
PR\632069LV.doc PE 378.655v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PAGAIDU
2006/2135(INI)

25.9.2006

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par jaunu sieviešu un meiteņu diskrimināciju izglītības jomā 
(2006/2135(INI))

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Referents: Věra Flasarová



PR\632069LV.doc PE 378.655v02-002/10 PR\632069LV.doc

LV

PR_INI

SATURS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ............................................3

PASKAIDROJUMS ...............................................................................................................8



PR\632069LV.doc PE 378.655v02-003/10 PR\632069LV.doc

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par jaunu sieviešu un meiteņu diskrimināciju izglītības jomā 
(2006/2135(INI))

Eiropas Parlaments,

- vēlreiz apstiprinot EK līguma 2. pantā, 3. panta 2. punktā, 13. pantā, 137. panta 1. punkta 
i) apakšpunktā un 141. pantā noteiktos principus,

- ņemot vērā 2000. gadā pasludināto Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un īpaši tās 
23. pantu,

- ņemot vērā 1950. gadā pieņemto Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvenciju,

- ņemot vērā 2005. gadā publicēto pamatstratēģiju nediskriminācijai un vienlīdzīgām 
iespējām visiem un īpaši sadaļu par diskriminācijas faktoriem attiecībā uz meitenēm un 
jaunām sievietēm izglītības pieejamības jomā,

- ņemot vērā 2004. gada ziņojumu par vīriešu un sieviešu vienlīdzību un īpaši sadaļu par 
izglītības pieejamību,

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes  2006. gada 15. februāra ieteikumu par 
turpmāko Eiropas sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā (2006/143/EC)1

- ņemot vērā Komisijas 2003. gada 5. februāra paziņojumu „Augstskolu loma zināšanu 
Eiropā” (KOM(2003)0058),

- ņemot vērā Padomes 1998. gada 24. septembra ieteikumu par Eiropas sadarbību 
augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā (98/561/EC)2

- ņemot vērā Eiropas Padomes ieteikumus un īpaši tās rezolūciju un rīcības plānu, kas 
pieņemts 2006. gada 8.–9. jūnijā Stokholmā notikušajā 6. Eiropas ministru konferencē 
par sieviešu un vīriešu līdztiesību,

- ņemot vērā ņemot vērā ministru deklarāciju, ko pieņēma 1992. gadā Atēnās notikušajā 
Eiropas konferencē par sievietēm varas pozīcijās un saskaņā ar kuru ir minēts, ka 
„sievietes pārstāv pusi no cilvēces talantiem un zināšanām”,

- ņemot vērā ministru deklarāciju, kas pieņemta 2005. gada 4. februārī Luksemburgā 
rīkotajā ministru konferencē par dzimumu līdztiesību,

- ņemot vērā ANO 1948. gada 10. decembrī pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

- ņemot vērā tūkstošgades attīstības mērķus (MDG), it īpaši MDG3 par dzimumu 
  

1  OV L 64, 4.3.2006., 60. lpp.
2  OV L 270, 7.10.1998., 56. lpp.
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līdztiesības veicināšanu un sieviešu ietekmes palielināšanu kā priekšnoteikumu, lai cita 
starpā sasniegtu līdztiesību visos izglītības līmeņos un visās darba jomās,

- ņemot vērā 1999. gadā pieņemto ANO Konvencijas par sieviešu visa veida 
diskriminācijas likvidāciju fakultatīvo protokolu, kas paredz, ka indivīdi vai indivīdu 
grupas, kas kļuvušas par vardarbības upuriem saistībā ar jebkādu konvencijā noteikto 
tiesību pārkāpumiem no konvencijas dalībvalsts puses, var iesniegt ziņojumus Komitejai 
sieviešu diskriminācijas likvidācijas jautājumos,

- ņemot vērā 1995. gada septembrī Pekinā notikušo 4. Pasaules sieviešu konferenci, Pekinā 
pieņemto deklarāciju un darbības platformu, kā arī turpmākajās ANO sesijās pieņemtos 
noslēguma dokumentus „Pekina +5” un „Pekina +10” par turpmākiem pasākumiem un 
iniciatīvām, lai īstenotu 2000. gada 9. jūnijā pieņemto Pekinas deklarāciju un 2005. gada 
11. martā  pieņemto darbības platformu,

- ņemot vērā dokumentu „Sieviešu un vīriešu vienlīdzība: ieguldījums Eiropas līmeņa 
pasākumu organizēšanā 2004.–2005. gadā”,

- ņemot vērā dokumentu „Dzimumu līdztiesība: Kopienas pamatstratēģija 2001.–
2005. gadam”,

- ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komitejas ziņojumus un runas,

- ņemot vērā 2006. gada 14. martā pieņemtās vadlīnijas sieviešu un vīriešu vienlīdzībai 
2006.–2010. gadam,

- ņemot vērā 2005. un 2004. gada ziņojumus par sieviešu un vīriešu vienlīdzību,

- ņemot vērā ANO globālo uzraudzības ziņojumu un īpaši tā otro nodaļu, kas ir veltīta 
dzimumu vienlīdzībai,

- ņemot vērā ziņojumu „Dzimumu aspekts un izglītība visiem: šķērslis ceļā uz vienlīdzību, 
2003–2004”,

- ņemot vērā globālo uzraudzības ziņojumu (2006),

- ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

- ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6 
0000/2006),

A. tā kā dalībvalstu statistikas dati norāda uz zemāku sieviešu īpatsvaru pēcdiploma 
kvalifikāciju ieguvēju vidū un tā kā ir ziņots arī par to, ka dažādās sistēmās dažādu ar 
dzimumu saistītu ierobežojumu dēļ mazāk sieviešu pievēršas mūžizglītībai;

B. tā kā mātes stāvoklis, ģimenes dzīve un citas īpašas sieviešu lomas ir faktori, kas ierobežo 
meiteņu un jaunu sieviešu piekļuvi izglītībai un īpaši viņu kvalifikācijas līmeņa turpmāku 
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attīstību, kā arī mūžizglītību;

C. tā kā ekonomiskie faktori, kas skar sociāli mazaizsargātas ģimenes un kas dalībvalstīs un 
citur rodas naudas un izglītības trūkuma dēļ, turpina padziļināt tradicionālo tendenci 
izglītot zēnus;

D. D. tā kā ar dzimumu saistītiem aizspriedumiem ir noteicošā loma studiju izvēlē, 
nepamatotu uz dzimumu balstītu pieņēmumu dēļ ierobežojot cilvēku izvēli attiecībā uz 
noteiktu izglītības un kvalifikācijas veidu;

E tā kā aizspriedumi pret izglītotām sievietēm turpina pastāvēt sabiedrībā un tā kā izglītotas 
sievietes joprojām nevar pilnībā īstenot savas spējas profesionālajā un sabiedriskajā 
dzīvē;

F. tā kā izglītotas un profesionāli veiksmīgas sievietes parasti sastopas ar grūtībām ģimenes 
dzīvē brīdī, kad viņas savu vēlmju dēļ attiecībā uz augstāku izglītības līmeni, augstāku 
stāvokli sabiedrībā un ekonomisku pašpietiekamību nonāk konfliktā ar saviem 
partneriem; 

G. G. tā kā dažās dalībvalstīs joprojām pastāv reliģiski aizspriedumi, kas tradicionāli 
ierobežo meiteņu un jaunu sieviešu piekļuvi izglītībai;

H tā kā plašaziņas līdzeķļi parasti pašsaprotami uzsver, ka dzimumu atšķirības padziļina 
stereotipus par dzimumu lomām un iespējām, kas tiem pieejamas;

I tā kā nacionālo minoritāšu un īpaši romu vai imigrantu grupu meiteņu un jaunu sieviešu 
pieeja izglītībai ir īpaši ierobežota;

1. atzinīgi vērtē to, ka vidēji astoņas no desmit meitenēm pabeidz studijas augstākās 
izglītības iestādēs Eiropā un ka statistikas dati norāda uz vienlīdzīgām iespējām abiem 
dzimumiem iegūt augstāko izglītību un uz patiešām augstu sieviešu motivāciju, ja viņas 
neierobežo ar dzimumu saistīti iemesli; 

2. atzinīgi vērtē to, ka saistībā ar ANO Tūkstošgades projektu ir veikti vairāki praktiski 
pasākumi, lai samazinātu dzimumu nevienlīdzību attiecībā uz izglītības pieejamību, un ka 
dalībvalstīs notiek atklātas debates par abu dzimumu piekļuvi izglītībai;

3. atzinīgi vērtē augstākās izglītības sistēmas reformu, kuras pamatā ir Lisabonas stratēģija 
un kura ir īpaši saistīta ar mūžizglītību, kas jaunām sievietēm sniedz iespēju turpināt 
izglītību;

4. atzinīgi vērtē 2000. gadā publicēto Komisijas ziņojumu par skolu izglītības kvalitāti, kurā 
ir analizēti 16 rādītāji, tostarp izglītības pieejemība no dzimuma viedokļa;

5. atzinīgi vērtē plānu izveidot Dzimumu līdztiesības institūtu, kurš tostarp arī uzraudzītu 
izglītības pieejamību abiem dzimumiem atsevišķās dalībvalstīs un pasaulē;

6. iesaka izvērtēt politiku attiecībā uz vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, kā arī iesaka ņemt vērā 
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statistiku, kas norāda uz dzimumu atšķirību lomas palielināšanos augstākās akadēmiskās 
kvalifikācijas iegūšanas un mūžizglītības jomā;

7. aicina dalībvalstis atvieglot izglītības pieejamību sievietēm, kas audzina bērnus, un 
sievietēm, kas ir pārtraukušas kvalifikācijas iegūšanas procesu, lai dzemdētu bērnus;

8. iesaka uzturēt dialogu ar darba devējiem arodbiedrību, valsts vai ES līmenī, lai sniegtu 
tiem motivāciju radīt īpaši labvēlīgus apstākļus, kas atvieglotu šādu sieviešu piekļuvi 
augstākajai izglītībai; 

9. iesaka dalībvalstīm apsvērt dažādus nodokļu stimulus uzņēmējdarbībai, kas, piemēram, 
atvieglotu sievietēm iespēju turpināt kvalifikācijas iegūšanu un kas radītu īpaši 
kvalitatīvus darba apstākļus sievietēm, ļaujot viņām gūt panākumus savā zināšanu un 
profesionālajā jomā;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot visus pieejamos līdzekļus, lai likvidētu 
sabiedrības aizspriedumus, kas diskriminē izglītotas un kvalificētas strādājošas sievietes, 
pievērst īpašu uzmanību ar dzimumu saistītiem jautājumiem, kā arī pastāvīgi uzraudzīt un 
novērtēt datus;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis sniegt visu nepieciešamo atbalstu, lai izskaustu sabiedrībā 
valdošos stereotipus, kas diskriminē izglītotas un kvalificētas sievietes attiecībās ar 
partneriem; tajā pašā laikā aicina Komisiju izmantot ES ārējās attiecības, lai popularizētu 
ar dzimumu saistītus principus;

12. iesaka pasniedzēju un citu izglītības darbinieku apmācību virzīt uz līdzsvarotas dzimumu 
politikas prasību izpildi, kā arī to, lai dzimumu politikas jautājumus iekļautu pasniedzēju 
apmācības programmās pedagoģijas un citās fakultātēs;

13. iesaka Komisijai un dalībvalstīm īstenot politiku, kas radītu nacionālo minoritāšu zēniem 
un meitenēm vienlīdzīgus apstākļus piekļuvei izglītībai, tostarp nodrošinātu imigrantu 
izcelsmes jaunu sieviešu un meiteņu iekļaušanos izglītības sistēmā;

14. iesaka dalībvalstīm atbalstīt informētības palielināšanas pasākumus par dzimumu 
jautājumiem un piekļuvi izglītībai, lai mazinātu reliģiskus aizpriedumus, kas ietekmē 
meiteņu un jaunu sieviešu piekļuvi izglītībai un kas ir vairāk vai mazāk iesakņojušies 
vairāku valstu kultūras vidē;

15. iesaka dalībvalstīm studiju veidus, kas ir pielāgoti jaunu sieviešu un meiteņu vajadzībām, 
ņemot vērā, piemēram, viņu mobilitāti, lai noteiktas vidējās, augstākās profesionālās un 
augstākās izglītības mācību iestādes savās programmās ietvertu mācību veidus, kas atbilst 
tādu meiteņu un jaunu sieviešu iespējām un vajadzībām, kuras audzina mazus bērnus vai 
ir bērna kopšanas atvaļinājumā, vai kuras atrodas pārāk tālu no šīm mācību iestādēm;  
uzskata, ka pašreizējās tehniskās iespējas ļauj atrast piemērotus risinājumus;

16. atzinīgi vērtē no ES fondiem, kā arī no citiem, tostarp bezpeļņas sektora avotiem 
finansētu izglītības programmu īstenošanu un izmantošanu, lai veicinātu tādu meiteņu un 
jaunu sieviešu izglītību, kuras nāk no sociāli mazaizsargātām ģimenēm; īpaši atzinīgi 
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vērtē pašreizējo programmu un atbalsta fondu izmantošanu, kā arī jaunu finansējuma 
veidu meklēšanu;  tajā pašā laikā uzsver nepieciešamību ieguldīt jauniešu izglītībā viņu 
izaugsmei nākotnē;

17. norāda, ka ir rūpīgi jāizvērtē satistikas dati par dzimumu jautājumiem, jo īpaši tādēļ, ka 
datos par dzimumiem ne vienmēr ir atsevišķi nodalīti dati attiecībā uz bērniem un 
jauniešiem; uzskata, ka tam ir jābūt vienam no izveidojamā Dzimumu vienlīdzības 
institūta pienākumiem;

18. aicina dalībvalstis veicināt ar dzimumu saistītu jautājumu atspoguļošanu plašsaziņas 
līdzekļos, popularizējot cienīgu sieviešu un vīriešu tēlu, kas būtu brīvs no aizspriedumiem 
un izkropļojumiem, kuri noved pie viena vai otra dzimuma nepietiekama novērtējuma;

19. norāda, ka mācību jomā sieviešu izglītības vajadzībām ir jāizmanto jaunas tehnoloģijas, 
piemēram, tālmācība ar datortehnoloģiju starpniecību;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienības paplašināšanās skar ne tikai sociālus, kultūras un ekonomiskus aspektus, 
bet paredz arī risināt dzimumu nevienlīdzības problēmu dažādos Eiropas reģionos. Šie 
jautājumi pieder pie Lisabonas stratēģijas prioritātēm. Savā ziņojumā es galveno uzmanību 
pievēršu tādai vērtībai kā izglītības iegūšana un tās padziļināšana visā cilvēka dzīves laikā, lai 
īstenotu savas spējas sabiedrībā. Lai gan jau sen ir pierādīts, ka izglītības jomā sievietes un 
meitenes nav mazāk spējīgas kā vīrieši un zēni, ir vairāki iemesli, kādēļ sievietes un meitenes 
ir neizdevīgākā stāvoklī attiecībā uz izglītības pieejamību, jo īpaši augstākās izglītības un 
mūžizglītības pieejamību. Šos iemeslus bieži uzskata par dabīgiem un saistītiem ar sieviešu 
bioloģiskajām īpatnībām. Tomēr Eiropas sabiedrība kultūras un ekonomiskajā ziņā ir 
pietiekami attīstīta, lai varētu veikt pasākumus, kas ievērojami samazinātu vai patiešām 
novērstu objektīvos šķēršļus, ko rada sieviešu bioloģiskās īpatnības un loma ģimenē, nemaz 
nerunājot par šķēršļiem, ko rada dziļi iesakņojušās tradīcijas un reliģiski, kā arī uz dzimumu 
balstīti aizspriedumi.

A. Vispārīga informācija par jauniešu un meiteņu iespējām iegūt izglītību

Attiecībā uz vienādām iespējām abiem dzimumiem pastāv septiņi galvenie faktori, kas 
diskriminē jaunas sievietes un meitenes izglītības piejamības ziņā: 1) ekonomiskie 
apsvērumi sociāli nelabvēlīgās ģimenēs, kas dod priekšroku zēnu izglītošanai; 2) uz 
dzimumu balstīti aizspriedumi, izvēloties studiju jomu; 3) objektīvi, uz dzimumu balstīti 
iemesli, kas jaunietēm neļauj pabeigt studijas; 4) uz dzimumu balstīti iemesli, kas 
jaunietēm traucē celt kvalifikācijas līmeni, turpinot studijas; 5) sabiedrības 
aizspriedumi pret izglītotām sievietēm; 6) zemāks augstāko izglītību ieguvušu sieviešu 
profesionālo spēju atzīšanas līmenis; 7) reliģiski aizspriedumi dažās valstīs, kas neļauj 
sievietēm īstenot savas iespējas sabiedrībā; 8) grūtības saistībā ar izglītības pieejamību 
meitenēm un jaunām sievietēm no imigrantu grupām vai etniskām un nacionālām 
minoritātēm.

2004. gadā astoņas no katrām desmit meitenēm, kas studēja ES dalībvalstu augstākajās 
mācību iestādēs, pabeidza studijas. Šis rādītājs ir augstāks nekā zēnu rādītājs. Zēniem šis 
rādītājs ir tikai trīs ceturtdaļas no kopējā zēnu skaita, kas pierāda, ka, iegūstot izglītību, 
jaunietes nav mazāk motivētas vai spējīgas kā zēni un jauni vīrieši. Tomēr tādu meiteņu vai 
jaunu sieviešu skaits, kuras turpina izglītību vai pievēršas akadēmiskajai karjerai, samazinās. 
Lai gan sieviešu un vīriešu samērs universitātes līmeņa izglītībā ir 59 % pret 41 %, tikai 43 % 
no sievietēm ir zinātņu doktora grāds un tikai 15 % no tiem, kam piešķirts profesora grāds, ir 
sievietes. Šie skaitļi parāda acīmredzamo nevienlīdzību starp abiem dzimumiem mūžizglītības 
jomā. Līdzīga situācija pēc universitātes studiju beigšanas ir sievietēm, kuras turpina izglītību 
ārpus akadēmiskās vides, apstiprinot to, ka abām parādībām ir vieni un tie paši iemesli, kas 
sakņojas ilgstošā dzimumu nevienlīdzībā.

“Dabīgie” iemesli, kas ierobežo augstākās izglītības, akadēmiskās kvalifikācijas un 
mūžizglītības pieejamību sievietēm, ir ģimene un bērni. Uzskatīt šīs divas vērtības par 
objektīviem šķēršļiem liek tradicionālā nepareizā izpratne par vienādām iespējām, kas 
vērojama gandrīz visās ES dalībvalstīs un ir patiešām visā pasaulē izplatīta parādība. Turklāt 
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šādi uzskati ir gan vīriešiem, gan sievietēm.

Rūpes par bērniem un ģimeni dažos gadījumos samazina sieviešu vēlēšanos turpināt izglītību. 
Daudzas sievietes, kas pārtrauc studijas, kad viņām piedzimst bērni, pilnībā atsakās no 
nodoma turpināt izglītību.

Lai gan ES politika ir vērsta uz ģimeņu sociālās situācijas uzlabošanu, vēl ir liels procents 
tādu ģimeņu, kuras nespēj dot saviem bērniem iespēju iegūt augstāko izglītību. Ir skumji, ka 
nav iespējams vienmēr rast atrisinājumu sociāliem ierobežojumiem, sniedzot valsts atbalstu 
vai ES finansējumu stipendiju, subsīdiju, aizdevumu vai citāda atbalsta veidā. Sociāli 
nelabvēlīgās ģimenes vēl arvien uzskata, ka izglītība ir lieka greznība, ko tās nevar atļauties. 
Saskaņā ar tradicionāliem aizspriedumiem attiecībā uz abiem dzimumiem priekšroku bieži 
dod zēniem, nevis meitenēm.

Studiju nozares izvēlē arī pastāv vairāki iesakņojušies aizspriedumi, kas saistīti ar abu 
dzimumu it kā “dabīgo” noslieci un saskaņā ar kuriem tiek uzskatīts, ka zēni ir tehniskāk 
noskaņoti nekā meitenes. Ņemot to vērā, ir konkrētas studiju jomas, kurās dominē viens 
dzimums par sliktu otram. Šis uzskats ietekmē arī nākamo profesijas izvēli, jo vēl arvien 
pastāv vairāki stereotipi par to, kāds darbs ir “piemērots” vīriešiem un kāds – sievietēm.

Turklāt plaši izplatīts ir uzskats, ka “tipiski” sieviešu darbi ir mazāk apmaksāti. Šis stereotips 
attiecas uz tādām profesijām kā medmāsas vai pamatskolu un vidusskolu skolotājas. Daudzas 
profesijas ir pakļautas šāda veida dzimumu nevienlīdzībai.

Viena no lielākajām problēmām, kas diskriminē sievietes un meitenes izglītības jomā, ir 
izglītotu un kvalificētu sieviešu situācija profesionālajā vidē. Darbavietā sievieti, kas ir 
pietiekami kvalificēta, lai uzņemtos vadošo lomu, vīrieši uztver kā iespējamu draudu. Tas ir 
saistīts ar tradicionālo uzskatu, ka vīrieši ir maizes pelnītāji un tādēļ ir labāk izglītoti. Sieviete, 
kas tiecas pēc augstāka stāvokļa profesionālajā vidē un tādējādi pēc lielākas algas, tiek 
uzskatīta par personu, kas pārkāpj noteikumus un atņem vīriešiem naudu. 

Līdzīga problēma ir izglītotu un veiksmīgu sieviešu stāvoklis ģimenē. Šajā jomā arī pastāv 
viedoklis, ka vīrietis ir veiksmīgākais no abiem partneriem. Pat daudzas sievietes uzskata šo 
modeli par dabīgu, un sievietes pašas vēlas izvairīties no problēmām. Nesaskaņās šajā 
jautājumā starp abiem partneriem var būt slēpts un tādēļ jo nopietnāks iemesls attiecību 
pārtraukšanai. Sievietes atrodas grūtā stāvoklī, kuru tās bieži atrisina, atsakoties no karjeras un 
turpmākās izglītības.

Lai gan ES dalībvalstīs nepastāv nekādu tiesisku ierobežojumu jauniešu un meiteņu iespējām 
izglītoties, šķēršļi rodas reliģisku tradīciju un dogmatisku prasību dēļ vai tad, ja tradicionālā 
dzimumu nevienlīdzība ir dziļi iesakņojusies. Šie aspekti ir sevišķi izteikti Eiropas lauku 
apvidos, reģionos, kuros ir spēcīgi izteikts reliģisks noskaņojums, un valstīs, kurās vienādu 
iespēju jautājumam vēl tikai jāveltī pienācīga uzmanība.
Viens no faktoriem, kas ierobežo izglītības pieejamību, ir studentu mobilitāte. Studijas, jo 
īpaši augstākās izglītības iestādē, bieži saistās ar nenovēršamu ceļošanu, un atkal pastāv 
faktori, kas nostāda meitenes un jaunas sievietes neizdevīgākā stāvoklī, salīdzinot ar zēniem 
un vīriešiem. Daudzās Eiropas valstīs sievietēm un meitenēm ir vēl aizvien grūti ceļot vienām 
tikpat brīvi kā zēniem un vīriešiem. Sievietes un meitenes var uzskatīt par seksuālas intereses 
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objektiem, vai arī viņas var kļūt par vardarbības upuriem. 

Izglītības iespējas meitenēm un jaunām sievietēm no imigrantu grupām vai etniskām un 
nacionālām minoritātēm ir ierobežotas. Tā iemesls bieži ir to izglītības iestāžu skaits, kuras 
sniedz izglītību šo grupu valodās, un tādējādi nav pierādījumu tiešai diskriminācijai.  Tomēr 
cilvēki no šīm grupām valodas dēļ ir nostādīti neizdevīgākā situācijā, jo viņi mācās skolā, kas 
neizmanto viņu dzimto valodu. Tā ir īpaša problēma romiem vairākās ES dalībvalstīs, jo 
romiem nav savas izglītības sistēmas, un viņi ir spiesti mācīties svešvalodā. 

B. Eiropas Kopienas politika jautājumā par jauniešu un meiteņu diskrimināciju 
attiecībā uz izglītības pieejamību

Sieviešu un vīriešu līdztiesības princips ir Eiropas Kopienas tiesību aktu pamatprincips, kas 
paredzēts EK līguma 2. pantā un 3. panta 2. punktā un ko skaidro Eiropas Kopienu Tiesas 
judikatūra. Saskaņā ar EK līgumu vīriešu un sieviešu līdztiesība ir viens no Eiropas Kopienas 
īpašiem uzdevumiem un mērķiem, un Kopiena aktīvi veicina šo līdztiesību visās Kopienas 
darbības jomās.

Līdz ar citiem dokumentiem Eiropas Komisija ir publicējusi “Vadlīnijas sieviešu un vīriešu 
līdztiesībā 2006.-2010. gadam”, kuru 5. nodaļā ir norāde uz izplatītu dzimumu stereotipu 
novēršanu izglītībā, apmācībā un kultūrā. Dokumentā ir teikts, ka ES dalībvalstīs turpinās 
tendence pārvarēt izplatītus stereotipus attiecībā uz vienādām iespējām darbā. Saskaņā ar 
ziņojumu ES politikā jāņem vērā tas, ka dzimumu stereotipus, tostarp meiteņu un jauniešu 
diskrimināciju izglītībā vajadzētu apkarot no agras bērnības. Vienādu iespēju politiku jāsāk 
īstenot skolas vidē un ģimenes audzināšanā. Skolotāju un izglītības darbinieku apmācībai 
pedagoģijas un citās fakultātēs vajadzētu būt pielāgotai šim nolūkam. Izglītības un apmācības 
sistēmai jāsniedz jauniešiem pienācīga un līdzsvarota izglītība neatkarīgi no dzimuma, un 
dzimumu līdztiesības jautājumam vajadzētu atspoguļoties mācību satura struktūrā un mācību 
telpu noformējumā visu veidu skolās un visās mācību programmās.

Šajā ziņojumā ir pievērsta uzmanība visredzamākajiem meiteņu un jaunu sieviešu 
diskriminācijas aspektiem attiecībā uz izglītības pieejamību. Referents zina, ka kopumā ES 
pieeja dzimumu jautājumiem un izpratne par tiem nav viendabīga un ka atšķirības drīzāk 
rodas kultūras tradīciju un reliģisku iemeslu dēļ.  Ja šīs reģionālās atšķirības pamazām izzudīs 
pozitīvas attīstības dēļ ES dalībvalstīs, tās no jauna palielināsies līdz ar jaunu dalībvalstu 
pievienošanos tuvā nākotnē. Bez šaubām šīs jaunās dalībvalstis radīs jaunus un sarežģītus ar 
dzimumu jautājumiem saistītus aspektus, jo tās lielākoties būs valstis, kuras ir ietekmējusi 
kultūras un reliģiskā situācija Balkānos. Tādēļ referents uzskata, ka Eiropas Savienībā būs 
aizvien svarīgāk atrast atbilstīgus risinājumus dzimumu jautājumiem ne tikai izglītības jomā.


