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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en regelramme for foranstaltninger, der giver unge kvinder i EU bedre muligheder 
for at forene familieliv og studieperioder
(2006/2276(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EU-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 2, og artikel 141,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fra 20001, 
særlig artikel 9 og 14 om retten til at stifte familie og retten til uddannelse,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i København den 21.-22. juni 
1993, Lissabon den 23.-24. marts 2000, Stockholm den 23.-24. marts 2001, Barcelona den 
15.-16. marts 2002, Bruxelles den 20.-21. marts 2003, Bruxelles den 25.-26. marts 2004, 
Bruxelles den 22.-23. marts 2005 og den 23.-24. marts 2006 vedrørende Lissabon-
strategien for beskæftigelse og vækst,

– der henviser til de europæiske undervisningsministres fælles erklæring af 19. juni 1999 fra 
Bologna,

– der henviser til den europæiske ungdomspagt vedtaget af Det Europæiske Råd i Bruxelles 
den 22.-23. marts 2005,

– der henviser til Rådets og Kommissionens fælles erklæring af 14. marts 2007 om 
børnepasningstjenester,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. maj 2005 om europæiske 
ungdomspolitikker: Varetagelse af unges interesser i Europa – gennemførelse af Den 
Europæiske Ungdomspagt og fremme af aktivt borgerskab (KOM(2005)0206), ifølge 
hvilken det er nødvendigt at sikre de unge uddannelse og erhvervsuddannelse af høj 
kvalitet og samtidig bedre muligheder for at forene familieliv og arbejde,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. januar 2003 om effektiv investering i 
uddannelse og erhvervsuddannelse: en absolut nødvendighed for Europa 
(KOM(2002)0779),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. februar 2003 om universiteternes rolle i 
det europæiske vidensamfund (KOM(2003)0058),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. april 2005 om mobilisering af Europas 
intellektuelle ressourcer: Hvordan universiteternes bidrag til Lissabon-strategien kan 
maksimeres (KOM(2005)0152),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juni 2005 om ikke-forskelsbehandling og 
lige muligheder for alle - en rammestrategi (KOM(2005)0224),

  
1 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. oktober 
2006 om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet - Progress1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. marts 2006 om en køreplan for 
ligestilling mellem kvinder og mænd (2006-2010) (KOM(2006)0092),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. marts 2005, Grønbogen "Demografiske 
ændringer - behov for ny solidaritet mellem generationerne" (KOM(2005)0094),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. oktober 2006 om den demografiske 
udvikling i Europa - En udfordring, men også en chance (KOM(2006)0571),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. oktober 2006 om første fase af høringen 
af arbejdsmarkedets parter om mulighederne for at forene arbejds-, privat- og familieliv 
(SEK(2006)1245),

– der henviser til Rådets henstilling 92/241/EØF af 31. marts 1992 om børnepasning2, ifølge 
hvilken børnepasningsordningerne bør tilbydes forældre, der deltager i uddannelseskurser 
eller er under uddannelse med henblik på at finde et arbejde,

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2004 om forslag til forening af arbejdsliv og 
familie- og privatliv3, 9. marts 2005 om midtvejsrevisionen af Lissabon-strategien4, 16. 
januar 2006 om forslag til Lissabon-strategiens fremtid med hensyn til kønsperspektivet5, 
1. februar 2007 om uddannelsesmæssig forskelsbehandling af unge kvinder og piger6, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A6-0000/2007),

A. der henviser til, at uddannelses- og familiespørgsmål hører under de nationale 
myndigheders kompetence- og ansvarsområde,

B. der henviser til, at uddannelse er en grundlæggende rettighed for alle og en afgørende 
forudsætning for personlig udvikling og deltagelse i det økonomiske og sociale liv,

C. der henviser til, at adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse af høj kvalitet er 
afgørende for, om de unge kan tilbyde de kompetencer, Europa har brug for til fremme af 
beskæftigelsen og væksten såvel som solidariteten generationerne imellem og 
befolkningsfornyelsen,

  
1 EUT L 315 af 15.11.2006, s. 1.
2 EFT L 123 af 8.5.1992, s. 16.
3 EUT C 102 E af 28.4.2004, s 492.
4 EUT C 320 af 15.12.2005, s 164.
5 EUT C 287 E af 24.11.2006, s 323.
6 Tekster vedtaget denne dag, P6_TA(2007)0021.
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D. der henviser til, at en bedre forening af familieliv og studier på alle niveauer må gøre det 
muligt i højere grad at udnytte de unges og især de unge kvinders potentiale og således 
bidrage til vidensamfundet, økonomisk konkurrencedygtighed, social samhørighed og 
fornyelse af det europæiske samfund, som alle er mål, der er opstillet i den reviderede 
Lissabon-strategi,

E. der henviser til, at Europas fremtid afhænger af, hvorvidt vi er i stand til at skabe et børne-
og ungdomsvenligt samfund, og at det således ikke bør være uforeneligt at ønske at stifte 
familie og vælge at få en uddannelse og erhvervsarbejde eller bremse videreførelsen eller 
genoptagelsen heraf,

F. der henviser til, at længere studietid1, manglende tilskyndelse til at skabe sit eget hjem, 
senere selvstændiggørelse såvel som vanskeligere adgang til arbejdsmarkedet kan 
medføre, at de unge udsætter beslutningen om at stifte familie,

G. der henviser til, at mulighederne for livslang læring og længere studier medfører en
forhøjelse af gennemsnitsalderen for mænd og kvinder under uddannelse,2

H. der henviser til, at stigningen i den forventede levealder påvirker forbindelserne mellem 
generationerne og i familierne, idet antallet af personer, der ikke er selvforsørgende, 
stiger,

I. der henviser til, at ifølge ovennævnte meddelelse fra Kommissionen om mulighederne for 
at forene arbejds-, privat- og familieliv bør de foranstaltninger, der gennemføres i denne 
forbindelse, ligeledes omfatte unge, der stadig er i færd med at gennemføre en 
videregående uddannelse,

J. der henviser til, at økonomiske problemer ofte gør det vanskeligt at påbegynde og 
videreføre studier, og at disse problemer er særligt udtalte for unge, der sideløbende med 
deres studier har familiemæssige og eventuelt erhvervsmæssige forpligtelser3

K. der henviser til, at selv om det ikke er medlemsstaternes opgave at påvirke den enkeltes 
beslutning om at få børn, bør de skabe et socialt og økonomisk miljø, der er gunstigt for 
unge forældre,

L. der henviser til, at statistikkerne viser, at europæerne ikke får det antal børn, de ønsker 
sig,4

  
1 Francesco C. Billari og Dimiter Philipov: Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis 
of Western Europe, European Demographic Research Papers 2005.
2 Rapport EUROSTUDENT 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe. Ifølge rapporten er 
de studerendes gennemsnitsalder 28 år i Det Forenede Kongerige, 25,3 i Østrig, 24,6 i Finland, 24,2 i 
Nederlandene og 24,1 i Irland.
3 Rapport Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe. 91 % af alle studerende 
arbejder Nederlandene, 69 % i Irland, 67 % i Østrig, 66 % i Tyskland og 65 % i Finland.
4Meddelelse fra Kommissionen af 16. marts 2005 med titlen Grønbogen "Demografiske ændringer – behov for 
ny solidaritet mellem generationerne" (KOM(2005)0094).
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M. der henviser til, at eftersom det hovedsagelig er kvinderne, der passer børnene og de 
ældre1, risikerer de i højere grad end mændene ikke at videreføre deres studier, afbryde 
dem under vejs eller ikke at genoptage dem - hvilket uvægerligt reelt fører til 
forskelsbehandling i forbindelse med adgang til og videreførelse af studier og uddannelse 
livet igennem såvel som manglende ligestilling mellem mænd og kvinder på 
arbejdsmarkedet,

N. der henviser til, at erhvervsarbejde under studierne, i de fleste lande betyder en fortabelse 
af retten til social bistand eller en reducering af den tildelte støtte, og at stillingen som 
studerende, især hvis man har forsørgerpligt, gør det betydeligt mere kompliceret at få 
tildelt forskellige former for lån eller bankkreditter,

O. der henviser til, at familiemæssige forpligtelser indebærer særlige behov på en række 
områder, herunder bolig, børnepasning og undervisningsdeltagelse,

P. der henviser til, at studerende med familiemæssige forpligtelser behandles forskelligt, alt 
efter hvilket land og hvilken uddannelsesinstitution der er tale om - hvilket kan udgøre en 
hindring for de studerendes mobilitet og følgelig for opfyldelsen af deres uddannelses- og 
erhvervsmæssige ønsker - og at det er meget forskelligt, i hvor høj grad der tages hensyn 
til deres behov inden for undervisningssystemet og i kriterierne for tildeling af 
studiestøtte,

1. erindrer om, at nedenstående henstillinger vedrører unge og især unge kvinder, der 
studerer eller er i lære, og som har eller ønsker at påtage sig familiemæssige forpligtelser;

2. erindrer om, at ifølge konklusionerne i grønbogen om den demografiske udfordring, kan 
Europas manglende befolkningstilvækst bl.a. tilskrives en senere afslutning af de 
forskellige livsetaper (studier, arbejde, familie);

3. glæder sig over, at Kommissionen i ovennævnte meddelelse om mulighederne for at 
forene arbejds-, privat- og familieliv erkender, at de foranstaltninger, der gennemføres i 
denne forbindelse, ligeledes bør omfatte unge, der stadig er i færd med at gennemføre en 
videregående uddannelse; beklager dog, at der ikke er fremsat konkrete forlag med 
henblik herpå;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til som led i deres bestræbelser på at skabe 
et mere børne- og ungdomsvenligt samfund at fremme politikker, der giver bedre 
muligheder for at forene studier og familieliv, således at de unge kan få det antal børn, de 
ønsker sig, og samtidig bidrage på bedste vis til Europas vækst og konkurrencedygtighed;

5. opfordrer medlemsstaterne til i højere grad at tage hensyn til den situation, unge og især 
unge kvinder med familiemæssige forpligtelser befinder sig i, når de er under uddannelse 
eller i lære, ved bl.a. at give dem adgang til særlig social bistand, der er tilpasset deres 

  
1 Rapport Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe. 13,8 % af de kvindelige 
studerende i Letland har et barn, mod 5,3 % af de mandlige studerende, 12,1 % af de kvindelige studerende mod 
10,4 % af de mandlige studerende i Irland og 11,5 % af de kvindelige studerende mod 10,1 % af de mandlige 
studerende i Østrig.
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behov og er uafhængig af eventuel erhvervsaktivitet sideløbende med studierne;

6. tilskynder medlemsstaterne til at sikre, at de studerendes socialsikringsordninger udvides 
til også at opfatte de personer, den studerende forsøger;

7. opfordrer medlemsstaterne og kreditinstitutterne til at forenkle og lette tildelingen af lån 
på gunstige betingelser til unge, der kombinerer deres familiemæssige forpligtelser med 
en studie- eller erhvervsuddannelsesperiode;

8. tilskynder medlemsstaterne til i samarbejde med de lokale myndigheder og de højere 
læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutionerne til at træffe de foranstaltninger, der er 
nødvendige for, at studerende, der er forældre, kan råde over en bolig, der svarer til deres 
behov, og tilstrækkelige og passende pasningsmuligheder på samme vilkår som forældre, 
der arbejder;-opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at udnytte de muligheder, EF-fondene 
giver på dette område, især ESF;

9. tilskynder de højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutionerne til at indføre 
pasningsordninger i deres infrastrukturer og opfordrer medlemsstaterne til at støtte denne 
form for initiativer;

10. opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med de højere læreanstalter og 
erhvervsuddannelsesinstitutionerne at forlægge forslag til en mere fleksibel studiestruktur 
f.eks. gennem et større udbud af fjernundervisning og deltidsstudier;  

11. tilskynder medlemsstaterne og de højere læreanstalter og 
erhvervsuddannelsesinstitutionerne til i højere grad at anvende de fleksible 
undervisningsteknikker, som er blevet skabt med den nye teknologi, og stille dem til 
rådighed for alle unge under uddannelse, især dem, der har familiemæssige forpligtelser;

12. opfordrer medlemsstaterne og de højere læreanstalter og 
erhvervsuddannelsesinstitutionerne til at tage særligt hensyn til studerende, der er gravide 
eller har små børn, og hjælpe dem til at videreføre eller genoptage deres uddannelse;

13. opfordrer de højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutionerne til at gøre deres 
undervisere opmærksomme på disse studerendes særlige behov og om nødvendigt indføre 
støtteordninger og rådgivning til fordel for dem, så de lettere kan blive optaget på, 
videreføre eller genoptage videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser;

14. opfordrer de højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutionerne til i forbindelse 
med studieafgifternes fastsættelse at tage hensyn til den økonomiske situation, de unge 
mænd og kvinder med familiemæssige forpligtelser befinder sig i, og opfordrer dem til at 
yde en passende bistand;

15. opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til som led i den livslange læring 
bl.a. at overveje mulighederne for forældreorlov såvel som større fleksibilitet i 
arbejdsvilkårene bl.a. ved hjælp af nye teknologier;

16. erindrer om, at eftersom det overvejende er de unge kvinder, der varetager 
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børnepasningen, medfører det en forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til 
uddannelse og erhvervsaktivitet; opfordrer følgelig medlemsstaterne til at opprioritere 
familielivet og skabe øget fokus på faderrollen såvel som en bedre ansvarsfordeling inden 
for familien, også under studierne, som bør betragtes som en afgørende forudsætning 
sikring af lige muligheder for mænd og kvinder;

17. opfordrer medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til inden for rammerne af den åbne 
koordinationsmetode og møderne mellem undervisningsministrene at udveksle bedste 
praksis vedrørende støtte til studerende med familiemæssige forpligtelser og tage hensyn 
til de nyskabende bestemmelser, der er indført på dette område i visse medlemsstater;

18. henstiller, at Kommissionen og medlemsstaterne ved udarbejdelsen og gennemførelsen af 
henholdsvis EF-programmerne og de nationale programmer på uddannelsesområdet tager 
hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for studerende med familiemæssige 
forpligtelser, og gør opmærksom på, hvor vigtigt det er, at disse programmer indbefatter 
tværfaglige aktioner til fordel for en forening af studier og familieliv;

19. opfordrer medlemsstaterne til med udgangspunkt i deres nationale situation at vurdere, om 
en reform af deres uddannelsessystem til fordel for øget fleksibilitet og en bedre 
forvaltning af studietiden vil kunne fremme de unges emancipation og overgang til 
arbejdsmarkedet såvel som virkeliggørelsen af deres ønske om at stifte familie;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

I henhold til de mål, der blev opstillet på Det Europæiske Råd i Lissabon i 2000, skal Europa 
inden 2010 være verdens mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensøkonomi, der kan 
skabe bæredygtig økonomisk vækst ledsaget af en kvantitativ og kvalitativ forbedring af 
beskæftigelsen og større social samhørighed.

Strategien har til formål at give EU mulighed for igen at skabe grundlag for fuld beskæftigelse 
og styrke samhørigheden inden 2010. Rådet har desuden tilkendegivet, at disse 
foranstaltninger mere generelt har til formål at bringe den samlede beskæftigelse i EU op på 
70 % og kvindernes beskæftigelse op på 60 % inden 20101.

På Det Europæiske Råds møder i Stockholm2 og Barcelona3 erkendte stats- og 
regeringscheferne, at den europæiske økonomis og det europæiske samfunds fremtid afhang 
af borgerne og især den unge generation og dens uddannelsesniveau. Derfor skal alle unge 
have mulighed for at få en uddannelse af høj kvalitet, der er tilpasset markedskravene, og 
løbende få ajourført deres viden, således at de til stadighed kan få adgang til og gøre 
fremskridt på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesniveauet er afgørende for et samfunds vækst og nyskabende kapacitet. OECD 
skønner således, at et yderligere gennemsnitligt studieår forhøjer vækstsatsen med omkring 5 
% på mellemlang sigt og med 2,5 % på lang sigt4.

Uddannelse og erhvervsuddannelse giver en række økonomiske og sociale resultater, idet der 
sker en udvikling af de personlige og borgerlige kompetencer sideløbende med de 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Investeringerne i de menneskelige ressourcer er således et 
centralt element i bestræbelserne på at styrke den sociale integration. En OECD-undersøgelse 
viser nemlig, at man i visse lande, hvor det gennemsnitlige uddannelsesniveau er højest, også 
har mindst ulighed mellem de enkelte indbyggere5.

Uddannelsesniveauet har også ubetinget stor indflydelse på beskæftigelsen, eftersom 
arbejdsløsheden falder, jo højere uddannelsesniveauet er6, hvilket mindsker de dermed 
forbundne sociale udgifter tilsvarende. Det står også klart, at beskæftigelsen stiger i takt med 
uddannelsesniveauet. Hvis man betragter den samlede befolkning på mellem 25 og 64 år, lå 
beskæftigelsen for personer med en afsluttet videregående uddannelse i 2001 på 84 %, hvilket 
er næsten 15 procentpoint højere end gennemsnittet for alle uddannelsesniveauer under ét og 

  

1 Det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000.
2 Det Europæiske Råd i Stockholm den 23.-24. marts 2001.
3 Det Europæiske Råd i Barcelona den 15.-16. marts 2002.
4 De la Fuente og Ciccone, Human capital in a global and knowledge-based economy, endelig rapport til 
Generaldirektoratet om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Kommissionen, maj 2002
5 Programme for International Student Assessment, OCDE, 2002.
6 Arbejdsløsheden for personer med en afsluttet videregående uddannelse var i 2001 3,9 % eller tre gange lavere 
end for personer med et lavt kvalifikantionsniveau.
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næsten 30 procentpoint højere end for personer, der kun har fuldført grundskoleniveauet1.

Ovenstående viser, hvor vigtigt det er at investere i de menneskelige ressourcer, som de 
unge udgør, således at de kan bidrage fuldt ud til at sikre det europæiske samfunds 
økonomiske og sociale holdbarhed, og at man ikke bør negligere ungdommens potentiale 
i forhold til den demografiske fornyelse af vores samfund.

Det fremgår af Kommissionens grønbog om de demografiske ændringer2 og Rådets 
europæiske ungdomspagt3, at det er på høje tid at skabe samfund, hvor der tages større hensyn 
til børn og unge, gennem en forbedring af erhvervsuddannelserne og arbejdskvaliteten samt
skabelsen af et miljø, der begunstiger deres sociale integration og virkeliggørelsen af deres 
ønsker på det familiemæssige plan.

Alle statistikker viser, at europæerne og især de højst uddannede, ikke får så mange børn, som 
de måtte ønske. Muligheden for at få de virkelige ønsker på det familiemæssige område 
opfyldt afhænger af sociale og økonomiske faktorer, der afstedkommer en senere afslutning af 
livets forskellige faser, herunder en forlængelse af studierne, senere selvstændiggørelse, 
perioder med erhvervsmæssig tilpasning og vanskeligere adgang til arbejdsmarkedet, som alle 
er faktorer, der kan medføre, at de unge udsætter beslutningen om at stifte familie.

Ikke desto mindre viser flere nye undersøgelser4 af befolkningstilvæksten i Europa, at antallet 
af sene fødsler ikke opvejer det manglende antal tidlige fødsler. Det fremgår endvidere af
disse undersøgelser, at beslutningen om at stifte familie i en senere alder ligeledes indebærer 
udgifter for det offentlige sundhedssystem, eftersom der er større sundhedsmæssige risici for 
moderen og barnet. Endvidere kan de biologiske faktorer forbundet med kvindens alder 
forhindre de pågældende i at få de ønskede antal børn.  

Selv om det ikke er medlemsstaternes opgave at påvirke den enkeltes beslutning om at 
få børn, bør de skabe alle forudsætningerne for, at Europas borgere har mulighed for at 
få så mange børn, som de ønsker.

Et middel til at nå dette mål kunne være at skabe en gunstig social, økonomisk og 
uddannelsesmæssig ramme, der kan give de unge europæere mulighed for at opfylde 
deres ønsker i familiemæssig henseende på et tidligt tidspunkt i deres tilværelse, uden at 
det forringer deres uddannelses- og karrieremuligheder.

Kommissionen har for nyligt i en meddelelse om mulighederne for at forene arbejds-, 
privat- og familieliv5 øjensynlig erkendt dette arguments værdi, eftersom den i afsnittet 

  
1 idem
2 Meddelelse fra Kommissionen af 16. marts 2005, Grønbogen "Demografiske ændringer –
behov for ny solidaritet mellem generationerne" (KOM(2005)0094).
3 Kommissionens meddelelse af 30. maj 2005 om europæiske ungdomspolitikker: Varetagelse af unges 
interesser i Europa – gennemførelse af Den Europæiske Ungdomspagt og fremme af aktivt borgerskab 
(KOM(2005)0206)
4 Lutz, Skirbekk " How would tempo policies" work exploring the effect of school reforms on period fertilty in 
Europe"; Billari, Philipov: Education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western 
Europe.
5 Kommissionens meddelelse af 12. oktober 2006 om første fase af høringen af 
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vedrørende arbejdets tilrettelæggelse, anfører, at de offentlige foranstaltninger, der 
gennemføres i denne forbindelse, ligeledes bør omfatte unge, der stadig er i færd med at 
gennemføre en videregående uddannelse,

Ud over det forhold, at de unges potentiale bør udnyttes bedst muligt, er det ligeledes vigtigt 
at vi gør det lettere at forene familieliv og studier, fordi længerevarende studier og 
mulighederne for livslang læring bidrager til at forhøje de studerendes gennemsnitsalder.
Ifølge en EUROSTUDENT-rapport fra 20051 er de studerendes gennemsnitsalder 28 i Det 
Forenede Kongerige, 25,3 i Østrig, 24,6 i Finland, 24,2 i Nederlandene og 24,1 i Irland.

Således er der i flere lande studerende, der varetager familiemæssige forpligtelser sideløbende 
med deres studier eller vælger at få opfyldt deres ønske om at stifte familie og få børn, inden 
de har afsluttet deres studier. I Sverige får 41 % af kvinderne deres første barn, inden de har 
afsluttet deres studier, i Finland 31 % og i Norge 30 %.

Andelen af studerende med børn er i øvrigt betragtelig i flere europæiske lande, herunder 
Irland, hvor 11,3 % af de studerende har børn, 10,8 % i Østrig, 10,7 % i Letland og 8 % i 
Finland.

Desværre står studerende med familiemæssige forpligtelser over for betydelige 
problemer på universitetsplan såvel som i deres dagligdag i de fleste europæiske lande, 
undtagen i nogle få nordiske lande, som har indført en række sociale og økonomiske 
foranstaltninger til fordel for studerende med børn. De har nemlig en række specifikke 
behov vedrørende bolig, børnepasning, fleksible kursusplaner osv. Men disse behov 
bliver i regelen ikke eller kun i meget begrænset omfang anerkendt inden for 
undervisningssystemet og socialsikringssystemet, hvilket i øvrigt fremgår af det forhold, 
at der ikke findes statistikker og data vedrørende disse studerendes levevilkår.

Denne manglende hensyntagen til de særlige betingelser, der gør sig gældende for 
studerende med familiemæssige forpligtelser kan således ligge til grund for 
forskelsbehandling, hvad angår adgangen til studier på alle niveauer og læring livet 
igennem. De meget forskellige vilkår, der gør sig gældende i de forskellige 
medlemsstater, udgør en yderligere hindring for den videre forfølgelse af de 
uddannelsesmæssige og følgelig erhvervsmæssige mål, herunder mobiliteten.

Kvinderne er særligt udsatte, eftersom det hovedsagelig er dem, der varetager de 
familiemæssige forpligtelser, også under studierne. Ligeledes ifølge EUROSTUDENT-
rapporten har 13,8 % af de kvindelige studerende i Letland et barn, mod 5,3 % af de mandlige 
studerende, 12,1 % af de kvindelige studerende mod 10,4 % af de mandlige studerende i 
Irland og 11,5 % af de kvindelige studerende mod 10,1 % af de mandlige studerende i Østrig.

Eftersom de ikke modtager passende støtte, risikerer de unge kvinder i højere grad end de 
unge mænd ikke at videreføre deres studier, opgive dem under vejs eller aldrig at genoptage 
dem, hvilket uvægerligt medfører ulighed mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og et 

    
arbejdsmarkedets parter om mulighederne for at forene arbejds-, privat- og familieliv 
(SEK(2006)1245).
1 Rapport Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe.
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tab af deres potentiale.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen for nylig i en meddelelse om mulighederne for 
at forene arbejds-, privat- og familieliv har erkendt, at de foranstaltninger, der gennemføres i 
denne forbindelse, ligeledes bør omfatte unge, der stadig er i færd med at gennemføre en 
videregående uddannelse, men beklager, at der ikke er fremsat konkrete forlag med henblik 
herpå;

Eftersom vi står over for en række demografiske udfordringer, og medlemsstaterne har 
påtaget sig at skabe et mere børne- og ungdomsvenligt samfund, ønsker ordføreren at 
understrege behovet for offentlige tiltag, hvorved der ydes større støtte til de unge, 
således at de kan varetage og gennemføre deres uddannelsesmæssige og familiemæssige 
projekter sideløbende uden at nogen af dem lider herunder.

Med henblik herpå foreslår ordføreren, at de forventninger og behov, der gør sig gældende 
hos de unge, der sideløbende med deres studier eller erhvervsuddannelse varetager 
familiemæssige forpligtelser, bliver tillagt større betydning inden for undervisningssystemet 
såvel som inden for det sociale system.

Blandt de foranstaltninger, der imødeses i denne henseende, henstiller ordføreren, at 
medlemsstaterne giver de unge adgang til særlig social bistand, der er tilpasset deres 
behov, og som ikke ophæves eller mindskes, hvis man har erhvervsarbejde sideløbende med 
studierne.

I betragtning af de økonomiske vanskeligheder, disse studerende stå overfor, foreslår 
ordføreren desuden, at de højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutionerne tager 
hensyn til disse studerendes økonomiske vanskeligheder ved fastsættelsen af 
studieafgifter, og at kreditinstitutterne giver dem lettere adgang til lån eller kreditter.

Ordføreren opfordrer ligeledes medlemsstaterne til i samarbejde med de lokale myndigheder 
og de højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutionerne dels at øge udbuddet af 
billige boliger, der er tilpasset behovene hos de studerende (par eller enlige forældre) med 
forsørgerpligt, dels at tilbyde børnepasning i tilstrækkeligt omfang og til en rimelig pris.

Desuden mener ordføreren, at det vil gøre det lettere at forene studier og familieliv, hvis 
medlemsstaterne og de højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutionerne tilbyder en 
mere fleksibel studieopbygning (med f.eks. deltid) og øget anvendelse af ny teknologi i 
undervisningen og stiller dem til rådighed for alle studerende og især studerende med 
familiemæssige forpligtelser.

Endelig opfordrer ordføreren de højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutionerne til 
at gøre deres undervisere opmærksomme på disse studerendes særlige behov og om 
nødvendigt indføre støtteordninger og rådgivning til fordel for dem, så de lettere kan blive 
optaget på, videreføre eller genoptage videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser;

Selv om familie- og uddannelsespolitik er et nationalt anliggende, henstiller ordføreren, at 
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man inden for rammerne af den åbne koordinationsmetode indfører en udveksling af 
bedste praksis vedrørende støtte til studerende med familiemæssige forpligtelser og 
tager hensyn til de nyskabende bestemmelser, der er indført på dette område i visse 
medlemsstater.


