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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että kulttuurinen monimuotoisuus ja ajatusten vapaa liikkuvuus luovat ympäristön, 
joka edistää uusia ajattelutapoja, identiteettien kirjoa ja sukupuolten tasa-arvoa,

B. katsoo, että sukupuolten tasa-arvo sisältyy Euroopan unionin perusarvoihin ja leviää 
kulttuurin avulla ja että tämä arvojen leviäminen edistää Euroopan yhdentymistä,

C. katsoo, että kulttuurialalla ei ole vielä läheskään saavutettu sukupuolten todellista tasa-
arvoa,

D. panee merkille, että kulttuurialalla naisia on johtavissa asemissa ensisijaisesti pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä tai naisten itsensä perustamissa yrityksissä,

E. ottaa huomioon, että naisten osallistuminen tietoliikenteen, internetin, median ja sähköisen 
kaupankäynnin aloilla sekä ohjelmistoalalla, jotka ovat kulttuurialaa kannattavia pylväitä, 
on erittäin vähäistä (30 prosenttia), ja ainoastaan 20 prosenttia kyseisten alojen uusista 
yrityksistä on naisten perustamia,

F. katsoo, että vaikka kulttuurialan työmarkkinoilla on nykyään yhä enemmän naisia, 
suurissa organisaatioissa he ovat edelleen pääasiassa keskijohdon ja vähempiarvoisissa 
asemissa,

G. ottaa huomioon aseman, joka naisjärjestöillä voisi olla kulttuurialalla ja naisjärjestöjen
vaikutuksen naisten aseman parantamisessa kaikilla elämän aloilla,

1. palauttaa mieleen, että kulttuurialan pk-yrityksissä, joissa naiset ovat paremmin 
edustettuina, naisten ja miesten tasapainoinen edustus ja keskinäinen yhteistyö luovat 
ympäristön, joka edistää myönteistä luovuutta ja erilaisten ajatusten kirjoa;

2. kannustaa jäsenvaltioita sisällyttämään yrittäjäopintoja kansallisiin keski- ja korkea-asteen 
opinto-ohjelmiin erityisesti humanistisilla aloilla sekä taiteen ja kulttuurin aloilla;

3. kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan kaikenlaisen syrjinnän, joka estää naisten pääsyn 
kulttuurialan koulutukseen ja ammatteihin, ja kannustaa niitä parantamaan naisten 
tekemän taiteen tunnustamista ja laajempaa levitystä, edistämään naisten osallisuutta 
kulttuuri-instituutioissa ja kansainvälisessä kulttuurivaihdossa ja helpottamaan 
naisyrittäjien mahdollisuuksia saada yrittäjäohjelmien rahoitusta, lainoja ja muita 
pankkipalveluja, koska naisilla voi olla todellista vaikutusta kulttuurialalla vallitsevien
ikiaikaisten sukupuolistereotypioiden kitkemiseksi;

4. kannustaa jäsenvaltioita helpottamaan naisten pääsyä kulttuurialan johtotehtäviin, koska 
alan arvostetuimmat virat ovat edelleenkin pääasiassa miesten hallussa;



PE 388.664v02-00 4/5 AD\676900FI.doc

FI

5. panee merkille, että Euroopan audiovisuaalialaa tukevassa Media 2007-ohjelmassa ei ole 
suunniteltu mitään erityistoimia naisten osallistumisen tukemiseksi, ja kehottaa komissiota 
huomioimaan tämän seikan tulevissa ohjelmissa;

6. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään toimenpiteitä, joilla tuetaan naisten 
luovaa toimintaa kulttuurialalla, jotta voidaan tehostaa naisartistien tunnetuksi tekemistä 
ja tunnustamista kulttuurituotannossa (elokuva, musiikki, teatteri, kuvataide jne.);

7. pitää myönteisenä hiljattain (2007) luotua Euroopan elokuvapalkintoa (Prix LUX), koska 
sillä voidaan vahvistaa kulttuuripolitiikkaa, edistää kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta, ylläpitää kulttuuriperinteitä ja tukea kulttuurivaihtoa; kehottaa 
huomioimaan palkinnon yhteydessä erityisesti naisten osallistumisen ja luovuuden
tunnustuksena heidän panoksestaan eurooppalaisen elokuvataiteen kehittämisessä ja 
edistämisessä;

8. suosittelee, että jäsenvaltiot asettavat tavoitteekseen naisten määrän lisäämisen kaikilla 
kulttuurialan päätöksentekopaikoilla ja että ne valvovat tämän tavoitteen saavuttamista;

9. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota naisten palkkatasoon 
kulttuurialalla pyrkien siihen, että palkkajärjestelmät eivät johda sukupuolisidonnaiseen 
palkkasyrjintään;

10. suosittelee, että jäsenvaltiot antavat enemmän tukea ja tunnustusta sekä taloudellista apua
kulttuurialan naisjärjestöille, jotka pyrkivät toiminnallaan lopettamaan naisiin 
kulttuurialalla kohdistuvan syrjinnän;

11. korostaa merkittävää roolia, joka kulttuurialalla on sukupuolistereotypioiden torjunnassa, 
sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ja ajattelutapojen muuttamisessa; kehottaa
jäsenvaltioita kannustamaan ja tukemaan kaikkia aloitteita, joita kulttuurialalla tehdään 
tässä tarkoituksessa.
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