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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dyskryminacji młodych kobiet i dziewcząt w edukacji
(2006/2135(INI))

Parlament Europejski,

- uwzględniając zasady ustanowione w art. 2, art. 3 ust. 2, art. 13, art. 137 ust. 1 lit. i) oraz 
art. 141 traktatu WE,

- uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej ogłoszoną w 2000 r., a w 
szczególności art. 23 tejże karty,

- uwzględniając Europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności z 1950 r.,

- uwzględniając strategię ramową w sprawie niedyskryminacji i równych szans dla 
wszystkich z 2005 r., w szczególności część dotyczącą aspektów dyskryminacji 
dziewcząt i młodych kobiet w dostępie do wykształcenia,

- uwzględniając dokument Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej z 2004 r., 
zwłaszcza część poświęconą dostępowi do wykształcenia,

- uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/143/WE z dnia 15 lutego 
2006 r. w sprawie dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości w 
szkolnictwie wyższym1,

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 lutego 2003 r. zatytułowany „Rola 
uniwersytetów w Europie opartej na wiedzy” (COM(2003)0058),

- uwzględniając zalecenie Rady 98/561/WE z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym2,

- uwzględniając zalecenie Rady Europy, a szczególnie jej rezolucję i plan działań, przyjęte 
na VI Europejskiej konferencji ministerialnej na temat równości kobiet i mężczyzn, która 
odbyła się w dniach 8-9 czerwca 2006 r. w Sztokholmie,

- uwzględniając ateńską deklarację ministerialną, przyjętą w 1992 r. na Europejskiej 
konferencji na temat kobiet sprawujących władzę, stanowiącą, że „kobiety reprezentują 
połowę potencjalnych zdolności i talentów ludzkości”,

- uwzględniając deklarację ministerialną przyjętą na Konferencji ministerialnej na temat 
równości kobiet i mężczyzn, która odbyła się 4 lutego 2005 r. w Luksemburgu,

- uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka ONZ z dnia 10 grudnia 1948 r.,

- uwzględniając milenijne cele rozwoju, w szczególności trzeci cel rozwoju, dotyczący 

  
1  Dz.U. L 64 z 4.3.2006, str. 60.
2  Dz.U. L 270 z 7.10.1998, str. 56.
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propagowania równości kobiet i mężczyzn oraz wzmacniania pozycji kobiet jako 
niezbędnego warunku m.in. do osiągnięcia równego dostępu do wszystkich poziomów 
wykształcenia i wszystkich sektorów zatrudnienia,

- uwzględniając protokół dodatkowy do Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet (CEDAW) przyjęty w 1999 r., stanowiący, że osoby lub grupy 
osób podlegających jurysdykcji państwa sygnatariusza, które uważają, że państwo 
sygnatariusz dopuściło się wobec nich naruszenia jakiegokolwiek prawa ustanowionego 
w konwencji, mogą poinformować o tym Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet,

- uwzględniając IV Światową konferencję w sprawie kobiet, która odbyła się we wrześniu 
1995 r. w Pekinie, deklarację pekińską i platformę działania oraz kolejne dokumenty 
końcowe przyjęte na późniejszych specjalnych posiedzeniach ONZ Pekin+5 i ONZ 
Pekin+10, dotyczące nowych działań i inicjatyw zmierzających do realizacji deklaracji 
pekińskiej z dnia 9 czerwca 2000 r. oraz platformy działania z dnia 11 marca 2005 r.,

- uwzględniając dokument Równość kobiet i mężczyzn: wkład w organizację działań na 
szczeblu europejskim w latach 2004-2005,

- uwzględniając dokument Równość płci: wspólna strategia ramowa, program na lata 
2001-2005,

- uwzględniając sprawozdania i wystąpienia Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia,

- uwzględniając Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010, 
przyjęty 14 marca 2006 r.,

- uwzględniając Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn z 2005 i z 2004 r.,

- uwzględniając raport ONZ o sytuacji na świecie, w szczególności rozdział drugi, 
poświęcony parytetom płci,

- uwzględniając sprawozdanie pt. Płeć a wykształcenie dla wszystkich: skok do równości 
2003/2004,

- uwzględniając Raport o sytuacji na świecie z 2006 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że dane statystyczne z państw członkowskich wykazują niższy odsetek 
kobiet uzyskujących godności akademickie na studiach podyplomowych, mając również 
na uwadze dane o niższej liczbie kobiet korzystających z kształcenia ustawicznego w 
różnych systemach z powodu różnego rodzaju ograniczeń związanych z płcią,

B. mając na uwadze, że macierzyństwo, rodzina i inne szczególne role kobiety działają jak 
czynniki ograniczające dostęp dziewcząt i młodych kobiet do wykształcenia, a przede 
wszystkim do dalszego poszerzania kwalifikacji i kształcenia ustawicznego,
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C. mając na uwadze, że rodziny słabe socjalnie i o trudnej sytuacji ekonomicznej, również w 
państwach członkowskich, z braku wystarczających środków na wykształcenie nadal 
zgodnie z tradycją na pierwszym miejscu stawiają wykształcenie chłopców,

D. mając na uwadze, że na wybór dyscypliny studiów wpływają przesądy związane z płcią, 
nieprawidłowo wskazujące na dany typ wykształcenia i kwalifikacji na podstawie 
nieudowodnionych przesłanek dotyczących płci,

E. mając na uwadze, że nadal utrzymują się w społeczeństwie uprzedzenia wobec 
wykształconych kobiet i że wykształcone kobiety mają nadal mniejsze możliwości 
zdobycia dobrej pozycji w życiu zawodowym i publicznym,

F. mając na uwadze, że sytuacja wykształconych kobiet i kobiet, które odniosły sukces 
zawodowy, bywa często trudna również w życiu rodzinnym, gdzie ich dążenia do 
uzyskania wyższego wykształcenia, wyższej pozycji społecznej i samodzielności 
ekonomicznej prowadzą do konfliktów między partnerami,

G. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich wciąż panują przesądy 
religijne tradycyjnie ograniczające dostęp dziewcząt i młodych kobiet do wykształcenia,

H. mając na uwadze, że również środki komunikacji w codziennej praktyce ze swoistą 
inercją podkreślają różnice między płciami, czego skutkiem jest utrzymywanie się 
stereotypów dotyczących roli i możliwości obu płci,

I. mając na uwadze, że dostęp do wykształcenia jest szczególnie ograniczony w przypadku 
dziewcząt i młodych kobiet pochodzących ze środowisk mniejszości narodowych, 
zwłaszcza mniejszości romskiej, lub dziewcząt i młodych kobiet z grup imigranckich,

1. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w państwach członkowskich średnio osiem na 
dziesięć studiujących dziewcząt i młodych kobiet kończy wyższe studia i że dane 
statystyczne wykazują porównywalne szanse obu płci na zdobycie wyższego 
wykształcenia, a nawet większy stopień motywacji u kobiet, o ile nie nakłada się na nie 
ograniczeń związanych z płcią;

2. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w projekcie milenijnym ONZ uczyniono kilka 
praktycznych kroków w kierunku zmniejszenia nierówności płcu w dostępie do 
wykształcenia i że w państwach członkowskich prowadzi się otwarte rozmowy o równym 
dostępie obu płci do wykształcenia;

3. przyjmuje z zadowoleniem reformę systemu kształcenia uniwersyteckiego, inspirowaną 
strategią lizbońską i dotyczącą w szczególności kształcenia ustawicznego, które również 
daje młodym kobietom możliwości dalszego kształcenia;

4. przyjmuje z zadowoleniem sprawozdanie Komisji z 2000 r. dotyczące jakości nauki w 
szkołach, które analizuje szesnaście czynników, m.in. dostęp do wykształcenia w 
zależności od płci;

5. przyjmuje z zadowoleniem planowane utworzenie Instytutu ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn, do działań którego należeć będzie również monitorowanie sytuacji w 
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poszczególnych państwach członkowskich oraz na całym świecie, z punktu widzenia 
dostępu obu płci do wykształcenia;

6. zaleca przeprowadzenie analizy i oceny polityki w dziedzinie równego dostępu do 
wykształcenia w oparciu o dane statystyczne wykazujące, że różnice między płciami 
pogłębiają się w przypadku zdobywania wyższych kwalifikacji akademickich i w 
przypadku kształcenia ustawicznego;

7. apeluje do państw członkowskich, aby ułatwiały dostęp do wykształcenia kobiet 
opiekujących się dziećmi i kobiet, które z powodu macierzyństwa przerwały zdobywanie 
dalszych kwalifikacji;

8. zaleca prowadzenie negocjacji z pracodawcami, na szczeblu sektorowym, krajowym lub 
na szczeblu UE, oraz motywowanie ich do tworzenia ponadstandardowych warunków 
poprawiających dostęp wspomnianych kobiet do wyższego wykształcenia;

9. zaleca państwom członkowskim rozważenie różnych środków, na przykład udogodnień 
podatkowych dla przedsiębiorców, którzy ułatwiają kobietom dalsze podnoszenie 
kwalifikacji i na inne sposoby tworzą dla nich ponadstandardowe warunki pracy, 
umożliwiające im karierę specjalistyczną i zawodową;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wykorzystały wszelkie dostępne środki w 
celu usuwania zadawnionych stereotypów dyskryminujących wykształcone i 
wykwalifikowane kobiety w miejscu pracy, do umieszczania problematyki płci w 
centrum uwagi oraz do systematycznego śledzenia i analizowania danych;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby na wszelkie sposoby wspierały usuwanie 
zadawnionych stereotypów dyskryminujących wykształcone i wykwalifikowane kobiety 
w związkach partnerskich; równocześnie wzywa Komisję, aby w stosunkach 
zewnętrznych UE propagowała zasady równości płci;

12. zaleca, aby kształcenie nauczycieli i wychowawców miało na celu spełnianie warunków 
zrównoważonej polityki płci i aby tematy należące do polityki płci były uwzględniane w 
kształceniu nauczycieli na wydziałach pedagogicznych i innych;

13. zaleca Komisji i państwom członkowskim prowadzenie takiej polityki wobec mniejszości 
narodowych, która umożliwia dostęp do wykształcenia i równe warunki zdobywania 
wykształcenia dla chłopców i dziewcząt, w tym objęcie systemem edukacji młodych 
kobiet i dziewcząt ze środowisk imigranckich;

14. zaleca państwom członkowskim wspieranie działań oświatowych dotyczących kwestii 
płci i dostępu do wykształcenia w celu osłabiania tradycyjnych przesądów religijnych 
wpływających na dostęp dziewcząt i młodych kobiet do wykształcenia, mniej lub 
bardziej zakorzenionych w kulturze poszczególnych krajów;

15. zaleca państwom członkowskim wprowadzanie form studiów dostosowanych do potrzeb 
młodych kobiet i dziewcząt i uwzględniających na przykład ich mobilność, tak aby 
niektóre typy szkół średnich, wyższych szkół zawodowych i wyższych uczelni włączyły 
do swoich programów nauki formy odpowiadające możliwościom i potrzebom dziewcząt 
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i kobiet opiekujących się małymi dziećmi lub przebywającym na urlopie macierzyńskim 
albo tym kobietom, dla których siedziby tych szkół są zbyt odległe geograficznie; jest 
przekonany, że obecne możliwości techniczne bez wątpienia pozwalają na znalezienie 
odpowiednich rozwiązań;

16. przyjmuje z zadowoleniem zastosowanie i wykorzystanie programów kształcenia 
finansowanych ze środków UE, a także z innych źródeł, w tym z sektora nienastawionego 
na zysk, które wspomagają wykształcenie dziewcząt i młodych kobiet z rodzin słabszych 
socjalnie; przyjmuje z zadowoleniem zwłaszcza wykorzystanie powstających programów 
i funduszy pomocowych, ale również poszukiwanie nowych form finansowania;
podkreśla przy tym konieczność inwestowania w wykształcenie młodego pokolenia w 
perspektywie przyszłościowej;

17. zwraca uwagę na konieczność dokładniejszej analizy danych statystycznych dotyczących 
kwestii płci, w sytuacji gdy dane statystyczne dotyczące zwłaszcza dzieci i młodzieży nie 
zawsze wprowadzają rozróżnienie płci; uważa, że powinno to należeć m.in. do zadań 
mającego powstać Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn;

18. wzywa państwa członkowskie do wspierania takich form prezentowania kategorii 
płciowych w mediach, które kształtują godny wizerunek kobiet i mężczyzn, nieobarczony 
przesądami ani wyobrażeniami powodującymi lekceważenie lub niedocenianie jednej z 
płci;

19. zwraca uwagę na konieczność dostosowania nowych technologii w dziedzinie kształcenia 
do potrzeb kształcenia kobiet, na przykład poprzez możliwość studiowania na odległość 
za pomocą technologii komputerowych;

20. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Rozszerzanie Unii Europejskiej wiąże się nie tylko z zagadnieniami społecznymi, 
kulturowymi i gospodarczymi, ale przynosi również wyzwanie, jakim jest rozwiązywanie 
problemów związanych z nierównością płci w poszczególnych regionach Europy. Kwestie te 
należą do priorytetów strategii lizbońskiej. Niniejsze sprawozdanie dotyczy wartości, jaką jest 
uzyskanie wykształcenia i jego pogłębianie przez całe życie w perspektywie zdobycia dobrej 
pozycji w społeczeństwie. Chociaż już dawno udowodniono, że kobiety i dziewczęta nie mają 
gorszych predyspozycji do zdobywania wykształcenia niż mężczyźni i chłopcy, to jednak 
istnieją przyczyny utrudniające im dostęp do wykształcenia, zwłaszcza wyższego i 
ustawicznego. Przyczyny te postrzegane są po części jako naturalne i związane z biologią i 
morfologią kobiet. Społeczeństwo europejskie jest jednak na tyle dojrzałe kulturowo i 
gospodarczo, że jest w stanie ustanowić środki, które w istotny sposób zmniejszą czy wręcz 
usuną obiektywne przeszkody wynikające z biologicznych i rodzinnych zadań kobiety, nie 
wspominając już o przeszkodach wynikających z zakorzenionych tradycji i przesądów 
religijnych czy płciowych.

A. Podstawowe informacje o sytuacji młodych kobiet i dziewcząt z punktu widzenia 
dostępu do wykształcenia

Z punktu widzenia równych szans obu płci można wskazać osiem głównych dziedzin, w 
których daje się zaobserwować dyskryminacja młodych kobiet i dziewcząt w dostępie do 
wykształcenia. Są to: (1) kwestie ekonomiczne występujące w rodzinach słabych socjalnie, 
dających pierwszeństwo wykształceniu chłopców; (2) przesądy dotyczące płci i wyboru 
dyscypliny studiów; (3) obiektywne przyczyny związane z płcią, ograniczające 
możliwości dokończenia studiów; (4) przyczyny związane z płcią, ograniczające 
możliwości młodych kobiet do zwiększenia kwalifikacji poprzez dalsze studia; (5) 
uprzedzenia społeczne wobec wykształconych kobiet; (6) niższa pozycja zawodowa 
kobiet z wyższym wykształceniem; (7) przesądy religijne ograniczające pozycję 
społeczną kobiet w niektórych krajach; (8) trudniejszy dostęp do wykształcenia w 
przypadku dziewcząt i młodych kobiet pochodzących ze środowisk imigranckich lub 
należących do mniejszości etnicznych lub narodowych.

W państwach członkowskich UE w 2004 r. osiem na dziesięć studiujących dziewcząt 
uzyskało pełne wyższe wykształcenie. Jest to odsetek wyższy niż u chłopców, z których tylko 
trzy czwarte łącznej liczby dokończyło studia. Dane te świadczą o tym, że podejście 
dziewcząt i młodych kobiet do wykształcenia nie wykazuje gorszej motywacji ani gorszych 
predyspozycji niż u chłopców i młodych mężczyzn. Mimo to odsetek dziewcząt i młodych 
kobiet na dalszych etapach wykształcenia i kariery akademickiej spada. Chociaż udział kobiet 
wśród absolwentów wyższych uczelni wynosi 59%, a mężczyzn 41%, to wśród osób z 
tytułem doktorskim jest już tylko 43% kobiet, a wśród profesorów – zaledwie 15%. Dane te 
świadczą o wyraźnej nierówności płci z punktu widzenia kształcenia ustawicznego. Podobna 
sytuacja po dokończeniu wyższych studiów i w odniesieniu do dalszego kształcenia 
występuje również u kobiet spoza sfery akademickiej, co potwierdza, że przyczyny obu
zjawisk są takie same, a wynikają z utrzymującej się nierówności płci.
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Do tzw. naturalnych przyczyn ograniczających dostęp kobiet do wyższego wykształcenia, 
godności akademickich i kształcenia ustawicznego należy macierzyństwo i rodzina.
Postrzeganie obu tych wartości jako obiektywnych przeszkód to tradycyjne już 
nieporozumienie w dziedzinie równych szans, występujące w prawie wszystkich krajach Unii 
Europejskiej i będące wręcz zjawiskiem ogólnoświatowym, przy czym jest to pogląd 
wyrażany zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn.

W niektórych przypadkach opieka nad dziećmi i rodziną stanowi czynnik obniżający 
zainteresowanie kobiet kontynuacją procesu wykształcenia. Wiele kobiet przerywających 
studia z powodu macierzyństwa rezygnuje już z dalszego kształcenia.

Mimo że polityka UE stawia sobie za cel poprawę sytuacji socjalnej rodzin, to jednak sytuacja 
sporego odsetka rodzin nadal uniemożliwia zapewnienie dzieciom wyższego wykształcenia.
Niestety nie zawsze można zaradzić temu socjalnemu handicapowi poprzez pomoc państwa 
lub pomoc ze środków UE w postaci stypendiów, grantów, pożyczek itp. W rodzinach 
słabszych socjalnie utrzymuje się pogląd, że wykształcenie to luksus, na który rodzina nie 
może sobie pozwolić. Zgodnie z tradycyjnymi przesądami dotyczącymi obu płci w rodzinach 
tych często pierwszeństwo mają chłopcy.

Przy wyborze dyscypliny studiów występują zakorzenione przesądy dotyczące tzw. 
naturalnych predyspozycji obu płci, zgodnie z którymi chłopcy i mężczyźni nastawiają się 
przeważnie na dyscypliny techniczne, w przeciwieństwie do dziewcząt. Z tego powodu nadal 
istnieją dziedziny, w których wyraźnie przeważa jedna płeć. Poglądy takie wiążą się również 
z późniejszym wyborem zawodu, ponieważ nadal występują stereotypy dotyczące zawodów 
„zarezerwowanych” dla kobiet i mężczyzn.

Wiąże się z tym powszechny pogląd, że tzw. typowo żeńskie zawody są gorzej opłacane.
Stereotyp ten dotyczy takich zawodów, jak pielęgniarka czy nauczycielka szkoły 
podstawowej i średniej. Można powiedzieć, że taka nierówność płci występuje w wielu 
zawodach.

Sporym problemem powodującym dyskryminację kobiet i dziewcząt z punktu widzenia 
wykształcenia jest pozycja wykształconej i wykwalifikowanej kobiety w środowisku 
zawodowym. W miejscu pracy kobieta spełniająca warunki do odgrywania roli kierowniczej 
jest postrzegana przez mężczyzn jako potencjalne zagrożenie. To z kolei wiąże się z 
tradycyjnym postrzeganiem mężczyzny jako żywiciela rodziny, a zatem osoby więcej 
zarabiającej. Kobieta aspirująca do wyższego stanowiska w środowisku zawodowym, a zatem 
i do wyższej płacy, to ktoś, kto łamie zasady i odbiera mężczyznom należne im zasoby.

Podobnym problemem jest pozycja wykształconej kobiety sukcesu w rodzinie. Także tutaj 
często panuje pogląd, że z obojga partnerów to mężczyzna odnosi większe sukcesy. Nawet 
liczne kobiety postrzegają ten model jako naturalny i same starają się uniknąć problemów.
Nieporozumienia partnerskie tego rodzaju są często ukrytą, ale tym poważniejszą przyczyną 
rozpadu związków. Kobieta znajduje się w trudnej sytuacji, którą często rozwiązuje poprzez 
rezygnację z własnej kariery i wyższego wykształcenia.

Chociaż zgodnie z prawem państw członkowskich UE nie istnieją ograniczenia w dostępie 
młodych kobiet i dziewcząt do wykształcenia, to przeszkody pojawiają się tam, gdzie 
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występują tradycje religijne i dogmatyczne postulaty lub też głębiej zakorzenione tradycyjne 
nierówne postrzeganie płci. Aspekty te są szczególnie wyraźne w wiejskich regionach 
Europy, w regionach o mentalności wyraźnie religijnej oraz w krajach, które kwestii równych 
szans nie poświęciły dotąd dostatecznej uwagi.

Do czynników ograniczających dostęp do wykształcenia należy również mobilność 
studentów. Przede wszystkim wyższe studia nierozerwalnie wiążą się z mobilnością, więc 
znów pojawiają się czynniki utrudniające sytuację dziewcząt i młodych kobiet w porównaniu 
z chłopcami i mężczyznami. W wielu krajach Europy wciąż trudno sobie wyobrazić, że 
kobiety i dziewczęta poruszają się społeczeństwie równie swobodnie, jak chłopcy i 
mężczyźni. Kobiety i dziewczęta mogą być postrzegane jako obiekty zainteresowania 
seksualnego lub stać się ofiarą przemocy.

Trudny dostęp do wykształcenia mają dziewczęta i młode kobiety pochodzące ze środowisk 
imigranckich lub należące do mniejszości etnicznych lub narodowych. Fakt ten bardzo często 
wynika ze wskaźników ilościowych dotyczących liczby instytucji zapewniających 
wykształcenie w językach danych grup ludności, nie wykazując tym samym bezpośrednich 
elementów dyskryminacji. Z drugiej strony istnieje pewna forma utrudniania tym osobom 
drogi do wykształcenia, a to z powodów językowych, jeśli zdobywają wykształcenie w 
szkołach uczących w obcych dla nim języku. Jest to zwłaszcza problem ludności romskiej w 
niektórych krajach Unii Europejskiej, gdzie wobec braku romskiego systemu edukacji 
romskie dzieci muszą się uczyć w innym języku niż ich własny.

B. Polityka Wspólnoty w odniesieniu do dyskryminacji młodych kobiet i dziewcząt w 
dostępie do wykształcenia

Zasada równości kobiet i mężczyzn to podstawowa zasada prawa Wspólnoty, ustanowiona w 
art. 2 oraz art. 3 ust. 2 traktatu i sprecyzowana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich. Według traktatu równość kobiet i mężczyzn należy do szczególnych 
zadań i celów Wspólnoty, która powinna ją aktywnie promować we wszystkich dziedzinach 
swojej działalności.

Komisja Europejska opublikowała m.in. Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na 
lata 2006-2010. Podejmuje ona m.in. (w rozdziale 5) zagadnienie usuwania stereotypów w 
dziedzinie wykształcenia, edukacji i kultury. Stwierdza ona, że w krajach UE utrzymuje się 
tendencja do przezwyciężania zadawnionych stereotypów w dziedzinie równości szans.
Według tego dokumentu polityka UE powinna uwzględnić fakt, że burzenie stereotypów 
należy zaczynać od najmłodszych lat, co dotyczy również dyskryminacji dziewcząt i młodych 
kobiet w dziedzinie wykształcenia. Polityka równych szans musi zatem kierować się już na 
środowisko szkolne i na wychowanie w rodzinie. W związku z tym należy dostosować 
kształcenie nauczycieli i wychowawców na wydziałach pedagogicznych i innych. W 
przygotowaniu przyszłych pedagogów do wykonywania zawodu należy położyć większy 
nacisk na problemy dotyczące płci. System kształcenia i wychowania musi dostarczać 
młodym ludziom odpowiednie i równoważne wykształcenie bez względu na płeć, a 
problematyka płci powinna przejawiać się również w treści i grafice podręczników we 
wszystkich typach szkół oraz w programach szkolnych.
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Sprawozdanie skupia się przede wszystkim na najwyraźniejszych aspektach możliwej 
dyskryminacji dziewcząt i młodych kobiet w dostępie do wykształcenia. Sprawozdawczyni 
jest świadoma faktu, że obszar Unii Europejskiej z punktu widzenia podejścia do kwestii płci 
i postrzegania ich nie jest jednolitą całością, ale występują na nim różnice wynikające z 
tradycji kulturowych i z religii. Z jednej strony tego rodzaju różnice regionalne w kwestiach 
płciowych powoli się zacierają dzięki pozytywnemu rozwojowi zachodzącemu we wszystkich 
krajach UE, a z drugiej strony ponownie się zwiększą wraz ze zbliżającym się przystąpieniem 
kolejnych państw członkowskich do Wspólnoty. Nowe państwa członkowskie z całą 
pewnością wniosą do zagadnień płciowych nowe i złożone aspekty, ponieważ będą to przede 
wszystkim kraje odczuwające wpływ złożonej sytuacji kulturowej i wyznaniowej na 
Bałkanach. W związku z tym sprawozdawczyni jest zdania, że poszukiwanie odpowiednich 
rozwiązań kwestii płciowych, m.in. w dziedzinie wykształcenia, będzie nabierało coraz 
większego znaczenia w Unii Europejskiej.


