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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että sukupuolta koskevien stereotypioiden poistamiseksi tiedotusvälineistä ja tasa-
arvoisten käyttäytymismallien edistämiseksi tuotantoelämässä ja kotona näitä arvoja on 
tarpeen opettaa koulussa varhaisesta iästä lähtien;

2. suosittelee, että jäsenvaltiot edistävät vakavissaan oppilaiden tasa-arvoista kohtelua ja 
toteuttavat toimenpiteitä, joilla vastustetaan työhön liittyvää erottelua, jota esiintyy 
edelleen koulutuksen alalla, jossa naisopettajien osuus esikoulussa ja ala-asteella ylittää 
selvästi heidän osuutensa yläasteella, jossa miesten määrä, tunnustus, palkkaus ja 
yhteiskunnallinen arvostus ovat suurempia;

3. ehdottaa, että komissio tutkii toteutettavia toimenpiteitä, joilla edistetään tieteen ja 
tekniikan alan akateemisia opintoja naisten keskuudessa ja joilla lisätään alan 
ammattilaisten tarjontaa ja kysyntä tyydytetään;

4. pyytää, että kaikki nykyinen sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä poistetaan 
koulutuksen, kulttuurin sekä urheilun ja tiedonvälityksen alalla, ja ilmaisee huolensa siitä, 
että osa-aikaisten töiden ja tilapäistöiden työntekijät koostuvat suurimmaksi osaksi 
naisista, mikä osoittaa, että työelämän, perhe-elämän ja koulutuksen yhteen sovittaminen 
riippuu pohjimmiltaan naisista; pyytää tässä yhteydessä jäsenvaltioita parantamaan
huollettavana olevien henkilöiden auttamiseksi ja lasten kouluttamiseksi tarkoitettujen 
julkisten palvelujen verkostoa, jotta sekä miehet että naiset voisivat sovittaa työelämän, 
perhe-elämän ja koulutuksen helpommin yhteen, ja edistämään tällä tavoin 
perhevelvollisuuksien tasapuolisempaa jakautumista sekä lisäämään naisten osuutta 
elinikäisessä oppimisessa ja johtotehtävissä;

5. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla edistetään naisten entistä suurempaa 
osallistumista johtoelimiin erityisesti aloilla, joilla sukupuoleen liittyvät tekijät ovat 
tasapainoisen edustuksen esteenä;

6. pyytää jäsenvaltioita edistämään urheilun harrastamista ja tervettä elämäntapaa koko 
väestön keskuudessa ottaen huomioon, että naisten urheiluun osallistuminen on 
vähäisempää.
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