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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka tad, ja stereotipi par dzimumiem jāizstumj no plašsaziņas līdzekļiem un 
egalitāri uzvedības modeļi jāattīsta industrijā un ģimenē, pareizās vērtības jāieaudzina,
izglītojot skolā no agrīna vecuma;

2. iesaka dalībvalstīm aktīvi veicināt vienlīdzīgu izturēšanos pret apmācāmajiem un veikt 
pasākumus, lai apkarotu ar darbu saistītu segregāciju, kura joprojām pastāv izglītības 
jomā, kur skolotāju sieviešu procentuālā attiecība pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
līmenī ievērojami pārsniedz procentuālo attiecību vidējās izglītības līmenī, kas ievērojami 
vairāk piesaista skolotājus vīriešus ar savu augstākas atzinības, atalgojuma un sabiedriskā 
stāvokļa piedāvājumu;

3. ierosina to, ka Komisijai jāapsver iespēja pieņemt pasākumus, lai mudinātu sievietes
studēt zinātnes un tehnoloģiju priekšmetus, lai palielinātu profesionāļu nodrošinājumu 
atbilstošajā jomā un apmierinātu izteikto prasību;

4. pieprasa, lai ikviena ar dzimumu saistīta atalgojuma diskriminācijas forma tiktu izskausta 
no izglītības, kultūras, sporta un saziņas jomas, un uzskata, ka sieviešu pārsvars nepilna 
laika un pagaidu nodarbinātībā rada pamatu bažām, jo ir pierādījumi, ka darba, ģimenes 
dzīves un izglītības apguves apvienošana ir pilnībā atkarīga no pašām sievietēm; tāpēc 
aicina dalībvalstis pastiprināt to centienus uzlabot valsts atbalstītu aprūpes dienestu tīklu 
apgādājamajiem un izglītības pakalpojumus bērniem, lai sekmētu darba, ģimenes dzīves 
un izglītības apguves veiksmīgu līdzsvarošanu, tādējādi veicinot sieviešu lielāku 
nodarbinātību un palielinot mūžizglītībā iesaistīto sieviešu proporciju;

5. pieprasa veikt pasākumus, lai vairāk sieviešu strādātu pārvaldības iestādēs, jo īpaši jomās, 
kur dzimuma faktors kavē līdzsvarotu pārstāvniecību;

6. aicina dalībvalstis mudināt to iedzīvotājus kopumā nodarboties ar sportu un dzīvot 
veselīgi, atceroties, ka attiecībā uz sportu sieviešu līdzdalības rādītāji ir zemāki.
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