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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at den kulturelle diversitet og idéernes frie bevægelighed viser sig i 
egenarten, identiteternes mangfoldighed og ligestillingen mellem mænd og kvinder,

B. der henviser til, at ligestillingen mellem mænd og kvinder er en af Den Europæiske 
Unions kerneværdier, som videreføres gennem kulturen, og at denne videreførelse af 
værdier fremmer den europæiske integration,

C. der henviser til, at ligelig kønsfordeling langt fra er en realitet i kulturindustrisektoren,

D. der henviser til, at kvinderne i kulturindustrien bestrider ansvarsfulde stillinger i små og 
mellemstore virksomheder hovedsagligt, eller hvis de har egen virksomhed,

E. der henviser til, at kvinders deltagelse inden for sektoren for telekommunikation, 
internettet, medier, e-handel og software, som er en grundlæggende sektor inden for 
kulturindustrien, er ekstremt lav (30 %), og at kun 20 % af de nye virksomheder i denne 
sektor oprettes af kvinder,

F. der henviser til, at selvom et stigende antal kvinder i dag ansættes inden for 
kulturindustrisektoren, udøver de i de store virksomheder stadigvæk overvejende mindre 
betydningsfulde funktioner,

G. der henviser til den rolle, som kvindeorganisationerne kan spille i kulturindustrien, og til 
disses indflydelse på forbedringen af kvinders situation på alle livets områder,

1. minder om, at den ligelige fordeling og samarbejdet mellem mænd og kvinder i de små 
og mellemstore virksomheder i kultursektoren, hvor kvinderne er bedst repræsenteret, gør 
det muligt at skabe en berigende kreativitet og forskelligartede idéer;

2. opfordrer medlemsstaterne til at medtage iværksætterstudier i de nationale 
uddannelsesprogrammer på gymnasialt niveau og på de videregående uddannelser, 
særligt inden for humaniora, kunst og kultur;

3. anbefaler medlemsstaterne at fjerne alle former for diskrimination, som hindrer kvinders 
adgang til uddannelse og i at følge en karriere inden for kulturindustrien, og tilskynder 
dem til at forbedre kendskabet til og udbredelsen af kvinders kunstneriske frembringelser, 
fremme kvinders deltagelse i kulturelle institutioner og kulturudveksling på internationalt 
plan samt gøre det lettere for kvindelige iværksættere at få adgang til 
finansieringsfaciliteter og iværksætterprogrammer samt til lån og andre bankydelser, idet 
kvinder kan have en reel indflydelse, når det gælder om at udrydde kønsrelaterede 
stereotyper i kultursektoren;

4. opfordrer medlemsstaterne til at lette kvinders adgang til ledende stillinger inden for 
kulturindustrisektoren, da de mest fremtrædende stillinger inden for denne sektor stadig i 
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overvejende grad er besat af mænd;

5. bemærker, at programmet til støtte for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007) 
ikke indeholder specifikke foranstaltninger til støtte for kvinders deltagelse; opfordrer 
Kommissionen til at tage hensyn til denne faktor i fremtidige programmer;

6. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme 
foranstaltninger, der støtter kvinders kreative aktiviteter i kulturindustrien med henblik på 
at styrke kvindelige kunstneres profil og anerkendelse i kulturelle produktioner (film, 
musik, teater, kunst osv.);

7. glæder sig over den nylige oprettelse (2007) af Europa-Parlamentets årlige filmpris (Prix 
Lux) som et middel til at styrke kulturpolitikken, fremme den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed, bevare de kulturelle traditioner og støtte udvekslinger; opfordrer til, at 
der ved uddelingen af denne pris tages særligt hensyn til kvinders deltagelse og kreativitet 
som en påskønnelse af deres bidrag til europæisk films udvikling og fremgang;

8. anbefaler, at medlemsstaterne sætter sig selv det mål at øge antallet af kvinder i alle 
stillinger i kultursektoren, der indebærer beslutningstagning, og at gennemførelsen af 
dette mål overvåges;

9. opfordrer medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på kvinders indkomstniveau 
i kulturindustrien med henblik på at sikre, at lønsystemerne ikke resulterer i en 
kønsrelateret løndiskrimination;

10. anbefaler, at medlemsstaterne yder større opbakning og anerkendelse samt økonomisk 
støtte til kvindeorganisationer i kulturindustrien i forbindelse med aktiviteter, der har til 
formål at stoppe diskriminationen mod kvinder i kultursektoren;

11. understreger den vigtige rolle, som kulturindustrierne spiller i bekæmpelsen af 
kønsstereotyper ved at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder og ændre 
mentaliteten; anmoder medlemsstaterne om at opfordre kulturindustrierne til at overføre 
disse idéer gennem de initiativer, de tager.
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