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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o diskriminácii žien a dievčat v oblasti vzdelávania
(2006/2135(INI))

Európsky parlament,

- opakovane zdôrazňujúc princípy stanovené v článkoch 2, 3 ods. 2, 13, 137 ods. 1 písm. i 
a 141 Zmluvy o ES,

- so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie prijatú v roku 2000, konkrétne jej 
článok 23,

- so zreteľom na Európsku konvenciu na ochranu ľudských práv a základných slobôd 
z roku 1950,

- so zreteľom na Rámcovú stratégiu pre odstránenie diskriminácie a rovné príležitosti pre 
všetkých z roku 2005, konkrétne na časť o činiteľoch diskriminácie dievčat a žien 
z hľadiska prístupu ku vzdelaniu,

- so zreteľom na správu Rovnosť mužov a žien v Európskej únii z roku 2004, konkrétne na 
časť o prístupe ku vzdelaniu,

- so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 15. februára 2006 o ďalšej 
európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania
(2006/143/ES)1,

- so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2003 pod názvom Úloha univerzít 
v Európe znalostí (KOM(2003)0058),

- so zreteľom na odporúčanie Rady z 24. septembra 1998 o európskej spolupráci v oblasti 
zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania (98/561/ES)2,

- so zreteľom na odporúčania Rady Európy, konkrétne na jej uznesenie a akčný plán 
schválené Šiestou ministerskou konferenciou o rovnosti žien a mužov, ktorá sa konala 
v Štokholme v dňoch 8. – 9. júna 2006,

- so zreteľom na ministerskú deklaráciu z Atén, ktorú v roku 1992 prijala Európska 
konferencia o ženách vo vláde, konštatujúcu, že „ženy predstavujú polovicu vlôh 
a schopností ľudstva“,

  
1 Ú. v. L 64, 4.3.2006, s. 60.
2 Ú. v. L 270, 7.10.1998, s. 56.
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- so zreteľom na deklaráciu Ministerskej konferencie pre rodovú rovnosť, ktorá sa konala 
4. februára 2005 v Luxemburgu,

- so zreteľom na Univerzálnu deklaráciu ľudských práv OSN z 10. decembra 1948,

- so zreteľom na Miléniové rozvojové ciele (MDG), konkrétne tretí cieľ podporiť rodovú 
rovnosť a posilniť postavenie žien ako predpoklad (okrem iného) dosiahnutia rovnosti na 
všetkých stupňoch vzdelávania a vo všetkých pracovných oblastiach,

- so zreteľom na Opčný protokol Dohovoru OSN o potláčaní všetkých foriem 
diskriminácie žien, ktorý bol prijatý v roku 1999 a v ktorom sa uvádza, že jednotlivci 
alebo skupiny jednotlivcov spadajúci pod jurisdikciu určitého štátu, ktorí tvrdia, že dajaké 
ich právo uvedené v Konvencii bolo daným štátom porušené, môžu túto skutočnosť 
oznámiť Výboru pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW),

- so zreteľom na Štvrtú svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa uskutočnila v septembri 
1995 v Pekingu, deklaráciu a akčnú platformu prijatú v Pekingu, ako aj ďalšie dokumenty 
schválené na nasledujúcich zvláštnych stretnutiach OSN Peking + 5 a Peking +10 o 
ďalších krokoch a podnetoch pri realizácii Pekinskej deklarácie prijatej 9. júna 2000 a 
Akčnej platformy zo dňa 11. marca 2005,

- so zreteľom na dokument Rovnosť žien a mužov: príspevky k organizovaniu činností na 
európskej úrovni v rokoch 2004 – 2005,

- so zreteľom na dokument Rovnosť pohlaví: spoločná rámcová stratégia, program 2001 –
2005,

- so zreteľom na správy a prejavy Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre práva 
žien a rodovú rovnosť,

- so zreteľom na dokument Cestovná mapa rovnosti žien a mužov 2006 – 2010, ktorý bol 
prijatý 1. marca 2006,

- so zreteľom na správy o rovnosti žien a mužov z roku 2005 a 2004,

- so zreteľom na celkovú  monitorovaciu správu OSN, konkrétne na jej druhú kapitolu 
venovanú rodovej vyváženosti,

- so zreteľom na správu Rod a vzdelávanie pre všetkých: Skok k rovnosti, 2003/2004,

- so zreteľom na Celkovú monitorovaciu správu (2006),

- so zreteľom na článok 45 Rokovacieho poriadku,
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- so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2006),

A. keďže štatistiky členských štátov ukazujú nižší podiel žien, ktoré dosiahli vyššiu 
akademickú kvalifikáciu, a keďže sa tiež uvádza, že kvôli rôznym rodovým 
obmedzeniam sa venuje celoživotnému vzdelávaniu v rôznych systémoch menší počet 
žien,

B. keďže k činiteľom, ktoré obmedzujú prístup dievčat a žien ku vzdelávaniu, konkrétne 
znemožňujú zvyšovanie kvalifikácie a celoživotné vzdelávanie, patrí materstvo, rodina 
a ďalšie špecifické ženské funkcie,

C. keďže ekonomické činitele ovplyvňujúce sociálne slabšie rodiny (v členských štátoch 
i inde), ktoré korenia v nedostatku finančných prostriedkov na vzdelávanie, podporujú
tradičné zvýhodnenie chlapcov pri vzdelávaní,

D. keďže pri výbere študijného odboru prevažujú rodové predsudky, ktoré nesprávne 
obmedzujú určitý typ vzdelávania a kvalifikácie pre určité osoby na základe 
neodôvodnených rodových predpokladov,

E. keďže v spoločnosti pretrvávajú predsudky voči vzdelaným ženám a keďže príležitosti 
vzdelaných žien využiť svoje schopnosti v profesijnom i verejnom živote sú stále 
obmedzené,

F. keďže vzdelané a profesijne úspešné ženy často čelia ťažkostiam v rodinnom živote a ich 
ambície dosiahnuť vyšší stupeň vzdelania, vyššie spoločenské postavenie a ekonomickú 
sebestačnosť ústia do partnerských konfliktov,

G. keďže v určitých členských štátoch pretrvávajú náboženské predsudky, tradične 
obmedzujúce prístup dievčat a žien ku vzdelávaniu,

H. keďže médiá všeobecne zdôrazňujú rodové rozdiely ako samozrejmosť, čím upevňujú 
stereotypy týkajúce sa úlohy pohlaví a príležitostí, ktoré sú im dostupné,

I. keďže prístup dievčat a žien z prostredia národnostných menšín (konkrétne rómskej 
menšiny) i dievčat a žien z prisťahovaleckých skupín ku vzdelaniu je obmedzený,

1. víta skutočnosť, že vysokoškolské vzdelanie priemerne dosiahne osem z desiatich 
študujúcich dievčat v členských štátoch EÚ a že štatistiky ukazujú na rovnaké príležitosti 
pre obe pohlavia z hľadiska získania vyššieho vzdelania, dokonca vyššej motivácie medzi 
ženami, ak nie sú obmedzené rodovými dôvodmi;

2. víta skutočnosť, že v rámci miléniového projektu OSN bolo prijatých niekoľko 
praktických opatrení zameraných na zmenšenie rodovej nerovnosti z hľadiska prístupu ku 
vzdelaniu a že sa v členských štátoch otvorene hovorí o otázke rovného prístupu 
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k vzdelaniu pre obe pohlavia;

3. víta reformu vysokoškolského vzdelávacieho systému vyplývajúcu z Lisabonskej 
stratégie a týkajúcu sa predovšetkým celoživotného vzdelávania, ktorá poskytuje ženám 
príležitosť pokračovať vo vzdelávaní;

4. víta správu Komisie o kvalite školského vzdelávania uverejnenú v roku 2000, ktorá 
analyzuje 16 ukazovateľov, vrátane prístupu ku vzdelávaniu, z hľadiska rodu;

5. víta plánovaný vznik Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, ktorý by sa mal zaoberať 
sledovaním situácie z hľadiska prístupu ku vzdelaniu pre obe pohlavia v jednotlivých 
členských štátoch a vo svete;

6. odporúča posúdiť a zhodnotiť politiku v oblasti rovného prístupu ku vzdelaniu 
a odporúča, aby sa odvolávala na štatistiky, podľa ktorých sa rodové rozdiely prehlbujú 
v oblastiach získavania vyššej akademickej kvalifikácie a v oblasti celoživotného 
vzdelávania;

7. vyzýva členské štáty, aby uľahčili prístup ku vzdelaniu ženám starajúcim sa o deti 
a ženám, ktoré z dôvodu materstva prerušili svoj kvalifikačný postup;

8. odporúča rokovať so zamestnávateľmi, či už z pozície odborov, štátu alebo EÚ 
a motivovať ich, aby vytvárali nadštandardné podmienky zlepšujúce prístup žien k 
vyššiemu vzdelaniu; 

9. odporúča, aby členské štáty zvážili rôzne formy daňového zvýhodnenia podnikateľov, 
ktorí uľahčujú ženám pokračovať vo zvyšovaní kvalifikácie a aj inak pre ne vytvárajú 
nadštandardné pracovné podmienky umožňujúce odborný a profesijný rast;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili všetky dostupné prostriedky a odstraňovali 
vžité stereotypy diskriminujúce vzdelané a kvalifikované ženy na pracoviskách, aby sa 
rodové problémy dostali do centra pozornosti a aby sa pravidelne sledovali a 
vyhodnocovali údaje;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby všestranne podporovali odstraňovanie vžitých 
stereotypov diskriminujúcich vzdelané a kvalifikované ženy v partnerských vzťahoch; 
súčasne vyzýva Komisiu, aby využila vonkajšie vzťahy EÚ na podporu rodových 
princípov;

12. odporúča, aby výchova učiteľov a pedagogických pracovníkov smerovala k uspokojeniu 
požiadaviek vyváženej rodovej politiky a aby témy rodovej politiky tvorili súčasť výučby 
učiteľov na pedagogických a iných fakultách;

13. odporúča, aby Komisia a členské štáty uplatňovali voči národnostným menšinám takú 
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politiku, ktorá zdôrazňuje rovné podmienky pri získavaní vzdelania chlapcov a dievčat, 
vrátane začlenenia mladých žien a dievčat z prostredia prisťahovalcov do vzdelávacieho 
systému;

14. odporúča, aby členské štáty zvyšovali vedomie o rodových otázkach a o prístupe ku 
vzdelaniu s cieľom oslabiť vžité náboženské predsudky ovplyvňujúce prístup dievčat a 
žien k vzdelaniu, ktoré sú viac či menej zakorenené v kultúrnom prostredí daktorých 
krajín;

15. odporúča členským štátom, aby podporovali také formy štúdia, ktoré sú prispôsobené 
potrebám mladých žien a dievčat a zohľadňujú napríklad aj ich mobilitu, aby niektoré 
typy stredných, vyšších odborných a vysokých škôl do svojich programov výučby 
zakomponovali formy zodpovedajúce možnostiam a potrebám dievčat a žien, ktoré sa 
venujú starostlivosti o malé deti alebo sú na rodičovskej dovolenke, alebo pre ktoré sú 
sídla týchto škôl územne príliš vzdialené; domnieva sa, že súčasné technické možnosti 
dovoľujú nájsť účinné riešenia;

16. víta uplatnenie a využitie vzdelávacích programov financovaných zo zdrojov EÚ, ale aj 
z iných zdrojov vrátane neziskového sektora, ktoré prispejú k vzdelávaniu dievčat 
a mladých žien zo sociálne slabších rodín; konkrétne víta využitie existujúcich 
programov a podporných fondov, ale aj hľadanie nových foriem financovania; súčasne 
apeluje na nutnosť investovať do vzdelania mladej generácie s ohľadom na budúcnosť;

17. zdôrazňuje, že je nevyhnutné presnejšie vyhodnocovať údaje týkajúce sa rodových 
otázok, najmä vzhľadom na skutočnosť, že predovšetkým u detí a mládeže nie sú vždy 
štatisticky rozlíšené rodové údaje; domnieva sa, že touto úlohou by sa okrem iného mal 
zaoberať aj vznikajúci Inštitút pre rodovú rovnosť;

18. vyzýva členské štáty, aby povzbudzovali prezentáciu rodových kategórií v médiách 
a podporovali vyvážený obraz žien a mužov zbavený predsudkov a skreslení, ktoré 
ukončia znevažovanie alebo podceňovanie jedného z pohlaví;

19. poukazuje na to, že treba prispôsobiť nové technológie v oblasti vzdelávania potrebám 
žien, napríklad využiť možnosť diaľkového štúdia pomocou počítačových technológií;

20. Nariaďuje svojmu predsedovi, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.



PE 378.655v02-00

Externý preklad 8/11 PR\632069SK.doc

Externý preklad

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozširovanie Európskej únie zahŕňa nielen sociálne, kultúrne a hospodárske aspekty, ale 
zároveň predstavuje výzvu na riešenie problémov súvisiacich s rodovou nerovnosťou v 
jednotlivých regiónoch Európy Tieto otázky patria k prioritám Lisabonskej stratégie. Vo 
svojej správe sa zaoberám hodnotou, ktorú predstavuje dosiahnutie vzdelania a jeho 
celoživotné prehlbovanie v nadväznosti na uplatnenie v spoločnosti. Hoci už dávno bolo 
dokázané, že ženy a dievčatá nemajú horšie predpoklady na získanie vzdelania ako muži 
a chlapci, stále existujú príčiny, ktoré ich v prístupe ku vzdelaniu, predovšetkým k vyššiemu 
a celoživotnému, znevýhodňujú. Tieto príčiny sú čiastočne chápané ako prirodzené a súvisia 
s biologickými dispozíciami ženy. Európska spoločnosť je však kultúrne a ekonomicky 
natoľko vyspelá, že v jej silách sú opatrenia, ktoré významne oslabia, ak nie úplne eliminujú, 
objektívne prekážky dané biologickými a rodinnými funkciami ženy, nehovoriac 
o prekážkach, ktoré predstavujú zakorenené tradície či rodové predsudky.

A. Základné informácie o situácii mladých žien a dievčat z hľadiska ich prístupu 
ku vzdelaniu

Z hľadiska rovných príležitostí oboch pohlaví sa dá určiť osem hlavných oblastí, v ktorých 
môžeme sledovať diskrimináciu mladých žien a dievčat z hľadiska ich prístupu ku vzdelaniu. 
Sú to: (1) ekonomické aspekty sociálne slabých rodín uprednostňujúcich vzdelanie 
chlapcov, (2) rodové predsudky pri voľbe študijného odboru, (3) objektívne rodové 
dôvody obmedzujúce dokončenie štúdia, (4) rodové dôvody obmedzujúce mladé ženy 
pri zvyšovaní kvalifikácie formou ďalšieho štúdia, (5) spoločenské predsudky voči 
vzdelaným ženám, (6) nižšia miera profesijného uplatnenia žien s vyšším vzdelaním, (7) 
náboženské predsudky obmedzujúce spoločenské uplatnenie žien v niektorých 
krajinách; (8) problémy týkajúce sa prístupu ku vzdelávaniu u dievčat a žien 
pochádzajúcich z prostredia prisťahovalcov alebo patriacich k etnickým 
a národnostným menšinám.

V roku 2004 dokončilo vysokoškolské vzdelanie osem z desiatich študujúcich dievčat v 
členských štátoch EÚ. To je viac ako v prípade chlapcov, v ktorom ide len o tri štvrtiny z 
celkového počtu. Tento údaj svedčí o tom, že dievčatá a mladé ženy nie sú z hľadiska svojho 
vzťahu ku vzdelaniu horšie motivované ani nemajú horšie predpoklady ako chlapci a mladí 
muži. Napriek tomu podiel dievčat a mladých žien na ďalšom vzdelávaní a akademickej 
kariére klesá. Kým pri dosiahnutí vysokoškolského vzdelania je pomer 59 % k 41 % 
v prospech žien, titul dosiahne už len 43 % a profesorskú hodnosť len 15 % žien. Údaje
svedčia o výraznej nerovnosti oboch pohlaví z hľadiska celoživotného vzdelávania. Podobná 
situácia je aj v oblasti ďalšieho vzdelávania žien mimo akademickej sféry po dokončení 
vysokoškolského štúdia. To potvrdzuje rovnaké príčiny oboch javov, ktoré spočívajú 
v pretrvávajúcej rodovej nerovnosti.

K tzv. prirodzeným príčinám, ktoré limitujú prístup žien k vyššiemu vzdelaniu, akademickým 
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hodnostiam a celoživotnému vzdelávaniu, patrí materstvo a rodina. Považovanie oboch 
hodnôt za objektívne prekážky je tradičným nedorozumením v oblasti rovných príležitostí, čo 
platí pre takmer všetky krajiny Európskej únie a zároveň je celosvetovým javom. Tento názor 
pritom zastávajú ženy i muži bez rozdielu.

Starostlivosť o deti a rodinu v niektorých prípadoch pôsobí ako faktor znižujúci záujem žien 
o pokračovanie vo vzdelávacom procese. Mnohé ženy, ktoré z dôvodu materstva prerušia 
štúdium, už rezignujú na ďalšie vzdelanie.

Napriek politike EÚ, ktorá usiluje o zlepšenie sociálnej situácie rodín, existuje stále veľké 
percento rodín, ktorých situácia neumožňuje poskytnúť deťom vyššie vzdelanie. Bohužiaľ nie 
vždy je možné riešiť toto sociálne znevýhodnenie pomocou zo strany štátu alebo 
z prostriedkov EÚ formou štipendií, grantov, pôžičiek a podobne. V sociálne slabších 
rodinách pretrváva stanovisko, že vzdelanie je luxus, ktorý si rodina nemôže dovoliť. 
V súlade s tradičnými predsudkami voči obom pohlaviam dostávajú v týchto rodinách často 
prednosť chlapci pred dievčatami.

Pri výbere študijného odboru existujú zakorenené predsudky týkajúce sa tzv. prirodzených 
dispozícií obidvoch pohlaví, podľa ktorých sú chlapci na rozdiel od dievčat orientovaní 
prevažne technicky. Z tohto pohľadu existujú stále odbory, v ktorých výrazne prevažuje jedno 
pohlavie na úkor druhého. Tento pohľad súvisí aj s následnou voľbou povolania, pretože stále 
existujú stereotypy z hľadiska tzv. vyhranených povolaní pre ženy a mužov.

K tomu sa viaže rozšírený názor, podľa ktorého sú tzv. typické ženské povolania horšie 
platené. Tento stereotyp sa dotýka takých profesií, ako sú zdravotná sestra alebo učitelia na 
základnom a strednom stupni. Dá sa povedať, že mnohé povolania takto podliehajú rodovej 
nerovnosti.

Veľkým problémom diskriminujúcim ženy a dievčatá z hľadiska ich vzdelania je pozícia 
vzdelanej a kvalifikovanej ženy v profesijnom prostredí. Na pracovisku je žena 
s predpokladmi na výkon vedúcej úlohy chápaná mužmi ako potenciálne ohrozenie. To opäť 
súvisí s tradičným vnímaním muža ako živiteľa rodiny, teda toho, kto zarába viac. Žena 
ašpirujúca na vyššiu pozíciu v profesijnom prostredí, a tým aj na vyšší plat je niekto, kto 
porušuje pravidlá a berie prostriedky mužom. 

Podobným problémom je postavenie vzdelanej a úspešnej ženy v rodine. Aj tu často platí 
názor, podľa ktorého je úspešnejším z oboch partnerov muž. Mnoho žien vníma tento model 
ako prirodzený a aj ony samy sa chcú vyhnúť problémom. Partnerské nezhody tohto druhu 
tvoria často skrytú, ale o to vážnejšiu príčinu rozpadu vzťahov. Žena sa dostáva do ťažkej 
situácie, ktorú často rieši tým, že na svoju kariéru a na vyššie vzdelanie rezignuje.

Aj keď podľa zákonov členských krajín EÚ neexistujú obmedzenia v prístupe mladých žien 
a dievčat ku vzdelaniu, prekážky vznikajú tam, kde sa uplatňujú náboženské tradície a 
dogmatické postuláty, alebo kde je hlbšie zakorenené tradičné nerovné chápanie oboch 
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pohlaví. Tieto aspekty sú obzvlášť markantné vo vidieckych oblastiach Európy, v regiónoch 
so silným náboženským zmýšľaním a v krajinách, ktoré doposiaľ nevenovali dostatočnú 
pozornosť otázke rovných príležitostí.
K limitujúcim faktorom z hľadiska prístupu ku vzdelaniu patrí aj mobilita študentov. 
Predovšetkým štúdium na vysokých školách predstavuje často nevyhnutnú mobilitu, a tak aj 
tu pôsobia faktory, ktoré znevýhodňujú dievčatá a mladé ženy oproti chlapcom a mužom. 
V mnohých krajinách Európy je stále ešte ťažké, aby sa ženy a dievčatá pohybovali 
v spoločenskom prostredí rovnako individuálne ako chlapci a muži. Ženy a dievčatá môžu 
byť považované za predmet sexuálneho záujmu alebo sa môžu stať obeťou násilia. 

Prístup ku vzdelaniu pre dievčatá a ženy zo skupín prisťahovalcov alebo členov etnických či 
národnostných menšín je obmedzený. Často ide o dôsledok činiteľov súvisiacich s počtom 
vzdelávacích zariadení, ktoré ponúkajú vzdelávanie v jazyku danej skupiny, preto sa nedá 
hovoriť o priamej diskriminácii. Ak sa však osoby patriace k uvedeným skupinám vzdelávajú 
v jazyku, ktorý považujú za cudzí, sú do určitej miery znevýhodnené. Týka sa to konkrétne 
rómskych obyvateľov v daktorých členských štátoch EÚ, pretože rómske deti sa kvôli 
neexistencii rómskeho vzdelávacieho systému musia vzdelávať v jazyku, ktorý nie je ich 
materinčinou. 

B. Politika Spoločenstva v oblasti diskriminácie mladých žien a dievčat z hľadiska ich 
prístupu ku vzdelaniu

Zásada rovnosti mužov a žien je základnou zásadou práva Spoločenstva stanovenou v článku 
2 a čl. 3 ods. 2 Zmluvy a spresnenou v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. 
Podľa Zmluvy je rovnosť mužov a žien jednou zo špecifických úloh a cieľov Spoločenstva 
a Spoločenstvo má túto rovnosť aktívne presadzovať vo všetkých oblastiach svojej činnosti.

Európska komisia medzi svojimi dokumentmi zverejnila aj tzv. Cestovnú mapu pre rovnosť 
medzi ženami a mužmi, 2006 – 2010. Jej obsahom je v 5. kapitole okrem iného aj eliminácia 
stereotypov v oblastiach vzdelávania, výcviku a kultúry. V práci sa píše, že v krajinách EÚ 
pokračuje trend prekračovania vžitých stereotypov v oblasti rovných príležitostí. Politika EÚ 
podľa tejto správy musí vziať do úvahy fakt, že s odbúravaním stereotypov je treba začať už 
od najútlejšieho veku. To sa týka aj diskriminácie dievčat a mladých žien v oblasti 
vzdelávania. Politika rovných príležitosti teda musí byť zameraná už aj na prostredie škôl 
a výchovy v rodinách. V tomto ohľade musí byť upravená výučba učiteľov a výchovných 
pracovníkov na pedagogických a iných fakultách. V rámci prípravy budúcich pedagógov na 
výkon povolania treba zvýšiť dôraz na rodové problémy. Vzdelávací a výchovný systém musí 
mladým ľuďom poskytovať zodpovedajúce a vyrovnané vzdelanie bez ohľadu na pohlavie a 
rodová problematika by sa mala premietnuť aj v obsahovej skladbe a grafike učebníc na 
všetkých typoch škôl a v osnovách.

Táto správa sa zameriava na najviditeľnejšie aspekty možnej diskriminácie dievčat a žien 
z hľadiska prístupu ku vzdelaniu. Spravodajkyňa si uvedomuje, že EÚ nepredstavuje 



PR\632069SK.doc 11/11 PE 378.655v02-00

Externý preklad

Externý preklad

SK

z hľadiska prístupu k rodovým otázkam a ich pochopenia jednotný celok. Vnútri EÚ existujú 
rozdiely, ktoré vyplývajú z kultúrnych tradícií a náboženstva. Zatiaľ čo sa regionálne rozdiely 
budú postupne stierať vďaka kladnému vývoju vo všetkých členských štátoch EÚ, opäť sa 
vynoria po pristúpení ďalších členských štátov v blízkej budúcnosti. Nové členské štáty určite 
vnesú do rodovej problematiky nové a zložité aspekty, pretože väčšinou pôjde o krajiny 
ovplyvnené zložitou kultúrnou a náboženskou situáciou na Balkáne. Spravodajkyňa preto 
zastáva názor, že pre Európsku úniu bude čoraz dôležitejšie nájsť vhodné rodové riešenie, a to 
nielen v oblasti vzdelávania.


	632069sk.doc

