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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. verzoekt de lidstaten vrouwen en mannen dezelfde steun en dezelfde mogelijkheden te 
bieden op het gebied van sport door sportieve programma’s op te zetten die meer 
gelijkheid beogen;

2. verzoekt de lidstaten een zelfde hoeveelheid middelen uit te trekken voor de sportieve 
activiteiten van vrouwen en mannen, waarbij tevens wordt voorzien in beschikbare gelden 
voor de bouw van accommodaties en sportieve voorzieningen die zowel door mannen als 
door vrouwen kunnen worden gebruikt;

3. vraagt de lidstaten het gebruik van openbare middelen voor de sport te controleren door na 
te gaan of deze middelen rechtvaardig zijn verdeeld in functie van de sportieve behoeften 
van de twee seksen;

4. vraagt de lidstaten vrouwen carrièremogelijkheden te bieden in met sport verband 
houdende vakgebieden;

5. vraagt de lidstaten de sportieve activiteiten van vrouwen van jongs af aan te stimuleren
door met name publiciteitscampagnes, zodat gezonde levensstijlen worden gepromoot en 
seksistische stereotypen tot het verleden gaan behoren;

6. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat er voldoende media-aandacht is voor de 
sportieve activiteiten van vrouwen, zodat prominente vrouwelijke sporters een 
voorbeeldfunctie gaan vervullen (zogenoemde rolmodellen) en stereotypen in verband met 
het geslacht tot het verleden zullen gaan behoren;

7. vraagt de lidstaten de prestaties van vrouwen in de sportieve disciplines eveneens 
productief te maken door deze vrouwen erkenning te geven in de vorm van een financiële 
beloning;

8. onderstreept dat vrouwen en mannen die op competitieniveau sport bedrijven, alleen
bescherming van de staat genieten op het gebied van ouderschap en niet op het gebied van 
gezondheid, sociale zekerheid en verzekering tegen ongevallen; verzoekt de lidstaten 
derhalve op dit vlak maatregelen te treffen;

9. verzoekt de lidstaten in het onderwijs voor jongens en meisjes meer aandacht te besteden 
aan sportieve disciplines, zodat kinderen worden gestimuleerd te sporten en leren sporten 
te beoefenen, waardoor de wegen naar een mogelijke sportieve carrière open blijven.
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