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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

sooliste stereotüüpide kaotamise kohta ELis
(2012/2116(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 15. septembril 1995. aastal toimunud neljandal ülemaailmsel 
naisteteemalisel konverentsil vastu võetud Pekingi deklaratsiooni ja tegevusplatvormi 
ning Euroopa Parlamendi 18. mai 2000. aasta resolutsiooni Pekingi tegevusplatvormi 
järelmeetmete kohta1, 10. märtsi 2005. aasta resolutsiooni neljanda ülemaailmse 
naisteteemalise konverentsi järelmeetmete kohta – tegevusplatvorm (Peking+10)2 ja 
25. veebruari 2010. aasta resolutsiooni Pekingi tegevusplatvormi järelmeetmete kohta 
(Peking+15)3,

– võttes arvesse ÜRO 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
kaotamise kohta (CEDAW),

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2, milles rõhutatakse selliseid liikmesriikide 
ühiseid väärtusi nagu pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning 
naiste ja meeste võrdõiguslikkus,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 19, milles viidatakse võitlusele 
soolise diskrimineerimisega,

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 1998. aasta järeldusi, mille kohaselt Pekingi 
tegevusprogrammi rakendamisele antav iga-aastane hinnang peab sisaldama 
kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid näitajaid ja sihttasemeid,

– võttes arvesse ELi soolise võrdõiguslikkuse eest vastutavate ministrite Pekingi 
tegevusprogrammi kümne aasta tulemuste läbivaatamise raames 4. veebruaril 2005. aastal 
esitatud ühisdeklaratsiooni, milles nad muu hulgas kinnitavad oma tugevat toetust ja 
pühendumist Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi täielikule ja tõhusale 
elluviimisele,

– võttes arvesse nõukogu 2. ja 3. juuni 2005. aasta kohtumise järeldusi, milles kutsutakse 
liikmesriike ja komisjoni üles tugevdama institutsioonilisi mehhanisme soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks ja looma raamistikku Pekingi tegevusprogrammi 
rakendamise hindamiseks, et edusamme oleks võimalik järjepidevamalt ja 
süstemaatilisemalt jälgida,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogus 2011. aasta märtsis vastu võetud Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse pakti (2011–2020)4,

– võttes arvesse komisjoni 21. septembril 2010. aastal esitletud naiste ja meeste 
                                               
1 EÜT C 59, 23.2.2001, lk 258.
2 ELT C 320E, 15.12.2005, lk 247.
3 ELT C 348E, 21.12.2010, lk 11.
4 Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta järelduste lisa.
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võrdõiguslikkuse strateegiat 2010–2015 ning sellega seotud komisjoni talituste 
töödokumenti asjaomase strateegia rakendusmeetmete kohta1,

– võttes arvesse oma 3. septembri 2008. aasta resolutsiooni turunduse ja reklaami mõju 
kohta soolisele võrdõiguslikkusele2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2012),

A. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 8 on sätestatud, et kõigi oma asjaomaste 
meetmete puhul on liidu eesmärk kaotada meeste ja naiste vaheline ebavõrdsus ja 
edendada võrdõiguslikkust;

B. arvestades, et stereotüübid valitsevad endiselt kõikidel ühiskonnatasanditel ja kõigis 
vanuserühmades, mõjutades seda, kuidas me suhtume üksteisesse liigagi lihtsustatud 
eelarvamusega, mis tugineb sotsiaalsetele normidele, tavadele ja uskumustele ja millel on 
sageli kultuuriline või usulistele veendumustele tuginev ja neid julgustav taust ning milles 
peegelduvad peamised võimusuhted, ning arvestades, et kõik soolise diskrimineerimise 
vormid, nii otsesed kui ka kaudsed, tuleks kaotada, et tagada naiste õigus võrdsele 
kohtlemisele ja muuta kultuurilist arusaama, nagu oleksid naised paljudes asjades 
osavõtmatud või vähem suutlikud kui mehed;

Meedia ja haridus

C. arvestades, et meedias ja reklaamis tuleb soolist diskrimineerimist endiselt sagedasti ette, 
mistõttu on soolised stereotüübid kerged tekkima;

D. arvestades, et lapsed puutuvad sooliste stereotüüpidega kokku juba väga varajases eas 
telesaadetes, telereklaamides, õppematerjalides ja õppekavades, mis mõjutab nende 
arusaama sellest, kuidas mehed ja naised peaksid käituma;

Tööturg 

E. arvestades, et 2011. aastal teenisid naised sama töö eest ikka veel 16,4% vähem kui 
mehed;

F. arvestades, et töö- ja eraelu tasakaalu silmas pidades on naised enamjaolt 
ebaproportsionaalselt tihti esindatud paindliku tööajaga töökohtadel, mis annab alust 
arvata, et tänapäevalgi püsib traditsiooniline arusaam, et naine kannab peamist vastutust 
pere eest hoolitsemises, mis sunnib naisi vastu võtma osalise tööajaga töökohti ning piirab 
nende võimalusi tööturul;

G. arvestades, et soolised stereotüübid piiravad eeskätt naiste võimalusi tööturul, eriti 
konkreetsetes meeste ülekaaluga sektorites, nagu tuletõrje ja ehitus;

                                               
1 COM(2010)0491, SEC(2010)1080.
2 ELT C 295E, 4.12.2009, lk 43.
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Majanduslike ja poliitiliste otsuste vastuvõtmine 

H. arvestades, et komisjoni 2011. aasta uuringu tulemused näitavad, et 2012. aastal 
moodustasid naised ELis 14% suurimate noteeritud äriühingute juhatuse liikmetest, mille 
põhjal võib oletada nn klaaslae efekti olemasolu, mis raskendab naistel tippjuhtimise 
valdkonnas töökohti kindlustada;

I. arvestades, et kuigi viimastel aastatel on märgata olukorras teatud paranemist, on naised 
poliitilises otsustusprotsessis jätkuvalt alaesindatud nii riiklikul kui ka ELi tasandil; 
arvestades, et naiste esindatus riikide valitsuses ja parlamendis on tõusnud 2004. aasta 
21%-lt 23%-le 2009. aastal, samas kui naiste esindatus Euroopa Parlamendis on tõusnud 
2004. aasta 30%-lt 35%-le 2009. aastal;

J. arvestades, et soolised stereotüübid tuleb kaotada, kuna need takistavad noori naisi edasi 
pürgimast ja vähendavad naiste ambitsiooni kandideerida finants-, majandus- ja poliitiliste 
otsuste tegemisega seotud tippjuhtide ametikohtadele nii avalikus kui ka erasektoris;

ELi meetmed

1. märgib, et Pekingi tegevusprogrammi raames tehtud edusammud ei ole endiselt saanud 
piisava tunnustuse osaliseks, ning rõhutab, et sooliste stereotüüpide kohta oleks vaja uusi 
näitajaid ja ELi tasandil läbi viidud analüüsivaid aruandeid, ning palub Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudil selle probleemiga tegeleda;

2. märgib, et vaatamata ELi pühendumusele soolisele võrdõiguslikkusele valitsevad 
õigusaktides endiselt puudujäägid seoses naiste mittediskrimineerimist ja soolist 
võrdõiguslikkust käsitlevate sätetega sotsiaalkindlustuse, hariduse ja meedia valdkonnas, 
rõhutab asjaomastes valdkondades vajadust uute õigusaktide järele ning kutsub komisjoni 
üles arvestama soolise võrdõiguslikkuse küsimusega kõikides poliitikavaldkondades; 

3. palub komisjonil ja liikmesriikidel kasutada Euroopa Sotsiaalfondi selleks, et võidelda 
erinevatel kutsealadel valitsevate sooliste stereotüüpide vastu positiivsete meetmete ning 
elukestva õppe kaudu ja tüdrukute julgustamise abil asuda õppima erialadele, mida 
tavaliselt ei peeta naiselikuks;

Haridus ja meedia

4. rõhutab vajadust eri kutsenõustamiskursuste järele põhi-, kesk- ja kõrgkoolides, et 
teavitada noori sooliste stereotüüpide negatiivsetest tagajärgedest ja ergutada neid õppima 
ja tööle asuma neil kutsealadel, mida on varem peetud tüüpilisteks meeste ja naiste 
aladeks; palub toetust kõikidele meetmetele, mille eesmärk on vähendada nooremate laste 
seas valitsevaid soolisi stereotüüpe;

5. juhib tähelepanu asjaolule, et lastesaadete ajal sooliste stereotüüpidega reklaami näitamine 
on iseäranis suur probleem seetõttu, et see võib mõjutada soolist sotsialiseerumist ja 
sellest mõjutatuna laste nägemust iseendast, oma pereliikmetest ja välisest maailmast, 
ning rõhutab lastele sooliste stereotüüpide tutvustamise vähendamise tähtsust võimalikult 
varasest east alates;
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6. rõhutab vajadust korraldada riiklikele reklaamistandardite komisjonidele ja meedia 
eneseregulatsiooni organitele erikursused sooliste stereotüüpide kohta meedias, et 
suurendada teadlikkust negatiivse mõju kohta, mida avaldab soolise diskrimineerimise 
kujutamine televisioonis, turunduses ja reklaamikampaaniates;

Tööturg

7. juhib tähelepanu sooliste stereotüüpide üha rohkem muret tekitavale negatiivsele mõjule 
meeste ja naiste 16,4%-lisele palgaerinevusele ning palub komisjonil ja liikmesriikidel 
uute poliitikasuundade väljatöötamisel selle probleemiga arvestada;

8. rõhutab vajadust teadlikkust suurendava tegevuse järele, et teavitada tööandjaid ja 
töötajaid sooliste stereotüüpide ning meeste ja naiste palgaerinevuse vahelisest seosest, 
teavitada muid ühiskonna sidusrühmi sellest, et soolised stereotüübid vähendavad naiste 
võimalusi nii tööturul kui ka nende eraelus, ning suurendada avaliku ja erasektori 
ettevõtete ja asutuste läbipaistvust;

9. palub komisjonil edendada kvootide kehtestamist sellistel kutsealadel, mida peetakse 
tüüpilisteks meeste aladeks, kuna stereotüübid kujunevad ka naiste mitteesindatusest 
teatud kutsealadel; märgib, et rohkemate naiste esindatus tüüpilistel „meeste töökohtadel” 
vähendab seega asjaomaste stereotüüpide valitsemist;

10. tuletab komisjonile meelde, et eriti tõsiselt mõjutab meeste ja naiste palgaerinevus 
eakamaid naisi, kuna see suurendab äärmise ja püsiva vaesuse ohtu nende naiste 
pensioniikka jõudmisel;

11. märgib, et ELi uued pensionieeskirjad suurendavad tõenäosust, et eakamad naised 
vaesuvad pensioniikka jõudmisel; rõhutab seega, et tähtis on mitte toetada meeste ja naiste 
pensionivahet suurendavaid valge raamatu muudatusettepanekuid;

Majanduslike ja poliitiliste otsuste vastuvõtmine

12. juhib tähelepanu sellele, et naiste esindatus riikide valitsustes oli 2009. aastal 23%, ning 
kiidab heaks kvootide kehtestamise mõtte, et suurendada naiste osakaalu nii riikide 
valitsustes ja parlamentides kui ka ELi institutsioonides;

Muud meetmed

13. palub liikmesriikidel anda ülevaade peamiste eelarvamuste kohta, mis valitsevad nende 
tööturul naiste ja meeste suhtes, kuna stereotüübid võivad suurendada soolist vahetegemist 
kutsealadel ning meeste ja naiste palgaerinevust;

14. palub komisjonil ja liikmesriikide valitsustel ergutada arvukamate teadusuuringute 
läbiviimist sooliste stereotüüpide tekke kohta ning töötada välja rohkem näitajaid, mille 
abil saaks koguda täiendavaid andmeid sooliste stereotüüpide kohta;

15. kutsub komisjoni üles nõudma liikmesriikidelt tungivalt Euroopa soolise võrdõiguslikkuse 
paktiga võetud kohustuste täitmist;

16. kutsub Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti ja erinevaid riiklikke soolise 
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võrdõiguslikkuse instituute üles edendama edasisi teadusuuringuid sooliste stereotüüpide 
tekke põhjuste ning stereotüüpide mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele ja rõhutab uute 
ideede vahetamise ja parimate tavade valdkonnas läbiviidavate teadusuuringute tähtsust, 
et kaotada liikmesriikides ja ELi institutsioonides soolised stereotüübid;

17. tuletab komisjonile meelde Euroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta resolutsiooni 
turunduse ja reklaami mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele ning palub komisjonil ellu 
viia selles resolutsioonis esitatud soovitused;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

15. septembril 1995. aastal toimus Pekingis neljas ülemaailmne naisteteemaline konverents, 
kus võeti vastu Pekingi deklaratsioon ja tegevusplatvorm. Konverentsi eesmärk oli kõrvaldada 
kõik takistused naiste aktiivselt osalemiselt kõikides avaliku ja eraelu valdkondades, et jagada 
täielikku ja võrdset vastutust majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja poliitikaalaste otsuste 
langetamises. Rahvusvahelisel tasandil soolise võrdõiguslikkuse vallas tehtava töö 
alusdokumendis on märgitud, et sooline võrdõiguslikkus on inimõigus ning võrdsuse, arengu 
ja rahu eeltingimus. Euroopa Liit vaatab igal aastal läbi 1995. aastal seatud eesmärkide 
saavutamise edusammud.

Tegevusplatvormil määrati kindlaks järgmise kaheteistkümne valdkonna tegevuskava: vaesus, 
haridus ja koolitus, tervishoid, vägivald, sõjalised konfliktid, majandus, võim ja 
otsustusprotsess, institutsioonilised mehhanismid, inimõigused, meedia, keskkond ja 
tütarlapsed. Probleemi piiritlemiseks keskendub käesolev raport sooliste stereotüüpide tekke 
põhjustele sellistes valdkondades nagu haridus, meedia, reklaam, tööturg ja otsustusprotsess.

Alates 1995. aastast on Euroopa Parlament konverentsist ajendatuna vastu võtnud kolm naiste 
õigusi käsitlevat resolutsiooni. 2000. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni Pekingi 
tegevusplatvormile järgneva tegevuse kohta1, 2005. aastal resolutsiooni Peking+10 kohta2 ja 
2010. aastal resolutsiooni Peking+15 kohta3. 3. septembril 2008. aastal võttis komisjon lisaks 
vastu resolutsiooni turunduse ja reklaami mõju kohta naiste ja meeste võrdõiguslikkusele4. 

Lisaks ei tohiks unustada, et sooline võrdõiguslikkus on üks tähtsamaid inimõigusi. Vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 8 on liidu eesmärk „kõigi oma asjaomaste 
meetmete puhul [...] meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja võrdõiguslikkuse 
edendamine“.

Enam kui 15 aastat pärast konverentsi on aga soolised stereotüübid ja sooline ebavõrdsus 
endiselt üks tänase Euroopa Liidu ühiseid probleeme. Stereotüüpidega seotud eelarvamused 
naiste kohta tekitavad tööturul soolise vahetegemise kutsealadel ning meeste ja naiste 
palgaerinevuse. 16,4%-line meeste ja naiste palgaerinevus 2010. aastal imestab probleemi 
tõsisust. Lisaks on naised sageli alaesindatud või nähtamatud meedias või siis esindatud 
meedias sellistes rollides, mida peetakse tüüpilisteks naiste rollideks, mis suurendab soolist 
diskrimineerimist ühiskonna eri valdkondades ja kõikides vanuserühmades. 

Ühiskonnas tekkinud veendumustel ja suhtumisel põhinevate negatiivsete sooliste 
stereotüüpide valitsemine mõjutab naisi ja piirab nende võimalusi ja valikuid sotsiaal-, 
majanduse ja poliitika valdkonnas. Selleks et lahendada naiste mitteosalemise probleem 
kõrgematel tasanditel majandus- ja poliitiliste otsuste langetamisel, tuleb kõigepealt tegeleda 
kõikidel ühiskonnatasanditel sooliste stereotüüpide domineerimise küsimusega. 

Käesoleva raporti eesmärk on seega vähendada nende negatiivsete sooliste stereotüüpide 
                                               
1 EÜT C 59, 23.2.2001, lk 258.
2 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 247.
3 ELT C 348 E, 21.12.2010, lk 11.
4 ELT C 295 E, 4.12.2009, lk 43.
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valitsemist ELis, mis piiravad meeste, aga veelgi enam naiste võimalusi ja väljavaateid. 
Sooliste stereotüüpide tekke takistamiseks hariduse, meedia ja reklaami valdkonnas, tööturul 
ning majandus- ja poliitiliste otsuste langetamisel on vaja ELi tasandil uut poliitikat ja uusi 
õigusakte. 
Selleks et suurendada naiste osalemist tööturul ning majandus- ja poliitiliste otsuste 
langetamises, tuleb tegeleda järgmiste probleemidega:

 soolised stereotüübid põhi- ja keskkoolides mõjutavad laste ja noorte arusaama sellest, 
kuidas mehed ja naised peaksid käituma. Seega tuleks välja töötada eri õppekavad ja -
materjalid, kus mehi ja naisi ei seostataks enam nende traditsiooniliste rollidega, kus 
mehed on need, kes toovad leiva majja, ja naised need, kes hoolitsevad laste eest.

 Meedia ja reklaamiga seoses tuleb ka märkida, et lapsed ja noored vaatavad üha enam 
juba varasest east alates televiisorit ilma vanemate juuresolekuta. Sellest tulenevalt 
võivad negatiivsed soolised stereotüübid olulisel määral mõjutada noorte naiste, 
iseäranis teismeliste enesekindlust ja enesehinnangut, mis piirab tulevases karjäärielus 
nende ambitsioone, valikuid ja võimalusi. Võttes arvesse meedia suurt mõju inimeste 
nägemusele soolisest võrdõiguslikkusest, on vaja erikursusi, mis suurendaksid riiklike 
reklaamistandardite komisjonide ja meedia eneseregulatsiooni organite teadlikkust 
meedias kujutatava soolise diskrimineerimise ja stereotüüpide negatiivse mõju kohta.

 Naiste ebaproportsionaalselt suur esindatus osalise tööajaga ametikohtadel ning 
meeste ja naiste palgaerinevus on selge märk sellest, et sooliste stereotüüpide 
valitsemine päädib soolise diskrimineerimisega tööturul. Tööandjate, töötajate ja 
sidusrühmade teavitamiseks on seega vaja teadlikkust suurendavaid kampaaniaid, mis 
selgitaksid sooliste stereotüüpide ning meeste ja naiste palgaerinevuse seost ning seost 
osalise tööajaga töökohtade ja pensioniikka jõudmisel madalama pensionifondi 
saamise ohu vahel.

 Niisamuti on omavahel tihedalt seotud sooliste stereotüüpide väljakujunemine ja 
naiste alaesindatus poliitilises ja majanduslikus otsustusprotsessis nii avalikus kui ka 
erasektoris, sealhulgas liikmesriikide parlamentides ja valitsustes ning ELi 
institutsioonides. See ei näita mitte ainult nn klaaslae efekti tekkimist naiste jaoks, 
vaid ka tõsiasja, et stereotüübid piiravad naiste karjäärilootusi.

Püsiv 16,4%-line palgaerinevus ei sea naisi tööturul mitte ainult ebasoodsasse olukorda, vaid 
kahjustab ka tõsiselt nende õigusi pensionile. Sooliste stereotüüpidega puutuvad oma elu 
jooksul kokku nii naised kui ka mehed, alates ootustest selles suhtes, kuidas poisid ja 
tüdrukud peaksid põhi- ja keskkoolis käituma, kuni neile hilisemas elus esitatavate ootusteni 
välja, näiteks seoses karjäärivalikuga ja nende esindatusega tööturul. Naiste kõrge esindatus 
paindliku ja osalise tööajaga töökohtadel annab aimdust sellest, et traditsiooniline arusaam 
emade õlul lasuvast vastutusest kanda hoolt laste eest kehtib ka tänapäeval, piirates naiste 
võimalusi tööturul. ELi uued kavad, millega lihtsustatakse töölepingust taganemise ja 
töölepingu lõpetamise korda ja piiranguid, seavad naised veelgi ebasoodsamasse olukorda ja 
suurendavad nende ebakindlust.

Lisaks avaldub sooliste stereotüüpide suurim kahju siis, kui naised jõuavad pensioniikka. 
Ebakindlus, mille tekitavad paindlik tööaeg ja sellest tulenev naiste ja meeste palgaerinevus, 
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suurendavad võimalust, et pensioniikka jõudes lõpetavad naised püsivas ja äärmises vaesuses. 
Soolistest stereotüüpidest tulenev meeste ja naiste ebavõrdsus on seega kumulatiivne ning 
mida rohkem naisi stereotüüpidega seostatakse, seda suurem on võimalus, et nad hiljem 
vaesuvad. Probleemi suurendab ELi kavatsus säästa riiklike pensionide arvelt ning kehtestada 
rohkem eeskirju teise samba pensionifondide kohta. Kui tähelepanu koondub riiklikult 
pensionilt teise samba pensionile ilma riiklikku pensionisüsteemi muutmata, suurendades 
lihtsalt teise samba erapensioni, ei suurenda see mitte ainult naiste vaesumise riski, vaid ka 
eakate meeste ja naiste sissetuleku vahet.


