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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. tunnustaa naisten ja tyttöjen täyden oikeuden osallistua liikuntaharrastuksiin kaikilla 
tasoilla; määrittelee sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden tavoitteet olennaiseksi
osaksi urheilun kasvatuksellista ja yhteiskunnallista tehtävää;

2. kannustaa jäsenvaltioita valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulman urheilun ja 
liikuntakasvatuksen alan toimissaan huomioimalla järjestelmällisesti politiikassaan naisten 
ja miesten edellytysten, olosuhteiden ja tarpeiden väliset erot; pyytää Eurostatia 
kehittämään käytettäviä indikaattoreita sekä laatimaan parempia tilastoja miesten ja 
naisten osallistumisesta kaikilla urheilun osa-alueilla;

3. pyytää jäsenvaltioita ja toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, että liikunnanopettajien 
koulutuksessa käsitellään riittävän laajasti kysymyksiä sukupuolisidonnaisuudesta; 
korostaa, kuinka tärkeää on, että sekaluokissa ja erillisissä luokissa opiskelevilla lapsilla 
on esikoulusta ja ala-asteelta lähtien mahdollisuus osallistua sekaryhmissä tapahtuvaan 
liikunnanopetukseen; 

4. pyytää jäsenvaltioita tekemään määrällisen ja laadullisen tutkimuksen tyttöjen ja poikien 
osallistumisesta koululiikuntaan ja koulun ulkopuolisiin liikuntaharrastuksiin sekä 
osoittamaan riittävästi resursseja naisten ja tyttöjen urheiluharrastuksiin osallistumisen 
lisäämiseen; toistaa, että julkisten menojen tehokkuutta on tarpeen seurata ja valvoa 
huomioimalla tasa-arvonäkökohdat talousarvion laadinnassa sekä arvioimalla julkisen 
tuen sukupuolivaikutuksia;

5. korostaa liikunnan tärkeyttä sosiaalisen integraation välineenä; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään eri etnisiin, uskonnollisiin ja kulttuurisiin ryhmiin kuuluvien tyttöjen 
osallistumista liikuntatunneille ja urheiluseuroihin;

6. kannustaa komissiota tunnistamaan parhaat käytännöt urheiluympäristössä tapahtuvan 
seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjunnan alalla; kehottaa painokkaasti 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla estetään ja poistetaan seksuaalinen 
häirintä ja hyväksikäyttö urheilussa sekä järjestämään valistuskampanjoita uhrien 
käytettävissä olevista oikeudellisista keinoista; 

7. pyytää jäsenvaltioita ja toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan naisten ja miesten 
tasapuolisen edustuksen urheilujärjestöjen ja alan virastojen päättävissä elimissä sekä 
toteuttamaan ns. positiivisia toimia edistääkseen naisten pääsyä alan johtotehtäviin.


