olyan nemi 

sztereotípiákra utaló nyelvezet felszámolását minden dokumentumban és 

kommunikációs csatornán, amely súlyosbíthatja a nemek közötti egyenlőtlenséget; 

19. felhívja a tagállamokat, hogy fejlesszék vagy erősítsék meg a nemzeti jogszabályokat a 

nemi szerepekre vonatkozó sztereotípiák káros hatásának leküzdése érdekében, amely a 

média és a reklámok által közvetített értékekből fakad, amelyek túlságosan gyakran 

aláássa az iskola e téren végzett munkáját; 

20. ajánlja, hogy a Bizottság és/vagy a tagállamok hozzanak létre és támogassanak egy 

európai/nemzeti díjat, amely a nemek közötti egyenlőség kérdésére összpontosít az 

oktatási intézményekben, a bevált gyakorlatok ösztönzése céljából; 
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