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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier 
för unga kvinnor i EU
(2006/2276(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av artikel 2, artikel 3.2 och artikel 141 i EG-fördraget,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från 
20001, särskilt artiklarna 9 och 14 i denna, om rätten att bilda familj och rätten till 
utbildning, 

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser i Köpenhamn den 21–22 juni 1993, 
Lissabon den 23–24 mars 2000, Stockholm den 23–24 mars 2001, Barcelona 
den 15-16 mars 2002, Bryssel den 20–21 mars 2003, Bryssel den 25–26 mars 2004, 
Bryssel den 22–23 mars 2005 och den 23–24 mars 2006 om Lissabonstrategin för 
sysselsättning och tillväxt, 

– med beaktande av de europeiska utbildningsministrarnas gemensamma deklaration 
den 19 juni 1999 i Bologna,

– med beaktande av Europeiska ungdomspakten som antogs av Europeiska rådet i Bryssel 
den 22–23 mars 2005,

– med beaktande av rådets och kommissionens gemensamma förklaring av 
den 14 mars 2007 om barntillsyn,

– med beaktande av kommissions meddelande av den 30 mars 2005, ”Europeiska unionens 
ungdomspolitik – Ta tillvara ungdomarnas intressen i Europa – genomförande av 
Europeiska ungdomspakten och främjande av ett aktivt medborgarskap” 
(KOM(2005)0206), där det anges att ungdomar måste få tillgång till utbildning av hög 
kvalitet jämte bättre möjligheter att förena familjeliv och yrkesliv, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 januari 2003, ”Effektiva 
utbildningsinvesteringar: en nödvändighet för EU” (KOM(2002)0779),

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

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 april 2005, ”Att mobilisera 
Europas intellektuella resurser: skapa möjligheter för universiteten att lämna sitt fulla 
bidrag till Lissabonstrategin” (KOM(2005)0152),

  
1 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 juni 2005, ”Icke-diskriminering 
och lika möjligheter för alla – en ramstrategi” (KOM(2005)0224),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut 1672/2006/EG av 
den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och 
social solidaritet – Progress1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 mars 2006, ”En färdplan för 
jämställdhet 2006–2010” (KOM(2006)0092),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 mars 2005, grönboken 
”Befolkningsförändringar och nya solidariska band mellan generationerna” 
(KOM(2005)0094),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 oktober 2006, ”Europas 
demografiska framtid – En utmaning som öppnar möjligheter” (KOM(2006)0571),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 oktober 2006 om första fasen av 
samrådet med arbetsmarknadens parter om möjligheterna att förena arbete och familj 
(SEK(2006)1245),

– med beaktande av rådets rekommendation 92/241/EEG av den 31 mars 1992 om 
barntillsyn2 där det anges att föräldrar som utbildar sig för att komma ut på 
arbetsmarknaden bör få tillgång till dessa tjänster,

– med beaktande av sina resolutioner av den 9 mars 2004 om möjligheterna att förena 
yrkesliv med familje- och privatliv3, av den 9 mars 2005 om halvtidsöversynen av 
Lissabonstrategin4, av den 26 januari 2006 om Lissabonstrategins framtid sedd ur ett 
jämställdhetsperspektiv5 och av den 1 februari 2007 om diskriminering av unga kvinnor 
och flickor när det gäller utbildning6, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-…/2007), och av följande skäl.

A. Ansvaret och behörigheten för utbildnings- och familjefrågor ligger på nationell nivå.

B. Utbildning är en grundläggande rättighet för alla och är nödvändig för den personliga 
utvecklingen och möjligheten att delta i det ekonomiska livet och samhällslivet. 

  
1 EUT L 315, 15.11.2006, s. 1.
2 EGT L 123, 8.5.1992, s. 16. [Ej översatt till svenska.]
3 EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
4 EUT C 320, 15.12.2005, s. 164. 
5 EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 323.
6 Texter antagna denna dag, P6_TA(2007)0021.
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C. Tillgången till utbildning av hög kvalitet är nödvändig för ungdomar, kvinnor och män 
såväl som för att tillhandahålla den kompetens som EU behöver, både för att stimulera 
sysselsättningen och tillväxten och för att skapa solidaritet mellan generationerna och 
trygga befolkningens återväxt. 

D. Bättre möjligheter att förena familjeliv och studier på alla nivåer skulle göra det möjligt 
att utnyttja ungdomars potential fullt ut, särskilt unga kvinnors potential, och bidra till 
kunskapssamhället, ekonomins konkurrenskraft, den sociala sammanhållningen och 
förnyelsen av det europeiska samhället – mål som fastställs i den reviderade 
Lissabonstrategin.

E. EU:s framtid beror på dess förmåga att främja samhällen som välkomnar barn och 
ungdomar, och önskan att bilda familj får inte stå i motsats till valet att utbilda sig och 
skaffa ett yrke eller utgöra ett hinder för utbildning eller karriär.

F. Längre studietider1, bristande motivation till att skapa ett eget hem, senare frigörelse och 
större svårigheter att komma in i samhällslivet kan leda till att ungdomar beslutar sig för 
att vänta med att bilda familj.

G. Möjligheter till livslångt lärande och längre studietider innebär att genomsnittsåldern för 
kvinnor och män som studerar eller går andra utbildningar ökar2.

H. Den allt högre förväntade livslängden påverkar förhållandena mellan generationerna och i 
familjerna, och ökar antalet personer i beroendeställning.

I. I det tidigare nämnda meddelandet från kommissionen om möjligheterna att förena arbete 
och familj erkänns att familjepolitiken även bör omfatta unga kvinnor och män som ännu 
befinner sig i systemet för högre utbildning. 

J. Materiella svårigheter innebär ofta att det är svårt att få tillgång till och att bedriva studier, 
och dessa svårigheter är särskilt stora för unga kvinnor och män som parallellt med sina 
studier tar på sig ett familjeansvar och kanske även ett arbetsansvar3.

K. Även om medlemsstaterna inte har befogenheter att påverka det individuella valet att 
skaffa barn eller ej, bör medlemsstaterna skapa en social och ekonomisk miljö som är 
gynnsam för unga föräldrar.

L. Statistiken visar att EU-medborgarna inte har så många barn som de skulle vilja1.

  
1 Francesco C. Billari, Dimiter Philipov, ”Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of 
Western Europe”, European Demographic Research Papers, 2005. [Ej översatt till svenska.]
2 Enligt rapporten Eurostudent 2005, ”Social and Economic Conditions of student life in Europe” [ej översatt till 
svenska], är studenternas genomsnittliga ålder 28 år i Förenade kungariket, 25,3 år i Österrike, 24,6 år i Finland, 
24,2 år i Nederländerna och 24,1 år i Irland.
3 Rapporten Eurostudent 2005, ”Social and Economic Conditions of student life in Europe” [ej översatt till 
svenska]: 91 procent av samtliga studenter i Nederländerna arbetar, 69 procent i Irland, 67 procent i Österrike, 
66 procent i Tyskland och 65 procent i Finland.
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M. Det är kvinnorna som i störst utsträckning tar hand om personer i beroendeställning2 och 
som i störst utsträckning riskerar att inte påbörja studier, att avbryta dem i förtid eller att 
aldrig återuppta dem – vilket ofrånkomligen leder till en faktisk diskriminering i 
tillgången till och genomförandet av studier och livslångt lärande samt till ojämlikhet 
mellan kvinnor och män i arbetslivet.

N. I de flesta länder innebär det faktum att man har ett arbete under studietiden att man inte 
är berättigad till socialbidrag, eller att bidragsbeloppet minskas, och statusen som student 
– särskilt när det finns en person i beroendeställning – gör det betydligt svårare att få lån 
eller kredit på banken.

O. Familjeansvaret medför särskilda behov inom ett antal områden, särskilt i fråga om 
bostad, barntillsyn och flexibilitet i utbildningen. 

P. Studenter med familjeansvar behandlas olika i olika länder och i olika 
utbildningsinstitutioner, vilket kan vara ett hinder för studenternas rörlighet och därmed 
för deras möjlighet att förverkliga sina mål i fråga om utbildning och karriär. 
Utbildningssystemen och kriterierna för studiebidrag tar olika hög grad av hänsyn till 
deras behov. 

1. Europaparlamentet påminner om att följande rekommendationer gäller ungdomar, särskilt 
unga kvinnor, som har eller vill bilda familj under studie- eller utbildningstiden.

2. Europaparlamentet påminner om att i enlighet med slutsatserna i grönboken om 
befolkningsförändringarna beror de alltför låga födelsetalen i EU bland annat på att livets 
olika skeden inträder allt senare (studier, arbete, familj).

3. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i sitt ovannämnda meddelande om 
möjligheterna att förena arbete och familj erkänner att politiken för att åstadkomma detta 
också måste gälla unga kvinnor och män som fortfarande befinner sig inom systemet för 
högre utbildning, men beklagar samtidigt att det saknas konkreta förslag i detta avseende.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inom ramen för sitt 
åtagande att främja ett mer barn- och ungdomsvänligt samhälle driva en politik som gör 
det lättare att förena studier och familj, så att unga män och kvinnor kan skaffa så många 
barn som de vill ha och ändå i största möjliga utsträckning bidra till tillväxten och 
konkurrenskraften i EU.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i högre grad erkänna den situation som 
unga personer, särskilt unga kvinnor, med familjeansvar befinner sig i under studie- eller 
utbildningstiden, framför allt genom att ge dem tillgång till särskilt socialt stöd som är 

    
1 Kommissionens meddelande av den 16 mars 2005, Grönbok ”Befolkningsförändringar och nya solidariska 
band mellan generationerna” (KOM(2005)0094).
2 Rapporten Eurostudent 2005, ”Social and Economic Conditions of student life in Europe” [ej översatt till 
svenska]: 13,8 procent kvinnliga studenter med ett barn i Lettland jämfört med 5,3 procent manliga studenter, 
12,1 procent jämfört med 10,4 procent i Irland, 11,5 procent jämfört med 10,1 procent i Österrike.
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anpassat till deras behov och som inte beror på om personen i fråga har ett arbete vid sidan 
av studierna eller ej.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att ”studentförsäkringar” 
utvidgas till att även omfatta personer som studenten har ansvar för. 

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kreditinstituten att göra det lättare att 
bevilja lån med fördelaktiga villkor för unga kvinnor och män som kombinerar 
familjeansvar med en studie- eller utbildningsperiod.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samarbete med de lokala 
myndigheterna och institutionerna för högre utbildning eller yrkesutbildning att vidta de 
åtgärder som krävs för att studenter som är föräldrar skall få tillgång till lämpliga bostäder 
och barntillsyn på samma villkor som arbetande föräldrar. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att till fullo utnyttja de möjligheter som bjuds genom 
gemenskapsfonderna, särskilt Europeiska socialfonden, inom detta område.

9. Europaparlamentet uppmanar institutionerna för högre utbildning eller yrkesutbildning att 
införa barntillsyn i sin organisation och uppmanar medlemsstaterna att stödja denna typ av 
initiativ.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillsammans med institutionerna för 
högre utbildning eller yrkesutbildning föreslå en mer flexibel studieorganisation, till 
exempel genom ett ökat utbud av distansutbildningar och möjlighet till deltidsstudier. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och institutionerna för högre utbildning 
eller yrkesutbildning att i större omfattning använda flexibla utbildningsmetoder med 
hjälp av ny teknik och att erbjuda dessa till alla unga under studie- eller utbildningstiden, 
och särskilt till de unga som har familjeansvar.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och institutionerna för högre utbildning 
och yrkesutbildning att ta särskild hänsyn till behoven hos gravida studenter och 
spädbarnsmödrar, för att göra det lättare för dem att fortsätta eller återuppta sina studier.

13. Europaparlamentet uppmanar institutionerna för högre utbildning eller yrkesutbildning att 
informera sina lärare om de särskilda behoven hos dessa studenter och vid behov införa 
stöd- och rådgivningstjänster för att göra det lättare för dessa studenter att påbörja, 
fortsätta eller återuppta sina studier vid en högre utbildning eller yrkesutbildning.

14. Europaparlamentet uppmanar institutionerna för högre utbildning eller yrkesutbildning att 
ta hänsyn till den ekonomiska situationen för unga – kvinnor och män – med 
familjeansvar, vid beräkningen av skolavgifter och uppmanar institutionerna att ge dessa 
ungdomar ett lämpligt stöd. 

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att inom 
ramen för det livslånga lärandet bland annat ge möjlighet till föräldraledighet och 
flexiblare arbetsvillkor, särskilt med hjälp av ny teknik.
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16. Europaparlamentet påminner om att det är fler unga kvinnor än män som tar ansvar för 
personer i beroendeställning, vilket leder till en diskriminering mellan kvinnor och män i 
utbildningar och i yrkeslivet. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att gynna 
familjer och att främja pappans roll och en bättre ansvarsfördelning i familjen under 
studietiden eftersom detta är en viktig faktor för lika möjligheter för kvinnor och män.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, rådet och kommissionen att genom den 
öppna samordningsmetoden och utbildningsministrarnas möten utbyta bästa metoder för 
att stödja studenter med familjeansvar och att ta hänsyn till innovativa bestämmelser inom 
detta område, som har införts i vissa EU-länder.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta hänsyn till den 
särskilda situationen för studenter som har familjeansvar när de utformar och genomför 
gemenskapsprogram och nationella program för utbildningen, och att de uppmärksammar 
vikten av att dessa program omfattar övergripande åtgärder som gör det lättare att förena 
studier och familj. 

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utvärdera sin nationella situation för att 
avgöra om en reform av deras utbildningssystem för att öka flexibiliteten och förvalta 
studietiden bättre skulle kunna skynda på ungas frigörelse och deras inträde i 
samhällslivet, samt göra det lättare för dem att förverkliga sin önskan om att bilda familj.

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

Enligt de mål som fastställdes av Europeiska rådet i Lissabon 2000 skall EU fram till 2010 bli 
världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet 
till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social 
sammanhållning. 
Denna strategi utformades för att göra det möjlighet för EU att återskapa full sysselsättning 
och förstärka sammanhållningen fram till 2010. Rådet ansåg också att det övergripande målet 
för dessa åtgärder var att öka den totala sysselsättningsgraden i EU till 70 procent och 
sysselsättningsgraden för kvinnor till över 60 procent fram till 20101.

Stats- och regeringscheferna erkände vid Europeiska rådets möten i Stockholm2 och 
Barcelona3 att EU:s framtida ekonomi och samhälle är beroende av EU-medborgarna, särskilt 
de unga generationerna och deras utbildningsnivå. I det avseendet bör alla unga, kvinnor och 
män, få tillgång till utbildning av hög kvalitet, anpassad till marknadens nya krav, och de bör 
få möjlighet att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper så att de kan komma in i och utvecklas 
på ett hållbart sätt i arbetslivet. 

Utbildningsnivån är en avgörande faktor för tillväxten och innovationsförmågan i ett 
samhälle. Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) uppskattar att en 
förlängning av den genomsnittliga utbildningsnivån med ett år medför en ökning av tillväxten 
med ungefär 5 procent på kort sikt och med ytterligare 2,5 procent på lång sikt4.

Utbildning skapar ekonomiska och sociala fördelar genom att den personliga och sociala 
kompetensen utvecklas samtidigt med det yrkesmässiga kunnandet. Investeringar i mänskliga 
resurser är alltså ett avgörande instrument för att förstärka integrationen i samhället. En studie 
från OECD visar att i vissa av de länder där den genomsnittliga utbildningsnivån är högre 
hittar man också de minsta ojämlikheterna mellan individer5. 

Utbildningsnivån påverkar tveklöst även sysselsättningen eftersom arbetslösheten minskar i 
takt med att utbildningsnivån ökar6, vilket minskar de sociala kostnaderna i motsvarande grad. 
Det är också uppenbart att sysselsättningsgraden stiger med utbildningsgraden: Om man 
betraktar sysselsättningsgraden för hela befolkningen mellan 25 och 64 år, är 
sysselsättningsgraden för personer med högskoleexamen högre (84 procent år 2001, det vill 

  
1 Europeiska rådet i Lissabon, mars 2000.
2 Europeiska rådet i Stockholm den 23–24 mars 2001.
3 Europeiska rådet i Barcelona den 15–16 mars 2002.
4 De la Fuente och Ciccone, Human capital in a global and knowledge-based economy (”Det mänskliga kapitalet 
i en kunskapsbaserad ekonomi” [ej översatt till svenska]), slutrapport för GD Sysselsättning, socialpolitik och 
lika möjligheter, Europeiska kommissionen, maj 2002.
5 Programme for International Student Assessment., OECD 2002.
6 Arbetslösheten bland personer med högskoleexamen låg år 2001 på 3,9 procent, det vill säga den var tre gånger 
så låg som arbetslösheten för personer med lägre utbildning.
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säga nästan 15 procentenheter över genomsnittet för alla utbildningsnivåer sammantaget, och 
nästan 30 procentenheter högre än för personer med endast grundskoleutbildning)1. 

Även om det av det ovan anförda framgår att det är nödvändigt att investera i den 
mänskliga resurs som unga utgör, för att göra det möjligt för dem att fullt ut bidra till 
att bevara ekonomin och samhället i EU, får vi inte förbise den potential som dessa 
ungdomar har för att förnya befolkningen i våra samhällen. 

Precis som kommissionen konstaterade i sin grönbok om befolkningsförändringarna2 och som 
rådet konstaterat i sin europeiska ungdomspakt3, är det hög tid att skapa ett samhälle som 
välkomnar barn och unga genom bättre yrkesutbildning och arbetskvalitet, såväl som att skapa 
en miljö som gör det lättare för dem att integrera sig i samhället och förverkliga sin önskan att 
bilda familj.

All statistik visar att EU-medborgarna, och särskilt de högutbildade, inte har så många barn 
som de skulle vilja. Förverkligandet av önskan att bilda familj påverkas av sociala och 
ekonomiska faktorer som innebär att de olika skeendena i livet inträffar allt senare: 
studietiden förlängs, frigörelsen sker senare, perioder av anpassning till arbetslivet och 
försämrad tillgång till ett aktivt samhällsliv bidrar till att unga skjuter upp beslutet att bilda 
familj. 

Dessutom visar flera studier nyligen4 av fertiliteten i Europa att de barn som man skaffar 
senare i livet inte räcker för att kompensera för de barn som människor inte skaffade när de 
var yngre. Dessutom visar dessa studier att beslutet att bilda familj i högre ålder även skapar 
kostnader för den allmänna sjukvården, eftersom de medicinska riskerna är högre för både 
mor och barn. Dessutom kan biologiska faktorer i samband med kvinnans ålder hindra 
personer från att skaffa så många barn som de skulle vilja. 

Även om det är sant att medlemsstaterna inte bör lägga sig i individens val att skaffa 
barn eller inte, bör staterna skapa alla förutsättningar för att EU-medborgarna skall 
kunna skaffa så många barn som de vill ha. 
Ett sätt att uppnå det målet skulle kunna vara att skapa sociala, ekonomiska och 
utbildningsmässiga förutsättningar för ungdomar i EU att förverkliga sin önskan att 
bilda familj i ett tidigare skede i sina liv, utan att detta får negativa konsekvenser för 
deras möjligheter att utbilda sig eller göra karriär. 

I sitt meddelande nyligen om möjligheten att förena arbete och familj5 tycks 
Europeiska kommissionen erkänna att denna synpunkt är välgrundad, eftersom 

  
1 Ibidem.
2 Kommissionens meddelande av den 16 mars 2005 – Grönbok ”Befolkningsförändringar och nya solidariska 
band mellan generationerna” (KOM(2005)0094).
3 Kommissions meddelande av den 30 maj 2005 om EU:s ungdomspolitik – ”Ta tillvara ungdomarnas intressen i 
Europa – genomförande av Europeiska ungdomspakten och främjande av ett aktivt medborgarskap” 
(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 meddelande av den 12 oktober 2006 om första fasen av samrådet med arbetsmarknadens parter 
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kommissionen i den del som handlar om arbetets organisation anger att den offentliga 
familjepolitiken även bör omfatta unga kvinnor och män som bedriver högre studier.

Vid sidan av att ungdomars potential utnyttjas bättre understryks behovet av att göra det 
lättare att förena familj och studier också av att studietiden blir allt längre och de möjligheter 
som livslångt lärande ger bidrar till att studenternas genomsnittsålder ökar. Enligt statistiken i 
rapporten Eurostudent 2005, ”Social and Economic Conditions of student life in Europe”1, är 
studenternas genomsnittliga ålder 28 år i Förenade kungariket, 25,3 år i Österrike, 24,6 år i 
Finland, 24,2 år i Nederländerna och 24,1 år i Irland. 

I flera länder bildar studenter alltså familj samtidigt som de studerar, eller väljer att skaffa 
barn innan de är klara med sina studier. I Sverige får 41 procent av kvinnorna sitt första barn 
innan de är klara med sina studier, 31 procent i Finland och 30 procent i Norge. 
Andelen studenter som är föräldrar är för övrigt hög i flera europeiska länder, som Irland där 
11,3 procent av studenterna har barn, 10,8 procent i Österrike, 10,7 procent i Lettland och 
8 procent i Finland.

Tyvärr möts de studenter som har familjeansvar av stora svårigheter både på 
universitet och i vardagslivet i de flesta europeiska länder, utom i några nordiska länder 
som har en uppsättning sociala och ekonomiska åtgärder som är fördelaktiga för 
studenter som är föräldrar. Dessa studenter har särskilda behov, särskilt i fråga om 
bostad, barntillsyn, flexibel studietakt och så vidare. Ändå erkänns dessa behov i 
allmänhet inte i utbildningssystemen och de sociala systemen, vilket för övrigt framgår 
av bristen på statistik och uppgifter om dessa studenters livsvillkor.

Det faktum att den speciella situationen för studenter med familjeansvar inte beaktas 
riskerar också att orsaka diskriminering i tillgången till utbildning på alla nivåer och till 
livslångt lärande. De stora skillnader i behandlingen som konstateras i de olika 
medlemsstaterna är ytterligare ett hinder för att förverkliga utbildningsmål och därmed 
karriärmål, och även för rörligheten.

Kvinnor är särskilt sårbara eftersom det oftast är de som tar ansvar för familjen, även under 
studierna. Enligt rapporten Eurostudent uppgick andelen kvinnliga studenter med ett barn till 
13,8 procent i Lettland jämfört med 5,3 procent av de manliga studenterna, 12,1 procent 
kvinnliga studenter med ett barn jämfört med 10,4 procent manliga studenter i Irland, 
11,5 procent kvinnliga studenter med ett barn jämfört med 10,1 procent manliga studenter i 
Österrike.

I brist på lämpligt stöd är det alltså mer troligt att unga kvinnor inte påbörjar studier, hoppar 
av under kursens gång eller aldrig återupptar sina studier, vilket oundvikligen leder till 
ojämlikhet mellan kvinnor och män i yrkeslivet och en förlust av deras potential.

    
om möjligheterna att förena arbete och familj (SEK(2006)1245).
1 Rapporten Eurostudent 2005, ”Social and Economic Conditions of student life in Europe” [ej översatt till 
svenska].
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Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar att kommissionen i sitt meddelande om möjligheterna att förena 
arbete och familj erkänner att politiken för att åstadkomma detta också måste gälla unga 
kvinnor och män som fortfarande befinner sig inom systemet för högre utbildning, men 
beklagar samtidigt att det saknas konkreta förslag i detta avseende. 

När det gäller befolkningsförändringarna och staternas åtagande att skapa samhällen som är 
mer välkomnande för barn och ungdomar vill föredraganden lyfta fram behovet av att föra 
en offentlig politik som i första hand stöder ungdomar så att de kan bilda familj 
parallellt med att de förverkligar sina önskemål i fråga om utbildning, utan att dessa 
båda planer skall behöva ställas mot varandra.

Därför föreslår föredraganden att hänsyn i högre grad skall tas till förväntningarna och 
behoven hos de unga kvinnor och män som parallellt med sina studier eller sin utbildning 
bildar familj, både inom utbildningssystemen och inom de sociala systemen.

Bland de åtgärder som krävs uppmanas medlemsstaterna att ge dessa unga tillgång till socialt 
stöd som är särskilt anpassat till deras behov, där stödberättigande och stödbelopp inte 
ifrågasätts eller minskas på grund av att man arbetar vid sidan av sina studier.

Dessutom bör institutionerna för högre utbildning eller yrkesutbildning, med tanke på de 
materiella svårigheterna för dessa studenter, ta hänsyn till dessa studenters ekonomiska 
svårigheter vid beräkning av skolavgifter, och kreditinstitut bör göra det lättare för dem 
att få lån eller kredit. 

Dessutom uppmanas medlemsstaterna att tillsammans med de lokala myndigheterna och 
institutionerna för högre utbildning och yrkesutbildning dels förbättra tillgången till billiga 
bostäder som är anpassade till behoven hos studenter (par eller ensamstående) som har 
ansvar för barn, dels tillhandahålla tillräckligt utbyggd barntillsyn till rimliga priser.

För att underlätta kombinationen av studier och familj uppmanas medlemsstaterna och 
institutionerna för högre utbildning och yrkesutbildning dessutom att utforma en mer flexibel 
organisation av studietakten (t.ex. halvtid), att i högre grad använda utbildningsmetoder 
som bygger på ny teknik och ställa dessa till alla studenters förfogande, särskilt dem 
som har familjeansvar.

Slutligen uppmanas institutionerna för högre utbildning eller yrkesutbildning att informera 
sina lärare om de särskilda behoven hos dessa studenter och vid behov införa stöd- och 
rådgivningstjänster för att göra det lättare för dessa studenter att börja, fortsätta eller 
återuppta sina studier vid en högre utbildning eller yrkesutbildning.

Även om familje- och utbildningspolitiken omfattas av den nationella behörigheten 
rekommenderar föredraganden att det inom ramen för den öppna samordningsmetoden 
skall ske ett utbyte av goda metoder i fråga om stöd för studenter med familjeansvar,
samtidigt som hänsyn tas till de innovativa bestämmelser som har införts i vissa 
EU-länder.
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