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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o diskriminaciji mladih žensk in deklet pri izobraževanju
(2006/2135(INI))

Evropski parlament,

– s ponovno potrditvijo načel iz členov 2, 3(2), 13, 137(1)(i), in 141 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, razglašene leta 2000, in 
zlasti člena 23 Listine,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
iz leta 1950,

– ob upoštevanju okvirne strategije o nediskriminaciji in enakih možnostih za vse, 
objavljene leta 2005, in zlasti oddelka o dejavnikih, zaradi katerih so dekleta in mlade 
ženske diskriminirane glede dostopa do izobrazbe,

– ob upoštevanju poročila o enakosti med ženskami in moškimi za leto 2004 ter zlasti 
oddelka o dostopu do izobrazbe,

– ob upoštevanju Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o 
nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu 
(2006/143/ES)1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. februarja 2003 z naslovom „Vloga univerz v 
Evropi znanja“ (KOM(2003)0058),

– ob upoštevanju Priporočila Sveta z dne 24. septembra 1998 o evropskem sodelovanju pri 
zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu (98/561/ES)2,

– ob upoštevanju priporočil Sveta Evrope ter zlasti resolucije in akcijskega načrta, sprejetih 
na šesti evropski ministrski konferenci o enakosti med ženskami in moškimi v 
Stockholmu 8.–9. junija 2006,

– ob upoštevanju ministrske deklaracije iz Aten, pripravljene na Evropski konferenci o 
ženskah na vodilnih položajih leta 1992, ki navaja, da „ženske pomenijo polovico 
potencialnih talentov in spretnosti človeštva“.

– ob upoštevanju ministrske deklaracije iz konference ministrov o enakosti med spoloma v 
Luxembourgu 4. februarja 2005,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov z dne 
10. decembra 1948,

  
1 UL L 64, 4.3.2006, str. 60.
2 UL L 270, 7.10.1998, str. 56.
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– ob upoštevanju razvojnih ciljev tisočletja (MDG), zlasti 3. cilj o spodbujanju enakosti 
med spoloma in povečevanju moči žensk kot predpogojev za, med drugim, doseganje 
enakosti na vseh ravneh izobraževanja in na vseh področjih dela,

– ob upoštevanju Opcijskega protokola k Konvenciji ZN o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk (CEDAW), sprejetega leta 1999, ki določa, da lahko osebe ali 
skupine oseb pod jurisdikcijo države pogodbenice, ki trdijo, da so žrtve kršitve katere koli 
pravice, navedene v konvenciji, ki jo zakrivi ta država pogodbenica, predložijo sporočila 
Odboru za odpravo diskriminacije žensk,

– ob upoštevanju Četrte svetovne konference o ženskah, ki je potekala septembra 1995 v 
Pekingu, deklaracije in izhodišč za ukrepanje, sprejetih v Pekingu, ter naknadnih končnih 
dokumentov, sprejetih na posebnih zasedanjih Združenih narodov Peking +5 in 
Peking +10, o nadaljnjih ukrepih ter pobudah za izvajanje Pekinške deklaracije, sprejete 
9. junija 2000, in Izhodišč za ukrepanje, sprejetih 11. marca 2005,

– ob upoštevanju dokumenta Enakost med ženskami in moškimi: prispevek k organizaciji 
dejavnosti na evropski ravni za leti 2004–2005,

– ob upoštevanju dokumenta Enakost med spoloma: okvirna strategija Skupnosti, program 
2001–2005,

– ob upoštevanju poročila ter govorov Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju načrta za doseganje enakosti med ženskami in moškimi 2006–2010, 
sprejetega 14. marca 2006,

– ob upoštevanju poročil o enakosti med ženskami in moškimi za leti 2005 ter 2004,

– ob upoštevanju poročila ZN o globalnem spremljanju in zlasti drugega poglavja poročila, 
ki je namenjeno enakosti med spoloma,

– ob upoštevanju poročila Izobraževanje za vse, ne glede na spol: Preskok k enakosti 2003–
2004,

– ob upoštevanju Poročila o globalnem spremljanju (2006),

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2006),

A. ker statistika držav članic kaže nižji delež žensk, ki pridobijo podiplomsko izobrazbo, in 
ker poročila navajajo tudi, da manj žensk namenja čas vseživljenjskemu učenju v 
različnih sistemih na račun različnih omejitev, povezanih s spolom,

B. ker materinstvo, družina in druge posebne vloge žensk delujejo kot dejavniki, ki 
omejujejo dostop deklet in mladih žensk do izobrazbe ter zlasti do nadaljnjega razvoja 
ravni njihove izobrazbe in vseživljenjskega učenja,
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C. ker gospodarski dejavniki, ki vplivajo na socialno prikrajšane družine v državah članicah 
in drugje ter nastanejo zaradi pomanjkanja denarja za izobraževanje, še naprej krepijo 
tradicionalno dajanje prednosti izobraževanju fantov,

D. ker so predsodki na podlagi spola pogosti pri izbiri študijske smeri, pri čemer napačno 
omejujejo ljudi na posamezno vrsto izobrazbe in kvalifikacije na podlagi neupravičenih 
predpostavk glede spola,

E. ker so predsodki o izobraženih ženskah v družbi še vedno prisotni in ker imajo 
izobražene ženske še naprej omejene možnosti za izpolnitev svojega potenciala v 
poklicnem in javnem življenju,

F. ker se izobražene in poklicno uspešne ženske pogosto srečujejo s težavami v družinskem 
življenju, v katerem zaradi svojih prizadevanj za višjo stopnjo izobrazbe, višji položaj v 
družbi in ekonomsko samozadostnost pridejo v konflikt s svojimi partnerji,

G. ker v nekaterih državah članicah še vedno obstajajo verski predsodki, ki tradicionalno 
omejujejo dostop deklet in mladih žensk do izobrazbe,

H. ker mediji na splošno samodejno poudarjajo razlike med spoloma, kar povzroča krepitev 
stereotipov o vlogah spola in možnostih, ki jih ima na voljo,

I. ker je dostop do izobrazbe za dekleta in mlade ženske iz narodnih manjšin ter zlasti iz 
romske manjšine ali za dekleta in mlade ženske iz skupin priseljencev še posebno 
omejen,

1. pozdravlja dejstvo, da v povprečju osem od desetih deklet, ki študirajo na visokošolskih 
zavodih v državah članicah, konča študij, ter da statistika kaže enake možnosti za oba 
spola v zvezi s pridobivanjem višje izobrazbe in vsekakor višjo raven motivacije med 
ženskami, če niso omejene na podlagi spola;

2. pozdravlja dejstvo, da je bilo kot del načrta tisočletja ZN za zmanjšanje neenakosti med 
spoloma v smislu dostopa do izobrazbe sprejetih več praktičnih ukrepov in da se je o 
vprašanju enakega dostopa do izobrazbe za oba spola javno razpravljalo v državah 
članicah;

3. pozdravlja reformo univerzitetnega izobraževalnega sistema, ki temelji na lizbonski
strategiji in je povezana zlasti s vseživljenjskim učenjem, ki mladim ženskam zagotavlja 
možnost nadaljevanja izobraževanja;

4. pozdravlja poročilo Komisije o kakovosti šolskega izobraževanja, objavljeno leta 2000, 
ki analizira 16 kazalnikov, vključno z dostopom do izobrazbe z vidika spola;

5. pozdravlja načrtovano ustanovitev inštituta za enakost med spoloma, katerega dejavnosti 
morajo vključevati spremljanje položaja v zvezi z dostopom do izobrazbe za oba spola v 
posameznih državah članicah in po svetu;

6. priporoča, da se oceni in ovrednoti politika na področju enakega dostopa do izobrazbe, ter 
priporoča sklicevanje na statistiko, ki kaže, da se razlike med spoloma povečujejo v 
smislu pridobivanja višjih akademskih kvalifikacij in na področju vseživljenjskega 
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učenja;

7. poziva države članice, da olajšajo dostop do izobrazbe ženskam, ki skrbijo za otroke, in 
ženskam, ki so prekinile proces pridobivanja kvalifikacij, da bi imele otroke;

8. priporoča dialog z delodajalci, na ravni sindikata, na nacionalni ravni ali na ravni EU, z 
namenom, da se jih spodbudi k ustvarjanju nadstandardnih pogojev, ki izboljšujejo 
dostop do višje izobrazbe za te ženske; 

9. priporoča, da države članice razmislijo o različnih oblikah davčnih olajšav za podjetja, na 
primer, ki bi ženskam olajšale nadaljevanje pridobivanja kvalifikacij, ter da ustvarijo 
nadstandardne delovne pogoje za ženske, ki bi jim omogočali strokovno in poklicno 
napredovanje;

10. poziva Komisijo in države članice, da uporabijo razpoložljiva sredstva za odpravo 
splošnih stereotipov, ki povzročajo diskriminacijo izobraženih in usposobljenih žensk na 
delovnem mestu, da posebno pozornost namenijo vprašanjem enakosti med spoloma ter 
redno vrednotijo podatke;

11. poziva Komisijo in države članice, da, kolikor je mogoče, podpirajo odpravo stereotipov, 
ki povzročajo diskriminacijo izobraženih in usposobljenih žensk v razmerju z njihovimi 
partnerji; hkrati poziva Komisijo, da uporabi instrumente zunanjih odnosov EU za 
spodbujanje načel o enakosti med spoloma;

12. priporoča, da se usposabljanje učiteljev in drugih zaposlenih na področju izobraževanja 
usmeri k izpolnjevanju zahtev uravnotežene politike enakosti med spoloma ter da so 
vprašanja enakosti med spoloma del usposabljanja na pedagoških in drugih fakultetah;

13. priporoča, da Komisija in države članice izvajajo politiko vključevanja narodnih manjšin, 
ki omogoča dostop do izobrazbe ter enake pogoje pri izobraževanju za fante in dekleta, 
vključno z vključevanjem mladih žensk in deklet iz priseljenskih družin v sistem 
izobraževanja;

14. priporoča, da države članice podpirajo ozaveščanje v zvezi z vprašanji enakosti med 
spoloma in dostopom do izobrazbe z namenom zmanjšanja verskih predsodkov, ki 
vplivajo na dostop deklet in mladih žensk do izobrazbe ter so bolj ali manj zakoreninjeni 
v kulturno okolje nekaterih držav;

15. priporoča državam članicam oblike študija, ki so prilagojene potrebam mladih žensk in 
deklet, ob upoštevanju na primer njihove mobilnosti, da bi nekatere vrste srednjih šol, 
terciarnih poklicnih šol in visokošolskih zavodov v svoje programe vključile oblike 
poučevanja, ki so prilagojene potrebam deklet in žensk, ki skrbijo za majhne otroke ali so 
na materinskem dopustu, ali za katere so šole preveč oddaljene; meni, da današnje 
tehnične možnosti omogočajo ustrezne rešitve;

16. pozdravlja izvajanje in uporabo izobraževalnih programov, ki se financirajo s sredstvi EU 
ter iz drugih virov, vključno z neprofitnim sektorjem, v korist izobrazbe deklet in mladih 
žensk iz socialno prikrajšanih družin; pozdravlja zlasti uporabo obstoječih programov in 
podpornih skladov ter tudi iskanje novih oblik financiranja; hkrati poudarja potrebo po 
naložbah v izobrazbo mladih v zvezi s prihodnostjo;
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17. poudarja bistveno potrebo po natančni oceni statističnih podatkov o vprašanjih enakosti 
med spoloma, zlasti če se statistični podatki v zvezi z otroki in mladimi vedno ne
razlikujejo glede na spol; meni, da mora biti to med drugim ena od nalog novega inštituta 
za enakost med spoloma;

18. poziva države članice, da spodbujajo predstavitev kategorij spola v medijih, ki bi 
uveljavile dostojanstveno podobo žensk in moških brez predsodkov in izkrivljanja, ki 
povzročijo prikrajšanje ali podcenjevanje enega od spolov;

19. poudarja potrebo po prilagoditvi novih tehnologij na področju usposabljanja za potrebe 
žensk po izobraževanju, na primer možnost učenja na daljavo z računalniško tehnologijo;

20. naroča svojemu predsedniku, da pošlje to resolucijo Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Širitev Evropske unije nima le socialnega, kulturnega in ekonomskega vidika, ampak je tudi 
izziv v smislu reševanja težav v zvezi z neenakostjo med spoloma v različnih evropskih 
regijah. Reševanje teh vprašanj je ena od prednostnih nalog lizbonske strategije. V poročilu se 
bom osredotočila na pomen, ki ga imata pridobitev izobrazbe in njeno poglabljanje skozi vse 
življenje, s čimer se uresniči potencial posameznika v družbi. Čeprav je bilo že zdavnaj 
dokazano, da ženske in dekleta pri izobraževanju niso nič manj sposobna od moških in fantov, 
so iz številnih razlogov prikrajšane pri dostopu do izobrazbe, zlasti do višje izobrazbe in 
vseživljenjskega učenja. Ti razlogi pogosto veljajo za naravne in so povezani z biološko 
zgradbo žensk. Vseeno je evropska družba kulturno in gospodarsko dovolj razvita, da ima na 
voljo ukrepe, ki lahko znatno ali povsem odpravijo objektivne ovire, ki izhajajo iz biološke in 
družinske vloge žensk, da ne omenjam ovir, ki nastanejo zaradi globoko zakoreninjene 
tradicije in verskih predsodkov ali predsodkov na podlagi spola.

A. Osnovni podatki o dostopu mladih žensk in deklet do izobrazbe

Diskriminacijo mladih žensk in deklet pri dostopu do izobrazbe z vidika enakih možnosti za 
oba spola povzroča sedem glavnih dejavnikov: (1) ekonomski razlogi v socialno 
prikrajšanih družinah, ki dajejo prednost izobrazbi fantov; (2) predsodki na podlagi 
spola pri izbiri študijske smeri; (3) objektivni razlogi na podlagi spola, ki ovirajo 
dokončanje študija; (4) razlogi na podlagi spola, ki mladim ženskam preprečujejo, da bi 
z nadaljnjim študijem pridobile višjo stopnjo izobrazbe; (5) predsodki družbe do 
izobraženih žensk; (6) nižja raven poklicnega priznavanja žensk z visoko izobrazbo; (7) 
verski predsodki, ki ženskam v nekaterih državah preprečujejo uresničevanje 
potenciala v družbi; (8) težave pri dostopu deklet in mladih žensk, ki izhajajo iz 
priseljenskih družin ali pripadajo etničnim ali narodnostnim manjšinam, do izobrazbe.

Leta 2004 je v državah članicah EU študij na visokošolskih zavodih v povprečju končalo 
osem od desetih deklet. To je več kot pri fantih, ki so bili uspešni le v treh četrtinah primerov, 
kar dokazuje, da dekleta in mlade ženske pri izobraževanju niso nič manj motivirane ali 
sposobne od fantov in mladih moških. Vseeno upada delež deklet in mladih žensk, ki 
nadaljujejo izobraževanje ali se odločijo za akademsko kariero. Čeprav je na univerzitetnem 
študiju 59 % žensk in 41 % moških, je med vsemi, ki so pridobili doktorski naziv, le 43 % 
žensk, profesorski naziv pa med vsemi kandidati pridobi le 15 % žensk. Ti podatki kažejo na 
izrazito neenakost med spoloma glede vseživljenjskega učenja. Podobno je pri nadaljevanju 
izobraževanja po končanem univerzitetnem študiju za ženske zunaj akademskega področja, 
kar potrjuje, da imata oba pojava enak vzrok, ki je zakoreninjen v dolgotrajni neenakosti med 
spoloma.

„Naravni razlogi“, ki omejujejo dostop žensk do višje izobrazbe, akademskih kvalifikacij in 
vseživljenjskega učenja, vključujejo materinstvo in skrb za družino. Označevanje teh dveh 
odlik kot objektivnih ovir izhaja iz tradicionalno napačnega razumevanja enakih možnosti, ki 
je značilno za skoraj vse države članice EU in ga lahko najdemo po vsem svetu. Razen tega 
tako razmišljajo tako moški kot ženske.

Zanimanje žensk za nadaljevanje izobraževanja se v nekaterih primerih zmanjša zaradi skrbi 
za otroke in družino. Veliko žensk, ki prekinejo študij zaradi otrok, povsem opusti željo, da bi 
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se še naprej izobraževale.

Kljub politiki EU, katere cilj je izboljšati socialni položaj družin, je še vedno velik odstotek 
takih, ki zaradi svojega položaja nimajo možnosti, da bi svojim otrokom omogočile višjo 
izobrazbo. Socialnih ovir na žalost ni vedno mogoče odpraviti z državno pomočjo ali 
finančnimi sredstvi EU v obliki štipendij, študijske pomoči, posojil in drugih vrst podpore. 
Med socialno prikrajšanimi družinami še vedno prevladuje mnenje, da je izobrazba razkošje, 
ki si ga ne morejo privoščiti. Zaradi ohranjanja tradicionalnih predsodkov do obeh spolov 
imajo fantje pogosto prednost pred dekleti.

Pri izbiri študijske smeri je veliko predsodkov glede „naravne“ nagnjenosti obeh spolov, po 
kateri naj bi bili fantje in moški bolj tehnično usmerjeni kot dekleta. Tako še vedno obstajajo 
študijska področja, na katerih en spol prevladuje na škodo drugega. To stališče slabo vpliva 
tudi na poznejšo izbiro zaposlitve, ker še vedno obstaja veliko stereotipov o tem, katere službe 
so „primerne“ za moške in katere za ženske.

Razen tega je razširjeno prepričanje, da so „tipično“ ženske službe slabše plačane. Ta 
stereotip je značilen za poklice, kot sta medicinska sestra ali učiteljica v osnovni ali srednji 
šoli. Takšna neenakost med spoloma je značilna za veliko poklicev.

Eden od večjih problemov, ki vodi v diskriminacijo žensk in deklet v izobraževanju, je 
položaj izobraženih in kvalificiranih žensk v poklicnem okolju. Na delovnem mestu imajo 
moški občutek, da jih ženske, ki so sposobne opravljati vodilno vlogo, ogrožajo. To je 
povezano tudi s tradicionalnim razmišljanjem, da moški preživljajo družino in zato več 
zaslužijo. Ženska, ki se v poklicnem okolju poteguje za višji položaj in s tem za višjo plačo, 
krši pravila in moškim jemlje zaslužek. 

Podoben problem je povezan s položajem izobraženih in uspešnih žensk v družini. Tudi na 
tem področju pogosto prevladuje mnenje, da je od obeh partnerjev uspešnejši moški. Celo 
veliko ženskam se zdi ta vzorec naraven, razen tega se raje izogibajo težavam. Takšna 
nesoglasja med partnerjema so pogosto skrita in zato toliko resnejši vzrok za krhanje 
odnosov. Ženske se znajdejo v težkem položaju, ki ga pogosto rešijo tako, da se odpovejo 
karieri in nadaljnjemu izobraževanju.

Čeprav v EU ni pravnih omejitev glede dostopa do izobrazbe za mlade ženske in dekleta, se 
ovire pojavljajo tam, kjer obstajajo verska tradicija in dogmatične zahteve, ali tam, kjer je 
tradicionalna neenakost med spoloma globlje zakoreninjena. Ti vidiki so posebej izraziti na 
podeželskih območjih Evrope, v regijah z močnim verskim predznakom in v državah, v 
katerih vprašanju enakih možnosti še ni bilo namenjene dovolj pozornosti.
Eden od dejavnikov, ki omejujejo dostop do izobrazbe, je mobilnost študentov. Zlasti pri 
študiju na visokošolskem zavodu se pogosto ni mogoče izogniti potovanju, kar pomeni, da 
tudi tu obstajajo dejavniki, zaradi katerih so dekleta in mlade ženske prikrajšane v primerjavi 
s fanti in moškimi. V veliko evropskih državah ženske in dekleta v družbi še vedno težko 
same potujejo tako svobodno kot fantje in moški. Lahko veljajo za predmet poželenja in so 
lahko žrtve nasilja. 

Dekleta in mlade ženske, ki pripadajo skupinam priseljencev ali etničnim ali narodnostnim 
manjšinam, imajo omejen dostop do izobrazbe. Na to pogosto vplivajo kvantitativni 
dejavniki, povezani s številom izobraževalnih zavodov, ki omogočajo izobrazbo v jezikih teh 
skupin, zato to ne dokazuje neposredne diskriminacije. Vseeno so pripadniki teh skupin 
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nekoliko jezikovno prikrajšani, če obiskujejo šole, v katerih se uporablja zanje tuj jezik. 
Takšne težave so značilne zlasti za romsko prebivalstvo v nekaterih državah članicah EU, v 
katerih romski otroci ne morejo uporabljati svojega jezika pri učenju, ker ni vzpostavljen 
izobraževalni sistem za Rome. 

B. Politika Skupnosti glede diskriminacije mladih žensk in deklet v zvezi z njihovim 
dostopom do izobrazbe

Enakost med moškimi in ženskami je temeljno načelo prava Skupnosti, opredeljeno v členih 2 
in 3(2) Pogodbe ter uveljavljeno s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti. Po Pogodbi 
sodi enakost med moškimi in ženskami med posebne naloge ter cilje Skupnosti, Skupnost pa 
mora dejavno spodbujati to enakost na vseh področjih delovanja.

Komisija je poleg drugih dokumentov objavila tudi „Načrt za doseganje enakosti med 
ženskami in moškimi 2006–2010“, ki v petem poglavju omenja odpravo stereotipov o spolih 
v izobraževanju, usposabljanju in kulturi. Dokument navaja, da se v državah članicah EU 
nadaljuje trend premagovanja splošnih stereotipov glede enakih možnosti na delovnem mestu. 
V skladu s poročilom mora politika EU upoštevati dejstvo, da je treba stereotipe o spolih 
preprečevati že od zgodnje mladosti, vključno z diskriminacijo deklet in mladih žensk v 
izobraževanju. Politiko enakih možnosti je zato treba začeti uresničevati že v šolskem okolju 
in pri družinski vzgoji. V ta namen je treba prilagoditi usposabljanje učiteljev in zaposlenih na 
področju izobraževanja na pedagoških ter drugih fakultetah. Pri pripravljanju bodočih 
učiteljev na opravljanje poklica je treba vprašanja enakosti med spoloma bolj poudariti. 
Sistem izobraževanja in usposabljanja mora mladim zagotoviti ustrezno in uravnoteženo 
izobrazbo ne glede na spol, vprašanje spola pa se mora izražati tudi v tem, kako je zastavljena 
vsebina, ter v zasnovi učbenikov za vse vrste šol in učnih načrtov.

To poročilo se osredotoča na najbolj opazne vidike možne diskriminacije deklet in mladih 
žensk v zvezi z njihovim dostopom do izobrazbe. Poročevalka se zaveda, da EU ni homogena 
celota, kar zadeva pristop do vprašanj enakosti med spoloma in njihovo razumevanje, pri 
čemer ti različni pristopi izvirajo iz kulturnih in verskih tradicij. Medtem ko bodo te 
regionalne razlike postopoma izginile zaradi pozitivnega razvoja v vseh državah članicah EU, 
se bodo z bližnjim pristopom novih držav članic spet povečale. Zlasti te nove države članice 
bodo vsekakor prinesle nove in zapletene poglede na vprašanja enakosti med spoloma, ker 
bodo to večinoma države, na katere vpliva težaven kulturni in verski položaj na Balkanu. 
Poročevalka zato meni, da bodo primerne rešitve glede enakosti med spoloma, nenazadnje na 
področju izobraževanja, v Evropski uniji vedno bolj pomembne.
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