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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:

1. opfordrer medlemsstaterne til at give kvinder og mænd samme støtte og muligheder på 
idrætsområdet og udarbejde idrætsprogrammer, der giver kvinder og mænd de samme 
rettigheder;

2. opfordrer medlemsstaterne til at stille de samme ressourcer til rådighed for idrætsaktiviteter 
til kvinder og mænd, blandt andet ved at yde finansiel støtte til etablering af sportsanlæg og -
infrastruktur, der kan udnyttes i samme grad af kvinder og mænd;

3. opfordrer medlemsstaterne til at føre tilsyn med udnyttelsen af offentlig støtte til idræt ved at 
sikre, at den fordeles ligeligt mellem kvindelige og mandlige sportsudøvere i forhold til deres 
behov;

4. opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde kvinder karrieremuligheder på idrætsområdet;

5. opfordrer medlemsstaterne til blandt andet gennem reklame at tilskynde kvinder til at dyrke 
sport fra en tidlig alder for at fremme en sund livsstil og hindre fastlåste kønsrollemønstre;

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre mediedækning af begivenheder med kvindelige 
sportsudøvere for at skabe kvindelige forbilleder eller rollemodeller og hindre fastlåste 
kønsrollemønstre;

7. opfordrer medlemsstaterne til i højere grad at anerkende kvinders præstationer inden for de 
forskellige sportsgrene, blandt andet gennem en økonomisk belønning;

8. understreger, at kvinder og mænd, der dyrker sport på konkurrenceplan, ikke er omfattet af 
en statslig social sikring, sygesikring og ulykkesforsikring, og at de ikke har ret til 
forældreorlov; opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger i denne henseende;

9. opfordrer medlemsstaterne til at opprioritere idræt i skolernes undervisningsplaner inden for 
idræt for drenge og piger med henblik på at fremme sportsudøvelse samt adgang til en 
karriere inden for sportens verden.
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