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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat culturele diversiteit en het vrij verkeer van ideeën gestalte krijgen in 
originaliteit, pluraliteit van identiteiten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen,

B. overwegende dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen een fundamentele waarde van 
de Europese Unie is die via de cultuur wordt doorgegeven en dat deze waardenoverdracht 
de Europese integratie bevordert,

C. overwegende dat in de culturele industrie het evenwicht tussen mannen en vrouwen nog 
lang geen werkelijkheid is,

D. overwegende dat vrouwen in de culturele industrie voornamelijk verantwoordelijke posten 
bekleden als het gaat om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) of als zij hun 
eigen bedrijf opzetten,

E. overwegende dat de deelname van vrouwen in de TIMES-sector (telecommunicatie, 
internet, media, e-commerce en software), een van de pijlers van de culturele industrie, 
extreem laag is (30%), terwijl slechts 20% van de nieuwe bedrijven in die sector door 
vrouwen wordt opgezet,

F. overwegende dat het aantal vrouwen dat tegenwoordig toegang krijgt tot de arbeidsmarkt 
in de culturele industrie weliswaar toeneemt, maar dat vrouwen in de grote structuren nog 
altijd voornamelijk functies van gemiddeld of minder belang uitoefenen,

G. gelet op de rol die vrouwenorganisaties kunnen spelen in de culturele industrie en de 
bijdrage die ze kunnen leveren om alle soorten bedrijvigheden kwalitatief te verbeteren,

1. wijst erop dat in de culturele KMO's, waar vrouwen het best zijn vertegenwoordigd, het 
evenwicht en de samenwerking tussen mannen en vrouwen leidt tot verrijkende 
creativiteit en ideeënrijkdom;

2. verzoekt de lidstaten om ondernemerschap op te nemen in hun nationale middelbare en 
hogere onderwijsprogramma’s, met name op het gebied van geesteswetenschappen, 
letteren en cultuur;

3. verzoekt de lidstaten om een einde te maken aan alle vormen van discriminatie die 
vrouwen belemmeren om deel te nemen aan artistieke scholing en opleidingen en om een 
carrière in de culturele industrie op te bouwen, en dringt erop aan dat ze de kennis en 
verspreiding van de vrouwelijke kunstproduktie verbeteren, de vrouwelijke betrokkenheid
bij culturele instellingen en internationale culturele uitwisselingen stimuleren, en de 
beschikbaarheid van financiële middelen in ondernemerschapsprogramma's, bankkrediet 
en andere vormen van dienstverlening van de banken voor vrouwelijke bedrijfsleiders
verbeteren, in de overweging dat ze de geslachtsgebonden stereotiepen die in de wereld 
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van de kultuur blijven bestaan, daadwerkelijk kunnen helpen verdwijnen ; 

4. moedigt de lidstaten aan om de toegang van vrouwen tot directieposten in de culturele 
industrie te vergemakkelijken in de wetenschap dat in deze sector de posities met het 
meeste aanzien nog altijd in meerderheid worden bezet door mannen;

5. merkt op dat het programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector 
(MEDIA 2007) geen specifieke maatregelen bevat om vrouwenparticipatie te bevorderen 
en verzoekt de Commissie om in toekomstige programma’s met dit aspect rekening te 
houden;

6. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan om maatregelen te stimuleren die 
creatieve activiteiten van vrouwen in de culturele industrie ondersteunen teneinde de 
aandacht voor en erkenning van vrouwelijke artiesten in culturele uitingen (film, muziek, 
theater, kunst, enz.) te vergroten;

7. verwelkomt de recente instelling (2007) van de jaarlijkse filmprijs van het Europees 
Parlement (LUX-prijs) als middel om het cultuurbeleid te versterken, culturele en 
taalkundige diversiteit te stimuleren, culturele tradities te behouden en culturele 
uitwisselingen te ondersteunen, en vraagt om bij de toekenning van de prijs in het 
bijzonder rekening te houden met de participatie en creativiteit van vrouwen en zodoende 
hun bijdrage aan de ontwikkeling en vooruitgang van de Europese film te erkennen;

8. beveelt de lidstaten aan om zich ten doel stellen het aantal vrouwen in besluitvormende 
posities op alle niveaus in de culturele sector te vergroten en erop toe te zien dat die 
doelstelling bereikt wordt ;

9. verzoekt de lidstaten om extra aandacht te schenken aan het salarisniveau van vrouwen in 
de culturele sector om erop toe te zien dat uitbetalingssystemen geen gendergerelateerde 
loondiscriminatie vertonen;

10. beveelt aan dat de lidstaten vrouwenorganisaties in de culturele industrie meer 
ondersteunen en erkennen en meer financiële steun bieden voor activiteiten die een einde 
proberen te maken aan discriminatie van vrouwen in de culturele sector;

11. benadrukt de belangrijke rol die culturele industrieën vervullen bij de bestrijding van 
genderstereotypen, voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het veranderen 
van de mentaliteit; nodigt de lidstaten uit om alle initiatieven van de culturele industrie in 
die zin aan te moedigen en te ondersteunen.
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