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SUGGESTIES

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

1. meent dat, om een einde te maken aan genderstereotypen in de media en om egalitaire 
gedragsmodellen zowel in het beroepsleven als in de privésfeer te bevorderen, deze 
waarden vanaf zeer jonge leeftijd in de scholen moeten worden meegegeven;

2. beveelt de lidstaten aan zich vastberaden in te zetten voor gelijke behandeling in de 
scholen en maatregelen te nemen tegen de genderongelijkheid die nog steeds bestaat in 
het onderwijs, aangezien vrouwelijke leerkrachten veel sterker vertegenwoordigd zijn in 
het kleuter- en lager onderwijs dan in het secundair onderwijs, waar meer mannen werken 
en waar de erkenning, bezoldiging en sociale waardering hoger ligt;

3. stelt voor dat de Commissie nagaat welke maatregelen kunnen worden genomen om 
meisjes aan te moedigen wetenschappelijke en technologische studierichtingen te volgen, 
teneinde het werknemersaanbod in de sector te vergroten en aan de bestaande vraag 
tegemoet te komen;

4. vraagt dat elke discriminatie op grond van gender inzake bezoldiging op het gebied van 
onderwijs, cultuur, sport en communicatie wordt weggewerkt; uit zijn bezorgdheid over 
het overwegend vrouwelijke karakter van deeltijdse en tijdelijke arbeid, waaruit blijkt dat 
het verzoenen van werk, gezinsleven en opvoeding in hoofdzaak op de vrouwen 
neerkomt; wenst dat de lidstaten meer inspanningen doen om het netwerk van 
overheidsdiensten ter ondersteuning van zorgbehoevende personen en voor kinderopvang
te verbeteren, teneinde het combineren van beroep, gezinsleven en opvoeding te 
vergemakkelijken en aldus een hogere werkgelegenheidsgraad en participatie van 
vrouwen in levenslang leren te bevorderen;

5. dringt erop aan dat maatregelen worden genomen om een grotere participatie van vrouwen 
in bestuursorganen te bevorderen, met name op gebieden waar geen evenwichtige 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bestaat;

6. verzoekt de lidstaten sportbeoefening en een gezonde levensstijl voor alle 
bevolkingsgroepen te promoten, rekening houdend met het feit dat vrouwen minder aan 
sport doen.
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