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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je za odpravo stereotipov o spolu v medijih in spodbujanje egalitarističnih 
vedenjskih vzorcev v poklicnem in zasebnem življenju treba zagotoviti, da se bodo v 
šolah ustrezne vrednote prenašale že od zgodnjih let;

2. priporoča državam članicam, da dejavno spodbujajo enako obravnavanje mladih v 
obdobju šolanja in sprejmejo ukrepe za boj proti poklicni segregaciji, ki je še vedno 
prisotna v izobraževanju, kjer je delež učiteljic v vrtcih in osnovnih šolah veliko večji kot 
v srednjih šolah, na katerih prevladujejo moški, ki so bolje priznani in plačani ter imajo 
boljši družbeni položaj;

3. predlaga Komisiji, naj preuči sprejetje ukrepov za spodbujanje študija žensk na 
znanstvenih in tehničnih univerzitetnih smereh, da bi povečali število strokovnjakov na 
teh področjih in zadostili obstoječim zahtevam;

4. poziva k odpravi vseh oblik diskriminacije na podlagi spola pri plačah na področju 
izobraževanja, kulture, športa in komunikacije; je zaskrbljen, ker delo s skrajšanim 
delovnim časom ali za določen čas opravljajo pretežno ženske, kar dokazuje, da so v 
glavnem one odgovorne za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter 
izobraževanja, zato poziva države članice, naj izboljšajo mrežo javnih storitev nege za 
vzdrževane osebe in izobraževanja za otroke, ter tako moškim in ženskam omogočijo, da 
bodo lažje uskladili svoje poklicno in družinsko življenje ter izobraževanje, s čimer bodo 
spodbudile enakopravno razdelitev družinskih del, delež žensk, udeleženih pri 
vseživljenjskem učenju in zaposlenih na višjih delovnih mestih na pa se bo povečal;

5. poziva k sprejetju ukrepov za spodbujanje večje udeležbe žensk v vodilnih organih, zlasti 
v dejavnostih, kjer ni uravnotežene zastopanosti moških in žensk;

6. poziva države članice, naj pri vsem prebivalstvu spodbujajo ukvarjanje s športom in 
zdravo življenje ter pri tem upoštevajo, da so ženske v športnih dejavnostih manj 
udeležene.
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