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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:

1. glæder sig over ligestillingskulturen i EU, herunder Kommissionens "køreplan for 
ligestilling mellem kvinder og mænd" og Rådets "europæiske ligestillingspagt", og slår 
til lyd for gennemførelsen heraf ved hjælp af konkrete foranstaltninger og økonomiske 
ressourcer;

2. anerkender den sociale samhørighedspolitiks potentiale til fremme af ligestilling;

3. konstaterer, at der stadig kun er få kvindelige beslutningstagere;

4. understreger, at den største stigning i beskæftigelsen af kvinder er sket inden for 
erhverv, hvor lønnen er lav og ansættelsesforholdene usikre, og at lønforskellen mellem 
mænd og kvinder fortsat udgør op til 30 % i visse europæiske lande; glæder sig derfor 
over de foranstaltninger, der tager sigte på at hjælpe kvinder med at komme ind på 
arbejdsmarkedet på lige fod med mænd og fremme iværksætterånden blandt kvinder, og 
insisterer på, at der gøres en indsats for at nedbryde de eksisterende fordomme og den 
eksisterende kønsdiskriminering med hensyn til kvinders konkurrencedygtighed og 
beskæftigelsesegnethed, især i høje stillinger;

5. understreger, at langtidsledigheden er forholdsvis højere blandt kvinder med børn under 
fem år end blandt kvinder uden børn;

6. anbefaler, at man tager mere hensyn til pigers og drenges forskellige udviklingsbehov i 
uddannelsessystemet, og at traditionelle kønsroller bekæmpes;

7. mener ikke, at arbejdsmarkedet i hovedparten af EU-landene på tilfredsstillende vis 
afspejler det forhold, at kvinderne tegner sig for det højeste gennemsnitlige 
uddannelsesniveau og de bedste akademiske resultater;

8. anbefaler, at man tilstræber, at skoleuddannelsen fremmer viden og fornuftige kriterier, 
som sigter på at gøre det muligt at opnå frihed, personlig selvstændighed og lighed, 
således at kvinderne inddrages i samfundet; mener, at såkaldte nøglekompetencer som 
f.eks. iværksætterlyst og videnskabelige og teknologiske tiltag bør styrkes, især for 
kvinders vedkommende;

9. henstiller indtrængende, at man støtter kvinder i deres erhvervskarriere og fremmer 
foranstaltninger med sigte på at gøre det muligt for begge køn at forene arbejds- og 
familieliv og tilskynde mænd til at påtage sig familiemæssige forpligtelser; henstiller 
indtrængende til Kommissionen og medlemsstaterne at træffe seriøse foranstaltninger 
med henblik på at mindske lønforskellene mellem mænd og kvinder og fremme 
forældreorlov for mænd og faderorlov;
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10. gør opmærksom på, at der skal tilvejebringes flere, fleksible og vidtfavnende (offentlige 
og private) børnepasningsfaciliteter af høj kvalitet for hele befolkningen for at gøre det 
lettere for mænd og kvinder at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter endt 
forældreorlov og at forene arbejds- og familieliv;

11. understreger nødvendigheden af videreuddannelse under forældreorlov, hvis man skal 
kunne leve op til ændrede krav på arbejdsmarkedet;

12. anbefaler udvikling af fælleseuropæiske foranstaltninger til skærpelse af
opmærksomheden omkring nultolerance over for sexistiske fornærmelser mod og 
nedværdigende fremstilling af kvinder i medierne og i den kommercielle 
kommunikation;

13. understreger, hvor vigtigt det er at sikre, at indvandrere, der kommer ind i EU, kender
de værdier, regler og samfundsmæssige konventioner, der gør sig gældende på 
ligestillingsområdet i værtslandene, således at de ikke udsættes for forskelsbehandling, 
som skyldes mangel på kulturel bevidsthed;

14. mener, at medierne bør sætte fokus på kvinders rolle i samfundet og fremhæve 
eksempler på situationer, hvor der er opnået ligestilling mellem kønnene og balance på 
arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen til via medierne at øge kendskabet til 
kvinders rolle i samfundet og fremme lige muligheder, f.eks. gennem Media 2007-
programmet.
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