
PA\722300DA.doc PE405.962v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Kultur- og Uddannelsesudvalget

2008/2047(INI)

6.5.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

om ligestilling mellem kvinder og mænd - 2008
(2008/2047(INI))

Rådgivende ordfører: Maria Badia i Cutchet



PE405.962v01-00 2/3 PA\722300DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\722300DA.doc 3/3 PE405.962v01-00

DA

FORSLAG

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

1. mener, at det for at udrydde kønsstereotyper i medierne og fremme ligestillede 
adfærdsmønstre i erhvervslivet og i hjemmet er nødvendigt fra en tidlig alder at overføre 
disse værdier gennem undervisning i skolerne;  

2. anbefaler, at medlemsstaterne gør en kraftig indsats for at fremme ligestilling blandt 
eleverne og træffe foranstaltninger for at bekæmpe den faglige adskillelse, der stadig 
eksisterer på uddannelsesområdet, hvor procentdelen af kvindelige lærere i før- og 
grundskoleundervisningen langt overgår procentdelen i sekundærskolen, som er mere 
mandsdomineret og medfører større anerkendelse, løn og social status; 

3. foreslår, at Kommissionen undersøger muligheden for at træffe foranstaltninger til at 
opfordre kvinder til at læse naturvidenskabelige og tekniske fag for at forøge udbudet af 
fagfolk i disse sektorer og imødekomme efterspørgslen; 

4. anmoder om, at enhver lønmæssig diskrimination udryddes inden for uddannelse, kultur, 
sport og kommunikation, og udtrykker sin bekymring over, at de fleste deltidsansatte og 
midlertidigt ansatte er kvinder, hvilket tydeliggør, at foreningen af arbejde, familie og 
uddannelse grundlæggende afhænger af kvinder; beder i denne sammenhæng om, at 
medlemsstaterne intensiverer deres bestræbelser for at forbedre netværket af offentlige 
tjenester til støtte for omsorgskrævende familiemedlemmer samt børneopdragelse, så det 
bliver lettere at kombinere arbejde, familie og uddannelse, og kvinder dermed får bedre 
mulighed for at få beskæftigelse og deltage i livslang læring; 

5. opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at forøge kvinders deltagelse i styrende 
organer, især i de sektorer, hvor kønnene ikke er ligeligt repræsenteret;

6. opfordrer medlemsstaterne til at fremme idrætsaktiviteter og en sund livsstil blandt 
befolkningen som helhed, i betragtning af, at kvinder i mindre grad deltager i 
idrætsaktiviteter. 
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