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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā kultūras daudzveidība un brīva ideju aprite savdabīgi aptver identitāšu daudzveidību, 
kā arī vīriešu un sieviešu vienlīdzību,

B. tā kā vīriešu un sieviešu vienlīdzība ir būtiska Eiropas Savienības pamatvērtība, kura tiek 
nodota ar kultūras starpniecību, un tā kā šī vērtību nodošana veicina Eiropas integrāciju,

C. tā kā kultūras industrijas jomā sieviešu un vīriešu līdzsvars ne tuvu vēl nav sasniegts,

D. tā kā kultūras industrijas jomā sievietes ieņem atbildīgus amatus tikai mazos un vidējos 
uzņēmumos (MVU) vai tad, ja viņas pašas dibina uzņēmumu,

E. tā kā kultūras industrijas galvenajās jomās, ko veido telekomunikācijas, internets, 
plašsaziņas līdzekļi, elektroniskā tirdzniecība un programmatūras, sieviešu dalība ir ļoti 
vāja (30 %), tā kā tikai 20 % jauno uzņēmumu šajā nozarē ir dibinājušas sievietes;

F. tā kā, neskatoties uz to, ka arvien lielāks skaits sieviešu piekļūst darba tirgum kultūras 
industriju jomā, lielās struktūrās viņas pagaidām ieņem tikai vidēji svarīgus un mazāk 
svarīgus amatus,

G. tā kā sieviešu organizācijām kultūras industrijā varētu būt svarīga loma, kā arī tās varētu 
sniegt svarīgu ieguldījumu darbības uzlabošanai visās nozarēs,

1. atgādina, ka tajos MVU, kas darbojas kultūras jomā un kuros sievietes ir labāk 
pārstāvētas, vīriešu un sieviešu līdzsvars un sadarbība dod iespēju veidoties bagātinošai 
kreativitātei un ideju daudzveidībai; 

2. mudina dalībvalstis ieviest savās vidējās un augstākās izglītības programmās apmācību 
uzņēmējdarbības gara attīstībā, īpaši nozarēs, kas saistītas ar humānismu, mākslu un 
kultūru;

3. aicina dalībvalstis izskaust visa veida diskrimināciju, kas traucē sievietēm piekļūt 
apmācībai un turpināt karjeru kultūras industriju jomā, kā arī mudina dalībvalstis uzlabot 
sieviešu mākslas darbu pazīstamību un izplatīšanu, veicināt sieviešu līdzdalību kultūras 
institūcijās un starptautiskajā apmaiņā, kā arī atvieglot sieviešu - uzņēmumu vadītāju 
piekļuvi uzņēmējdarbības finansējuma programmām, kredītiem un citiem banku 
pakalpojumiem, uzskatot, ka viņas var de facto veicināt to dzimumu stereotipu izzušanu, 
kas joprojām pastāv kultūras jomā;

4. mudina dalībvalstis atvieglot sieviešu piekļuvi vadošiem amatiem kultūras industrijas 
jomā, jo prestižākos amatus šajā jomā joprojām lielākoties ieņem vīrieši; 

5. atzīmē, ka Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmā (MEDIA 2007) nav paredzēta 
nekāda īpaša rīcība. lai veicinātu sieviešu līdzdalību, aicina Komisiju ņemt vērā šo 
dimensiju savās nākamajās programmās;
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6. mudina dalībvalstis un Komisiju sekmēt atbalsta pasākumus sieviešu radošajai darbībai 
kultūras industrijas jomā tā, lai labāk zinātu un atzītu sievietes - mākslinieces kultūras 
producēšanas jomā (kino, mūzika, teātris, māksla utt.);

7. izsaka atzinību par nesen (2007) izveidoto Eiropas kino gada balvu (balva Lux), lai 
stiprinātu kultūras politiku, veicinātu kultūras un valodu daudzveidību, saglabātu kultūras 
tradīcijas un veicinātu apmaiņu kultūras jomā; prasa, lai saistībā ar šo balvu, īpaši tiktu 
ņemta vērā sieviešu līdzdalība un kreatīvitāte, pateicībā par viņu ieguldījumu Eiropas kino 
tapšanā un attīstībā;

8. iesaka dalībvalstīm ieviest mērķi panākt aizvien lielāku sieviešu līdzdalību visos lēmumu 
pieņemšanas līmeņos kultūras jomā, kā arī pārraudzīt šā mērķa īstenošanu;

9. mudina dalībvalstis īpašu uzmanību veltīt sieviešu darba samaksas līmenim kultūras 
industrijā, lai ieviestās darba samaksas sistēmas neizraisītu ar dzimumu saistītu 
diskrimināciju;

10. iesaka dalībvalstīm raudzīties, lai labāk atbalstītu, atzītu un finansiāli palīdzētu sieviešu 
organizācijām kultūras industrijā, kuras darbojas sieviešu diskriminācijas izskaušanas 
jomā kultūras jomā;

11. uzsver kultūras industrijas svarīgo lomu ar dzimumu saistītu stereotipu izskaušanā, 
sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanā, domāšanas izmainīšanā; aicina dalībvalstis 
veicināt un atbalstīt visas kultūras nozares iniciatīvas šajā virzienā.
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