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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de uitbanning van genderstereotypen in de EU
(2012/2116(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de verklaring en het actieplatform van Peking die op 15 september 1995 tijdens de 
vierde wereldvrouwenconferentie werden aangenomen, en onder verwijzing naar zijn 
resoluties van 18 mei 2000 over de follow-up van het Actieplatform van Beijing1, van 
10 maart 2005 over de follow-up van de vierde wereldvrouwenconferentie - Het 
Actieplatform van Beijing (Beijing +10)2 en van 25 februari 2010 over de follow-up van het 
Peking +15 - VN-actieprogramma voor gendergelijkheid3,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 1979 inzake de uitbanning van alle vormen 
van discriminatie van vrouwen (CEDAW),

– gezien artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, waarin wordt beklemtoond 
dat de lidstaten waarden gemeen hebben als pluralisme, non-discriminatie, 
verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen,

– gezien artikel 19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) dat 
betrekking heeft op de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht,

– gezien de conclusies van de Raad van 2 december 1998 waarin is vastgelegd dat de jaarlijkse 
evaluatie van de uitvoering van het actieplatform van Peking kwantitatieve en kwalitatieve 
indicatoren en benchmarks zal omvatten,

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van de EU-ministers voor gendergelijkheid op 
4 februari 2005 in het kader van de tienjaarlijkse beoordeling van het actieplatform van 
Peking waarin onder andere hun krachtige steun voor en betrokkenheid bij de volledige en 
doeltreffende tenuitvoerlegging van de verklaring van Peking en het actieplatform opnieuw 
werden bevestigd,

– gezien de conclusies van de Raad van 2 en 3 juni 2005 waarin de lidstaten en de Commissie 
worden opgeroepen de institutionele mechanismen ter bevordering van gendergelijkheid te 
versterken en een kader te creëren voor de beoordeling van de tenuitvoerlegging van het 
actieplatform van Peking, om zo een samenhangender en systematischer toezicht op de 
voortgang mogelijk te maken,

– gezien het Europees pact voor gendergelijkheid (2011-2020) dat in maart 2011 door de 
Europese Raad werd aangenomen4,

– gezien de "Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" van de 
Commissie, gepubliceerd op 21 september 2010, en het bijbehorende werkdocument van de 
diensten van de Commissie over acties om de strategie ten uitvoer te leggen5,

                                               
1 PB C 59 van 23.2.2001, blz. 258.
2 PB C 320E van 15.12.2005, blz. 247.
3 PB C 348E van 21.12.2010, blz. 11.
4 Bijlage bij de conclusies van de Raad van 7 maart 2011.
5 COM(2010) 0491, SEC(2010) 1080.
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– gezien zijn resolutie van 3 september 2008 over het effect van marketing en reclame op de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen1,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A7-0000/2012),

A. overwegende dat in artikel 8 VWEU is bepaald dat de Unie bij elk optreden ernaar streeft de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en 
vrouwen te bevorderen;

B. overwegende dat stereotypen nog steeds bestaan op alle niveaus van de samenleving en in 
alle leeftijdsgroepen en dat ze de manier beïnvloeden waarop we naar elkaar kijken door te 
sterk vereenvoudigde veronderstellingen die zijn gebaseerd op sociaal tot stand gekomen 
normen, praktijken en overtuigingen die vaak een culturele en religieuze grondslag en 
drijfveer hebben en de onderliggende machtsverhouding weergeven; overwegende dat alle 
rechtstreekse en onrechtstreekse vormen van discriminatie op grond van geslacht moeten 
worden uitgebannen zodat het recht van vrouwen op gelijke behandeling wordt gewaarborgd 
en de culturele opvatting dat vrouwen in verschillende opzichten niet van betekenis of 
minderwaardiger dan mannen zijn, wordt gewijzigd;

Media en onderwijs

C. overwegende dat discriminatie op grond van geslacht nog steeds vaak voorkomt in de media 
en in reclameadvertenties, wat de reproductie van genderstereotypen in de hand werkt;

D. overwegende dat kinderen al in hun prille kinderjaren te maken krijgen met 
genderstereotypen via televisieprogramma's, reclamespots op tv, studiematerieel en 
onderwijsprogramma's, die invloed hebben op hun opvatting over hoe mannen en vrouwen 
zich moeten gedragen;

Arbeidsmarkt

E. overwegende dat in 2011 vrouwen nog steeds 16,4% minder verdienden dan mannen voor 
dezelfde banen;

F. overwegende dat de verhouding tussen vrouwen en mannen in "flexibele banen" in het 
algemeen onevenredig is; hieruit kan men, wat het evenwicht tussen werk en privéleven 
betreft, afleiden dat het eeuwenoude beeld dat voornamelijk de vrouw instaat voor de zorg 
van het gezin nog steeds leeft, en zij bijgevolg genoodzaakt is om een deeltijdse functie uit te 
oefenen en haar loopbaanontwikkeling te beperken;

G. overwegende dat door genderstereotypen de loopbaanmogelijkheden van met name vrouwen 
zijn beperkt in specifieke door mannen gedomineerde sectoren zoals brandbestrijding en 
bouw;

Economische en politieke besluitvorming 

H. overwegende dat uit een onderzoek van de Commissie van 2011 blijkt dat in 2012 in de 

                                               
1 PB C 295E van 4.12.2009, blz. 43.
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Europese Unie 14% van de bestuursleden van de grootste beursgenoteerde ondernemingen 
een vrouw is, wat erop wijst dat een zogenaamd "glazen plafond" bestaat waardoor vrouwen 
moeilijk kunnen opklimmen tot het topmanagement;

I. overwegende dat, ondanks de verbeteringen van de laatste jaren, vrouwen 
ondervertegenwoordigd blijven in de politieke besluitvorming op zowel nationaal als EU-
niveau; overwegende dat de vertegenwoordiging van vrouwen in nationale regeringen en 
parlementen is gestegen van 21% in 2004 tot 23% in 2009 en in het Europees Parlement van 
30% in 2004 tot 35% in 2009;

J. overwegende dat genderstereotypen moeten worden uitgebannen, aangezien ze een beperking 
vormen voor jonge ambitieuze vrouwen en ervoor zorgen dat vrouwen minder geneigd zijn 
om zich kandidaat te stellen voor topmanagementfuncties in de financiële, economische en 
politieke besluitvorming in zowel overheids- als privébedrijven;

EU-optreden

1. merkt op dat onvoldoende vooruitgang wordt geboekt in het waarmaken van de beloftes die 
in het kader van het actieplatform van Peking zijn gemaakt; benadrukt dat er nieuwe 
indicatoren voor genderstereotypen alsook analyseverslagen op EU-niveau moeten komen; 
nodigt het Europees Instituut voor gendergelijkheid uit om in actie te treden;

2. merkt op dat, ondanks het streven van de EU naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de 
wetgeving over non-discriminatie van vrouwen en gendergelijkheid op het gebied van sociale 
zekerheid, onderwijs en media ontoereikend is; benadrukt dat op deze gebieden nieuwe 
wetgeving moet worden ontwikkeld en verzoekt de Commissie om gendergelijkheid te 
integreren in alle beleidsterreinen; 

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten om met behulp van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
genderstereotypen in verschillende beroepen te bestrijden via positieve actie, een leven lang 
leren en het aanmoedigen van meisjes om niet-traditioneel "vrouwelijke" studies aan te 
vatten;

Onderwijs en media

4. benadrukt dat in het lager, secundair en hoger onderwijs speciale cursussen 
loopbaanbegeleiding moeten worden gegeven, zodat de jongeren op de hoogte zijn van de 
negatieve gevolgen van genderstereotypen en ze gemotiveerd zijn om te studeren of zich 
kandidaat te stellen voor banen die in het verleden als typisch "mannelijk" of "vrouwelijk" 
werden aangezien; verzoekt acties te ondersteunen die de verspreiding van genderstereotypen 
onder jonge kinderen beperken;

5. vestigt de aandacht op het feit dat genderstereotypen in reclamespots tijdens
kinderprogramma's op tv een bijzonder probleem zijn, aangezien ze gendersocialisering 
kunnen beïnvloeden en bijgevolg de manier waarop kinderen zichzelf, hun gezin en de 
buitenwereld zien; benadrukt dat het belangrijk is om de blootstelling van kinderen aan 
genderstereotypen vanaf een zo jong mogelijke leeftijd te reduceren;

6. benadrukt dat speciale cursussen over genderstereotypen in de media moeten worden 
gegeven aan nationale reclame code commissies en zelfregulerende instanties zodat ze zich 
bewust worden van de negatieve invloed van beelden op tv en in marketing- en 
reclamecampagnes die discrimineren op basis van geslacht;
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Arbeidsmarkt

7. vestigt de aandacht erop dat de bezorgdheid over de negatieve invloed van genderstereotypen 
op de loonkloof van 16,4% toeneemt en verzoekt de Commissie en de lidstaten om hiermee 
rekening te houden wanneer ze nieuw beleid ontwikkelen;

8. benadrukt dat bewustmakingsactiviteiten nodig zijn om werknemers en werkgevers in te 
lichten over het verband tussen genderstereotypen en de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen, om andere maatschappelijke belanghebbenden te informeren over het feit dat 
genderstereotypen de mogelijkheden van vrouwen op zowel de arbeidsmarkt als in hun 
privéleven beperken, en om overheids- en privébedrijven en -agentschappen aan te moedigen 
doorzichtig te werk te gaan;

9. verzoekt de Commissie om quota in traditioneel "mannelijke" beroepen te promoten, 
aangezien stereotypen ook een gevolg zijn van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
bepaalde functies; merkt op dat een grotere aanwezigheid van vrouwen in traditioneel 
"mannelijke" beroepen er bijgevolg voor zorgt dergelijke stereotypen minder gaan 
voorkomen;

10. herinnert de Commissie eraan dat voornamelijk oudere vrouwen het slachtoffer zijn van de 
loonkloof, aangezien zij door deze loonkloof een groter risico lopen op extreme en blijvende 
armoede van zodra zij de pensioenleeftijd bereiken;

11. merkt op dat als gevolg van de nieuwe EU-pensioenregelingen oudere vrouwen in vele 
gevallen in armoede zullen terechtkomen wanneer zij de pensioenleeftijd bereiken; benadrukt 
daarom het belang om geen amendementen in het Witboek te steunen die de pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen vergroten;

Economische en politieke besluitvorming

12. vestigt de aandacht op het feit dat in 2009 23% van de nationale regeringsleden een vrouw 
was en juicht de idee toe om quota in te voeren om het aantal vrouwen in nationale 
regeringen en parlementen en in de EU-instellingen te verhogen;

Overige acties

13. verzoekt de lidstaten hun onderliggende veronderstellingen over vrouwen en mannen op de 
arbeidsmarkt tegen het licht te houden, aangezien stereotypen beroepensegregatie en de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen in de hand kunnen werken;

14. verzoekt de Commissie en de nationale regeringen van de lidstaten om aanvullend onderzoek 
naar genderstereotypering aan te moedigen en meer gegevens over genderstereotypen te 
verzamelen door meer indicatoren voor genderstereotypering te ontwikkelen;

15. verzoekt de Commissie om de lidstaten aan te sporen hun beloftes die zij in het Europees 
pact voor gendergelijkheid hebben gemaakt, na te komen;

16. moedigt het Europees Instituut voor gendergelijkheid en de verschillende nationale instituten 
voor gendergelijkheid aan om verder onderzoek naar de grondoorzaken van 
genderstereotypen en het effect van stereotypen op gendergelijkheid te stimuleren, en 
benadrukt dat het belangrijk is nieuwe ideeën en onderzoek over beste praktijken uit te 
wisselen om genderstereotypen in de lidstaten en de EU-instellingen uit te bannen;
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17. herinnert de Commissie aan de resolutie van het Parlement van 3 september 2008 over het 
effect van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en verzoekt 
haar om een gevolg te geven aan de aanbevelingen in deze resolutie;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Op 15 september 1995 vond in Peking de vierde wereldvrouwenconferentie plaats. Tijdens deze 
conferentie werden de verklaring en het actieplatform van Peking aangenomen. De doelstelling 
van de conferentie was "het verwijderen van alle obstakels voor de actieve participatie van 
vrouwen in alle terreinen van het openbare en het privéleven door een volledige en gelijke 
vertegenwoordiging in de economische, sociale, culturele en politieke besluitvorming." In de 
verklaring, die het referentiedocument is voor alle acties op het gebied van gendergelijkheid op 
internationaal niveau, wordt opgemerkt dat gendergelijkheid tot de rechten van de mens behoort 
en een absolute voorwaarde is voor gelijkheid, ontwikkeling en vrede. De Europese Unie 
evalueert jaarlijks in welke mate vooruitgang is geboekt in het behalen van de doelstellingen die 
in 1995 werden vastgesteld.

Het actieplatform stelt een agenda vast op de volgende twaalf gebieden: armoede, onderwijs en 
opleiding, gezondheid, geweld, gewapende conflicten, economie, macht en besluitvorming, 
institutionele mechanismen, de rechten van de mens, media, milieu en jonge meisjes. In dit 
verslag wordt het probleem beperkt tot de oorzaken van genderstereotypen op het gebied van 
onderwijs, media, reclame, de arbeidsmarkt en besluitvorming.

In de nasleep van de conferentie van 1995 heeft het Europees Parlement drie resoluties over 
vrouwenrechten aangenomen. In 2000 nam het een resolutie aan over de follow-up van het 
Actieplatform van Beijing1, in 2005 de resolutie over Beijing+102, en in 2010 de resolutie over 
Peking+153. Daarnaast nam de Commissie op 3 september 2008 een resolutie aan over het effect 
van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen4. 

Bovendien mag niet worden vergeten dat gendergelijkheid een grondrecht van de mens is. 
Overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie streeft 
de Europese Unie er bij elk optreden naar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te 
heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen.

Meer dan 15 jaar na de conferentie zijn genderstereotypen en genderongelijkheid echter nog 
steeds vaak voorkomende problemen in de Europese Unie. Stereotypen over vrouwen op de 
arbeidsmarkt zijn de oorzaak van de beroepensegregatie en loonkloof tussen mannen en 
vrouwen. Het bewijs dat dit probleem ernstig is, is dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
in 2010 16,4% bedroeg. Bovendien zijn vrouwen vaak ondervertegenwoordigd of onzichtbaar in 
de media, of bekleden ze functies in de media die traditioneel als "vrouwelijk" worden 
aangezien, waardoor meer discriminatie op grond van geslacht wordt aangemoedigd op 
verschillende maatschappelijke gebieden en in alle leeftijdsgroepen. 

De wijdverspreide negatieve genderstereotypen die gebaseerd zijn op maatschappelijke 
overtuigingen en gedragingen, hebben een invloed op vrouwen en beperken hun mogelijkheden 
en keuzes op sociaal, economisch en politiek gebied. Om het probleem van de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen op de hogere niveaus in de economische en politieke 
besluitvorming op te lossen, moeten eerst de genderstereotypen op alle niveaus van de 
maatschappij worden bestreden. 

                                               
1 PB C 59 van 23.2.2001, blz. 258.
2 PB C 320E van 15.12.2005, blz. 247.
3 PB C 348E van 21.12.10, blz. 11.
4 PB C 295E van 4.12.2009, blz. 43.
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De doelstelling van dit verslag is daarom het verminderen van de wijdverspreide negatieve 
genderstereotypen in de EU die de mogelijkheden en kansen van mannen, maar des te meer van 
vrouwen belemmeren. Er zijn nieuwe EU-beleidslijnen en -wetgeving nodig om 
genderstereotypering aan te pakken op het gebied van onderwijs, media en reclame, de 
arbeidsmarkt en de economische en politieke besluitvorming. 
Om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de economische en politieke 
besluitvorming te vergroten, moeten de volgende problemen worden aangepakt:

 Genderstereotypen in lagere en secundaire scholen beïnvloeden het beeld dat kinderen en 
jongeren hebben van hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen. Er moeten daarom 
speciale onderwijsprogramma's en studiemateriaal komen, waarin mannen en vrouwen niet 
langer in voorbeelden worden getoond in hun "traditionele rollen", waarin de man brood op 
de plank brengt en de vrouw voor de kinderen zorgt;

 Met betrekking tot media en reclame moet ook worden opgemerkt dat kinderen en jongeren 
op jonge leeftijd steeds meer zonder toezicht naar tv kijken. Negatieve genderstereotypen 
kunnen daarom een aanzienlijke invloed hebben op het vertrouwen en de eigendunk van 
jonge vrouwen, met name van tieners, en kunnen hun ambities, keuzes en mogelijkheden voor 
toekomstige loopbaanontwikkeling beperken. Gezien de aanzienlijke invloed van media op 
het beeld dat mensen van gendergelijkheid hebben, zijn speciale oriëntatiecursussen nodig om 
reclame code commissies en zelfregulerende instanties bewuster te maken van de negatieve 
gevolgen van discriminatie op grond van geslacht en genderstereotypen in de media;

 Uit de grotere vertegenwoordiging van vrouwen in deeltijdse banen en de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen kan men afleiden dat genderstereotypen leiden tot discriminatie op grond 
van geslacht op de arbeidsmarkt. Daarom zijn er bewustmakingscampagnes nodig om 
werkgevers, werknemers en belanghebbenden in te lichten over het verband tussen 
genderstereotypen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen en tussen deeltijdse banen en 
het risico op lagere pensioenen wanneer men de pensioenleeftijd bereikt;

 Zo ook is er een sterk verband tussen genderstereotypering en de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in de politieke en economische besluitvorming, zowel in overheids- als in 
privébedrijven, met inbegrip van nationale parlementen en regeringen van lidstaten en EU-
instellingen. Dit wijst niet enkel op het verschijnsel van het "glazen plafond" waarmee 
vrouwen te maken hebben, maar ook op het feit dat stereotypering de loopbaanambities van 
vrouwen beperken.

De loonkloof van 16,4% benadeelt niet alleen vrouwen op de arbeidsmarkt, maar heeft ook 
ernstige negatieve gevolgen op hun pensioenrechten. Zowel vrouwen als mannen worden tijdens 
hun leven blootgesteld aan genderstereotypering, gaande van verwachte gedragingen van 
jongens en meisjes in de lagere en secundaire scholen, tot specifieke verwachtingen in hun latere 
leven op het gebied van loopbaankeuzes en hun vertegenwoordiging op de arbeidsmarkt. Uit de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in flexibele en deeltijdse banen, kan men afleiden dat het 
eeuwenoude beeld dat de moeder verantwoordelijk is voor de zorg van de kinderen, nog steeds 
bestaat, waardoor haar kansen op de arbeidsmarkt zijn beperkt. Met de nieuwe EU-plannen om 
de procedures voor ontslag en beëindiging van arbeidsovereenkomsten te vergemakkelijken en 
de beperkingen hierop te versoepelen, zullen vrouwen nu nog meer worden benadeeld en te 
maken krijgen met onzekerheid. 

Daarnaast bereiken de negatieve gevolgen van genderstereotypering hun hoogste niveau wanneer 
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vrouwen de pensioenleeftijd bereiken. Door de onzekerheid als gevolg van flexibele arbeidsuren 
en de loonkloof tussen mannen en vrouwen, neemt het risico toe dat vrouwen in extreme en 
blijvende armoede belanden van zodra zij de pensioenleeftijd bereiken. De ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen als gevolg van genderstereotypen is daarom cumulatief: hoe meer vrouwen 
aan stereotypen zijn blootgesteld, hoe groter de kans om later in armoede te belanden. De nieuwe 
EU-plannen om te besparen op de staatspensioenen en meer regels in te voeren voor tweede-
pijlerpensioenen vergroten dit effect. De aandacht verschuiven van staatspensioenen naar 
tweede-pijlerpensioenen door de staatspensioenen ongewijzigd te laten, maar de privépensioenen 
te laten toenemen, zal niet alleen het risico op armoede bij vrouwen toenemen, maar zal dit ook 
leiden tot een grotere inkomstenkloof tussen oudere mannen en vrouwen.


