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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:

A. der henviser til, at unge kvinder fortsat har større chancer for at blive ledige end unge 
mænd, eftersom arbejdsløshedsprocenten i EU-27 i 2006 var 18,1 % for unge kvinder i 
sammenligning med 16,9 % for unge mænd; der henviser til, at der er færre kvinder i 
ledende stillinger, selv om flere kvinder end mænd i de fleste medlemsstater når et højere 
uddannelsesniveau,

1. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle kønsspecifikke uddannelsespolitikker og 
-materialer som et middel til at fjerne uligheden mellem mænd og kvinder i 
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og udrydde kønsstereotyperne; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at fremme kønsatypisk beskæftigelse (f.eks. flere 
mandlige lærere på primærtrinnet og flere kvinder inden for de naturvidenskabelige fag) 
for unge, herunder også unge børn inden den alder, hvor de vigtige uddannelses- og 
karrieremæssige beslutninger træffes, med henblik på at imødegå en kønsbaseret opdeling 
på arbejdsmarkedet; gentager, at køns- og aldersopdelte data af en bedre kvalitet er en 
nødvendig forudsætning for enhver strategi;

2. opfordrer medlemsstaterne til at fremme unge kvinders adgang til uddannelse, navnlig 
unge kvinder blandt sårbare grupper som f.eks. indvandrerkvinder, kvinder fra etniske 
minoriteter, handicappede kvinder og lavtuddannede kvinder; opfordrer medlemsstaterne 
til at kortlægge og udveksle bedste praksis på området og opfordrer indtrængende private 
og offentlige virksomheder til at bidrage mere aktivt til tilvejebringelse af 
vekseluddannelser og støtte indførelse af uddannelsesorlov for ugunstigt stillede; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre politikker, der fremmer overgangen fra skole 
til arbejdsliv for unge med særlig vægt på unge kvinder, der lader til at havde de største 
problemer; understreger at en bedre kvalitet i uddannelserne og en bedre adgang til disse 
samt investeringer i ungdommen har følger for arbejdsmarkedet i livets senere faser; der 
bør indføres en evalueringsmekanisme for at vurdere effektiviteten og effekten af 
regeringernes uddannelsesudgifter på arbejdsløsheden blandt unge, specielt unge kvinder;

4. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge den procentvise andel af kvinder og 
styrke disses stilling inden for naturvidenskab, teknik og teknologi; opfordrer de nationale 
regeringer til at øge antallet af kvinder i ledende stillinger kraftigt og måle de fremskridt, 
der gøres gennem indførelse af kvalitative og kvantitative mål.


	666908da.doc

