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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a médiában megjelenő, nemekkel kapcsolatos sztereotípiák megszüntetése, 
valamint az egyenlő viselkedésminták munkahelyen és a családban történő népszerűsítése 
érdekében már fiatal kortól szükséges ezen értékek nevelés útján történő átadása az 
iskolákban;

2. javasolja a tagállamoknak, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a diákokkal szembeni 
egyenlő bánásmód népszerűsítésére, és hozzanak intézkedéseket az oktatásban 
érvényesülő, nemi alapú munkahelyi szegregáció ellen, mivel az óvodai és általános 
iskolai oktatásban a női tanárok aránya jóval meghaladja a középiskolában tanító nők 
arányát, ahol több a férfi tanár, és amelynek nagyobb a társadalmi és anyagi 
megbecsültsége;

3. javasolja a Bizottságnak, hogy vizsgálja meg a tudományos és műszaki pályák nők 
körében történő népszerűsítésére irányuló intézkedések elfogadását ezen ágazatok 
szakemberkínálatának növelése és a felmerülő kereslet kielégítése érdekében;

4. kéri a nemi alapon történő, jelenlegi fizetésbeli diszkrimináció megszüntetését az oktatás, 
a kultúra, valamint a sporthoz és a kommunikációhoz kapcsolódó munkahelyek esetében, 
és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a részmunkaidőben dolgozó vagy ideiglenesen 
foglalkoztatott munkavállalók nagy része nő, amiből egyértelműen látszik, hogy a munka, 
a családi élet és a tanulás összehangolása alapvetően a nőktől függ, éppen ezért kéri a 
tagállamokat, hogy javítsák az eltartott személyeknek történő segítségnyújtással és a 
gyermekek oktatásával kapcsolatos közszolgáltatások hálózatát a munka, a családi élet és 
a tanulás összeegyeztethetőségének elősegítése és ezáltal a nők egész életen át tartó 
tanulásban és a magas szintű foglalkoztatásban való részvételének növelése érdekében;  

5. sürgeti, hogy tegyenek intézkedéseket a nők irányító testületekben való részvételi 
arányának növelése érdekében, különösen azokon a területeken, ahol a nemek 
tekintetében nem valóul meg a kiegyensúlyozott képviselet;

6. kéri a tagállamokat, hogy a sportot és az egészséges életmódot annak figyelembe vételével 
népszerűsítsék a lakosság körében, hogy a nők alacsonyabb arányban végeznek 
sporttevékenységeket.
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