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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że aby usunąć ze środków przekazu stereotypy dotyczące płci i promować 
egalitarne modele zachowania w środowisku zawodowym i domowym należy 
przekazywać te wartości od najmłodszego wieku w szkołach,

2. zaleca państwom członkowskim, aby energicznie wspierały równe traktowanie uczniów 
oraz aby podejmowały środki zwalczania segregacji zawodowej, która nadal istnieje 
w szkolnictwie, gdzie odsetek nauczycielek w szkolnictwie przedszkolnym 
i podstawowym znacznie przewyższa odsetek nauczycielek w szkolnictwie średnim, 
w którym przeważają mężczyźni, a które cieszy się większym uznaniem, większym 
prestiżem społecznym i uposażenia są w nim wyższe;

3. proponuje Komisji, aby zbadała możliwość przyjęcia środków mających na celu branie 
pod uwagę przez kobiety naukowych i technologicznych kierunków uniwersyteckich 
w celu zwiększenia liczby specjalistów w tych sektorach i zaspokojenia oczywistego 
zapotrzebowania;

4. zwraca się o likwidację wszelkiego rodzaju dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie 
uposażenia w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i komunikacji, oraz wyraża 
zaniepokojenie faktem, że praca w niepełnym wymiarze godzin lub tymczasowa jest 
wykonywana w większości przez kobiety, co dowodzi, że godzenie życia zawodowego, 
rodzinnego i kształcenia zależy głównie od kobiet w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie o ulepszenie sieci świadczenia usług publicznych osobom zależnym oraz 
w zakresie wychowania przedszkolnego w celu ułatwienia kobietom i mężczyznom 
godzenia życia zawodowego, rodzinnego oraz kształcenia, i w ten sposób wspierania 
bardziej egalitarnego podziału obowiązków domowy oraz zwiększenia liczby kobiet 
uczestniczących w programach stałego kształcenia i zatrudnionych na wysokich 
stanowiskach;  

5. zwraca się o podjęcie środków mających na celu wsparcie większego udziału kobiet 
w organach kierowniczych, w szczególności w dziedzinach, w których brak 
zrównoważonej reprezentacji płci;

6. zwraca się do państw członkowskich o wspieranie uprawiania sportu i zdrowego stylu 
życia wśród ogółu społeczeństwa, mając na uwadze fakt, że procentowo mniej kobiet 
uprawia sport.
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