
PA\666880DA.doc PE 388.660v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

FORELØBIG
2007/2086(INI)

14.5.2007

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om sportens rolle inden for uddannelse
(2007/2086 (INI))

Rådgivende ordfører: Christa Prets



PE 388.660v01-00 2/3 PA\666880DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\666880DA.doc 3/3 PE 388.660v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. anerkender pigers og kvinders fulde ret til at deltage i sportsaktiviteter på alle niveauer; 
definerer ligestilling mellem mænd og kvinder og ikkeforskelsbehandling som mål, der 
udgør en integreret del af sportens uddannelsesmæssige og sociale funktioner;

2. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til, når de udvikler foranstaltninger inden for 
sport og fysisk uddannelse, at integrere ligestillingsaspektet ved i disse politikker 
systematisk at tage højde for forskellene mellem mænds og kvinders forhold, situation og 
behov; opfordrer Eurostat til yderligere at udvikle indikatorer og tilvejebringe statistikker 
af en bedre kvalitet om mænds og kvinders deltagelse i sport på alle niveauer;

3. opfordrer medlemsstaterne og de kompetente myndigheder til at uddanne undervisere i 
fysisk uddannelse i ligestillingsaspektet ved at lade dette indgå i deres pensum; 
understreger betydningen af muligheden for blandet sportsuddannelse for børn fra 
børnehave og grundskole samt blandede klasser og klasser med ét køn fremefter;

4. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre en undersøgelse af kvantitativ og kvalitativ 
deltagelse for piger og drenge i sport i og uden for skolen og tilvejebringe de nødvendige 
ressourcer med henblik på at øge pigers deltagelse inden for sport; gentager behovet for at 
overvåge og vurdere effektiviteten af sådanne offentlige udgifter ved hjælp af et værktøj 
til ligestillingsbudgetter og en vurdering af de ligestillingsmæssige virkninger;

5. understreger sportens vigtige rolle i forbindelse med at fremme social integration; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme integration af piger i forskellige 
etniske, religiøse eller kulturelle grupper i sportsklasser og sportsklubber;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at identificere bedste praksis i kampen mod 
sexchikane og misbrug inden for sport; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at 
vedtage forebyggende og eliminerende foranstaltninger samt oplysningskampagner om de 
tilgængelige juridiske foranstaltninger;

7. opfordrer medlemsstaterne og de kompetente myndigheder til at sikre, at kvinder og 
mænd er ligeligt repræsenteret i alle beslutningsorganer inden for sportsorganisationer og 
relevante myndigheder samt fremme kvinder i lederroller ved hjælp af positive 
foranstaltninger.
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