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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

A. der henviser til, at i henhold til De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder 

og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling har regeringerne forpligtet sig til at sikre, 

at alle drenge og piger gennemfører en fuld primæruddannelse; der henviser til, at Europa-

Parlamentet i maj 2015 organiserede et arrangement med titlen "Styrkelse af kvinder og 

piger gennem uddannelse" i anledning af Den Internationale Kvindedag; der henviser til, 

at uddannelse, såvel formel som uformel, medvirker til at afskaffe marginalisering og flere 

former for forskelsbehandling ved at skabe dialog, åbenhed og forståelse samfund 

imellem og ved at styrke marginaliserede samfund; 

B. der henviser til, at et af målene i Europa 2020-strategien er at reducere antallet af 

europæiske borgere, der lever under de nationale fattigdomsgrænser, og således løfte over 

20 millioner mennesker ud af fattigdom inden 2020; 

C. der henviser til, at et af Europa 2020-strategiens mål er at reducere andelen af unge, der 

forlader skolen for tidligt, til under 10 %; 

D. der henviser til, at et af Europa 2020-strategiens mål er at sikre, at 40 % af de 30-34-årige 

modtager en universitetsuddannelse, og at den nuværende andel til sammenligning er 

37,9 %; der henviser til, at gennemsnittet for kvinder er nået op over 42,3 %, mens det for 

mænd ligger på 33,6 %; 

E. der henviser til, at den gennemsnitlige deltagelse i voksenundervisning i EU er 11 % 

sammenlignet med Europa 2020-målet på 15 %, og at deltagelsen blandt kvinder er lavere, 

hovedsageligt på grund af vanskeligheder med at kombinere sådanne aktiviteter med 

behovet for at finde en balance mellem hhv. arbejdslivets og familielivets krav; 

F. der henviser til, at uddannelse omhandlende ligestilling mellem kønnene skal sigte mod at 

bekæmpe "feminisering af fattigdom" ved at overvinde kønsstereotyper og føre til øget 

repræsentation af kvinder og piger og andre køn i det økonomiske, sociale og politiske liv; 

G. der henviser til, at de kriseforanstaltninger og reformer af de nationale arbejdsmarkeder, 

som medlemsstaterne har gennemført, har medført en stigning i fattigdommen, 

arbejdsløshedstallene og antallet af usikre og ringe job; der henviser til, at kvinder er 

blevet hårdest ramt af disse foranstaltninger og reformer; 

H. der henviser til, at fattigdom er en betydende faktor, hvad angår lige adgang til 

uddannelse, på grund af de dertil knyttede direkte og indirekte omkostninger; 

I. der henviser til, at den økonomiske krise især har ramt kvinder og dermed øget deres 

risiko for at ende i fattigdom; 

J. der henviser til, at mobning har alvorlige følger for undervisningsudbyttet, og at der er 

forskel på drenge og piger hvad angår dens psykologiske følger og dens indvirkning på 
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deres præstationer; 

K. der henviser til, at faglig uddannelse og supplerende praktisk uddannelse er en stor hjælp, 

når det drejer sig om at komme ind på arbejdsmarkedet; 

1.  understreger, at lige adgang til økonomisk overkommelig børnepasning er af central 

betydning for at opretholde en balance mellem arbejdsliv og familieliv, som kan 

forhindre, at kvinder bliver forpligtet til at arbejde på deltid eller halvtid eller helt at 

opgive at arbejde, og at adgang til gratis uddannelse af høj kvalitet er afgørende for at 

sikre lige muligheder for drenge og piger og bryde fattigdomscirklen, især for kvinder; 

2. bemærker, at uddannelse og kultur spiller en afgørende rolle med hensyn til at udfordre og 

ændre holdninger og stereotyper og hjælpe kvinder og piger til at opnå ligestilling; 

3. understreger, at kønsdiskrimination er en endnu mere relevant faktor, idet den stiller piger 

mindre gunstigt med hensyn til ikke blot adgangen til uddannelse, men også formålet med 

uddannelse, som må være at tilskynde til udvikling af deres personlighed, færdigheder og 

selvværd såvel som deres psykiske og fysiske formåen ved at øge deres potentiale; 

4. understreger, at det er nødvendigt omgående at lukke gabet mellem kvinders generelt høje 

uddannelsesniveau i EU og de erhvervsmuligheder, som er til rådighed for dem bagefter, 

og at dette gab fører til et tab for samfundet som helhed; 

5. understreger, at det er vigtigt at sikre støtte til og investering i læringsaktiviteter og -

muligheder ud over dem, der ligger i den formelle uddannelse, især til piger, idet det giver 

dem mulighed for at tilegne sig bløde færdigheder og tværgående kvalifikationer med 

henblik på at fremme udviklingen af et europæisk borgerskab; fremhæver også, at 

ikkeformel uddannelse er vigtig, når det drejer sig om at trække folk med ringe 

kvalifikationer og truende fattigdom op i verdenen med uddannelse og arbejde; 

6. fremhæver behovet for at udvide faglig uddannelse og supplerende praktisk uddannelse og 

andre former for uddannelse og vejledning til også at omfatte voksne, især kvinder, med 

sigte på at fremme deres integration eller reintegration på arbejdsmarkedet og mindske 

fattigdomsrisikoen; 

7. understreger, at ligestilling mellem kønnene i uddannelsessystemet indebærer, at piger og 

drenge og kvinder og mænd får lige muligheder og ligestilling i adgangen til uddannelse 

af høj kvalitet såvel som dens processer og resultater, og understreger også positive 

foranstaltninger, hvormed strukturel, kulturel og intersektionel ulighed mellem kønnene 

overvindes, således at kvinder og piger kan blive styrket gennem uddannelse; påpeger, at 

kvinder udgør 60 % af alle færdiguddannede i EU, og at arbejdsløsheden på trods af det 

stadigvæk er større blandt kvinder end mænd; understreger derfor behovet for holdbare 

tiltag, som gør ligestilling til et centralt anliggende i karrierevejledningspolitikker og 

politikker til jobsikring og vækstfremme; 

8. fremhæver det vigtige i at uddanne lærere i at være bevidste om de følger, som kønsroller 

og kønsstereotyper har, og om, hvor vigtigt det er at forhindre sådanne; understreger, at 

det er nødvendigt at undersøge, i hvilket omfang kønsstereotyper udfordres i 

klasseværelset; 
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9. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fjerne hindringerne for adgang til 

formel og uformel uddannelse såvel som livslang læring ved at forbedre bevidsthed herom 

og vejledning heri, og ved at yde finansiel støtte såvel som støtteydelser såsom 

børnepasning og ældrepleje for at sætte kvinder og mænd i stand til at deltage i livslang 

læring, vedtage en tværgenerationsmæssig tilgang og fremme EU-institutionernes rolle; 

10. minder om, at integrering af kønsaspektet på alle niveauer i uddannelsessystemet er 

nødvendig, og fremhæver behovet for at bekæmpe stereotyper omkring tekniske emner, 

som indsnævrer pigernes karrierevalg; fremhæver det vigtige i, at kvinder bliver 

repræsenteret i beslutningsprocessen i uddannelsesinstitutioner, herunder skoler og 

universiteter; 

11. understreger, at kvinder og piger frit kan træffe beslutning om deres valg af 

uddannelsesvej, professionelle løbebane og karriere; 

12. udtrykker bekymring over, at kvinder, som har børn, bliver forskelsbehandlet på 

arbejdspladserne, fordi de er mødre, og ikke fordi deres arbejdsmæssige præstationer er 

forskellige fra deres kollegers; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til aktivt at 

fremme et positivt billede af mødre som arbejdstagere og bekæmpe det fænomen, at 

kvinder straffes for at være mødre, et fænomen som er dokumenteret ved en række 

forskningsresultater; 

13. efterlyser finansieringsmekanismer, der giver et incitament til at opnå lige repræsentation 

på områder, hvor der er ubalancer mellem kønnene, og understreger, at der er behov for 

kønsopdelte data for bedre at forstå situationen for piger, drenge, mænd og kvinder og 

dermed bedre at kunne tilvejebringe mere effektive modforanstaltninger mod ubalancer; 

opfordrer Kommissionen til at udarbejde en oversigt opdelt efter køn og alder over 

deltagelsen i europæiske mobilitetsprogrammer på uddannelsesområdet såsom Erasmus+, 

Et Kreativt Europa og Europa for Borgerne; 

14. understreger, at i alle medlemsstater er risikoen for fattigdom og social udstødelse blandt 

børn nøje forbundet med forældrenes og omsorgspersonernes uddannelsesniveau, navnlig 

deres mødres, såvel som forældrenes situation på arbejdsmarkedet, deres sociale forhold 

samt de støttetjenester, som staterne stiller til rådighed for familier; påpeger, at manglende 

uddannelse er en væsentlig risikofaktor i forbindelse med børns fattigdom og sociale 

udstødelse; bemærker, at en række familiemæssige faktorer såsom ustabile forhold i 

familien og deres livsstil, enlige forældre, dårlige levevilkår, fysiske og psykiske 

problemer og vold i hjemmet desuden kan øge sandsynligheden for, at unge opgiver deres 

uddannelse før tiden; 

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at investere i formel og uformel 

uddannelse og livslang læring for at bekæmpe fattigdom og øge kvinders repræsentation 

på traditionelt mandsdominerede områder såsom naturvidenskab, teknologi, 

ingeniørvæsen, matematik og iværksætteri, herunder i positive kvindelige rollemodeller 

og peer-to-peer-mentornetværk for på den måde at bekæmpe stereotyper og fordomme; 

16. påpeger, at fattigdom bevidst eller ubevidst kan påvirke drenges og pigers valg af 

uddannelse ved at gøre penge til en vigtig faktor; understreger derfor, at 

uddannelsesvejlederes rådgivning af familierne spiller en vigtig rolle, idet de lader drenge 

og piger erkende deres fulde potentiale ved at hjælpe dem med at foretage de rette 
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uddannelsesmæssige valg; 

17. peger på sportens store betydning som et personlighedsformende redskab og en 

katalysator for overførsel af værdier, der bidrager til at overvinde de fordomme og 

stereotyper, som forhindrer kvinder og mænd i at udvikle sig i overensstemmelse med 

deres egne forventninger og deres individuelle evner; 

18. opfordrer medlemsstaterne til at lægge meget mere vægt på betydningen af god 

idrætsundervisning for begge køn og foreslår, at de udarbejder de nødvendige strategier 

for at opnå dette; 

19. gør opmærksom på betydningen af uddannelse via sport og på sportens potentielle værdi 

som hjælp til socialt sårbare unge mennesker til at få deres liv tilbage på rette spor, og 

opfordrer medlemsstater og sportsorganisationer til at fremme fair play-politikker i 

konkurrencer; 

20. minder navnlig om, at indvandreres og flygtninges børn, både drenge og piger, har ret til 

uddannelse, og at dette er en af de vigtige prioriteter i de europæiske samfund; 

understreger derfor, at der bør træffes hasteforanstaltninger på området for uddannelse af 

migranter på både EU-plan og på nationalt plan i lyset af den fortsatte migrantkrise; 

understreger, at uddannelse er nøglen til integration og ansættelsesegnethed, og at hvis det 

ikke lykkes de nationale uddannelsessystemer at tage denne udfordring op, kan det 

fremkalde yderligere kulturel adskillelse og gøre de sociale kløfter dybere; påpeger, at 

adgang til undervisning, såvel i flygtningelejre som i værtskommuner, som opfylder de 

nødvendige kvalitetsstandarder og er ledsaget af sproglig og psykologisk støtte, ikke må 

undermineres af bureaukratiske og administrative anliggender vedrørende anerkendelse af 

flygtningestatus; 

21. minder om, at migrantkvinder og -børn er nogle af de mest sårbare grupper og har stor 

risiko for økonomisk og social udstødelse i form af begrænset adgang til primær 

sundhedspleje og anstændige boliger; 

22. understreger, at det er vigtigt, at mænd og drenge inddrages aktivt i 

ligestillingsproblematikken, og at formel og uformel uddannelse og programmer for 

livslang læring omhandlende ligestilling også skal inddrage drenge og mænd for at 

bidrage til at udrydde social udstødelse og diskrimination, som forværrer fattigdom blandt 

kvinder; 

23. understreger, at enhver uddannelsespolitik, der er indført med sigte på at gøre noget ved 

krydsfeltet mellem ligestilling og fattigdom, må fokusere specifikt på situationen for 

kvinder og grupper, som udsættes for flere forskellige former for diskrimination; 

24. påpeger, at risikoen for at forlade skolen med få eller ingen kvalifikationer er dobbelt så 

stor for drenge som for piger, men at socioøkonomisk baggrund og status synes at være en 

stærkere indikator til at forudsige uddannelsesmæssige forhold og resultater end køn 

alene, og mener derfor, at der er behov for at fokusere på de sociale og økonomiske 

udfordringer, der ligger i at skabe uddannelsesmuligheder af høj kvalitet for alle, og 

opfordrer derfor til, at der ydes passende støtte i undervisningen for at rette op på denne 

ubalance; 
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25. fremhæver, at livslang læring spiller en vigtig rolle som en ny mulighed for voksne, som 

har været tvunget til at forlade skolen tidligt, eller hvis første uddannelsesvalg ikke gav 

dem mulighed for at udnytte deres potentiale eller virkeliggøre deres ambitioner; 

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at garantere adgang til faglige 

uddannelsesprogrammer for unge og voksne, og til at fremme disse programmer; minder 

om den vigtige rolle, som Den Europæiske Socialfond spiller ved at hjælpe folk i arbejde 

gennem finansiering af uddannelsespolitikker, og opfordrer medlemsstaterne og de lokale 

myndigheder til at fremme anvendelsen af fonden; 

27. fremhæver de frivillige organisationers og servicesektorens bidrag på dette område, og 

opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte deres indsats; minder om det høje 

deltagelsesniveau, som kvinderne tegner sig for i frivillig uddannelse og andre aktiviteter, 

f.eks. ved at støtte og forbedre uddannelsesmuligheder for flygtningebørn og dårligt 

stillede børn; 

28. påpeger, at finanskrisen fra 2008 medførte en opbremsning af kvinders fremskridt på og 

adgang til arbejdsmarkedet, hvor de hægtes af til fordel for mænd med samme 

kvalifikationer; opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til sikring af 

ligestilling med hensyn til karriere og dermed forhindre, at kvinder oplever langsommere 

opstigning ad karrierestigen og at blive ramt af fattigdom; efterlyser med henblik på at øge 

antallet af kvinder på alle områder af arbejdsmarkedet og at sikre lige muligheder særlige 

støtteforanstaltninger, som vil gøre det muligt for kvinder at kombinere arbejde og 

uddannelse og samtidig dele ansvaret for familien med deres ægtefæller; 

29. fastholder, at pigers deltagelse i skolelivet er en forudsætning for bestræbelserne på at 

forhindre, at elever forlader skolen for tidligt, eftersom piger opbygger selvtillid ved at få 

mulighed for aktivt at ændre deres eget eller andres liv til noget bedre; bemærker, at 

inddragelse af piger også kan bidrage til at ændre offentlighedens opfattelse af, hvad de 

formår, og sikre, at de opfattes som borgere og aktive medlemmer af samfundet, hvad 

angår beskyttelse af individuelle rettigheder. 
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