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WSKAZÓWKI

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

1. uznaje pełne prawo dziewcząt i kobiet do uczestnictwa w zajęciach sportowych na 
wszystkich poziomach; definiuje równouprawnienie płci oraz brak dyskryminacji jako 
cele stanowiące nieodłączny element kształceniowych i społecznych funkcji sportu; 

2. nalega, aby państwa członkowskie, opracowując działania w dziedzinie sportu i 
wychowania fizycznego, włączały do nich kwestie płci systematycznie uwzględniając w
strategiach dotyczących tych dziedzin różnice pomiędzy warunkami, sytuacją i 
potrzebami kobiet i mężczyzn; wzywa Eurostat do dalszego opracowywania wskaźników 
oraz poprawy jakości statystyk na temat uprawiania sportu przez kobiety i mężczyzn na 
wszystkich poziomach;

3. nawołuje państwa członkowskie oraz odnośne władze do zapewnienia nauczycielom 
wychowania fizycznego szkolenia w zakresie problematyki płci poprzez włączenie tej 
problematyki do ich programu nauczania; podkreśla znaczenie możliwości koedukacji w 
dziedzinie sportu na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej, a także znaczenie 
klas koedukacyjnych i niekoedukacyjnych w późniejszym kształceniu; 

4. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia analizy ilościowego i jakościowego 
uczestnictwa chłopców i dziewcząt w zajęciach sportowych w szkole i poza nią, a także 
do przeznaczenia niezbędnych zasobów na zwiększenie uczestnictwa dziewcząt w 
zajęciach sportowych; ponownie przypomina o konieczności nadzorowania i oceny 
skuteczności wydatków publicznych na ten cel za pomocą budżetowania pod kątem płci 
oraz oceny wpływu takiego budżetowania;

5. podkreśla ważną rolę sportu w procesie ułatwiania integracji społecznej; domaga się, aby 
państwa członkowskie wspierały integrację dziewcząt pochodzących z innych grup 
etnicznych, religijnych lub kulturowych poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych i 
członkostwo w klubach sportowych;

6. domaga się, aby Komisja wskazała wzorce walki z molestowaniem i wykorzystywaniem 
seksualnym w sporcie; nalega, aby państwa członkowskie podjęły środki zapobiegawcze i 
eliminujące, a także organizowały kampanie podnoszące poziom świadomości społecznej 
na temat dostępnych działań prawnych w tym względzie; 

7. wzywa państwa członkowskie oraz właściwe organy do realizacji pozytywnych działań w 
postaci zagwarantowania równej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszystkich organach 
decyzyjnych stowarzyszeń sportowych oraz odnośnych władz, a także do propagowania 
kobiet sprawujących funkcje kierownicze.
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