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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

noorte naiste ja tütarlaste diskrimineerimise kohta hariduses
(2006/2135(INI))

Euroopa Parlament,

– kinnitades veel kord EÜ austamislepingu artiklis 2, artikli 3 lõikes 2, artiklis 13, artikli 
137 lõike 1 punktis i ja artiklis 141 sätestatud põhimõtteid;

– võttes arvesse 2000. aastal välja kuulutatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ja eriti selle 
artiklit 23;

– võttes arvesse 1950. aasta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni;

– võttes arvesse 2005. aasta raamstrateegiat mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste 
tagamise kohta kõigile, eriti selle jaotist noorte naiste ja tütarlaste diskrimineerimise 
tegurite kohta seoses nende juurdepääsuga haridusele;

– võttes arvesse 2004. aasta üldaruannet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta, eriti selle 
jaotist juurdepääsu kohta haridusele;

– võttes arvesse 15. veebruari 2006. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitust edasise 
Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel (2006/143/EÜ)1;

– võttes arvesse 5. veebruari 2003. aasta komisjoni teatist “Ülikoolide roll teadmistepõhises 
Euroopas” (KOM(2003)0058);

– võttes arvesse komisjoni 24. septembri 1998. aasta soovitust Euroopa koostöö kohta 
kõrghariduse kvaliteedi tagamisel (98/561/EÜ) 2;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu soovitusi, ning eriti nende resolutsiooni ja tegevuskava, 
mis võeti vastu 8.–9. juunil 2006. aastal Stockholmis peetud kuuendal ministrite 
konverentsil meeste ja naiste võrdõiguslikkuse kohta;

– võttes arvesse 1992. aasta Ateena konverentsil juhtival positsioonil olevate naiste kohta 
vastu võetud ministrite deklaratsiooni, milles öeldakse, et “naised esindavad poolt 
inimkonna annetest ja oskustest”;

– võttes arvesse 4. veebruaril 2005. aastal Luksemburgis peetud ministrite konverentsil 
soolise võrdõiguslikkuse kohta vastu võetud ministrite deklaratsiooni;

– võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni;

– võttes arvesse aastatuhande arengueesmärke, eriti arengueesmärki nr 3 soolise 
võrdõiguslikkuse soodustamise ja naiste õiguste suurendamise kohta, mis on eelduseks 

  
1 ELT L 64, 4.3.2006, lk 60.
2 EÜT L 270, 7.10.1998, lk 56.
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muu hulgas ka võrdõiguslikkuse saavutamiseks kõigil haridustasanditel ja kõigis 
töövaldkondades;

– võttes arvesse 1999. aastal vastu võetud ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise konventsiooni valikprotokolli (CEDAW), milles on sätestatud, et 
konventsiooniosalise jurisdiktsiooni alusel võivad üksikisikud või üksikisikute grupid, 
kes väidavad, et nad on nimetatud konventsiooniosalise poolt konventsioonis määratletud 
õiguste rikkumise ohvrid, esitada teatisi naiste diskrimineerimise likvideerimise 
komiteele;

– võttes arvesse Pekingis 1995. aastal peetud maailma naiste 4. konverentsi, Pekingis vastu 
võetud deklaratsiooni ja tegevusplatvormi ning järgnevaid lõppdokumente, mis võeti 
vastu 9. juunil 2000. aastal toimunud järgnevatel ÜRO Peking + 5 ja ÜRO Peking + 10 
erakorralistel istungitel Pekingi deklaratsiooni ja tegevuskava rakendamiseks, ning 11. 
märtsil 2005. aastal vastu võetud tegevusplatvormi;

– võttes arvesse dokumenti “Naiste ja meeste võrdõiguslikkus: panused tegevuse 
korraldamisse Euroopa tasandil”;

– võttes arvesse dokumenti “Sooline võrdõiguslikkus: ühenduse raamstrateegia, programm 
aastateks 2001–2005”;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni aruandeid ja kõnesid;

– võttes arvesse 14. märtsil 2006. aastal vastu võetud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhiseid 2006–2010;

– võttes arvesse 2004. ja 2005. aasta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse aruandeid;

– võttes arvesse ÜRO ülemaailmset seireraportit, eriti selle teist peatükki, mis on 
pühendatud soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele;

– võttes arvesse aruannet pealkirjaga „Sooline võrdõiguslikkus ja haridus kõigile: hüpe 
võrdsusesse 2003/2004”;

– võttes arvesse ülemaailmset seireraportit (2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2006),

A. arvestades, et liikmesriikide statistika viitab sellele, et väiksem osa naisi jätkab 
kraadiõppejärgseid õpinguid, ning arvestades, et raportite kohaselt pühendab väiksem osa 
naisi aega elukestvale õppele mitmesugustes süsteemides erinevate sooga seotud 
piirangute tõttu;

B. arvestades, et emadus, perekond ja teised naistele omased rollid toimivad faktoritena, mis 
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piiravad tütarlaste ja noorte naiste juurdepääsu haridusele, eelkõige edasisele 
kvalifikatsioonitaseme tõstmisele ja elukestvale õppele;

C. arvestades, et majanduslikud faktorid, mis mõjutavad sotsiaalselt tõrjutud perekondi nii 
ELi liikmesriikides kui mujal ning mida põhjustab raha puudumine hariduse jaoks, 
tugevdavad endiselt traditsioonilist eelistust anda haridus poistele;

D. arvestades, et soolised eelarvamused on õppesuuna valikul valdavad, mis ekslikult 
piiravad inimesi teatava haridustüübi ning kvalifikatsiooniga õigustamatute sooga seotud 
oletuste põhjal;

E. arvestades, et ühiskonnas eksisteerivad jätkuvalt eelarvamused haritud suhtes, ja 
arvestades, et haritud naistel on jätkuvalt piiratud võimalused oma potentsiaali 
professionaalses ja avalikus elus rakendada;

F. arvestades, et haritud ja kutsealal edukatel naistel on tihti raskusi pereelus, kus nende 
püüdlused kõrgema tasemega hariduse, kõrgema sotsiaalse staatuse ning majandusliku 
sõltumatuse poole tekitavad konflikte nende partneriga;

G. arvestades, et teatud liikmesriikides eksisteerivad ikka veel usulised eelarvamused, mis 
traditsiooniliselt piiravad tütarlaste ja noorte naiste juurdepääsu haridusele;

H. arvestades, et meedia rõhutab üldjuhul soolisi erinevusi, mis viib soorollide ja neile 
kättesaadavate võimalustega seotud stereotüüpide tugevnemiseni;

I. arvestades, et rahvusvähemustest, eriti romi rahvusvähemusest pärit tütarlastel ja noortel 
naistel on haridusele eriti piiratud juurdepääs,

1. väljendab heameelt fakti üle, et kaheksa kümnest ELi liikmesriikide kõrgemates 
haridusasutustes õppivatest tütarlastest lõpetab oma õpingud ning statistika kohaselt on 
kõrghariduse omandamises mõlemal sool võrdsed võimalused ning noorte naiste 
motiveeritus on tõepoolest kõrge, kui neid ei piira sooga seotud põhjused;

2. väljendab heameelt fakti üle, et ÜRO aastatuhande projekti raames on astutud mitmeid 
praktilisi samme, et vähendada soolist ebavõrdsust juurdepääsus haridusele ning et 
mõlema soo võrdse juurdepääsu teemal haridusele arutletakse liikmesriikides avatult;

3. väljendab heameelt Lissaboni strateegiast välja arenenud ülikooliharidussüsteemi reformi 
üle, eelkõige elukestva õppe puhul, mis annab noortele naistele võimaluse haridusteed 
jätkata;

4. väljendab heameelt 2000. aastal avaldatud komisjoni raporti üle koolihariduse kvaliteedi 
kohta, milles analüüsitakse 16 näitajat, kaasa arvatud juurdepääs haridusele soolisest 
vaatenurgast;

5. väljendab heameelt plaanitava Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi rajamise üle, mille 
tegevuse hulka peaks kuuluma olukorra järelevalve seoses mõlema soo juurdepääsuga 
haridusele üksikutes liikmesriikides ning kogu maailmas;
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6. soovitab, et haridusele võrdse juurdepääsu valdkonna põhimõtteid kontrollitaks ja 
hinnataks, ning soovitab, et viidatakse statistikale, mis näitab, et soolised erinevused 
suurenevad kõrgema akadeemilise kvalifikatsiooni omandamisel ja elukestva õppe 
valdkonnas;

7. kutsub liikmesriike üles võimaldama juurdepääsu haridusele naistele, kes kasvatavad 
lapsi, ning naistele, kes lastesaamise eesmärgil on katkestanud eriala omandamise;

8. soovitab, et tööandjatega peab toimuma dialoog kas kutseühingute, riikide või ELi 
tasandil, et motiveerida neid looma standardiülesed tingimused parandamaks selliste 
naiste juurdepääsu kõrgharidusele;

9. soovitab, et liikmesriigid kaaluksid näiteks erinevaid maksusoodustusi ettevõtete suhtes, 
kes muudaksid naiste jaoks lihtsamaks oma kvalifikatsiooni omandamise jätkamise ning 
looksid naistele standardiülesed töötingimused, mis võimaldaks neil areneda oma eriala 
valdkonnas ja tööalaselt;

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama kõiki võimalikke vahendeid, et 
kõrvaldada tavapärased stereotüübid, mis diskrimineerivad haritud ja kvalifitseeritud 
naisi töökohal, pöörama erilist tähelepanu sooküsimustele ning kontrollima ja hindama 
andmeid regulaarselt;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles igakülgselt toetama tavapäraste stereotüüpide 
kõrvaldamist, mis diskrimineerivad haritud ja kvalifitseeritud naisi suhetes oma 
partneriga; kutsub samal ajal komisjoni üles kasutama ELi välissuhteid soopõhimõtete 
edendamiseks;

12. soovitab, et õpetajate ja muude haridustöötajate koolitamine oleks suunatud 
tasakaalustatud soolise võrdõiguslikkuse poliitika nõuete täitmisele ja et soopoliitika 
küsimused moodustaksid osa õpetajate koolitamisest õpetajakoolituses ja teistes 
teaduskondades;

13. soovitab, et komisjon ja liikmesriigid rakendaksid poliitikat seoses rahvusvähemustega, 
mis tagaks juurdepääsu haridusele ja võrdsed tingimused poiste ja tütarlaste hariduses, 
kaas arvatud immigranditaustaga noorte naiste ja tütarlaste integreerimine 
haridussüsteemi;

14. soovitab, et liikmesriigid toetaksid teadlikkuse tõstmist sooküsimustes ning juurdepääsu 
haridusele eesmärgiga vähendada usulisi eelarvamusi, mis mõjutavad tütarlaste ja noorte 
naiste juurdepääsu haridusele ning on enamal või vähemal määral teatud riikide kultuuris 
sügavalt juurdunud;

15. soovitab liikmesriikidel võtta kasutusele õppevorme, mis arvestaksid noorte naiste ja 
tütarlaste vajadustega, võttes arvesse näiteks nende liikuvust, et teatavat tüüpi 
gümnaasiumid, kutsekoolid ja kõrgemad haridusasutused lisaksid oma programmidesse 
õpetamisvormid, mis vastaksid nende tütarlaste ja naiste võimalustele ning vajadustele, 
kes hoolitsevad väikeste laste eest või on sünnituspuhkusel või kelle jaoks need koolid 
asuvad liiga kaugel; usub, et tänapäeva tehniliste võimalustega saab saavutada 
asjakohaseid lahendusi;
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16. väljendab heameelt hariduskavade rakendamise ja kasutamise üle, mida rahastavad ELi 
fondid või muud allikad, kaasa arvatud mittetulundussektor, et edendada sotsiaalselt 
ebasoodsate tingimustega peredest pärit tütarlaste ja noorte naiste haridust; eriti väljendab 
heameelt olemasolevate kavade ja toetusfondide kasutamise üle ning ka uute
rahastamisviiside otsimise üle, rõhutades samal ajal ka vajadust investeerida noorte 
inimeste haridusse tulevikku silmas pidades;

17. rõhutab suurt vajadust sooküsimuste statistiliste andmete täpse hindamise järele, eriti 
seetõttu, et ikka veel on puudus statistiliselt eristatud soolistest andmetest laste ja noorte 
kohta; on seisukohal, et see peaks muu hulgas olema uue Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi ülesandeks;

18. kutsub liikmesriike üles julgustama sookategooriate esindamist meedias, luues meestest 
ja naistest väärika pildi, mis oleks vaba moonutustest ja eelarvamustest, mis halvustaksid 
või alahindaksid üht kahest soost;

19. juhib tähelepanu uutele tehnoloogiatele naiste väljaõppe ja hariduslike vajaduste 
valdkonnas, näiteks kaugõppe võimalus arvutitehnoloogiat kasutades;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu laienemisel pole mitte ainult sotsiaalsed, kultuurilised ja majanduslikud 
aspektid, vaid see esitab ka väljakutse seoses soolise ebavõrdsuse probleemide lahendamisega 
Euroopa erinevates piirkondades. Nimetatud küsimused on prioriteetsed Lissaboni strateegia 
raames. Oma raportis keskendun ma hariduse omandamise väärtusele ja väärtusele, mida 
kannab hariduse süvendamine kogu elu jooksul, et viia täide oma potentsiaal ühiskonnas. 
Kuigi on ammu tõestatud, et naised ja tütarlapsed ei ole hariduse valdkonnas vähem võimekad 
kui mehed ja poisid, on olemas rida põhjuseid, miks naised ja tütarlapsed on ebasoodsamas 
olukorras juurdepääsul haridusele, eriti kõrgharidusele ja elukestvale õppele. Neid põhjuseid 
peetakse sageli loomulikuks ja need on seotud naiste bioloogilise loomusega. Siiski on 
Euroopa ühiskond kultuuriliselt ja majanduslikult piisavalt arenenud, et olla võimeline 
oluliselt vähendama või isegi kõrvaldama naiste bioloogilisest ja perekondlikust rollist 
tingitud objektiivsed takistused, rääkimata takistustest, mida on põhjustanud sügavalt 
juurdunud traditsioonid ning religioossed ja soolised eelarvamused.

A. Põhiteave olukorra kohta seoses noorte naiste ja tütarlaste juurdepääsuga haridusele

Seoses mõlema soo võrdsete võimalustega on olemas seitse põhitegurit, mis annavad aluse 
noorte naiste ja tütarlaste diskrimineerimiseks seoses juurdepääsuga haridusele: 1)
majanduslikud kaalutlused sotsiaalselt ebasoodsas olukorras peredes, kus eelistatakse 
hariduse andmist poistele; 2) soolised eelarvamused õppesuuna valikul; 3) õpingute 
lõpetamist pärssivad objektiivsed soolised põhjused; 4) soolised põhjused, mis takistavad 
noortel naistel oma kvalifikatsiooni taset edasiste õpingutega tõstmast; 5) ühiskonna 
eelarvamused haritud naiste suhtes; 6) kõrgharidusega naiste madalam professionaalne 
tunnustamine; 7) usulised eelarvamused, mis mõnedes riikides takistavad naistel oma 
potentsiaali kasutamist ühiskonnas; 8) sisserändajate peredesse või etniliste või 
rahvusvähemuste hulka kuuluvate tütarlaste ja noorte naiste raskendatud juurdepääs 
haridusele.

2004. aastal lõpetas oma õpingud kaheksa kümnest ELi liikmesriikide kõrgemates 
haridusasutustes õppivatest tütarlastest. See on kõrgem poiste näitajast, mis moodustab vaid 
kolm neljandikku koguarvust, tõestades, et tütarlapsed ja noored naised ei ole poistest ega 
noortest meestest vähem motiveeritud või vähem võimelised, mis puudutab hariduse saamist. 
Sellegipoolest väheneb nende tütarlaste ja noorte naiste osa, kes jätkavad oma haridusteed või 
teevad akadeemilist karjääri. Arvestades, et ülikooli tasemel hariduse osas on naiste ja meeste 
osakaal 59% 41%le, on ainult 43% doktorikraadi saanutest ja pelgalt 15% professoritiitli 
saanutest naised. Nimetatud näitajad selgitavad rõhutatud soolist ebavõrdsust elukestva õppe 
kontekstis. Samasugune olukord esineb pärast ülikooliõpingute lõpetamist naiste 
tasemekoolituse valdkonnas väljaspool akadeemilist sfääri, kinnitades, et mõlemal nähtusel on 
samad põhjused, mis peituvad pikaajalises soolises ebavõrdsuses.

Loomulike põhjustena, mis piiravad naiste juurdepääsu kõrgharidusele, akadeemilisele 
kvalifikatsioonile ja elukestvale õppele, nähakse näiteks ka emaks olemist ja perekonna 
olemasolu. Nende kahe asjaolu vaatlemine objektiivsete takistustena on võrdsete võimaluste 
puhul traditsiooniline valearusaam, mis kehtib peaaegu kõikides ELi liikmesriikides ja on 
tegelikult ülemaailmne nähtus. Veelgi enam, nimetatud vaadet jagavad võrdselt nii mehed kui 
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ka naised.

Laste ja pere eest hoolitsemisel on mõnikord vähendav mõju naiste huvile oma haridusteed 
jätkata. Paljud naised, kes lapse saamise järel õpingud katkestavad, hülgavad lõplikult mõtte 
haridust jätkata.

Kuigi ELi poliitika püüab parandada perekondade sotsiaalset olukorda, on siiski olemas suur 
protsent peresid, kelle olukord välistab võimaluse oma lastele kõrgharidust anda. Kahjuks ei 
ole sotsiaalsetele puudustele alati võimalik leida lahendusi riigiabi kaudu või ELi fondidest 
stipendiumide, toetuste, laenude ja muud tüüpi abi kaudu. Sotsiaalselt ebasoodsas olukorras 
perede hulgas valitseb arvamus, et haridus on luksus, mida nad endale lubada ei saa. Vastavalt 
traditsioonilistele soolistele eelarvamustele antakse tüdrukute ees eelis sageli poistele.

Õppesuuna valikul on olemas rida kindlakskujunenud eelarvamusi seoses sugude 
loomupäraste eelsoodumustega, mille kohaselt on poisid harilikult tehnilisemalt meelestatud 
kui tütarlapsed. Seda arvesse võttes on endiselt olemas teatud õppevaldkondi, kus üks sugu 
domineerib teise kahjuks. See vaatepunkt mõjutab ka edasist töökoha valikut, sest seoses 
sellega, mida peetakse meestele ja naistele sobivateks ametiteks, kehtivad endiselt mitmed 
stereotüübid.

Lisaks sellele on levinud arvamus, et tüüpilised naiste tööd on halvemini tasustatud. 
Nimetatud stereotüüp puudutab ameteid, nagu meditsiiniõde või algkooli- või 
gümnaasiumiõpetaja. Selline sooline ebavõrdsus kehtib paljude ametite puhul.

Üks suur probleem, mis naisi ja tütarlapsi hariduses diskrimineerib, on haritud ja 
kvalifitseeritud naiste positsioon töökeskkonnas. Töökohal näevad mehed ohtu naistes, kes on 
kvalifitseeritud, et täita juhtivat rolli. See on seotud ka traditsioonilise nägemusega, et mees 
on leivateenija ja seetõttu teenib rohkem. Naine, kes püüdleb töökeskkonnas kõrgemale 
positsioonile ja seetõttu ka kõrgemale palgale, on keegi, kes rikub reegleid ja võtab meestelt 
ressursid ära.

Samasugune probleem on haritud ja edukate naiste positsiooniga perekonnas. Ka mainitud 
valdkonnas on sageli levinud arvamus, et mees on kahest partnerist see edukam. Isegi paljud 
naised võtavad seda mudelit loomulikult ja on ise huvitatud probleemide vältimisest. 
Partneritevahelised lahkarvamused sellel teemal võivad sageli olla peidetud ja seda tõsisem on 
põhjus suhete karilejooksmiseks. Naised leiavad end keerulisest olukorrast, mille 
lahendamiseks nad tihtipeale loobuvad oma karjäärist ja tasemekoolitusest.

Kuigi ELi liikmesriikides pole õiguspiiranguid noorte naiste ja tütarlaste juurdepääsule 
haridusele, kerkivad takistused usuliste traditsioonide ja dogmaatiliste postulaatide pinnalt või 
seal, kus traditsiooniline sooline ebavõrdsus on sügavamalt juurdunud. Nimetatud aspektid on 
eriti teravalt märgatavad Euroopa maapiirkondades, tugevalt religioossetel aladel ja riikides, 
kus võrdsete võimaluste küsimusele pole veel pööratud piisavalt tähelepanu

Üks teguritest, mis piirab juurdepääsu haridusele, on õpilaste liikuvus. Õppimisega, eriti 
kõrgemas haridusasutuses, kaasneb sageli vältimatu reisimine, mis tähendab, et ka siinkohal 
tulevad mängu tegurid, mis asetavad tütarlapsed ja noored naised võrreldes poiste ja meestega 
ebasoodsasse olukorda. Paljudes Euroopa riikides on naistel ja tütarlastel veel keeruline 
ühiskonnas sama vabalt üksi reisida kui poistel ja meestel. Naisi ja tütarlapsi nähakse 
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seksuaalse huviobjektina või nad võivad langeda vägivalla ohvriks.

Sisserännanute või etniliste või rahvuslike vähemuste tütarlastele ning noortele naistele on 
juurdepääs haridusele piiratud. See fakt on tihti kvantitatiivsete tegurite tulemus, mis on 
seotud nende gruppide keeltes haridust pakkuvate haridusasutuste arvuga ja seega puuduvad 
tõendid otsese diskrimineerimise kohta. Siiski on nende gruppide inimesed lingvistilistel 
põhjustel teatud ebavõrdses olukorras, kui neid õpetatakse koolides, milles kasutatav keel on 
neile võõrkeel. Eriti on see probleemiks romi elanikkonnale teatud EL liikmesriikides, kuna 
romi haridussüsteemi puudumise tõttu peavad romi lapsed õppima keeles, mis pole nende 
emakeel.

B. Ühenduse poliitika noorte naiste ja tütarlaste diskrimineerimise kohta seoses nende 
juurdepääsuga haridusele

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõte on ühenduse õiguse põhiprintsiipe, mis on 
sätestatud asutamislepingu artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 2 ning mida on selgitatud Euroopa 
Kohtu pretsedendiõigusega. Asutamislepingu kohaselt on meeste ja naiste võrdõiguslikkus 
üks ühenduse konkreetseid ülesandeid ja eesmärke ning ühendus peab sellist võrdõiguslikkust 
aktiivselt edendama ühenduse meetmete kõikides valdkondades.

Muude dokumentide hulgas on komisjon avaldanud „Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhised 2006–2010“, mille 5. peatükk sisaldab viiteid sooliste stereotüüpide kõrvaldamisele 
hariduses, koolituses ja kultuuris. Kõnealune dokument näitab, et ELi liikmesriikides jätkub 
suundumus tavapäraste stereotüüpide võitmiseks tööalaste võrdsete võimaluste valdkonnas. 
Raporti kohaselt peab ELi poliitika võtma arvesse asjaolu, et võitlust sooliste stereotüüpide 
vastu tuleks alustada juba varases eas, sealhulgas mis puudutab tütarlaste ja noorte naiste 
diskrimineerimist juurdepääsul haridusele. Võrdsete võimaluste poliitika peab seega algama 
juba koolikeskkonnas ja perekondlikus kasvatuses. Selleks otstarbeks tuleks kohandada 
õpetajate ja haridustöötajate koolitamist õpetajakoolituses ja muudes teaduskondades. 
Tulevasi õpetajaid ametialaseks eluks ette valmistades tuleks asetada suuremat rõhku 
soolistele küsimustele.

See raport keskendub tütarlaste ja noorte naiste võimaliku diskrimineerimise kõige 
ilmsematele aspektidele, mis puudutab nende juurdepääsu haridusele. Raportöör on teadlik, et 
EL ei ole sooküsimustele lähenemises ja sooküsimuste mõistmises homogeenne tervik, vaid 
eksisteerivad kultuuritraditsioonidest ning usundist tulenevad erinevused. Kuigi positiivsete 
arengute tulemusel ELi liikmesriikides need erinevused järk-järgult kaovad, suurenevad need 
samas uuesti uute riikide Euroopa Liiduga ühinemise järel lähitulevikus. Need uued 
liikmesriigid iseäranis lisavad sooküsimustele kindlasti uusi ja kompleksseid aspekte, kuna 
tegemist on enamjaolt riikidega, mis on mõjutatud Balkanimaade keerukast kultuurilisest ja 
usulisest situatsioonist. Raportöör on seetõttu arvamusel, et sooküsimustele sobivate 
lahenduste leidmise tähtsus, mitte ainult hariduse vallas, kasvab Euroopa Liidus jätkuvalt.


