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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om diskriminering av kvinnor och flickor inom utbildning
(2006/2135(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av de principer som fastställts i artikel 2, artikel 3.2, artikel 13, 
artikel 137.1 i och artikel 141 i EG-fördraget,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna, som 
tillkännagavs 2000, särskilt artikel 23 i denna,

– med beaktande av Europeiska konventionen för skydd av mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter från 1950,

– med beaktande av ramstrategin för icke-diskriminering och lika möjligheter för alla, 
vilken offentliggjordes 2005, särskilt avsnittet om faktorer som innebär diskriminering av 
flickor och unga kvinnor vad gäller deras tillgång till utbildning,

– med beaktande av rapporten om jämställdhet mellan män och kvinnor från 2004, särskilt 
avsnittet om tillgång till utbildning,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 
15 februari 2006 om ytterligare europeiskt samarbete om kvalitetssäkring i den högre 
utbildningen (2006/143/EG)1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 februari 2003 om universitetens 
roll i kunskapens Europa (KOM(2003)0058),

– med beaktande av rådets rekommendation av den 24 september 1998 om europeiskt 
samarbete om kvalitetssäkring i den högre utbildningen (98/561/EG)2,

– med beaktande av Europarådets rekommendationer, särskilt den resolution och den 
åtgärdsplan som antogs vid Europarådets sjätte ministerkonferens om jämställdhet mellan 
kvinnor och män, vilken hölls i Stockholm den 8–9 juni 2006,

– med beaktande av den ministerdeklaration från Aten 1992 som antogs vid Europeiska 
konferensen om kvinnor i beslutsfattande ställning, i vilken det fastslogs att kvinnor står 
för hälften av mänsklighetens potential av begåvning och förmåga,

– med beaktande av ministerdeklarationen från ministerkonferensen om jämställdhet mellan 
kvinnor och män som hölls i Luxemburg den 4 februari 2005,

– med beaktande av FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter av den 
10 december 1948,

  
1 EUT L 64, 4.3.2006, s. 60.
2 EGT L 270, 7.10.1998, s. 56.
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– med beaktande av millennieutvecklingsmålen, särskilt mål tre som handlar om att främja 
jämställdhet mellan könen och stärka kvinnornas ställning i samhället, vilket är en 
förutsättning för att bland annat kunna uppnå jämställdhet på alla utbildningsnivåer och 
inom alla arbetsområden,

– med beaktande av det fakultativa protokollet till konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor (CEDAW), som antogs 1999, där det fastslås att individer eller 
grupper av individer som, under en konventionsstat jurisdiktion, anser att de utsatts för 
överträdelser av någon av de rättigheter som denna konventionsstat ställer sig bakom 
genom konventionen kan vända sig till granskningskommittén för avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor,

– med beaktande av FN:s fjärde internationella kvinnokonferens som hölls i Peking i 
september 1995, den deklaration och handlingsplan som då antogs samt de 
resultatdokument som senare antogs vid FN:s extra sessioner Peking + 5 och Peking + 10 
om ytterligare åtgärder och initiativ för att genomföra Pekingdeklarationen som antogs 
den 9 juni 2000 och handlingsplanen av den 11 mars 2005,

– med beaktande av dokumentet jämställdhet mellan kvinnor och män: bidrag till 
organisationen av insatserna på europeisk nivå under åren 2004–2005,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”På väg mot en gemenskapens ramstrategi 
för jämställdhet (2001–2005)” (KOM(2000)0335),

– med beaktande av betänkandena och uttalandena av utskottet för kultur och utbildning och 
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av den färdplan för jämställdhet 2006–2010 som antogs den 14 mars 2006,

– med beaktande av betänkandena om jämställdhet mellan kvinnor och män som utarbetats 
2004 och 2005,

– med beaktande av FN:s globala övervakningsrapport, särskilt det andra kapitlet i denna 
rapport som behandlar jämställdhet mellan könen,

– med beaktande av Unescos rapport ”Gender and Education for All: the Leap to Equality” 
(jämställdhet mellan könen och utbildning för alla: språnget mot jämställdhet) 
(2003/2004),

– med beaktande av den globala övervakningsrapporten (2006),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Av statistik från medlemsstaterna framgår att en mindre andel kvinnor avlägger 
akademisk examen. Dessutom rapporteras att färre kvinnor ägnar tid åt livslångt lärande 
på olika områden, på grund av olika typer av könsrelaterade begränsningar.
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B. Moderskap och andra typiska kvinnoroller inom familjen innebär begränsningar för 
flickors och unga kvinnors tillgång till utbildning och framför allt för deras fortsatta 
kompetensutveckling och möjligheterna till livslångt lärande.

C. Ekonomiska faktorer som påverkar socialt missgynnade familjer, både i medlemsstaterna 
och i andra stater, och som beror på otillräckliga medel för utbildning fortsätter att 
förstärka traditionen att i första hand låta pojkar utbilda sig.

D. Könsfördomar påverkar ofta valet av studier och hindrar människor från att välja en viss 
studieinriktning eller utbildning på grund av obefogade könsrelaterade antaganden.

E. Fördomar gentemot välutbildade kvinnor fortsätter att finnas i samhället, och kvinnor med 
utbildning fortsätter att ha begränsade möjligheter att helt utnyttja sin potential på det 
yrkesmässiga och offentliga området.

F. Kvinnor som är välutbildade och yrkesmässigt framgångsrika stöter ofta på problem även 
i familjelivet, då deras ambitioner att nå en högre utbildningsnivå och högre status i 
samhället samt att bli ekonomiskt oberoende leder till konflikter med deras partner.

G. I vissa medlemsstater finns det fortfarande religiösa fördomar som av tradition begränsar 
flickors och unga kvinnors tillgång till utbildning.

H. Det är vanligt och nästan en självklarhet att media betonar könsskillnader, vilket leder till 
att stereotyperna förstärks vad gäller könsrollerna och de möjligheter som erbjuds de båda 
könen.

I. Tillgången till utbildning är särskilt begränsad för flickor och unga kvinnor från nationella 
minoritetsgrupper, särskilt från den romska minoriteten, och för flickor och unga kvinnor 
från invandrargrupper.

1. Europaparlamentet välkomnar att åtta av tio flickor som studerar vid högskolor eller 
universitet i medlemsstaterna avslutar studierna och att statistik visar att båda könen har 
samma möjligheter att erhålla en högre utbildning samt även att kvinnornas 
motivationsnivå är högre, då de inte begränsas av könsrelaterade orsaker.

2. Europaparlamentet välkomnar att flera åtgärder har vidtagits i samband med 
FN:s millennieprojekt för att råda bot på situationen med bristande jämställdhet vad gäller 
tillgången till utbildning och att frågan om lika tillgång till utbildning för båda könen 
debatteras öppet i medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet välkomnar den reform av universitetsutbildningssystemet som härrör 
från Lissabonstrategin och som lägger särskild vikt vid livslångt lärande, vilket ger unga 
kvinnor en möjlighet att fortsätta utbilda sig.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport från 2000 om kvalitet i 
skolundervisningen, vilken bygger på 16 kvalitetsindikatorer och analyserar bland annat 
tillgången till utbildning ur ett jämställdhetsperspektiv.
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5. Europaparlamentet välkomnar planerna på att inrätta ett europeiskt jämställdhetsinstitut, 
vars uppgift bland annat skall vara att övervaka situationen vad gäller tillgången till 
utbildning för båda könen i de enskilda medlemsstaterna och i övriga världen.

6. Europaparlamentet rekommenderar att den politiska strategin vad gäller lika tillgång till 
utbildning skall analyseras och utvärderas och att man i detta sammanhang skall beakta 
statistik som visar att skillnaderna mellan könen ökar i fråga om möjligheten att erhålla en 
högre akademisk utbildning och möjligheten till livslångt lärande.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta tillgången till utbildning för 
kvinnor som tar hand om sina barn och för kvinnor som har avbrutit sin utbildning för att 
skaffa barn.

8. Europaparlamentet rekommenderar att det förs en dialog med arbetsgivare, på såväl 
fackföreningsnivå som på nationell och europeisk nivå, för att få dem att införa särskilda 
villkor som underlättar tillgången till högre utbildning för sådana kvinnor.

9. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna överväger olika former av 
skattelättnader för företag som till exempel skulle underlätta för kvinnor att fortsätta sin 
yrkesutbildning samt att företagen inför särskilda arbetsvillkor för kvinnor så att de kan 
specialisera sig och förbättra sin yrkesmässiga kompetens.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utnyttja alla 
tillgängliga medel för att få bort gängse stereotypa inställningar som innebär att 
välutbildade och kompetenta kvinnor diskrimineras på arbetsplatsen, att lägga särskild 
vikt vid jämställdhetsfrågor samt att regelbundet övervaka och utvärdera uppgifter.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på alla sätt främja 
insatser för att få bort gängse stereotypa inställningar som innebär att välutbildade och 
kompetenta kvinnor diskrimineras i partnerförhållanden. Kommissionen uppmanas 
samtidigt att använda sig av EU:s yttre förbindelser för att främja principerna om 
jämställdhet mellan könen.

12. Europaparlamentet rekommenderar att utbildningen av lärare och annan skolpersonal skall 
inriktas på att uppfylla kraven på en väl avvägd jämställdhetspolitik och att 
jämställdhetsfrågor skall ingå i utbildningen av lärare vid lärarhögskolor och andra 
fakulteter.

13. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen och medlemsstaterna genomför 
politiska insatser för att ge nationella minoriteter tillgång till utbildning och lika villkor för 
pojkar och flickor på utbildningsområdet, vilket även omfattar insatser för att integrera 
flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund i utbildningssystemet.

14. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att främja ökad medvetenhet om 
jämställdhetsfrågor och tillgången till utbildning i syfte att försvaga religiösa fördomar 
som påverkar flickors och unga kvinnors tillgång till utbildning och som är mer eller 
mindre inrotade i den kulturella miljön i vissa länder.
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15. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att erbjuda studieformer som är 
anpassade till unga kvinnors och flickors behov och då ta hänsyn exempelvis till deras 
behov av flexibilitet genom att i vissa typer av gymnasieskolor, högre yrkesskolor och 
högre utbildningsanstalter erbjuda program med undervisningsformer som 
överensstämmer med möjligheterna och behoven för flickor och unga kvinnor som tar 
hand om små barn eller är föräldralediga, eller för dem som befinner sig långt ifrån sådana 
utbildningsanstalter. Parlamentet anser att det med dagens teknik är möjligt att finna 
lämpliga lösningar.

16. Europaparlamentet välkomnar att det genomförs och används utbildningsprogram som 
finansieras genom EU-medel och andra medel, däribland medel från den 
icke-vinstdrivande sektorn, för att främja utbildningen av flickor och unga kvinnor från 
socialt missgynnade familjer. Parlamentet välkomnar särskilt att befintliga program och 
stödfonder används liksom att man försöker finna nya finansieringsformer. Samtidigt är 
det viktigt att investera i utbildning av unga människor för framtiden.

17. Europaparlamentet understryker det stora behovet av att noggrant utvärdera statistiska 
uppgifter om jämställdhetsfrågor, särskilt med tanke på att det ofta inte finns 
differentierad statistik om jämställdhet vad gäller barn och ungdomar. Parlamentet anser 
att detta bör vara en av uppgifterna för det nya jämställdhetsinsitutet.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att försöka se till att den mediala bilden av 
kvinnor och män blir värdig och fri från sådana fördomar och snedvridning som leder till 
att något av könen förringas eller nedvärderas.

19. Europaparlamentet betonar behovet av att anpassa ny teknik på utbildningsområdet till 
kvinnors undervisningsbehov, till exempel möjligheten till distansstudier med hjälp av 
datateknik.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Utvidgningen av Europeiska unionen har inte bara sociala, kulturella och ekonomiska följder, 
utan innebär också en utmaning när det gäller att lösa problemen med bristande jämställdhet 
mellan män och kvinnor på olika håll i Europa. Denna fråga är en av Lissabonstrategins 
prioriteringar. I detta betänkande fokuserar föredraganden på värdet av att utbilda och 
vidareutbilda sig genom livet för att förverkliga sin samhällsförmåga. Trots att det för länge 
sedan har bevisats att kvinnor och flickor inte presterar sämre på utbildningar än män och 
pojkar, finns det flera skäl till varför kvinnor och flickor är i underläge i fråga om tillgång till 
utbildning, särskilt högre utbildning och livslångt lärande. Dessa skäl anses ofta vara naturliga 
och ha att göra med kvinnornas biologiska förutsättningar. Samhällena i Europa har dock nått 
en tillräckligt hög kulturell och ekonomisk utvecklingsnivå för att man avsevärt skall kunna 
minska eller faktiskt undanröja de objektiva hinder som beror på kvinnors biologiska 
förutsättningar och familjeroll, för att inte tala om de hinder som beror på djupt rotade 
traditioner och religiösa övertygelser eller könsfördomar.

A. Allmän information om situationen för unga kvinnor och flickor när det gäller 
tillgång till utbildning

När det gäller lika möjligheter för män och kvinnor finns det sju huvudfaktorer som leder till 
att unga kvinnor och flickor diskrimineras i fråga om tillgång till utbildning: 1) Ekonomiska 
överväganden i socialt missgynnade familjer som favoriserar pojkars utbildning, 
2) fördomar om kvinnor och mäns val av utbildning, 3) objektiva könsrelaterade 
faktorer som hindrar slutförandet av studierna, 4) könsrelaterade faktorer som hindrar 
unga kvinnor från att höja sin utbildningsnivå genom fortsatta studier, 5) samhällets 
fördomar om utbildade kvinnor, 6) en lägre nivå av yrkeserkännande av kvinnor med 
högre utbildning, 7) religiösa fördomar som hindrar kvinnor från att förverkliga sin 
samhällsförmåga i vissa länder och 8) svårigheter med tillgången till utbildning för 
flickor och unga kvinnor som har invandrarbakgrund eller tillhör etniska eller 
nationella minoriteter.

År 2004 avslutade åtta av tio flickor som studerade vid institutioner för högre utbildning i 
EU:s medlemsstater sina studier. Det är fler än pojkarna, där siffran bara är en tredjedel av det 
totala antalet, vilket bevisar att flickor och unga kvinnor inte är mindre motiverade eller 
kapabla än pojkar och unga män när det gäller utbildning. Andelen flickor och unga kvinnor 
som sedan studerar vidare eller gör akademisk karriär minskar dock. Fördelningen mellan 
kvinnor och män på universitetsutbildningar är 59 respektive 41 procent. Endast 43 procent av 
dem som får doktorstitlar, och blott 15 procent av dem som får yrkestitlar, är kvinnor. Dessa 
siffror visar tydligt att den bristande jämställdheten mellan könen när det gäller livslångt 
lärande. En liknande situation uppstår efter avslutade universitetsstudier, vid vidareutbildning 
för kvinnor utanför den akademiska sfären, vilket bekräftar att båda företeelserna har samma 
orsaker som är rotade i en långvarig situation med bristande jämställdhet mellan könen.

De ”naturliga” skäl som begränsar kvinnors tillgång till högre utbildning, akademiska 
kvalifikationer och livslångt lärande är bl.a. att bli mamma och bilda familj. Att se dessa två 
tillgångar som objektiva hinder är ett traditionellt missförstånd på området lika möjligheter, 
som förekommer i nästan alla EU:s medlemsstater och faktiskt är en global företeelse. 
Uppfattningen delas dessutom av lika många män som kvinnor.
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Att ta hand om barn och familj leder ibland till att kvinnors intresse att fortsätta sin utbildning 
minskar. Många av de kvinnor som avbryter sina studier när de får barn överger helt idén om 
att fortsätta sin utbildning.

Trots en EU-politik som strävar efter att förbättra familjers sociala situation, befinner sig 
fortfarande en stor procentandel av familjerna i en situation där de inte kan erbjuda barnen 
högre utbildning. Tyvärr går det inte alltid att hitta en lösning på sociala handikapp med hjälp 
av statligt stöd eller EU-medel i form av stipendier, bidrag, lån och andra typer av stöd. 
Socialt missgynnade familjer anser fortfarande att utbildning är en lyx som de inte har råd 
med. I linje med traditionella fördomar mot båda könen ges pojkar ofta företräde framför 
flickor.

När det gäller att välja utbildningsområde finns det ett antal etablerade fördomar om könens 
”naturliga” läggningar, enligt vilka pojkar anses vara mer tekniskt lagda än flickor. Det finns 
fortfarande vissa utbildningsområden där ett kön dominerar över det andra. Denna uppfattning 
gäller även det efterföljande valet av arbete, eftersom det fortfarande finns ett antal 
stereotyper om vad som anses som ”lämpliga” jobb för män respektive kvinnor.

Det finns dessutom en allmän uppfattning om att ”typiska” kvinnojobb är sämre betalda. 
Denna stereotyp rör yrken såsom sjuksköterskor och låg- och mellanstadielärare. Många 
yrken berörs av denna typ av bristande jämställdhet mellan könen.

Ett stort problem som bidrar till diskrimineringen av kvinnor och flickor inom utbildning är 
den roll som välutbildade och kompetenta kvinnor får i arbetsmiljön. På arbetsplatsen ses 
kvinnor som är kvalificerade för en chefstjänst som ett potentiellt hot av männen. Detta har 
också att göra med den traditionella synen på män som familjeförsörjare som därmed har 
högre inkomst. En kvinna som strävar efter en högre position i en arbetsmiljö, och därmed en 
högre lön, anses bryta mot reglerna och ta resurser från män.

Ett liknande problem är den utbildade och framgångsrika kvinnans ställning i familjen. Även 
på detta område råder ofta uppfattningen att mannen är den mest framgångsrike av de två 
partnerna. Denna modell har till och med blivit naturlig för många kvinnor, och kvinnorna 
själva undviker gärna konflikter. Meningsskiljaktigheter av detta slag mellan partner kan ofta 
vara ett dolt, och därför ännu allvarligare, skäl till att förhållanden spricker. Kvinnorna 
befinner sig i en svår situation, som de ofta löser genom att ge upp karriär och 
vidareutbildning.

Även om det inte finns några rättsliga restriktioner i EU:s medlemsstater om unga kvinnors 
och flickors tillgång till utbildning uppstår hindren där det finns religiösa traditioner och 
dogmatiska postulat, eller där situationen med bristande jämställdhet mellan könen av 
tradition är djupare rotad. Dessa tendenser är särskilt tydliga i de europeiska 
landsbygdsområdena, i starkt religiösa regioner och i länder där frågan om lika möjligheter 
ännu inte har fått tillräcklig uppmärksamhet.

En av de faktorer som begränsar tillgången till utbildning är studentrörligheten. Att studera, 
särskilt vid institutioner för högre utbildning, innefattar ofta ofrånkomligt resande. Det 
innebär att det även här uppkommer faktorer där flickor och unga kvinnor hamnar i underläge 
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jämfört med pojkar och män. I många europeiska länder är det fortfarande svårt för kvinnor 
och flickor att resa ensamma i samhället lika fritt som pojkar och män. Kvinnor och flickor 
riskerar att utsättas för sexuella trakasserier eller våld.

Tillgången till utbildning för flickor och unga kvinnor från invandrargrupper eller från etniska 
eller nationella minoritetsgrupper är begränsad. Detta är ofta resultatet av en mängd faktorer 
som hör samman med antalet utbildningsanstalter som erbjuder undervisning på dessa 
gruppers språk och är därför inget tecken på direkt diskriminering. Å andra sidan har dessa 
grupper vissa nackdelar som beror på språket om de undervisas vid skolor som använder ett 
för dem främmande språk. Detta är ett problem särskilt för den romska befolkning som finns i 
vissa medlemsstater, då romska barn måste undervisas på ett annat språk än det egna, 
eftersom det inte finns något romskt undervisningssystem.

B. Gemenskapspolitik om diskriminering av unga kvinnor och flickor när det gäller 
deras tillgång till utbildning

Principen om jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande princip i 
gemenskapslagstiftningen, som fastställs i artiklarna 2 och 3.2 i EG-fördraget och förtydligas i 
EG-domstolens rättspraxis. Enligt EG-fördraget är jämställdheten mellan kvinnor och män en 
av gemenskapens särskilda uppgifter och målsättningar, och gemenskapen skall aktivt främja 
denna jämställdhet på samtliga verksamhetsområden.

En färdplan för jämställdhet 2006–2010 är ett av de dokument som kommissionen har 
offentliggjort. Kapitel 5 handlar bl.a. om att bryta stereotypa könsrollsmönster i utbildning, 
yrkesutbildning och kultur. Dokumentet visar på att tendensen att bryta vanliga stereotyper 
inom området lika möjligheter på arbetet fortsätter i EU:s medlemsstater. Enligt rapporten 
måste EU-politiken ta hänsyn till det faktum att stereotypa könsroller bör bekämpas från en 
tidig ålder, bl.a. när det gäller diskriminering av flickor och unga kvinnor inom utbildning. 
Strategin för lika möjligheter måste börja redan i skolmiljön och när det gäller 
familjeuppfostran. På lärarutbildningen och andra fakulteter bör man därför införa utbildning 
av lärare och skolpersonal. När blivande lärare förbereds för yrkeslivet bör stor tonvikt läggas 
vid jämställdhetsfrågor. Utbildnings- och yrkesutbildningssystemet måste erbjuda unga 
människor en lämplig och balanserad utbildning oavsett kön. Jämställdhetsfrågan bör även 
återspeglas i hur innehållet struktureras och hur läroböckerna ser ut i alla typer av skolor och 
läroplaner.

Detta betänkande lägger tyngdpunkten på de mest påtagliga aspekterna av eventuell 
diskriminering av flickor och unga kvinnor vad gäller deras tillgång till utbildning. 
Föredraganden är medveten om att EU inte utgör någon homogen helhet när det gäller 
hanteringen av och förståelsen för jämställdhetsfrågor och att det snarare är så att de 
skillnader som finns beror på kulturella traditioner och religion. Samtidigt som dessa 
regionala skillnader successivt kommer att försvinna till följd av en positiv utveckling i alla 
medlemsstater, kommer de även att öka igen när nya länder inom en nära framtid blir 
medlemmar i EU. Särskilt dessa nya medlemsstater kommer med säkerhet att bidra med nya 
och komplexa aspekter i jämställdhetsfrågorna, eftersom de till största delen kommer att vara 
länder som är påverkade av den komplicerade kulturella och religiösa situationen på Balkan. 
Föredraganden anser därför att det kommer att bli ännu viktigare i Europeiska unionen att 
finna lämpliga lösningar på jämställdhetsområdet, inte minst när det gäller utbildning.
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