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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Den kulturella mångfalden och det fria flödet av idéer skapar en miljö som främjar 
nytänkande, en mångfald av identiteter och jämlikhet mellan kvinnor och män.

B. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av Europeiska unionens grundläggande 
värderingar och förmedlas via kulturen. Denna förmedling av värderingar gynnar den 
europeiska integrationen.

C. Inom kultursektorn är det långt kvar innan en verklig jämställdhet mellan kvinnor och 
män har uppnåtts.

D. Inom kultursektorn innehar kvinnor högre befattningar oftast i små och medelstora företag 
eller i företag som de själva startat.

E. Inom den nyckelsektor inom kulturnäringen som utgörs av telekommunikationer, Internet, 
massmedier, e-handel och programvara (TIMES) är det kvinnliga deltagandet synnerligen 
lågt (trettio procent) och endast tjugo procent av de nya företagen på det här området 
skapas av kvinnor.

F. Även om kvinnor i allt större grad i dag har tillträde till arbetsmarknaden på 
kulturområdet innehar de fortfarande i huvudsak befattningar på mellannivå eller låg nivå 
inom de stora organisationerna.

G. Kvinnoorganisationer skulle kunna spela en viktig roll på kulturområdet och skulle kunna 
bidra till att förbättra kvinnors situation inom alla samhällsområden.

1. Europaparlamentet påminner om att den jämvikt och det samarbete som finns mellan 
kvinnor och män i de små och medelstora företag inom kultursektorn där kvinnor är bäst 
representerade skapar en miljö som gynnar en berikande kreativitet och idérikedom.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina nationella program för gymnasie-
och universitetsutbildning införa undervisning i företagande, i synnerhet inom 
humanistiska, konstnärliga och kulturella utbildningar.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undanröja alla former av 
diskriminering som hindrar kvinnor från att utbilda sig och göra karriär inom 
kulturnäringarna, och uppmuntrar medlemsstaterna att förbättra erkännandet och 
spridningen av kvinnors konstnärliga produktion och att främja kvinnors deltagande i 
kulturinstitutioner och i internationella kulturutbyten samt underlätta för kvinnliga 
företagare att få tillgång till finansiering från program som främjar entreprenörskap, till 
banklån och andra banktjänster. Parlamentet anser att detta de facto kan bidra till att 
undanröja de könsbaserade stereotyper som fortfarande består inom kulturområdet.
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4. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att underlätta kvinnors tillträde till höga 
poster inom kultursektorn, med tanke på att de mest prestigefyllda posterna inom denna 
sektor fortfarande till största delen innehas av män.

5. Europaparlamentet noterar att Media 2007, programmet för att stöda den audiovisuella 
sektorn i Europa, inte innehåller några bestämmelser om särskilda åtgärder för att främja 
kvinnors deltagande. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta denna dimension i 
framtida program.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att inom 
kulturnäringarna främja sådana stödåtgärder till förmån för kvinnor vars mål är att 
synliggöra och lyfta fram kvinnliga konstnärer inom kulturproduktionen (film, musik, 
teater, bildkonst etc.).

7. Europaparlamentet välkomnar det årliga filmpris som nyligen (2007) inrättades (Prix Lux) 
av parlamentet för att stärka kulturpolitiken, främja kulturell och språklig mångfald, 
bevara kulturtraditioner och stärka kulturellt utbyte. Parlamentet önskar att man i 
anslutning till det här priset särskilt beaktar kvinnors deltagande och skapande och 
erkänner deras bidrag till den europeiska filmens utveckling.

8. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att ställa upp som mål att öka 
kvinnors deltagande på alla nivåer inom beslutsfattandet på kulturområdet samt att 
kontrollera hur detta mål uppnås.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fästa särskild uppmärksamhet vid 
kvinnors löner på kulturområdet så att de införda lönesystemen inte leder till 
lönediskriminering mellan könen.

10. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att i större utsträckning stödja och 
erkänna samt ge ekonomiska bidrag till kvinnoorganisationer på kulturområdet i samband 
med verksamhet för att bekämpa diskrimineringen av kvinnor inom kultursektorn.

11. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som kulturnäringarna spelar för att bekämpa 
könsbaserade stereotyper, främja jämställdhet och förändra attityder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra och stödja alla initiativ som kulturnäringarna 
tar i denna riktning.
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