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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι για να εξαλειφθούν τα στερεότυπα του φύλου στα μέσα επικοινωνίας και για 
να προαχθούν εξισωτικά πρότυπα συμπεριφοράς στο παραγωγικό και το οικογενειακό 
πεδίο, απαιτείται η παιδαγωγική μεταβίβαση αυτών των αξιών στα σχολεία από μικρή 
ηλικία·

2. συνιστά στα κράτη μέλη να προαγάγουν επιμελώς στους μαθητές την ίση μεταχείριση και 
να λάβουν μέτρα κατά του εργασιακού διαχωρισμού που ακόμη υπάρχει σε παιδαγωγικά 
θέματα, όπου το ποσοστό των διδασκαλισσών στους κλάδους της προσχολικής και της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κατά πολύ υψηλότερο του ποσοστού των καθηγητριών 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία ανδροκρατείται περισσότερο και χαίρει 
μεγαλύτερης αναγνώρισης, μεγαλύτερων αμοιβών και μεγαλύτερης κοινωνικής 
προβολής·

3. προτείνει στην Επιτροπή να μελετήσει την έγκριση μέτρων που θα προάγουν τις 
γυναικείες ακαδημαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές σταδιοδρομίες, ώστε να αυξηθεί 
η προσφορά επαγγελματιών του κλάδου και να ικανοποιηθεί η ζήτηση που έχει 
εκφραστεί·

4. ζητεί να αρθεί κάθε υπάρχουσα διάκριση λόγω φύλου σε θέματα αμοιβών στα πεδία της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της επικοινωνίας, και εκφράζει την 
ανησυχία του για την γυναικεία πλειοψηφία στις εργασίες μερικής ή προσωρινής 
απασχόλησης, που δείχνει ότι η συμφιλίωση επαγγελματικής, οικογενειακής και 
εκπαιδευτικής ζωής εξαρτάται κατά βάση από τις γυναίκες, και με αυτή την έννοια ζητεί 
από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το δίκτυο των δημοσίων υπηρεσιών αρωγής 
εξαρτωμένων προσώπων και της σχολικής εκπαίδευσης των μικρών παιδιών, ώστε να 
επιτευχθεί πιο εύκολα ισορροπία της επαγγελματικής, οικογενειακής και εκπαιδευτικής 
ζωής τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, με αποτέλεσμα να μοιράζονται 
ισότιμα τα παραδοσιακά καθήκοντα, να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στη δια βίου 
μάθηση καθώς και η απασχόλησή τους σε υψηλόβαθμες θέσεις·

5. απαιτεί να ληφθούν μέτρα για την προαγωγή μιας μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών 
στους διευθυντικούς οργανισμούς, και ειδικότερα στα πλαίσια εκείνα όπου λόγω φύλου 
δεν υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να προαγάγουν σε ολόκληρο τον πληθυσμό την άσκηση του 
αθλητισμού και το ιδεώδες μιας υγιούς ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρότερα ποσοστά 
συμμετοχής των γυναικών στον αθλητισμό. 
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