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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. erkent het volledige recht van meisjes en vrouwen om op alle niveaus deel te nemen aan 
sportactiviteiten; definieert gendergelijkheid en non-discriminatie als doelstellingen die 
een integraal onderdeel vormen van de educatieve en sociale functies van sport;

2. dringt er bij de lidstaten op aan om bij het ontwikkelen van maatregelen op het gebied van 
sport en lichamelijke opvoeding daarin het man-vrouw vraagstuk te betrekken door bij 
wijze van regel bij deze maatregelen rekening te houden met de verschillen tussen de 
conditie, situatie en behoeften van vrouwen en mannen; verzoekt Eurostat verder te gaan 
met het ontwikkelen van indicatoren van en het verkrijgen van betere statistische 
gegevens over de deelname van mannen en vrouwen in sport op alle niveaus;

3. verzoekt de lidstaten en daartoe bevoegde autoriteiten te zorgen voor leerkrachten in 
lichamelijke opvoeding die opgeleid zijn in het man-vrouw vraagstuk door dit aspect in 
hun onderwijsprogramma op te nemen; benadrukt het belang van de mogelijkheid van co-
educatie in sport bij kinderen in het basisonderwijs en vervolgens zowel gemengde als 
gescheiden lessen;

4. verzoekt de lidstaten een onderzoek uit te voeren naar de deelname, zowel op kwantitatief 
als kwalitatief niveau, van meisjes en jongens aan sport, zowel binnen als buiten 
schoolverband, en de benodigde middelen te verschaffen om de deelname van meisjes aan 
sport te verhogen; wijst nogmaals op de noodzaak de effectiviteit van dergelijke 
overheidsuitgaven te controleren en evalueren door middel van de budgettering en de 
beoordeling van de impact van het man-vrouw vraagstuk;

5. benadrukt de belangrijke rol van sport ten behoeve van sociale integratie; dringt er bij de 
lidstaten op aan de integratie van meisjes uit verschillende etnische, religieuze of culturele 
groeperingen in sportlessen en sportclubs te bevorderen;

6. dringt er bij de Commissie op aan de beste praktijken in de strijd tegen seksuele 
intimidatie en seksueel misbruik in de sport te identificeren; dringt er bij de lidstaten op 
aan maatregelen te nemen ter voorkoming en uitbanning daarvan alsmede 
bewustmakingscampagnes te voeren over de ter beschikking staande rechtsmiddelen;

7. verzoekt de lidstaten en daartoe bevoegde autoriteiten te zorgen voor evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in alle besluitvormende organen van 
sportverenigingen en desbetreffende instanties alsmede de aanwezigheid van vrouwen in 
leidinggevende functies in deze organen te bevorderen door middel van positieve actie.


