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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se kulturna raznolikost in prost pretok idej uresničujeta z izvirnostjo, pluralnostjo 
identitet ter enakostjo moških in žensk,

B. ker je enakost moških in žensk ključna vrednota Evropske unije, ki se prenaša s kulturo, in 
ker ta prenos vrednot spodbuja evropsko povezovanje,

C. ker v sektorju kulturne industrije ravnovesje med moškimi in ženskami še zdaleč ni 
doseženo,

D. ker so v kulturni industriji ženske na vodilnih položajih le v malih in srednje velikih 
podjetjih ali če ustanovijo svoje podjetje,

E. ker je v ključnem sektorju kulturne industrije, ki ga sestavljajo telekomunikacije, internet, 
mediji, elektronsko trgovanje in programska oprema, vloga žensk izjemno majhna (30 %) 
in ker le 20 % novih podjetij na tem področju ustanovijo ženske,

F. ker so ženske v velikih organizacijah najpogosteje še vedno le na srednje in manj 
pomembnih položajih, čeprav se povečuje število žensk, ki zdaj vstopajo na trg dela v 
sektorju kulturne industrije,

G. glede na vlogo, ki bi jo ženske organizacije lahko imele v kulturni industriji, in glede na 
njihov morebiten prispevek k izboljšanju v vse sektorjih dejavnosti,

1. opozarja, da v malih in srednje velikih podjetjih s področja kulture, kjer so ženske najbolje 
zastopane, ravnovesje in sodelovanje med moškimi in ženskami povečujeta ustvarjalnost 
in raznolikost idej; 

2. spodbuja države članice, naj v nacionalne srednje in visokošolske izobraževalne programe 
vključijo vzgajanje v podjetniškem duhu, zlasti humanistične vede, umetnost in kulturo;

3. poziva države članice, naj izkoreninijo vse oblike diskriminacije, ki ovirajo dostop žensk 
do usposabljanj in kariere v sektorju kulturne industrije, ter jih spodbuja, naj izboljšajo 
poznavanje in širjenje umetniške produkcije žensk, spodbujajo naj sodelovanje žensk v 
kulturnih ustanovah in pri mednarodnih kulturnih izmenjavah ter ženskam na vodilnih 
položajih podjetij olajšajo pridobivanje sredstev za podjetniške programe, posojil in 
drugih bančnih storitev, saj lahko dejansko prispevajo k podiranju stereotipov, povezanih 
s spolom, zakoreninjenih na kulturnem področju;

4. spodbuja države članice, da olajšajo dostop žensk do vodilnih položajev v sektorju 
kulturne industrije, saj so na najbolj cenjenih položajih v tem sektorju večinoma še vedno 
moški. 

5. ugotavlja, da program pomoči evropskemu avdiovizualnemu sektorju (MEDIA 2007) ne 
predvideva specifičnih ukrepov za spodbujanje sodelovanja žensk in poziva Komisijo, naj 
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to razsežnost upošteva v svojih prihodnjih programih;

6. spodbuja države članice in Komisijo, naj podpirajo ukrepe pomoči ženski ustvarjalnosti v 
sektorju kulturne industrije, da bi bile ženske v kulturni produkciji (kinematografski, 
glasbeni, gledališki, umetnostni itd.) bolj prepoznane in priznane;

7. pozdravlja nedavni pričetek vsakoletnega podeljevanja evropske nagrade za 
kinematografijo (nagrada LUX) kot del krepitve kulturne politike, širjenja kulturne in 
jezikovne raznolikosti, ohranjanja kulturne tradicije in spodbujanja izmenjav, ter poziva, 
da se pri podeljevanju nagrade še zlasti upošteva sodelovanje in ustvarjalnost žensk, s 
čimer bi dali priznanje njihovemu prispevku k nastanku in razvoju evropske 
kinematografije;

8. priporoča državam članicam, naj večja udeležba žensk na vseh ravneh odločanja v 
kulturnem sektorju postane njihov cilj in naj nadzorujejo njegovo doseganje;

9. spodbuja države članice, naj namenijo posebno pozornost višini plačila žensk v kulturni 
industriji, da bi v uvedenih plačilnih sistemih preprečili diskriminacijo na podlagi spola;

10. priporoča državam članicam, naj bolj podpirajo, priznavajo in finančno pomagajo ženskim 
organizacijam v kulturni industriji, ki se borijo proti diskriminaciji žensk v tem sektorju;

11. poudarja pomembno vlogo kulturni industriji v boju proti seksističnim stereotipom, 
spodbujanju enakosti moških in žensk in spreminjanju miselnosti; poziva države članice, 
naj spodbujajo in podpirajo vse pobude kulturne industrije v tej smeri.
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