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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

nuorten naisten ja tyttöjen syrjinnästä koulutuksessa
(2006/2135(INI))

Euroopan parlamentti, joka

- vahvistaa uudelleen EY:n perustamissopimuksen 2 artiklassa, 3 artiklan 2 kohdassa, 13
artiklassa, 137 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa ja 141 artiklassa asetetut periaatteet,

- ottaa huomioon vuonna 2000 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
erityisesti sen 23 artiklan,

- ottaa huomioon vuoden 1950 Euroopan yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi,

- ottaa huomioon vuonna 2005 julkaistun puitestrategian syrjinnän torjumisesta ja 
yhdenvertaisista mahdollisuuksista kaikille ja erityisesti asiakirjan sen osion, joka 
käsittelee naisia ja tyttöjä syrjiviä tekijöitä koulutukseen pääsyssä,

- ottaa huomioon vuoden 2004 naisten ja miesten tasa-arvoa käsittelevän kertomuksen ja 
etenkin sen koulutuksen saatavuutta koskevan osan,

- ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 15. helmikuuta 2006 antaman 
suosituksen eurooppalaisen yhteistyön jatkamisesta korkea-asteen koulutuksen laadun 
varmistamisessa (2006/143/EY)1,

- ottaa huomioon komission 5. helmikuuta 2003 antaman tiedonannon ”Yliopistojen rooli 
tietojen ja taitojen Euroopassa” (KOM(2003) 58),

- ottaa huomioon neuvoston 24. syyskuuta 1998 antaman suosituksen eurooppalaisesta 
yhteistyöstä korkeakouluopetuksen laadun arvioinnissa (98/561/EY)2,

- ottaa huomioon Euroopan neuvoston suositukset ja erityisesti neuvoston päätöslauselman 
ja toimintaohjelman, jotka hyväksyttiin Tukholmassa 8.-9. kesäkuuta 2006 pidetyssä 
kuudennessa eurooppalaisessa ministerikonferenssissa miesten ja naisten tasa-arvosta,

- ottaa huomioon naisten vallankäyttöä käsitelleessä eurooppalaisessa konferenssissa 
vuonna 1992 annetun Ateenan ministerijulistuksen, jossa sanotaan: ”naiset edustavat 
puolta ihmiskunnan mahdollisista taidoista ja pätevyyksistä”,

- ottaa huomioon Luxemburgissa 4. helmikuuta 2005 pidetyn tasa-arvoministerien 
kokouksen ministerijulistuksen,

- ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien 10. joulukuuta 1948 antaman 

  
1 EUVL L 64, 4.3.2006, s. 60.
2 EYVL L 270, 7.10.1998, s. 56.
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ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

- ottaa huomioon vuosituhannen kehitystavoitteet, erityisesti kolmannen 
vuosituhattavoitteen sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja naisten aseman 
parantamisesta, joka on edellytys muun muassa tasa-arvon saavuttamiseen kaikilla 
koulutustasoilla ja työaloilla,

- ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan YK:n 
yleissopimukseen (CEDAW) vuonna 1999 liitetyn valinnaisen pöytäkirjan, jossa 
säädetään, että sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvat yksityiset henkilöt ja 
henkilöryhmät jotka väittävät kyseisen sopimusvaltion loukanneen heidän 
yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksiaan voivat tehdä valituksia CEDAW-komitealle,

- ottaa huomioon Pekingissä syyskuussa 1995 pidetyn neljännen naisten
maailmankonferenssin, konferenssissa hyväksytyn julistuksen ja toimintaohjelman sekä 
myöhemmissä YK:n erityisistunnoissa hyväksytyt konferenssin tuloksia arvioivat 
asiakirjat, eli Peking +5 -kokouksessa 9. kesäkuuta 2000 hyväksytyn päätöslauselman 
jatkotoimista ja aloitteista Pekingin julistuksen toimeenpanemiseksi sekä Peking +10 -
erityisistunnossa 11. maaliskuuta 2005 hyväksytyn päätösasiakirjan toimintaohjelmasta,

- ottaa huomioon asiakirjan nimeltä Equality between women and men: contributions 
towards the organisation of activities at European level, 2004–2005 (Naisten ja miesten 
tasa-arvo: Euroopassa toteutettavan toiminnan organisointia tukevat kirjoitukset, 2004–
2005),

- ottaa huomioon asiakirjan nimeltä Gender equality: Community framework strategy, 
programme 2001–2005 (Sukupuolten tasa-arvo: yhteisön puitestrategia, vuosien 2001–
2005 ohjelma),

- ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan mietinnöt ja puheet,

- ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2006 hyväksytyn naisten ja miesten tasa-arvon 
etenemissuunnitelman 2006-2010,

- ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvoa koskevat vuosikertomukset 2004 ja 2005,

- ottaa huomioon YK:n maailmanlaajuisen seurantaraportin ja erityisesti sen toisen luvun,
joka on omistettu sukupuolten tasa-arvolle,

- ottaa huomioon kertomuksen, jonka nimi on Gender and Education for All: The Leap to 
Equality 2003/2004 (Kohti koulutuksen tasa-arvoa),

- ottaa huomioon Maailmanpankin maailmanlaajuisen seurantakertomuksen (2006),

- ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

- ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2006),
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A. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden tilastot osoittavat jatkotutkinnon suorittavien naisten 
osuuden olevan laskussa, ja että tietojen mukaan myös pienempi määrä naisia omistaa
aikaa elinikäiselle oppimiselle eri järjestelmissä monenlaisten sukupuoleen perustuvien
rajoitteiden vuoksi,

B. ottaa huomioon, että äitiys, perheen perustaminen ja muut naisten erityisroolit toimivat
tyttöjen ja nuorten naisten koulutukseen pääsyä rajoittavina tekijöinä ja etenkin naisten 
pätevyystason myöhemmän kehityksen sekä elinikäisen oppimisen rajoitteina,

C. ottaa huomioon, että jäsenvaltioissa kuten muuallakin sosiaalisesti heikossa asemassa 
olevien perheiden taloudelliset näkökohdat, jotka johtuvat resurssien riittämättömyydestä 
koulutukseen, vahvistavat entisestään poikien perinteistä etuasemaa koulutukseen 
pääsyssä,

D. ottaa huomioon, että opiskelualan valintaan vaikuttaa monia sukupuoleen perustuvia
ennakkoluuloja, jotka rajoittavat epäoikeudenmukaisesti ihmisiä tietyille koulutusaloille 
ja tiettyihin tutkintoihin perusteettomien sukupuoleen liittyvien olettamusten pohjalta,

E. ottaa huomioon, että koulutettuihin naisiin kohdistuu yhteiskunnassa edelleen 
ennakkoluuloja ja että koulutetuilla naisilla on edelleen rajoitetusti mahdollisuuksia 
käyttää täysipainoisesti potentiaaliaan ammatillisella kentällä ja yhteiskunnassa,

F. ottaa huomioon, että koulutetut ja ammatillisesti menestyvät naiset kohtaavat usein 
ongelmia myös perhe-elämässä, kun pyrkimykset korkeampaan koulutustasoon, 
parempaan yhteiskunnalliseen asemaan ja taloudelliseen riippumattomuuteen johtavat
erimielisyyksiin elämänkumppaneiden kanssa,

G. ottaa huomioon, että eräissä jäsenvaltioissa vallitsee edelleen traditionaalisia 
uskonnollisia ennakkoasenteita, jotka rajoittavat tyttöjen ja nuorten naisten pääsyä 
koulutukseen,

H. ottaa huomioon, että joukkoviestimillä on tapana esittää sukupuolten väliset erot 
itsestäänselvyyksinä ja korostaa niitä, mikä johtaa stereotypioiden vahvistamiseen 
sukupuolirooleista ja naisille tai miehille avoimista mahdollisuuksista,

I. ottaa huomioon, että kansallisista vähemmistöistä, etenkin romanivähemmistöstä, tai
maahanmuuttajaväestöstä lähtöisin olevien tyttöjen ja naisten mahdollisuudet päästä
koulutukseen ovat erityisen rajalliset,

1. On tyytyväinen siihen, että jäsenvaltioissa korkea-asteen oppilaitoksissa opiskelevista 
tytöistä keskimäärin kahdeksan kymmenestä suorittaa opintonsa loppuun, sekä siihen, 
että tilastot osoittavat molemmilla sukupuolilla olevan yhtäläiset mahdollisuudet 
korkeakoulutuksen saantiin ja naisten motivaation olevan myös parempi kun heitä eivät 
rajoita sukupuoleen perustuvat syyt;

2. Pitää myönteisenä sitä seikkaa, että YK:n vuosituhathankkeen puitteissa on ryhdytty 
moniin käytännön toimiin sukupuolten välisen eriarvoisuuden vähentämiseksi 
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koulutuksen saatavuuden osalta sekä sitä, että molempien sukupuolten yhdenvertaisesta
koulutukseen pääsystä keskustellaan avoimesti jäsenvaltioissa;

3. Pitää myönteisenä Lissabonin strategiasta alkunsa saanutta etenkin elinikäiseen 
oppimiseen kohdistuvaa yliopistolaitoksen uudistusta, joka antaa nuorille naisille 
mahdollisuuden jatkaa opintojaan;

4. Pitää myönteisenä vuonna 2000 julkaistua komission kertomusta kouluopetuksen 
laadusta, jossa analysoitiin 16 indikaattoria ja tarkasteltiin koulutuksen saatavuutta
sukupuolinäkökulmasta;

5. Pitää tervetulleena suunnitelmaa perustaa tasa-arvoinstituutti, jonka tehtäviin tulisi kuulua 
tilanteen seuranta molempien sukupuolten koulutukseen pääsyn osalta yksittäisissä 
jäsenvaltioissa ja muualla maailmassa;

6. Suosittaa, että arvioidaan koulutuksen tasapuolisen saatavuuden alan politiikkoja ja että 
näin tehtäessä viitataan tilastoihin jotka osoittavat, että sukupuolten väliset erot ovat 
kasvussa korkea-asteen akateemisten tutkintojen saavuttamisen ja elinikäisen oppimisen 
osalta;

7. Kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan lapsia hoitavien naisten ja lasten saannin vuoksi 
tutkinnon suorittamisen keskeyttäneiden naisten koulutukseen pääsyä;

8. Suosittelee käymään vuoropuhelua työnantajien kanssa, tapahtuipa se sitten 
ammattiliitoissa tai kansallisella tai eurooppalaisella tasolla, jotta motivoitaisiin 
työnantajia luomaan standarditasoa paremmat olosuhteet, joilla voidaan parantaa 
kyseisessä tilanteessa olevien naisten pääsyä korkeakoulutukseen;

9. Kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan esimerkiksi erilaisia yrityksille tarjottavia 
verokannustimia, jotka auttaisivat naisia jatkamaan tutkintojen hankkimista, ja 
standarditasoa parempien työolojen luomista, jotta naiset voisivat kehittyä omalla 
erityisalallaan ja ammatillisesti;

10. Kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita turvautumaan kaikkiin käytettävissä oleviin
keinoihin torjuakseen yleisiä stereotypioita, joiden varjolla koulutettuja ja päteviä naisia 
syrjitään työpaikalla, sekä kiinnittämään erityistä huomiota tasa-arvokysymyksiin ja
seuraamaan ja arvioimaan tietoja säännöllisesti;

11. Kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan kaiken tukensa sellaisten yleisten 
stereotypioiden torjumiseksi, jotka johtavat koulutettujen ja pätevien naisten sortamiseen
suhteissa näiden kumppaneihin; kehottaa samalla komissiota kiinnittämään huomiota 
tasa-arvokysymysten edistämiseen EU:n ulkosuhteissa;

12. Suosittelee, että opettajien ja muiden kasvatustyöntekijöiden koulutus suunnattaisiin
vastaamaan tasapainoisen tasa-arvopolitiikan vaatimuksia, ja että tasa-arvopolitiikkaa 
koskevat kysymykset olisivat osa opettajankoulutusta opettajankoulutuslaitoksissa ja 
muissa tiedekunnissa;

13. Kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön kansallisia vähemmistöjä 
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koskevan politiikan, joka sallii yhtäläiset tilaisuudet koulutukseen sekä samanarvoiset 
koulutusolosuhteet pojille ja tytöille, mukaan lukien maahanmuuttajataustaisten nuorten 
naisten ja tyttöjen integrointi koulutusjärjestelmään;

14. Kehottaa jäsenvaltioita tukemaan tasa-arvokysymyksiä ja koulutuksen saatavuutta 
koskevan tietoisuuden lisäämistä ja pyrkimään näin nujertamaan joidenkin maiden 
kulttuuriin juurtuneita, tyttöjen ja nuorten naisten koulutusmahdollisuuksiin vaikuttavia 
uskonnollisia ennakkoasenteita;

15. Kehottaa jäsenvaltioita tukemaan nuorten naisten ja tyttöjen tarpeisiin soveltuvia, 
esimerkiksi liikkuvuuden huomioon ottavia opiskelumuotoja, jotta tietyntyyppiset toisen 
asteen koulut, kolmannen asteen ammatilliset koulut ja korkea-asteen oppilaitokset 
ottaisivat opinto-ohjelmiinsa opetusmuotoja, jotka vastaavat niiden tyttöjen ja naisten 
tarpeisiin, jotka hoitavat lapsiaan tai ovat äitiyslomalla tai joille nämä koulut ovat liian 
kaukana; katsoo, että nykytekniikka antaa mahdollisuuden ratkaista asia tehokkaasti;

16. Pitää myönteisenä EU:n rahastoista sekä muista lähteistä, mukaan lukien voittoa
tavoittelematon sektori, rahoitettujen koulutusohjelmien käyttöönottoa ja toteuttamista, 
josta hyötyvät sosiaalisesti heikossa asemassa olevien perheiden tytöt ja nuoret naiset; 
pitää erityisen tervetulleena nykyisten ohjelmien ja tukirahastojen käyttöä sekä uusien 
rahoitusmuotojen etsintää, korostaa samalla tarvetta investoida nuorten koulutukseen 
tulevaisuutta ajatellen;

17. Korostaa erityisesti, että on ensiarvoisen tärkeää arvioida oikein tasa-arvokysymyksiin 
liittyviä tilastotietoja, ottaen etenkin huomioon että varsinkaan lapsista ja nuorista ei ole 
aina saatavilla tilastollisesti eriteltyä, tasa-arvoa koskevaa tietoa; katsoo, että tiedon 
keräämisen tulisi kuulua muun muassa uuden tasa-arvoinstituutin tehtäviin;

18. Kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan joukkoviestimiä sukupuoliroolien tasa-arvoiseen 
esittämiseen tiedotusvälineissä ja antamaan niin naisista kuin miehistäkin ihmisarvoa 
kunnioittavan kuvan, johon ei liity ennakkoluuloja ja vääristymiä, jotka johtavat 
jommankumman sukupuolen aliarvioimiseen ja väheksyntään;

19. Korostaa erityisesti tarvetta soveltaa uusia oppimisteknologioita naisten 
koulutustarpeisiin, esimerkiksi mahdollisuutta etäoppimiseen tietokonetekniikkaa 
käyttäen;

20. Kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan unionin laajentumisessa ei ole vain sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia 
näkökohtia, vaan se asettaa myös haasteen ratkaistaessa sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
ongelmia eri puolilla Eurooppaa. Nämä kysymykset kuuluvat Lissabonin strategian 
ensisijaisiin tavoitteisiin. Keskityn kertomuksessani siihen, mitä hyötyä koulutuksen 
saatavuudesta on ja miten koulutusta voidaan syventää koko eliniän, jotta yksilö voi käyttää 
täysipainoisesti mahdollisuuksiaan yhteiskunnassa. Vaikka on jo kauan sitten todistettu, että 
naiset ja tytöt ovat yhtä pystyviä koulutuksen alalla kuin miehet ja pojat, on monia syitä, 
miksi naiset ja tytöt ovat epäedullisessa asemassa erityisesti pyrkiessään korkea-asteen 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Syitä pidetään usein luonnollisina ja naisten 
biologisiin ominaisuuksiin kuuluvina. Eurooppalainen yhteiskunta on kuitenkin niin 
kehittynyt kulttuurisesti ja taloudellisesti, että sillä on mahdollisuus huomattavasti vähentää 
tai jopa poistaa naisten biologiasta ja perheeseen liittyvistä tehtävistä johtuvia objektiivisia 
esteitä, puhumattakaan syvälle juurtuneista traditioista ja uskontoon tai sukupuoleen 
perustuvista ennakkoluuloista johtuvista esteistä.

A. Perustietoja nuorten naisten ja tyttöjen koulutukseen pääsyä koskevasta 
tilanteesta 

Sukupuolten yhtäläisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa seitsemän pääasiallista tekijää, jotka 
aiheuttavat nuoriin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää koulutukseen pääsyssä: (1) 
sosiaalisesti heikossa asemassa olevien perheiden taloudelliset näkökohdat, jotka 
suosivat poikien kouluttamista; (2) sukupuoleen perustuvat ennakkoluulot opiskelualan 
valinnassa; (3) sukupuoleen perustuvat objektiiviset syyt, jotka estävät opiskelujen 
loppuun suorittamisen; (4) sukupuoleen perustuvat syyt, jotka estävät nuoria naisia 
nostamasta ammattitaidon tasoaan lisäkoulutuksen avulla; (5) koulutettuihin naisiin 
yhteiskunnassa kohdistuvat ennakkoluulot; (6) korkea-asteen koulutuksen saaneiden 
naisten heikompi ammatillinen tunnustaminen; (7) uskonnosta johtuvat ennakkoluulot, 
jotka estävät naisia käyttämästä täysipainoisesti mahdollisuuksiaan yhteiskunnassa 
tietyissä maissa; (8) maahanmuuttajaperheiden tai etnisiin tai kansallisiin 
vähemmistöihin kuuluvien tyttöjen ja nuorten naisten vaikeudet koulutukseen pääsyssä.

Vuonna 2004 Euroopan unionin jäsenvaltioissa korkea-asteen oppilaitoksissa opiskelevista 
tytöistä kahdeksan kymmenestä suoritti opiskelunsa loppuun. Se on enemmän kuin pojilla, 
joilla vastaava luku oli vain kolme neljäsosaa opiskelijoiden kokonaismäärästä. Tämä 
osoittaa, että tytöt ja nuoret naiset eivät ole vähemmän motivoituneita tai vähempään 
kykeneviä kuin pojat ja nuoret miehet, kun kyse on kouluttautumisesta. Siitä huolimatta 
opintojaan jatkavien tai akateemiselle uralle antautuvien tyttöjen ja nuorten naisten osuus 
pienenee. Yliopistotasoisessa koulutuksessa naisten ja miesten prosentuaalinen suhde on 
59:41, mutta silti vain 43 prosenttia tohtorin arvon saavuttaneista ja vain 15 prosenttia 
professorin arvon saaneista on naisia. Näistä luvuista näkyy, että elinikäisessä oppimisessa 
vallitsee selvä sukupuolten välinen epätasa-arvo. Samanlainen tilanne on yliopisto-opintojen 
jälkeen akateemisen piirin ulkopuolella opintojaan jatkavilla naisilla, mikä todistaa, että 
kummankin ilmiön aiheuttajina ovat samat syyt, jotka juontavat juurensa pitkäaikaisesta 
epätasa-arvosta.
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"Luonnolliset syyt", jotka rajoittavat naisten korkea-asteen koulutusta, akateemisia tutkintoja 
ja elinikäistä oppimista, ovat äidiksi tulo ja perheen perustaminen. Näiden kahden myönteisen 
seikan pitäminen yhtäläisten mahdollisuuksien saavuttamisen objektiivisina esteinä on 
perinteinen väärinkäsitys, joka on vallalla melkein kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa 
ja todellakin maailmanlaajuinen ilmiö. Kaiken lisäksi näin ajattelevat niin miehet kuin 
naisetkin.

Lapsista ja perheestä huolehtiminen vaikuttaa joissakin tapauksissa heikentävästi naisten 
intoon jatkaa kouluttautumista. Monet naiset, jotka keskeyttävät opintonsa saadessaan lapsia, 
luopuvat kokonaan ajatuksesta jatkaa opintojaan.

Huolimatta Euroopan unionin politiikasta, jolla pyritään parantamaan perheiden sosiaalista 
asemaa, prosentuaalisesti suuressa osassa perheistä olosuhteet ovat yhä sellaiset, että 
korkeamman koulutuksen antaminen lapsille on mahdotonta. Valitettavasti sosiaalisia 
ongelmia ei aina ole mahdollista ratkaista valtionavulla tai Euroopan unionin rahoituksella 
myöntämällä apurahoja, avustuksia, lainoja ja muita tukimuotoja. Sosiaalisesti heikossa 
asemassa olevissa perheissä on sitkeä luulo, että koulutus on ylellisyyttä, johon heillä ei ole 
varaa. Sukupuolia koskevien perinteisten ennakkoluulojen vallitessa poikia pidetään usein 
etusijalla tyttöihin nähden.

Opiskelualan valinnassa on paljon vakiintuneita sukupuolten "luonnollisiin" taipumuksiin 
liittyviä ennakkoluuloja, joiden mukaan pojat ovat yleensä kiinnostuneempia tekniikasta kuin 
tytöt. Tästä johtuen tietyillä opiskelualoilla toinen sukupuoli on yhä enemmistönä toisen 
tappioksi. Tämä näkökulma vaikuttaa myös työpaikan valintaan opiskelun jälkeen, koska on 
vieläkin olemassa lukuisia stereotypioita siitä, mitkä työt ovat "sopivia" miehille ja mitkä 
naisille.

Lisäksi on olemassa yleinen uskomus, jonka mukaan "tyypilliset" naisten työt ovat 
huonommin palkattuja. Tämä stereotypia koskee esimerkiksi sairaanhoitajan ja peruskoulun 
opettajan ammattia. Monissa ammateissa esiintyy tällaista sukupuolten eriarvoista kohtelua.

Yksi suurimmista ongelmista, joka aiheuttaa naisten ja tyttöjen syrjintää koulutuksessa, on 
koulutettujen ja ammattitaitoisten naisten asema ammatillisessa ympäristössä. Työpaikalla 
miehet pitävät johtavaan asemaan koulutettuja naisia mahdollisena uhkatekijänä. Tämä liittyy 
myös siihen perinteiseen käsitykseen, että miehet ovat perheen elättäjiä ja siksi paremmin 
palkattuja. Korkeampaa asemaa ammatillisessa ympäristössä ja näin ollen myös suurempaa 
palkkaa tavoitteleva nainen rikkoo sääntöjä ja heikentää miesten mahdollisuuksia.

Yhtä ongelmallinen on koulutettujen ja menestyvien naisten asema perheissä. Myös tällä 
alueella ajatellaan usein, että mies on kumppaneista paremmin menestyvä. Monille naisillekin 
tästä on tullut luonnollinen ajattelumalli, ja naiset itse pyrkivät välttämään ongelmia. 
Kumppaneiden väliset erimielisyydet tällä alalla voivat usein olla kätketty ja näin ollen sitäkin 
vakavampi syy suhteiden rikkoutumiseen. Naiset huomaavat olevansa vaikeassa tilanteessa, 
jonka he usein ratkaisevat luopumalla urasta ja lisäkoulutuksesta.

Vaikka Euroopan unionin jäsenvaltioissa nuorten naisten ja tyttöjen pääsyä koulutukseen ei 
ole laissa rajoitettu, esteitä ilmaantuu siellä, missä uskonnolliset traditiot ja ahdasmielisyys 
vallitsevat ja missä sukupuolten eriarvoisuuden perinne on syvälle juurtunut. Tällaista on 
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nähtävissä erityisen selvästi Euroopan maaseudulla, voimakkaasti uskonnollisilla alueilla ja 
maissa, joissa yhdenvertaisuuskysymykseen on vielä kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Yksi koulutuksen saatavuutta rajoittavista tekijöistä on opiskelijoiden liikkuvuus. Erityisesti 
korkeakoulussa opiskeluun liittyy matkustusta, jota ei voi välttää. Tällöin mukaan tulee 
tekijöitä, jotka asettavat tytöt ja nuoret naiset poikiin ja miehiin verrattuna epäedulliseen 
asemaan. Monissa Euroopan maissa naisten ja tyttöjen on vieläkin vaikea matkustaa yksin 
yhtä vapaasti kuin poikien ja miesten. Naisia ja tyttöjä saatetaan pitää seksuaalisen 
kiinnostuksen kohteina tai he voivat joutua väkivallan uhreiksi.

Maahanmuuttajaperheiden tai etnisiin tai kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien tyttöjen ja 
naisten mahdollisuudet koulutukseen pääsyyn ovat rajalliset. Tilanne on usein suoraa 
seurausta näiden väestöryhmien äidinkielellä opetusta tarjoavien oppilaitosten vähäisestä
määrästä, eikä se siten ole merkki suorasta syrjinnästä. Kyseisiin väestöryhmiin kuuluvat
ihmiset ovat kuitenkin epäedullisessa asemassa, jos he opiskelevat oppilaitoksissa, joissa 
käytössä on heille vieras kieli. Tämä on erityinen ongelma eräiden EU:n jäsenvaltioiden 
romaniväestölle, sillä romaninkielisen koulutusjärjestelmän puuttumisen vuoksi romanilasten 
on käytävä koulunsa kielellä joka ei ole heidän omansa.

B. Nuoriin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää koulutukseen pääsyssä koskeva 
yhteisön politiikka

Naisten ja miesten tasa-arvon periaate on EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 
2 kohdan nojalla yksi yhteisön oikeuden ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön perusperiaatteista. Perustamissopimuksen mukaan naisten ja miesten tasa-
arvon edistäminen on yhteisön erityinen tehtävä ja tavoite, ja yhteisöllä on myönteinen 
velvoite edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan.

Komissio on julkaissut muiden muassa asiakirjan "Naisten ja miesten tasa-arvon 
etenemissuunnitelma 2006–2010", jonka viidennessä luvussa viitataan kasvatuksen, 
koulutuksen ja kulttuurin alalla esiintyvien sukupuolistereotypioiden poistamiseen. 
Asiakirjassa todetaan, että Euroopan unionin jäsenvaltioissa pyritään edelleen nujertamaan 
työelämän yhtäläisten mahdollisuuksien alalla esiintyviä yleisiä stereotypioita. Euroopan 
unionin politiikassa on kertomuksen mukaan otettava huomioon se, että 
sukupuolistereotypioita olisi torjuttava jo varhaisiässä, ja tähän liittyy myös tyttöjen ja 
nuorten naisten syrjintä koulutuksessa. Yhtäläisten mahdollisuuksien politiikka on sen vuoksi 
aloitettava kouluympäristössä ja kotikasvatuksessa. Opettajien ja kasvatustyöntekijöiden 
koulutusta opettajia kouluttavissa ja muissa tiedekunnissa olisi muutettava vastaavasti. Kun 
tulevia opettajia valmistetaan työelämään, sukupuolikysymyksiin on kiinnitettävä enemmän 
huomiota. Koulutusjärjestelmän on tarjottava nuorille tarkoituksenmukainen ja tasapuolinen 
koulutus sukupuolesta riippumatta ja tasa-arvokysymys olisi otettava huomioon myös sisällön 
laadinnassa ja oppikirjojen suunnittelussa kaikentyyppisissä kouluissa ja opetusohjelmissa.

Tämä mietintö keskittyy tyttöihin ja naisiin mahdollisesti kohdistuvan syrjinnän näkyvimpiin 
puoliin koulutukseen pääsyssä. Esittelijä on tietoinen, että EU ei ole tasa-arvokysymysten 
käsittelyn ja ymmärtämisen suhteen yhtenäinen kokonaisuus, vaan kulttuuritraditiosta ja 
uskonnosta johtuvia eroja esiintyy. Vaikka nämä alueelliset erot katoavat pikku hiljaa EU:n 
jäsenvaltioiden myönteisen kehityksen seurauksena, ne tulevat jälleen kasvamaan uusien 
jäsenvaltioiden liittyessä unioniin lähitulevaisuudessa. Nämä uudet jäsenvaltiot tulevat taatusti 
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tuomaan uusia monisyisiä näkökohtia tasa-arvokysymyksiin, sillä maat ovat olleet Balkanin 
alueen monisäikeisen kulttuurisen ja uskonnollisen tilanteen vaikutuspiirissä. Esittelijä 
katsookin, että sopivien ratkaisujen löytäminen tasa-arvokysymyksiin tulee olemaan yhä 
tärkeämpää Euroopan unionissa, eikä vähiten koulutuksen alalla.
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