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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a fiatal nőket és a lányokat az oktatás terén érő hátrányos megkülönböztetésről
(2006/2135(INI))

Az Európai Parlament,

- megerősítve az EK-Szerződés 2. cikkében, 3. cikkének (2) bekezdésében, 13. cikkében, 
137. cikke (1) bekezdésének i) pontjában és 141. cikkében megállapított elveket,

- tekintettel az Európai Unió 2000-ben kiadott alapjogi chartájára és különösen annak 23. 
cikkére,

- tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. évi európai 
egyezményre,

- tekintettel a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség 2005-ben kiadott 
keretstratégiájára és különösen annak a lányok és fiatal nők oktatásba való bejutásának 
tekintetében fennálló megkülönböztető tényezőkről szóló szakaszára,

- tekintettel a férfiak és nők közötti egyenlőségről szóló, 2004. évi jelentésre és különösen 
annak az oktatásba való bejutásról szóló szakaszára,

- tekintettel a felsőoktatásban a minőségbiztosítás terén folytatott további európai 
együttműködésről szóló, 2006. február 15-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra
(2006/143/EK)1,

- tekintettel „Az egyetemek szerepe a tudás Európájában” című, 2003. február 5-i 
bizottsági közleményre (COM(2003)0058),

- tekintettel a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos európai 
együttműködésről szóló, 1998. szeptember 24-i tanácsi ajánlásra (98/561/EK)2,

- tekintettel az Európa Tanács ajánlásaira és különösen a Stockholmban 2006. június 8–9-
én megrendezett, nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló hatodik európai miniszteri 
konferenciáján elfogadott állásfoglalására és cselekvési tervére,

- tekintettel a hatalmi pozícióban lévő nőkről szóló 1992. évi európai konferencián 
Athénban tett miniszteri nyilatkozatra, amely szerint „a nők az emberiség potenciális
tehetségének és készségeinek felét képviselik”,

- tekintettel a nemek közötti egyenlőségről Luxembourgban 2005. február 4-én rendezett 
miniszteri konferencián tett miniszteri nyilatkozatra,

  
1 HL L 64., 2006.3.4., 60. o.
2 HL L 270., 1998.10.7., 56. o.
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- tekintettel az ENSZ 1948. december 10-i, emberi jogokról szóló egyetemes 
nyilatkozatára,

- tekintettel a millenniumi fejlesztési célokra (MFC-k), különösen a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításáról és a nők felemelkedésének biztosításáról szóló 3. MFC-re 
annak előfeltételeként, hogy megvalósítsák az egyenlőséget többek között az oktatás 
minden szintjén és minden egyéb munkaterületen,

- tekintettel a nők elleni megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló, 
1999-ben elfogadott ENSZ-egyezményhez (CEDAW) fűzött opcionális jegyzőkönyvre,
amelynek értelmében a szerződő állam joghatósága alá tartozó olyan egyének vagy 
csoportok, akik állításuk szerint az egyezményben az említett szerződő állam által 
megállapított bármely jog megsértésének áldozatai, tájékoztathatják a nők elleni 
megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó bizottságot,

- tekintettel az 1995. szeptemberi negyedik pekingi nőügyi világkonferenciára, a 
Pekingben elfogadott nyilatkozatra és cselekvési platformra, továbbá ezt követően a 
későbbi Peking + 5 és Peking + 10 különleges ENSZ-üléseken a 2000. június 9-én 
elfogadott pekingi nyilatkozat és a 2005. március 11-én elfogadott cselekvési platform 
végrehajtására vonatkozó további lépésekről és kezdeményezésekről szóló 
következtetésekre,

- tekintettel az „Egyenlőség a nők és a férfiak között: hozzájárulás a tevékenységek európai 
szintű megszervezéséhez 2004–2005” tárgyú dokumentumra,

- tekintettel a „Nemek közötti egyenlőség: közösségi keretstratégia és program 2001–
2005” tárgyú dokumentumra,

- tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
jelentéseire és beszédeire,

- tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó, 2006. március 14-én 
elfogadott 2006–2010. évi ütemtervre,

- tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló, 2005. és 2004. évi jelentésekre,

- tekintettel az ENSZ globális monitoringjelentésére és különösen annak második 
fejezetére, amelynek tárgya a nemek egyenjogúsága,

- tekintettel „A nemek kérdése és oktatás mindenkinek: erőfeszítések az egyenlőség felé”
tárgyú jelentésre, 2003/2004,

- tekintettel a globális monitoringjelentésre (2006),

- tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,
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- tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel a tagállami statisztikák szerint kevesebb nő szerez posztgraduális képesítést, és a 
jelentések szerint különféle, nemi alapú korlátok miatt kevesebb nő vesz részt az egész 
életen át tartó tanulás valamilyen formájában,

B. mivel az anyaság, a család és más sajátosan női szerepkörök miatt a lányok és a fiatal nők
korlátozottabb mértékben jutnak be az oktatásba, különösen magasabb szintű képesítések 
és az egész életen át tartó tanulás tekintetében,

C. mivel a tagállamokban, akárcsak máshol, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
családokat érintő, az oktatásra szánt pénz hiányából eredő gazdasági tényezők tovább 
erősítik a fiúk oktatása melletti hagyományos elkötelezettséget,

D. mivel a nemi előítéletek jelen vannak a tanulás szakterületének megválasztásakor, és 
ennek következtében az emberek helytelen módon bizonyos típusú oktatáshoz férhetnek 
csak hozzá indokolatlan nemi alapú előfeltevések miatt,

E. mivel a képzett nőkkel szemben továbbra is előítéletek vannak jelen a társadalomban, és 
a képzett nők továbbra is korlátozottabb lehetőségekkel rendelkeznek a bennük rejlő 
lehetőségek szakmai és közéletben való kiteljesítését illetően,

F. mivel a képzett és szakmailag sikeres nők családi életükben gyakran nehézségekkel 
szembesülnek, amikor magasabb képzettség, társadalmi státusz és gazdasági önfenntartás 
iránti igényük miatt partnereikkel konfliktusba kerülnek,

G. mivel egyes tagállamokban még mindig jelen vannak a lányok és fiatal nők oktatásba 
való bejutását hagyományosan korlátozó vallási előítéletek,

H. mivel a média általában természetszerűen hangsúlyozza a nemi különbségeket, aminek 
következtében a nemek szerepét és a számukra nyitva álló lehetőségeket illetően 
megerősödnek a sztereotípiák,

I. mivel a nemzeti kisebbségekből és különösen a roma kisebbségből vagy a bevándorlói 
csoportokból származó lányok és fiatal nők oktatásba való bejutása különösen 
korlátozott,

1. üdvözli a tényt, hogy tíz, tagállami felsőoktatási intézményben tanuló lányból átlagosan 
nyolc fejezi be tanulmányait, és ez a statisztika a felsőoktatási képesítés megszerzését 
illetően mindkét nem tekintetében esélyegyenlőségre utal, továbbá arra, hogy a nők 
körében magasabb a motiváció szintje, ha nem korlátozzák őket nemi alapon;

2. üdvözli a tényt, hogy gyakorlati intézkedéseket hoztak az ENSZ millenniumi 
projektjének részeként az oktatásba való bejutás tekintetében a nemek közötti 
egyenlőtlenség csökkentése érdekében, továbbá azt, hogy a tagállamokban nyílt vita 
folyik a két nem oktatásba való bejutásának egyenlő feltételeiről;
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3. üdvözli az egyetemi oktatási rendszernek a lisszaboni stratégiával összefüggő reformját, 
különösen az egész életen át tartó tanulás vonatkozásában, amelynek eredményeként a 
fiatal nők számára lehetőség nyílik tanulmányaik folytatására;

4. üdvözli az iskolai oktatás minőségéről szóló, 2000-ben közzétett bizottsági jelentést, 
amely 16 mutatót elemez, köztük az oktatásba való bejutást a nemek alapján;

5. üdvözli a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézet tervezett létrehozását, 
amelynek tevékenységei között szerepelne a két nem oktatásba való bejutásával 
kapcsolatos helyzet ellenőrzése az egyes tagállamokban és a világban;

6. ajánlja, hogy az oktatásba való bejutás egyenlő feltételeinek politikáját vizsgálják meg és 
értékeljék, és ajánlja, hogy utaljanak azokra a statisztikákra, amelyek szerint növekednek 
a nemek közötti különbségek a magasabb tudományos fokozatok megszerzését és az 
élethosszig tartó tanulást illetően;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy könnyítsék meg a gyermekeiket gondozó és a 
tanulmányaikat gyermekszülés miatt megszakító nők oktatásba való bejutását;

8. ajánlja a munkaadókkal való nemzeti vagy EU-szintű, akár szakszervezeti keretek között 
folytatott párbeszédet, abból a célból, hogy ösztönözzék őket a nők felsőoktatásba való 
bejutását javító színvonalas feltételek kialakítására;

9. ajánlja, hogy a tagállamok mérlegeljék például a vállalkozások számára adóösztönzések 
bevezetését, amelynek köszönhetően a nők könnyebben szerezhetnének képesítéseket, 
továbbá hogy ezek teremtsenek színvonalas munkafeltételeket a nők számára abból a
célból, hogy szakterületükön és szakmailag előreléphessenek;

10. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden rendelkezésre álló eszköz 
felhasználásával küszöböljék ki a tanult és képzett nők munkahelyi megkülönböztetésére 
okot adó elterjedt sztereotípiákat, hogy fordítsanak külön figyelmet a nemek kérdésének, 
és hogy rendszeresen ellenőrizzék és értékeljék az adatokat;

11. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy adjanak meg minden lehetséges 
támogatást a tanult és képzett nők megkülönböztetésére okot adó elterjedt sztereotípiák 
partnerkapcsolataikban való kiküszöböléséhez; ugyanakkor felszólítja a Bizottságot, hogy 
használja fel az EU külkapcsolatait is a nemekkel kapcsolatos elvek előmozdítására;

12. ajánlja, hogy a tanárok és más oktatási szakemberek képzésében érvényesítsék a 
kiegyensúlyozott nemi politika követelményeit, és hogy a nemi politikai kérdések 
legyenek részei a tanárképző és más intézményekben a tanárképzésnek;

13. ajánlja, hogy a Bizottság és a tagállamok hajtsanak végre a nemzeti kisebbségek számára 
az oktatásba való bejutást és a lányok és fiúk számára egyenlő oktatási lehetőségeket 
megteremtő politikát, ideértve bevándorló fiatal nők és lányok oktatási rendszerbe való 
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integrálását is;

14. ajánlja, hogy a tagállamok támogassák a nemi kérdésekkel és az oktatásba való bejutással 
kapcsolatos tudatosság növelését a lányok és fiatal nők oktatásba való bejutását 
befolyásoló olyan vallási előítéletek meggyengítése érdekében, amelyek többé-kevésbé 
gyökeret vertek egyes országok kulturális környezetében;

15. ajánlja, hogy a tagállamok igazítsák képzési formáikat a fiatal nők és a lányok 
szükségleteihez, figyelembe véve például mobilitásukat, annak érdekében, hogy egyes 
középiskolák, szakiskolák és felsőoktatási intézmények programjaikban szerepeltessenek 
olyan oktatási formákat, amelyek megfelelnek a kisgyermeket gondozó vagy szülési 
szabadságon lévő lányok és nők lehetőségeinek és szükségleteinek, illetve azoknak, 
akiktől az ilyen intézmények túl messze találhatók; úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi 
technikai lehetőségek alapján lehetőség van megfelelő megoldás megtalálására;

16. üdvözli az EU-finanszírozású, illetve más forrásokból – ideértve a nonprofit szektort is –
finanszírozott olyan oktatási programok végrehajtását és alkalmazását, amelyek célja a 
szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokból származó lányok és fiatal nők 
oktatása; üdvözli különösen a meglévő programok és támogatási alapok felhasználását, 
továbbá az új finanszírozási formák megtalálása iránti igényt; hangsúlyozza ugyanakkor 
annak szükségességét, hogy a jövőre tekintettel befektetéseket kell eszközölni a fiatalok 
oktatásába;

17. rámutat annak alapvető szükségességére, hogy a nemi kérdésekkel kapcsolatos 
statisztikai adatokat pontosan értékeljék, különösen mivel nem állnak mindig 
rendelkezésre statisztikailag lebontott adatok gyermekekre és fiatalokra vonatkozóan; úgy 
ítéli meg, hogy ez lehet többek között az új, nemek közötti esélyegyenlőséggel foglalkozó 
intézet egyik feladata;

18. felszólítja a tagállamokat, hogy segítsék elő a nemi kategóriák médiában való 
megjelenítését a nők és férfiak méltóságát tükröző, előítéletektől és bármelyik nem 
lebecsülésével vagy alulértékelésével járó torzításoktól mentes kép kialakításának 
ösztönzésével;

19. rámutat annak szükségességére, hogy az új képzési technológiákat igazítsák a nők 
oktatási szükségleteihez, például a távoktatás területén a számítástechnika segítségével;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió bővítése nem csupán társadalmi, kulturális és gazdasági vonatkozásokkal 
jár, hanem Európa számos régiójában a nemek közötti egyenlőtlenség problémáinak 
megoldása terén is kihívást jelent. E kérdések megjelennek a lisszaboni stratégia prioritásai 
között is. Jelentésemben arra az értékre összpontosítok, amely egy képesítés megszerzéséből 
és az ismeretek élethosszig tartó elmélyítéséből ered az egyén társadalmi szerepének 
kiteljesítését illetően. Bár bizonyított tény, hogy a nők és a lányok a férfiaknál és a fiúknál 
nem kevésbé alkalmasak oktatásra, számos okból mégis hátrányos helyzetben vannak az 
oktatásba, különösen a felsőoktatásba és az egész életen át tartó tanulásba való bejutást 
illetően. Ezen okokat gyakran természetesnek tekintik és a nők biológiai 
meghatározottságához kötik. Az európai társadalom azonban kulturálisan és gazdaságilag 
eléggé fejlett ahhoz, hogy olyan intézkedéseket alkalmazhasson, amelyek révén a nők 
biológiai és családi szerepéből adódó objektív akadályokat jelentős mértékben csökkenthesse 
vagy akár kiküszöbölje, nem beszélve a mélyen gyökerező hagyományos és vallási vagy nemi 
alapú előítéletek miatti akadályokról.

A. Alapvető információk a fiatal nők és lányok oktatásba való bejutásának 
helyzetéről

A két nem esélyegyenlőségének tekintetében hét alapvető tényező ad okot a fiatal nők és 
lányok oktatásba való bejutásának terén a megkülönböztetésre: (1) a szociálisan hátrányos
helyzetben lévő családok gazdasági megfontolásai, amelyek következtében a fiúk 
tanulását támogatják; (2) nemi alapú előítéletek a tanulás területének 
megválasztásakor; (3) objektív nemi alapú okok, amelyek a tanulmányok befejezését 
akadályozzák; (4) nemi alapú okok, amelyek következtében a fiatal nők nem 
szerezhetnek magasabb szintű képesítéseket továbbtanulás révén; (5) a társadalomnak a 
képzett nőkkel szembeni előítéletei; (6) magasabb végzettségű nők alacsonyabb mértékű 
szakmai elismerése; (7) vallási előítéletek, amelyek megakadályozzák a nőket egyes 
országokban társadalmi lehetőségeik kiteljesítésében; (8) a bevándorlói hátterű vagy 
etnikai vagy nemzeti kisebbségekhez tartozó lányok és fiatal nők oktatásba való 
bejutásának nehézségei.

2004-ben tíz, EU-tagállami felsőoktatási intézményben tanuló lányból átlagosan nyolc fejezte 
be tanulmányait. A számadat magasabb, mint a fiúk esetében, akiknek csak az egynegyede, 
ami igazolja, hogy a lányok és a fiatal nők nem kevésbé motiváltak vagy alkalmasak a fiúknál 
és fiatal férfiaknál a képesítés megszerzésére. Azonban a tanulmányaikat folytató vagy 
tudományos pályára lépő lányok és fiatal nők aránya csökken. Bár az egyetemi oklevéllel 
rendelkező nők és férfiak aránya 59 %–41 %, a PhD-fokozatot szerzőknek csak 43 %-a, az 
akadémiai doktori fokozatot szerzőknek pedig csak 15 %-a nő. E számadatok mutatják a nők 
között az egész életen át tartó tanulás területén meglévő jelentős egyenlőtlenséget. Hasonló a 
helyzet az egyetemi tanulmányok befejezését követően a nők tudományos szférán kívüli 
továbbtanulását illetően, ami arra utal, hogy a két jelenség oka ugyanaz: a nemek hosszú ideje 
tartó egyenlőtlensége.
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A nők felsőoktatásba való bejutását, akadémiai fokozatszerzését és egész életen át tartó 
tanulását korlátozó „természetes” okok között szerepel az anyaság és a család. Az a szemlélet, 
amely e két értéket az esélyegyenlőség területén való objektív akadálynak tekinti, abból a 
hagyományos félreértésből fakad, amely szinte minden EU-tagállamban és világszerte jelen 
van. Ráadásul ezt a nézetet a férfiak és a nők egyaránt osztják.

A gyermekgondozás és a családról való gondoskodás egyes esetekben csökkenti a nőknek a 
tanulmányok folytatása iránti érdeklődését. Számos, gyermekszüléskor tanulmányait 
megszakító nő egyúttal feladja a tanulmányok folytatásának gondolatát is.

A családok szociális helyzetének javítására törekedő EU-politika ellenére még mindig számos 
család van, amelynek helyzete nem teszi lehetővé gyermekeik egyetemi tanulmányainak 
támogatását. Sajnos nem mindig lehet állami vagy EU-forrásokból megoldást találni a 
szociális hátrányokra ösztöndíjak, kölcsönök vagy más támogatási formák révén. A 
szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok körében elterjedt vélemény, hogy az oktatás 
olyan luxus, amelyet nem engedhetnek meg maguknak. A két nemre vonatkozó hagyományos 
előítéleteknek megfelelően a fiúk gyakran elsőbbséget élveznek a lányokkal szemben.

A tanulás területének kiválasztásakor számos régi előítélet jelentkezik a nemek „természetes” 
adottságait illetően, amelyek szerint a fiúk és a férfiak általában inkább műszaki 
érdeklődésűek a lányoknál. Emiatt egyes területeken még mindig az egyik nem van túlsúlyban 
a másikkal szemben. E nézet ezt követően a munkahelyválasztásra is kihat, mivel még mindig 
sok sztereotípia él azt illetően, hogy a férfiak, illetve a nők számára melyek a „megfelelő” 
munkahelyek.

Emellett elterjedt nézet, hogy a „tipikus” női munkákat rosszabbul fizetik. E sztereotípia 
olyan szakmákra vonatkozik, mint az ápolónőké vagy a tanítónőké és középiskolai tanároké. 
Számos szakmát érint a nemek közötti ilyen egyenlőtlenség.

A nők és a lányok oktatás terén történő megkülönböztetésének egyik fő problémája a tanult és 
képzett nők szakmai helyzete. A munkahelyen a vezetői beosztás betöltésére képesítéssel 
rendelkező nőket a férfiak potenciális veszélyforrásnak tekintik. Ez összefügg azzal a 
hagyományos felfogással is, amely szerint a férfiak a kenyérkeresők, mivel ők keresnek 
többet. A szakmai környezetében magasabb beosztásra és magasabb fizetésre törekvő nőket 
szabálysértőnek tekintik, illetve olyanoknak, akik elveszik a férfiak megélhetési forrásait. 

Hasonló probléma a tanult, sikeres nők családi helyzete. E területen szintén az az elterjedt 
nézet, hogy a férfi legyen sikeresebb a partnerek közül. Ez a modell számos nő számára is 
természetes, és gyakran maguk a nők szeretnék elkerülni a problémákat. A partnerek közötti 
ilyenfajta nézeteltérések gyakran rejtve maradnak, ami annál komolyabb probléma, mivel a 
kapcsolat felbomlásához vezethet. A nők nehéz helyzetben találják magukat, amelyet gyakran 
úgy oldanak meg, hogy feladják a karriert és a továbbtanulást.

Bár az EU-tagállamokban a fiatal nők és lányok oktatásba való bejutását illetően nincsenek 
jogi korlátozások, ott merülhetnek fel akadályok, ahol mélyebben gyökereznek a vallási 
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hagyományok és dogmatikus nézetek, továbbá a nemek közötti hagyományos egyenlőtlenség. 
Ezeket a sajátosságokat inkább Európa vidéki területein találjuk meg, amely területeken erős a 
vallásosság, továbbá olyan országokban, ahol az esélyegyenlőségnek még mindig nem 
szenteltek elég figyelmet.
Az oktatásba való bejutást korlátozó egyik tényező a hallgatói mobilitás. A különösen 
felsőoktatási intézményben történő tanulás gyakran azzal jár, hogy elkerülhetetlen az utazás, 
ami azt jelenti, hogy itt a lányok és a fiatal nők a fiúkhoz és a férfiakhoz viszonyítva 
hátrányba kerülnek. Európa számos országában még mindig nem elfogadott a társadalomban, 
hogy a nők és a lányok fiúkhoz és férfiakhoz hasonlóan szabadon, egyedül utazzanak. A nők 
és a lányok iránt szexuális érdeklődés támadhat, vagy erőszak áldozataivá válhatnak. 

A bevándorlói csoportokból érkező lányok és fiatal nők vagy az etnikai vagy nemzeti 
kisebbségekből származók oktatásba való bejutása korlátozott. E tény gyakran olyan 
mennyiségi tényezőkből fakad, amelyek az adott csoport nyelvén oktatást kínáló oktatási 
intézmények számából adódnak, és nem a közvetlen megkülönböztetés jelei. Azonban az 
ilyen csoportok tagjai nyelvi okokból bizonyos hátrányban vannak, ha számukra idegen 
nyelvet használó iskolákban kell tanulniuk. Ez különösen probléma egyes EU-tagállamokban 
a roma lakosság számára, mivel a roma oktatási rendszer hiányában a roma gyerekek nem az 
anyanyelvükön tanulnak. 

B. A fiatal nőkkel és lányokkal szemben az oktatásba való bejutásuk terén tanúsított 
megkülönböztetésre vonatkozó közösségi politika

A férfiak és nők egyenlőségének elve a közösségi jognak a Szerződés 2. cikkében és 3. 
cikkének (2) bekezdésében megállapított és az Európai Bíróság joggyakorlata által 
egyértelművé tett alapelve. A Szerződés értelmében a Közösség egyik sajátos feladata és 
célkitűzése a férfiak és a nők közötti egyenlőség, és a Közösség aktívan ösztönzi ezen 
egyenlőségnek minden közösségi intézkedési területen való megvalósítását.

Más dokumentumok mellett a Bizottság közzétett egy „A férfiak és nők közötti egyenlőségre 
vonatkozó ütemterv 2006–2010” című dokumentumot, amelynek 5. fejezete kitér a nemi 
sztereotípiák oktatás, képzés és kultúra területén történő kiküszöbölésére. A dokumentum 
szerint az EU tagállamaiban folyamatosan törekszenek a munkahelyi esélyegyenlőség 
területén az elterjedt sztereotípiák kiküszöbölésére. A jelentés szerint az EU politikájának 
figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy a nemi sztereotípiák ellen már fiatal kortól küzdeni 
kell, ideértve a lányok és a fiatal nők oktatási megkülönböztetését is. Az esélyegyenlőségi 
politikának ezért az iskolai környezettel és a családi neveltetéssel kell kezdenie. A tanárok és 
oktatási alkalmazottak tanárképzésben és más intézményekben történő képzését e célból ki 
kell igazítani. A jövőbeli tanárok szakmai felkészítésekor nagyobb súlyt kell fektetni a nemi 
kérdésekre. Az oktatási és képzési rendszerben a fiataloknak megfelelő, kiegyensúlyozott 
oktatásban kell részesülniük a nemekre tekintet nélkül, és a nemek kérdését tükrözni kell a 
tartalom strukturálásában és a tankönyvek megtervezésekor minden típusú iskolában és 
tantervben.

Ez a jelentés a lányokkal és fiatal nőkkel szemben az oktatás területén történő esetleges 
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megkülönböztetés leglátványosabb szempontjaira összpontosít. Az előadó tisztában van azzal, 
hogy az EU nem homogén egész a nemi kérdések megközelítését és értelmezését illetően, és 
kulturális hagyományokból és vallásból adódó különbségek vannak. Bár e regionális 
különbségek fokozatosan eltűnnek majd a valamennyi EU-tagállamban megvalósuló pozitív 
fejlemények eredményeként, ezek ismét előtűnnek majd a közeljövőben csatlakozó új 
tagállamok belépésekor. Ezen új tagállamok különösen új és bonyolult kérdéseket vetnek fel 
majd a nemek problémáját illetően, mivel ezek elsősorban a Balkán bonyolult kulturális és 
vallási körülményeivel áthatott országok. Az előadó véleménye szerint ezért a nemi kérdések 
megfelelő megoldási lehetőségeinek megtalálása egyre nagyobb jelentőséggel fog bírni az 
Európai Unióban, nem utolsósorban az oktatás terén.


