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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pravnem okviru za ukrepe usklajevanja družinskega življenja in študijskega časa za 
mlade ženske v Evropski uniji
(2006/2276(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2, 3(2), 13 in 141(4) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, razglašene leta 20001, zlasti 
njenih členov 9 in 14 o pravici do zasnovanja družine in pravici do izobraževanja, 

– ob upoštevanju zaključkov Evropskega sveta v Kopenhagnu 21. in 22. junija 1993, v 
Lizboni 23. in 24. marca 2000, v Stockholmu 23. in 24. marca 2001, v Barceloni 15. in 
16. marca 2002, v Bruslju 20. in 21. marca 2003, v Bruslju 25. in 26. marca 2004, v 
Bruslju 22. in 23. marca 2005 ter 23. in 24. marca 2006 o lizbonski strategiji za 
zaposlovanje in rast, 

– ob upoštevanju skupne izjave evropskih ministrov za izobraževanje z dne 19. junija 1999 
v Bologni,

– ob upoštevanju Evropskega pakta za mlade, ki ga je sprejel Evropski svet v Bruslju 22. in 
23. marca 2005,

– ob upoštevanju skupne izjave Sveta in Komisije z dne 14. marca 2007 o storitvah 
otroškega varstva,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. maja 2005 o evropski politiki, ki zadeva 
mlade, z naslovom "Obravnava skrbi mladih v Evropi – izvajanje Evropskega pakta za 
mlade in spodbujanje dejavnega državljanstva" (KOM(2005)0206), v katerem je 
predvideno zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja za mlade, skupaj z 
boljšim usklajevanjem družinskega in poklicnega življenja, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. januarja 2003 z naslovom "Učinkovite 
naložbe v izobraževanje in usposabljanje: nujnost za Evropo" (KOM(2002)0779),

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. aprila 2005 z naslovom "Spodbujanje 
intelektualnega potenciala Evrope: omogočiti univerzam, da bodo v najvišji meri 
prispevale k Lizbonski strategiji" (KOM(2005)0152),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 1. junija 2005 z naslovom "Nediskriminacija in 
enake možnosti za vse – okvirna strategija" (KOM(2005)0224),

  
1 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
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– ob upoštevanju Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 1672/2006/ES z dne 24. 
oktobra 2006 o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost –
Progress1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije "Načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006–
2010" (KOM(2006)0092),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. marca 2005 z naslovom "Zelena knjiga 
'Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami'" 
(KOM(2005)0094),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. oktobra 2006 z naslovom "Demografska 
prihodnost Evrope, kako spremeniti izziv v priložnost" (KOM(2006)0571),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. oktobra 2006 z naslovom "Prva etapa 
posvetovanja evropskih socialnih partnerjev o uskladitvi poklicnega, zasebnega in 
družinskega življenja" (SEC(2006)1245),

– ob upoštevanju priporočila Sveta 92/241/ES z dne 31. marca 1992 o otroškem varstvu2, ki 
predvideva, da se mora nuditi te storitve staršem, ki se izobražujejo ali usposabljajo za 
dostop na trg dela,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2004 o uskladitvi poklicnega, družinskega 
in zasebnega življenja3, resolucije z dne 9. marca 2005 o vmesnem pregledu Lizbonske 
strategije4, resolucije z dne 19. januarja 2006 o prihodnosti lizbonske strategije z vidika 
enakosti spolov5, resolucije z dne 1. februarja 2007 o diskriminaciji žensk in deklet pri 
izobraževanju6, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2007),

A. ker izobraževanje in družina spadata med nacionalne pristojnosti in odgovornosti,

B. ker je izobraževanje temeljna pravica za vse in nujen pogoj za rast posameznika in 
njegovo udeležbo v gospodarskem in družbenem življenju, 

C. ker sta dostop do kakovostnega izobrazbe in usposabljanja bistven pogoj, da mladi, tako 
moški kot ženske, pridobijo kvalifikacije, ki jih Evropa potrebuje, tako za vzpodbujanje 
zaposlovanja in rasti kot za medgeneracijsko solidarnost in obnavljanje prebivalstva, 

D. ker bi boljša uskladitev družinskega življenja in študijskega časa na vseh ravneh lahko 
omogočila boljšo izrabo potencialov mladih, zlasti mladih žensk, s čimer bi prispevali k 

  
1 UL L 315, 15.11.2006, str. 1.
2 UL L 123, 8.5.1992, str. 16.
3 UL C 102 E, 28.4.2004, str. 492.
4 UL C 320, 15.12.2005, str. 164.
5 UL C 287 E, 24.11.2006, str. 323.
6 Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA(2007)0021.
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družbi znanja, konkurenčnosti gospodarstva, socialni koheziji in prenovi evropske 
družbe, kar so vse cilji revidirane lizbonske strategije,

E. ker je prihodnost Evrope odvisna o njene sposobnosti ustvarjanja otrokom in mladim 
naklonjene družbe ter ker se pri uresničevanju želja na družinskem področju ne bi smelo 
ovirati izbire posameznika na področju izobraževanja in poklica, kot se ne bi smelo 
zavirati pričetka ali nadaljevanja teh dejavnosti,

F. ker podaljšanje trajanja študija1, premalo vzpodbud za ustvarjanje lastnega gospodinjstva, 
kasnejša emancipacija in težja dostopnost aktivnega življenja lahko povzročijo, da mladi 
odlašajo z odločitvijo o osnovanju družine,

G. ker priložnosti, ki jih ponuja vseživljenjsko učenje in daljše trajanje študija, vodijo k 
dvigu povprečne starosti moških in žensk v obdobju študija in usposabljanja2,

H. ker dvig pričakovane starosti vpliva na medgeneracijske in družinske odnose tako, da je 
vedno več vzdrževanih oseb,

I. ker je v prej omenjenem sporočilu Komisije o uskladitvi poklicnega, zasebnega in 
družinskega življenja ugotovitev, da se mora politika tega usklajevanja nanašati tudi na 
mlade ženske in moške, ki so še v sistemu visokošolskega izobraževanja, 

J. ker materialne težave pogosto otežujejo dostop do študija in njegovo nadaljevanje ter ker 
so te težave še bolj poudarjene za mlade ženske in moške, ki hkrati s študijem 
prevzamejo družinske in morebitne poklicne odgovornosti3,

K. ker je sicer res, da države članice niso pristojne za poseganje v odločitve posameznikov, 
če bodo imeli otroke, vendar bi morale ustvariti družbeno in ekonomsko ugodno okolje 
za mlade starše,

L. ker statistični podatki kažejo, da Evropejci nimajo toliko otrok, kot si jih želijo4,

M. ker ženske, ki večinoma skrbijo za vzdrževane osebe, pogosteje kot moški ne začnejo 
študija, ga opustijo med njegovim trajanjem ali pa nikoli ne nadaljujejo, kar neizogibno 
vodi k dejanski diskriminaciji pri dostopu in nadaljevanju študija in vseživljenjskega 
učenja ter tudi do neenakosti med moškimi in ženskami v poklicnem življenju,

N. ker v večina držav dejstvo, da nekdo med študijem dela, pomeni, da ni upravičen do 
socialne pomoči ali pa je le-ta manjša, ter da status študenta, zlasti če skrbi za vzdrževane 
družinske člane, občutno oteži odobritev bančnih posojil,

  
1 Francesco C.Billari, Dimiter Philipov. Izobraževanje in prehod v materinstvo: primerjalna analiza Zahodne 
Evrope, European Demographic Research Papers 2005.
2 Poročilo EUROSTUDENT 2005 Družbeni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi, povprečna starost 
študnetov v Združenem kraljestvu je 28 let, de 25,3 let v Avstriji, 24,6 let na Finskem, 24,2 let na Nizozemskem 
in 24,1 let na Irskem.
3 Poročilo EUROSTUDENT 2005, Družbeni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi, dela 91 % vseh 
študentov na Nizozemskem, 69 % na Irskem, 67 % v Avstriji, 66 % v Nemčiji in 65 % na Finskem.
4Sporočilo Komisije z dne 16. marca 2005 z naslovom "Zelena knjiga 'Odziv na demografske spremembe: nova 
solidarnost med generacijami'" (KOM(2005)0094).
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O. ker družinske obveznosti pomenijo, da imajo posamezniki posebne potrebe na določenih 
področjih, zlasti glede stanovanja, varstva in prilagodljivosti pri udeležbi na predavanjih, 

P. ker se obravnava študentov in študentk z družinami razlikuje med državami in med 
visokošolskimi ustanovami ali ustanovami za strokovno izobraževanje, kar lahko ovira 
njihovo mobilnost in torej uresničitev njihovih izobraževalnih in poklicnih želja, in ker v  
izobraževalnih sistemih in pri merilih dodeljevanja pomoči študentom njihove potrebe 
niso enakopravno upoštevane, 

1. želi spomniti, da s priporočili v nadaljevanju odgovarja na skrbi mladih, zlasti mladih 
žensk, v času študija in usposabljanja, ki želijo ustvariti družine;

2. želi spomniti, da je zaključki zelene knjige o demografiji kažejo, da je demografski 
primanjkljaj med drugim tudi nedvomna posledica kasnejšega zaključka različnih 
življenjskih obdobij (študij, delo, družina);

3. pozdravlja ugotovitev Komisije iz omenjenega sporočila o uskladitvi poklicnega, 
zasebnega in družinskega življenja, da mora politika za takšno usklajevanje upoštevati 
mlade ženske in moške, ki so še v sistemu visokošolskega izobraževanja, vendar obžaluje, 
da o tem ni konkretnih predlogov;

4. vzpodbuja Komisijo in države članice, naj pri prizadevanjih za otrokom in mladim bolj 
prijazno družbo spodbujajo politiko za doseganje usklajenosti družinskega življenja in 
študija, da bi mladim moškim in ženskam omogočili imeti toliko otrok, kot jih želijo, s 
čimer bi dobil njihov prispevek k rasti in evropski konkurenčnosti večjo vrednost;

5. vzpodbuja države članice, naj bolj upoštevajo položaj mladih, zlasti mladih žensk, ki 
imajo v času študija ali usposabljanja družinske obveznosti, zlasti tako, da jim dajo na 
razpolago oblike socialne pomoči, ki so posebej prilagojene njihovim potrebam in ki niso 
odvisne od tega, če hkrati s študijem opravljajo poklicno dejavnost;

6. vzpodbuja države članice, naj poskrbijo, da bodo študentska zavarovanja krila tudi osebe, 
ki jih študent ali študentka vzdržuje; 

7. poziva države članice in posojilodajalce, naj poenostavijo in olajšajo pridobitev posojil 
pod ugodnimi pogoji za mlade moške in ženske, ki družinske obveznosti usklajujejo z 
obdobjem študija ali usposabljanja;

8. vzpodbuja države članice, naj v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi in ustanovami za 
visokošolsko ali strokovno izobraževanje sprejmejo potrebne ukrepe, da bi študenti starši 
lahko dobili stanovanja, prilagojena njihovim potrebam, ter da bi imeli na razpolago 
zadostno in ustrezno otroško varstvo pod enakimi pogoji kot zaposleni starši; poziva 
države članice, naj v celoti izkoristijo možnosti, ki jih na tem področju ponujajo skladi 
Skupnosti, zlasti Evropski socialni sklad;

9. vzpodbuja ustanove za visokošolsko ali strokovno izobraževanje, naj v svoji infrastrukturi 
vzpostavijo storitve otroškega varstva in poziva države članice, naj takšne pobude 
podprejo;
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10. poziva države članice, naj ob sodelovanju z ustanovami za visokošolsko ali strokovno 
izobraževanje predlagajo bolj prilagodljivo organizacijo študija, na primer z večjo 
ponudbo izobraževanja na daljavo in možnostmi študija s skrajšanim časom;  

11. vzpodbuja države članice in ustanove za visokošolsko in strokovno izobraževanje, naj 
bolje izkoristijo prilagodljive tehnike učenja, ki jih prinašajo nove tehnologije, in naj le-te 
dajo na razpolago vsem mladim v času študija in usposabljanja, zlasti tistim z družinskimi 
obveznostmi;

12. poziva države članice in ustanove za visokošolsko in strokovno izobraževanje, naj še 
posebej upoštevajo potrebe nosečih študentk in mater mladih otrok, da bi jih vzpodbudili 
k študiju ali vrnitvi k njem;

13. poziva ustanove za visokošolsko in strokovno izobraževanje, naj svoje učno osebje in 
ostale zaposlene osvestijo o posebnih potrebah teh študentov in študentk ter naj, če je 
potrebno, zanje vzpostavijo službe za pomoč in svetovanje, da bi jim olajšali pričetek, 
nadaljevanje ali vrnitev k študiju v teh ustanovah;

14. poziva ustanove za visokošolsko in strokovno izobraževanje, naj pri izračunu šolnine 
upoštevajo finančni položaj mladih, tako moških kot žensk, ki imajo družinske 
obveznosti, ter jih vzpodbuja, naj jim nudijo ustrezno pomoč; 

15. poziva države članice in socialne partnerje naj v okviru vseživljenjskega učenja med 
drugim predvidijo tudi možnost starševskega dopusta in prilagodljivejše pogoje dela, 
zlasti z rabo novih tehnologij;

16. opozarja, da večinsko prevzemanje skrbi za vzdrževane osebe s strani mladih žensk  
povzroča diskriminacijo med moškimi in ženskami pri izobraževanju in na strokovni 
ravni; poziva države članice, naj cenijo družinsko življenje ter širijo pomen vloge očetov 
in boljšo delitev odgovornosti v družinskem življenju, tudi v času študija, kot glavnega 
elementa enakosti med moškimi in ženskami;

17. priporoča državam članicam, Svetu in Komisiji, naj v okviru odprte metode usklajevanja 
in na srečanjih ministrov za izobraževanje izmenjajo najboljše prakse na področju podpore 
študentom in študentkam z družinskimi obveznostmi ter naj upoštevajo inovativne 
pristope, sprejete v nekaterih evropskih državah; 

18. priporoča Komisiji in državam članicam naj pri oblikovanju in izvajanju programov 
Skupnosti in nacionalnih programov na področju izobraževanja upoštevajo poseben 
položaj študentov in študentk z družinskimi obveznostmi ter želi opozoriti, da je 
pomembno v te programe vključiti prečne ukrepe, namenjene uskladitvi študija in 
družinskega življenja;

19. poziva države članice, naj glede svoje nacionalne razmere presodijo, če je potrebna 
reforma njihovih izobraževalnih sistemov za večjo prožnost in boljše upravljanje s časom 
študija, kar bi pospešilo uveljavitev mladih in pričetek njihovega aktivnega življenja ter 
uresničitev njihovih družinskih načrtov;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter državam 
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OBRAZLOŽITEV

V skladu s cilji Evropskega sveta v Lizboni leta 2000 mora Evropa do leta 2010 postati  
najbolj dinamično in najbolj konkurenčno na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, 
sposobno trajnostne gospodarske rasti, skupaj s količinsko in kakovostno boljšim 
zaposlovanjem ter večjo socialno kohezijo. 
Strategija je bila zasnovana zato, da bi Unija do leta 2010 dosegla polno zaposlitev in 
okrepljeno kohezijo. Svet je prav tako menil, da je bil splošni cilj teh ukrepov do leta 2010 
dvigniti raven splošne zaposlenosti v EU na 70 % in zaposlenosti žensk na 60 %1.

Voditelji držav in vlad so na zasedanjih Evropskega sveta v Stockholmu in Barceloni dali 
vedeti, da je prihodnost gospodarstva in evropske družbe odvisna od državljanov, zlasti 
mladih generacij in njihove stopnje izobrazbe. V ta namen bi se vsi mladi, moški in ženske, 
morali imeti možnost kakovostno izobraževati in usposabljati, prilagojeno novim zahtevam 
trga, njihovo znanje pa bi se moralo nenehno posodabljati tako, da bi lahko vstopili v svet 
dela in v njem trajnostno napredovali. 

Raven izobrazbe je odločilna za rast in inovativno sposobnost družbe. Organizacija za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj dejansko ocenjuje, da podaljšanje povprečnega trajanja 
študija za eno leto takoj dvigne stopnjo rasti za približno 5 %, dolgoročno pa še za nadaljnjih 
2, 5 %2.

Izobraževanje in usposabljanje imata gospodarske in družbene koristi zaradi razvijanja 
osebnih in državljanskih spretnosti in znanja ter hkrati poklicnih sposobnosti. Naložba v 
človeške vire je torej ključno orodje za krepitev socialnega vključevanja. Študija Organizacije 
za ekonomsko sodelovanje in razvoj kaže, da se je v nekaterih državah kot posledica višje 
povprečne stopnje izobrazbe zmanjšala neenakost med posamezniki3. 

Stopnja izobrazbe ima tudi nedvomen vpliv na zaposlovanje, saj je stopnja nezaposlenosti 
nižja, čim višja je stopnja izobrazbe4, s čimer se hkrati zmanjšajo ustrezni socialni izdatki. 
Jasno je, da se stopnja zaposlenosti dviguje s stopnjo izobrazbe. Če upoštevamo vso 
populacijo v starosti od 25 do 64 let je bila stopnja zaposlenosti visokošolskih diplomirancev 
(velja za leto 2001) 84 %, kar je 15 točk več od skupnega povprečja vseh ljudi ne glede na 
stopnjo izobrazbe in 30 točk več od ljudi, katerih izobrazba je nižja od srednješolske5. 

Iz povedanega torej sledi, da je bistveno vlagati v človeške vire, ki jih predstavljajo 
mladi, da bi jim omogočili, da v polni meri sodelujejo pri ohranjanju gospodarske in 
socialne trajnosti evropske družbe. Potenciala te mladosti za demografsko prenovo naše 
družbe se ne sme zanemariti.

  

1 Evropski svet v Lizboni, marec 2000.
2 Fuente in Ciccone. Človeški kapital v globalnem na znanju temelječem gospodarstvu ( orig. Human capital in 
a global and knowledge-based economy), končno poročilo za GD za zaposlovanje in socialne zadeve, Evropska 
komisija, maj 2002.
3 Mednarodni program za spremljanje znanja učencev, OECD 2002.
4 Stopnja nezaposlenosti višješolskih diplomirancev je leta 2001 znašala 3,9 %, kar je trikrat manj kot pri nizko 
kvalificiranih posameznikih.
5 prav  tam
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Kot sta povedala Evropska komisija v zeleni knjigi o demografiji1 in Svet v Evropskem paktu 
za mlade2 je skrajni čas, da se ustvari otrokom in mladim prijazna družba z izboljšanjem 
strokovnega usposabljanja in kakovostnega zaposlovanja
ter ustvarjanja okolja, ki je naklonjeno njihovem socialnem vključevanju in izpolnjevanju 
njihovih družinskih načrtov.

Vsi statistični podatki kažejo, da Evropejci, predvsem bolj izobraženi, nimajo toliko otrok, kot 
bi jih želeli. Na izpolnjevanje realnih družinskih želja vplivajo družbeni in ekonomski 
dejavniki, zaradi katerih se različna življenjska obdobja zaključujejo kasneje. Podaljšanje 
trajanja študija, kasnejša osamosvojitev, obdobje poklicnega prilagajanja in otežen dostop do 
aktivnega življenja so dejavniki, ki povzročajo, da mladi odlašajo z odločitvijo o osnovanju 
družine. 

Vendar številne nedavne študije o rodnosti v Evropi3 kažejo, da zakasnjena rojstva otrok ne 
morejo nadomestiti otrok, ki jih ženske niso rodile v mlajši starosti. Poleg tega te študije 
kažejo, da odločitev o kasnejšem osnovanju družine pomeni tudi dodatne stroške za sistem 
javnega zdravstva, ker je medicinsko tveganje za mater in otroka večje. Biološki dejavniki, 
povezani s starostjo žensk, tudi ovirajo posameznike pri tem, da bi imeli želeno število otrok.  

Čeprav drži, da države članice niso pristojne za poseganje v odločitve posameznikov, ali 
bodo imeli otroke, bi morale ustvariti pogoje, ki Evropejcem omogočajo imeti želeno 
število otrok. 
Eden od načinov za doseganje tega cilja bi lahko bilo oblikovanje socialnega, 
ekonomskega in izobraževalnega okvira, ki bi mladim Evropejcem omogočil 
uresničevanje njihovih družinskih načrtov v bolj zgodnjem življenjskem obdobju, ne da 
bi to negativno vplivalo na priložnosti za usposabljanje ali kariero. 

Zdi se, da je Evropska komisija je v svojem nedavnem sporočilu o uskladitvi zasebnega, 
družinskega in poklicnega življenja4 prepoznala utemeljenost takšne perspektive, saj v 
delu poročila, ki govori o organizaciji dela, navaja, da bi se morale javne politike 
usklajevanja nanašati tudi na mlade ženske in moške, ki še opravljalo visokošolski 
študij.

Razen zaradi doseganja čim boljše izrabe potenciala mladih je treba družinsko življenje in čas 
študija uskladiti tudi zato, ker daljše trajanje študija in možnosti vseživljenjskega učenja 
prispevata k dvigu povprečne starosti študentov. Poročilo EUROSTUDENT iz leta 20055

navaja, da je povprečna starost študentov v Združenem kraljestvu je 28 let, de 25,3 let v 
Avstriji, 24,6 let na Finskem, 24,2 let na Nizozemskem in 24,1 let na Irskem. 

  
1 Sporočilo Komisije z dne 16. marca 2005 z naslovom "Zelena knjiga 'Odziv na demografske 
spremembe: nova solidarnost med generacijami'" (KOM(2005)0094).
2 Sporočilo Komisije z dne 30. maja 2005 o evropskih politikah, ki zadevajo mlade, z naslovom "Obravnava 
skrbi mladih v Evropi – izvajanje Evropskega pakta za mlade in spodbujanje dejavnega državljanstva" 
(KOM(2005)0206).
3 Lutz, Skirbekk. How would tempo policies work exploring the effect of school reforms on period fertilty in 
Europe; Billari, Philipov. Izobraževanje in prehod k materinstvu: primerjalna analiza zahodne Evrope (orig. 
Education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western Europe)
4 Sporočilo Komisije z dne 12. oktobra 2006 z naslovom "Prva etapa posvetovanja evropskih socialnih 
partnerjev o uskladitvi poklicnega, zasebnega in družinskega življenja" (SEC(2006)1245),
5 Poročilo EUROSTUDENT 2005 "Družbeni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi".
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Tako v več državah študenti prevzamejo družinske obveznosti vzporedno z opravljanjem 
študija, ali pa se odločijo, da bodo osnovali družino pred koncem študija. Na Švedskem ima 
41 % žensk prvega otroka pred koncem študija, na Finskem 31 % in na Norveškem 30 %. 
Delež študentov staršev je opazen v številnih evropskih državah kot je Irska, kjer je študentov 
z otroki 11, 3 %, v Avstriji 10,8 %, v Latviji 10,7 % in na Finskem 8 %.

Z izjemo nekaj nordijskih držav, kjer je na voljo vrsta socialnih in ekonomskih ukrepov 
v korist študentov staršev, se v večini evropskih držav študenti z družinskimi 
obveznostmi na univerzah in v vsakodnevnem življenju soočajo z občutnimi težavami. 
Dejansko imajo posebne potrebe zlasti pri stanovanjih, otroškem varstvu, 
prilagodljivosti poteka predavanj itd. Vseeno se te potrebe v izobraževalnem in 
socialnem sistemu na splošno ne upoštevajo ali se upoštevajo premalo, kar recimo 
dokazuje pomanjkanje statističnih podatkov o pogojih življenja teh študentov.

Neupoštevanje posebnega položaja študentov z družinskimi obveznostmi je torej lahko 
vzrok za diskriminacijo pri dostopu do izobraževanje na vseh stopnjah ter do 
vseživljenjskega učenja. Kar zadeva mobilnosti so ogromne razlike pri obravnavi, ki jih 
je zaznati v različnih državah, pravzaprav še dodatna ovira pri uresničevanju 
izobraževalnih in poklicnih načrtov.

Izpostavljene so predvsem ženske, saj večinoma one prevzamejo skrb za družino, tudi v času 
študija. Tako naj bi bilo, spet po podatkih poročila EUROSTUDENT, v Latviji 13,8 %  
študentk z otrokom v primerjavi s 5,3 % študentov, na Irskem je to razmerje 12,1 % proti 10,4 
%, v Avstriji pa 11,5 % proti 10,1 %.

Ker nimajo ustrezne podpore, je za mlade ženske v primerjavi z moškimi bolj verjetno, da ne 
bodo začele študija, ga opustile pred koncem ali nikdar več nadaljevale, kar neizogibno 
pripelje do neenakosti med moškimi in ženskami na poklicni ravni in do izgube njihovega 
potenciala.

Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja ugotovitev Komisije iz nedavnega sporočila o uskladitvi poklicnega, 
zasebnega in družinskega življenja, da mora politika za takšno usklajevanje upoštevati mlade 
ženske in moške, ki so še v sistemu visokošolskega izobraževanja, vendar obžaluje, da o tem 
ni konkretnih predlogov. 

V luči demografskih izzivov in zavezanosti držav, da bodo ustvarile otrokom in mladim bolj 
naklonjeno družbo, poročevalec želi izpostaviti potrebo po sprejetju javne politike, ki bo 
mladim omogočila več podpore, da bi lahko vzporedno uresničevali svoje izobraževalne 
in družinske načrte, ne da bi eno od teh področij prevladalo na račun drugega. 

V ta namen poročevalec predlaga, da se pričakovanja in potrebe mladih moških in žensk, ki 
vzporedno s študijem ali usposabljanjem prevzamejo družinske obveznosti, bolj upošteva v 
izobraževalnih in socialnih sistemih.

Med ukrepi, načrtovanimi v ta namen, poročevalec priporoča, da države članice mladim dajo 
na razpolago posebne oblike socialnih pomoči, prilagojene njihovim potrebam, katerih 
prejemanje ne bo ogroženo ali katerih znesek ne bo zmanjšan zaradi izvajanja poklicne 
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dejavnosti hkrati s študijem.

Glede na materialne težave, s katerimi se soočajo ti študenti in študentke, poročevalec tudi 
predlaga, naj ustanove za visokošolsko izobraževanje ali poklicno usposabljanje upoštevajo 
njihove finančne težave pri izračunu šolnine ter naj jim posojilodajalci olajšajo 
odobritev kreditov.

Poročevalec prav tako poziva države članice, naj ob sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in 
ustanovami za visokošolsko izobraževanje ali poklicno usposabljanje povečajo ponudbo 
poceni stanovanj, prilagojenih potrebam študentov (tako parom kot staršem samohranilcem), 
ki vzdržujejo otroke, ter omogočijo zadostne storitve otroškega varstva po sprejemljivi 
ceni.

Da bi olajšali usklajevanje časa študija z družinskim življenjem, poročevalec tudi vzpodbuja 
države članice in ustanove za visokošolsko ali poklicno izobraževanje, naj ponudijo 
prilagodljivejšo organizacijo poteka študija (npr.  s skrajšanim časom), naj bolje 
uporabijo tehnike učenja na podlagi novih tehnologij in naj le-te dajo na razpolago vsem 
študentom, še zlasti tistim z družinskimi obveznostmi.

Na koncu poročevalec poziva ustanove za visokošolsko in strokovno izobraževanje, naj svoje 
učno osebje in ostale zaposlene osvestijo o posebnih potrebah teh študentov in študentk
ter naj, če je potrebno, zanje vzpostavijo službe za pomoč in svetovanje, da bi jim olajšali 
pričetek, nadaljevanje ali vrnitev k študiju v teh ustanovah.

Čeprav sta družinska politika in izobraževanje v nacionalnih pristojnostih, poročevalec 
priporoča izmenjavo dobrih praks na področju podpore študentom in študentkam z 
družinskimi obveznostmi v okviru odprte metode usklajevanja ter upoštevanje 
inovativnih pristopov, sprejetih v nekaterih evropskih državah.


