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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att man för att kunna undanröja könsstereotyper i medierna och 
främja jämställda förebilder i yrkes- och privatlivet bör lära ut dessa värderingar 
i skolorna redan när barnen är små.

2. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att kraftfullt främja likabehandling 
bland barn och ungdomar i skolåldern och att vidta åtgärder mot den yrkessegregation 
som finns kvar inom undervisningsväsendet, där andelen kvinnliga lärare i förskolan och 
lågstadiet är betydligt högre än på högstadiet och gymnasiet, som domineras av manliga 
lärare med bättre anseende, högre lön och högre social status.

3. Europaparlamentet föreslår att kommissionen undersöker möjligheten att vidta åtgärder 
för att främja vetenskapliga och tekniska universitetsutbildningar för kvinnor i syfte att 
öka utbudet av experter inom dessa sektorer och möta efterfrågan.

4. Europaparlamentet begär att lönediskriminering på grund av kön undanröjs på områdena 
utbildning, kultur, idrott och kommunikation. Det är bekymmersamt att de flesta
deltidsanställningar eller tillfälliga anställningar innehas av kvinnor, vilket visar att 
avvägningen mellan yrkesarbete, familj och utbildning vållar problem främst för kvinnor. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att förbättra den offentliga 
anhörigvården och barnomsorgen, så att både kvinnor och män lättare ska kunna
kombinera yrkesliv, familjeliv och utbildning, vilket bör leda till en jämnare fördelning av 
hushållsarbetet och till att andelen kvinnor i fortbildning och på höga poster ökar.

5. Europaparlamentet kräver att man vidtar åtgärder för att uppmuntra ett ökat kvinnligt 
deltagande i styrande organ, framför allt inom de verksamhetsområden där det råder 
obalans i fördelningen mellan kvinnor och män.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra idrott och en sund livsstil 
bland hela befolkningen och att då ta hänsyn till att kvinnor i mindre utsträckning deltar 
i idrottsaktiviteter.
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