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PROPOSTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. billi d-diversità kulturali u l-moviment liberu ta' l-ideat jinsabu fl-oriġinalità, fil-pluralità 
ta' l-identitajiet u fl-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa,

B. billi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa tikkostitwixxi valur essenzjali ta' l-Unjoni Ewropea 
li jiġi trażmess permezz tal-kultura, u li din it-trażmissjoni ta' valuri tiffavorixxi l-
integrazzjoni Ewropea,

C. billi fis-settur ta' l-industriji kulturali, il-bilanċ bejn l-irġiel u n-nisa huwa 'l bogħod milli 
jista' jitqies bħala realtà,

D. billi, fl-industrija kulturali, in-nisa jokkupaw postijiet ta' responsabiltà biss fl-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju, SMEs, jew inkella meta joħolqu huma stess l-intrapriżi tagħhom, 

E. billi fis-settur kruċjali ta' l-industrija kulturali li huwa magħmul mit-telekomunikazzjoni, l-
internet, il-midja, il-kummerċ elettroniku u l-kompjuters, l-irwol tan-nisa jirriżulta 
eċċezzjonalment limitat (30%) u li biss 20% ta' l-intrapriżi ġodda f'dan is-settur huma 
maħluqin min-nisa,

E. billi minkejja li numru dejjem ikbar ta' nisa qiegħed ikollu aċċess għas-suq tax-xogħol fis-
settur ta' l-industriji kulturali, fl-istrutturi l-kbar huma jeżerċitaw biss funzjonijiet ta' 
importanza żgħira jew medja,

G. billi wieħed jinnota l-irwol li l-organizzazzjonijiet tan-nisa jista' jkollhom fl-industrija 
kulturali u l-kontribuzzjoni li huma jistgħu jagħtu għal titjib fis-setturi kollha f'dan il-
qasam;

1. Ifakkar illi fl-SMEs kulturali fejn in-nisa huma rrappreżentati l-iktar, il-bilanċ u l-
koperazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa jippermettu li jkun hemm kreattività kbira u diversità fl-
ideat;

2. Jinkuraġġixxi lill-Istati Membri biex jintroduċu fil-programmi ta' l-edukazzjoni 
sekondarja u edukazzjoni ogħla tagħhom taħriġ fl-intrapreditorjat, b'mod speċjali fl-oqsma 
umanistiċi, l-arti u l-kultura;

3. Jistieden lill-Istati Membri biex jeliminaw kull forma ta' diskriminazzjoni li tfixkel l-
aċċess tan-nisa għat-taħriġ u li dawn isegwu karriera fis-settur ta' l-industrija kulturali, u 
sabiex jinkurraġġixxu t-titjib fl-għarfien u t-tixrid ta' prodotti artitistiċi tan-nisa u sabiex 
jippromwovu l-parteċipazzjoni tan-nisa f'istituzzjonijiet kulturali u fl-iskambji kulturali 
internazzjonali u sabiex jiffaċilitaw l-aċċess tan-nisa kapijiet ta' intrapriżi għal self u 
servizzi oħrajn bankarji għaliex huma jistgħu jikkontribwixxu de facto biex jinqerdu l-
isterjotipi li jirrigwardaw is-sessi li għad hemm fil-qasam kulturali;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jiffaċilitaw l-aċċess tan-nisa għall-postijiet ta' tmexxija 
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fis-settur ta' l-industrija kulturali għaliex l-iktar postijiet prestiġjużi f'dan is-settur
għadhom okkupati mill-irġiel; 

5. Jinnota li l-programm ta' għajuna għas-settur awdjoviżwali Ewropew (MEDIA 2007) ma 
jipprevedi ebda azzjoni speċifika biex tinkuraġġixxi l-partiċipazzjoni tan-nisa u jistieden 
lill-Kummissjoni sabiex tikkunisdra dan l-element fil-programmi futuri tagħha;

6. Jinkuraġġixxi lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex jippromwovu miżuri ta' 
għajnuna għall-kreatività femminili fis-settur ta' l-industrija kulturali sabiex jiġu 
rikonoxxuti u magħrufa aħjar l-artisti nisa fil-produzzjonijiet kulturali (iċ-ċinema, il-
mużika, it-teatru, l-arti, eċċ.);

7. Jinnota bi pjaċir il-ħolqien reċenti (2007) tal-premju annwali Ewropew għaċ-ċinema (Prix 
LUX) bħala tisħiħ tal-politika kulturali, tal-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika, tas-salvagwardja tat-tradizzjonijiet kulturali u l-promozzjoni ta' l-iskambji, u 
jitlob biex fi ħdan dan il-premju titqies b'mod partikulari l-parteċipazzjoni u l-kreatività 
tan-nisa bħala għarfien tal-kontribut tagħhom għall-iżvilupp u l-evoluzzjoni taċ-ċinema 
Ewropew;

8. Jirrakkomanda lill-Istati Membri sabiex jintroduċu l-għan li jkun hemm parteċipazzjoni 
aqwa min-nisa fil-livelli kollha ta' teħid ta' deċiżżjonijiet fis-settur kulturali u li 
jimmoniterjaw it-twettiq ta' dan il-għan;

9. Jinkuraġġixxi lill-Istati Membri sabiex tingħata attenzjoni partikulari lill-livelli tas-salarji 
tan-nisa fl-industriji kulturali sabiex jiġi evitat li s-sistemi ta' remunerazzjoni adottati ma 
jinvolvux diskriminazzjoni fil-pagi bbażata fuq is-sess;

10. Jirrakkomanda lill-Istati Membri sabiex jieħdu ħsieb jagħtu appoġġ u għarfien akbar u 
sabiex jgħini wkoll finanzjarjament lill-organizzazzjonijiet tan-nisa fl-industriji kulturali 
involuti f'attivitajiet li jiġġieldu d-diskriminazzjoni kontra n-nisa fis-settur kulturali;

11. Jenfasizza l-irwol importanti li għandhom l-industriji kulturali fil-ġlieda kontra l-isterjotipi 
sessisti, fil-promozzjoni ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u sabiex tinbidel il-
mentalità; jistieden lill-Istati Membri sabiex jinkuraġġixxu u jappoġġjaw kull inizjattiva li 
tista' tittieħed mill-industriji kulturali għal dan il-għan.
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