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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно равното третиране и достъп на мъжете и жените в сферата на сценичните
изкуства
(2008/2182(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 септември 2002 година за изменение на Директива 76/207/ЕИО на Съвета 
относно прилагането на принципа за равно третиране на мъжете и жените при
достъпа до работни места, професионално обучение и повишение, и условията на 
труд1,

 като взе предвид Директива 97/80/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 година 
относно доказателствената тежест в случаите на дискриминация, основана на пола2,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз3,

 като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2007 година относно социалния статут 
на дейците на изкуството4 и от 3 септември 2008 година относно равенството между 
жените и мъжете – 2008 година5, 

 като взе предвид член 45 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че в сферата на сценичните изкуства се усеща осезаемо и 
продължава да се наблюдава неравенство между жените и мъжете;

Б. като има предвид, че следва да се извърши сериозен анализ на механизмите, които 
пораждат това неравенство;

В. като има предвид, че принципът на равенство между мъжете и жените трябва да се 
прилага за всички актьори от сектора на сценичните изкуства, във всички 
дисциплини, всички видове структури (продукция, разпространение и преподаване) 
и всички области на дейност (художествена, техническа, административна);

Г. като има предвид, че мъжете и жените не упражняват в еднаква степен различните 
професии от сферата на сценичните изкуства и че към тази първа форма на 
неравенство се прибавя и разликата в условията на труд и заетост и в доходите;

                                               
1  ОВ L 269 от 5.10.2002 г., стр. 15; 
2  ОВ L 14 от 20.1.1998 г., стр. 6; 
3  ОВ C 364 от 18.12.2000 г., стр. 1; 
4  ОВ C 125 E от 22.5.2008 г., стр. 13.
5  Текстове, приети на посочената дата, P6_TA(2008)0399.
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Д. като има предвид, че в отделните дисциплини на сценичните изкуства се забелязва 
различна степен на неравенство по отношение на достъпа до функциите по вземане 
на решения, до средствата за производство и мрежите за разпространение;

Е. като има предвид, че целта за постигане на равенство на професиите от сферата на 
сценичните изкуства предполага систематично въвеждане на принципа за смесване 
на половете;

Ж. като има предвид, че художествената стойност на произведението или успехът в 
професионалната кариера не се обяснява само с таланта и че по-доброто отчитане 
на дела на мъжете и жените в професиите от сферата на сценичните изкуства може
да доведе до по-голяма динамика в целия сектор;

З. като има предвид следователно, че трябва да се промени настоящото положение на
сегрегация, която продължава да се наблюдава във всички сценични изкуства, не 
само посредством модернизиране и демократизиране на този сектор, а и чрез
определяне на реалистични цели за постигането на равенство;

И. като има предвид, че констатираните неравенства водят до непълноценно
използване на уменията и таланта на дейците на изкуството и вредят на 
творческата динамика, на разцвета и икономическото развитие на този сектор на 
дейност;

Й. като има предвид, че продължават да се наблюдават предразсъдъци, водещи твърде 
често до дискриминиращо поведение спрямо жените в процеса на подбор и 
назначаване, както и в трудовите отношения;

К. като има предвид, че препятствията за постигането на равенство между жените и 
мъжете в този сектор на дейност се преодоляват особено трудно и изискват
възприемането на специфичен подход за намаляване на установените неравенства;

1. обръща внимание на мащаба и продължаващото съществуване на неравенствата 
между мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства и на въздействието, 
което пораждащият неравенство начин на организация на този сектор може да има
върху цялото общество, предвид особеното естество на дейностите в сектора;

2. отново подчертава абсолютната необходимост да се утвърждава и насърчава 
достъпът на жените до всички професии в областта на изкуствата, където те все 
още са малцинство;

3. припомня, че констатираните неравенства в сектора на изкуствата са резултат от 
липсата на баланс в структурите, където делът на жените, заемащи ръководни
длъжности и упражняващи определени професии, е твърде малък спрямо този на 
мъжете;

4. признава необходимостта от възприемане на специфичен за този сектор на дейност 
подход, за да се изяснят механизмите и поведението, които пораждат тези 
неравенства;
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5. припомня, че само принципът за смесване на половете води до промяна в начина на 
поведение;

6. отново подчертава необходимостта от утвърждаване на достъпа на жените до 
всички професии в сферата на изкуствата и до всички професии в областта на 
сценичните изкуства, където те все още са малцинство, и насърчава държавите-
членки да премахнат всички пречки пред достъпа на жените до ръководни позиции 
в културните институции;

7. подчертава, че дискриминацията на жените спъва развитието на сектора на 
културата, като го лишава от таланти и умения;

8. изисква предприемането на мерки с цел увеличаване дела на жените в 
ръководството на институциите, по-специално чрез утвърждаване на равенството в 
рамките на предприятията и учрежденията в областта на културата и 
професионалните организации;

9. приканва културните дейци да увеличат дела на жените-творци и техните
произведения в културните програми, представянето на колекции, издаването на 
произведения или предоставянето на консултации;

10. отбелязва, че постигнатият напредък в областта на равенството между жените и 
мъжете ще даде възможност за постепенното въвеждане на принципа за смесеност 
на половете при съставянето на работните екипи, при програмните дейности и 
професионалните събрания, които понастоящем често функционират съгласно 
системата на разделение на половете, която не е много съвместима с изискванията 
на нашето общество;

11. подчертава значението на гарантирането на анонимност на кандидатурите винаги, 
когато това е възможно, и отново подчертава необходимостта от запазване на
практиката за прослушване зад параван при наемането на оркестранти, 
благодарение на която жени са успели да се включат в такива ансамбли;

12. приканва Комисията и държавите-членки да предвидят отсега един първи 
реалистичен етап в борбата с неравенствата в сферата на сценичните изкуства, 
който да осигури присъствието на поне една трета от лицата от по-слабо 
представения пол във всички сектори на културата;

13. насърчава държавите-членки:

a) да обмислят заедно със своите институции, работещи в областта на културата,
начини за по-добро определяне на механизмите, пораждащи неравенства, за да 
се избегне в най-голяма степен всяка дискриминация, свързана с пола;

б) да премахнат всички пречки пред достъпа на жените до ръководни позиции на 
най-реномираните институции и организации в областта на културата;

в) да установят в този сектор нови начини на организация на работата, на 
делегиране на отговорности и управление на времето, които да отчитат 
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ограниченията, произтичащи от личния живот на жените и мъжете;

г) да осъзнаят, че тъй като в този сектор нерегламентираното работно време е 
правило, следва да се намерят общи решения, за да се осигури грижата за 
децата (отваряне на ясли в културните институции с работно време, адаптирано 
към часовете на репетиции и представления);

14. припомня на институциите в областта на културата абсолютната необходимост от 
прилагане на практика на демократичния принцип, съгласно който за равен труд се 
полага еднакво заплащане за мъжете и жените и който невинаги се прилага в 
областта на изкуствата, както и в редица други сектори;

15. накрая насърчава държавите-членки да подобрят или въведат в сектора на 
сценичните изкуства общо статистическо наблюдение, за да изготвят сравнителни
анализи на положението в отделните държави-членки на Съюза, да се улесни
разработването и изпълнението на общи политики и да се създадат общи 
инструменти за измерване на постигнатия напредък;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията, както и на парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Кариерите в сферата на изкуствата не са пощадени от продължаващото съществуване 
на значителни неравенства между мъжете и жените.

Затова проявихме интерес към различията, които оказват влияние върху 
професионалното развитие на мъжете и жените в областта на културата като цяло.

От друга страна, ролята на жените в сферата на изкуството, която преминава през 
обучението и професионалната реализация в сектора на културата, поставя въпроса за 
различното третиране на половете, за разпределението на работата между мъжете и
жените, за техния дял и представите, асоциирани с тях във връзка със състоянието на 
обществото по отношение на неговите структури и история.

Фактически в целия сектор на сценичните изкуства жените все още са изправени пред
трудности да заемат полагащото им се място.

Целта ни не е да изследваме наличието на творчески качества, специфични за жените и 
мъжете в този сектор, или специални професионални умения, които им се приписват, а 
да установим по какъв начин се изгражда в социално и културно отношение 
идентичността на творците в областта на сценичните изкуства и да предложим 
конкретни решения, които биха могли да коригират липсата на баланс във връзка със
съществуващите неравенства.

При подготовката на този доклад действително установихме, че в големите институции 
в областта на културата жените съвсем рядко заемат ръководни длъжности, както и че 
тези неравенства много често се придружават от неравно възнаграждение.

Анализът на разделението на труда в сектора на изкуствата в Европа, както и в редица 
други сектори, показва, че присъствието на жените в програмите на големи
авторитетни институции е слабо, а също така и че броят на жените в органите за 
вземане на решения и предоставяне на консултации съвсем рядко е равен или по-голям 
от този на мъжете.

За доброто състояние на сектора, както и за личното развитие на мъжете и жените 
трябва да се използват всички налични източници на творчески умения. Мъжете и 
жените не упражняват в еднакво съотношение различните професии в сферата на 
сценичните изкуства, а разликата в условията на заетост и труд, както и в 
продължителността на професионалната кариера в сектора, са очебийни.

Забелязахме, че тъй като мъжете са малцинство в определен сектор на изкуството, 
какъвто е например е секторът на танцовото изкуство, това представлява за тях 
предимство при професионалното им развитие (в големите балетни трупи има много 
мъже на отговорни длъжности), докато жените като малцинство се оказват в 
неблагоприятно положение.
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Ето защо е важно при всяка възможност да се гарантира анонимност на кандидатурите, 
както и да се запази практиката за прослушване зад параван при наемането на 
оркестранти.

Като цяло в сектора на изкуствата не липсват и често срещаните случаи, когато жените 
трябва да се справят едновременно с професионалните и семейните си задължения.

Съчетаването на професионалните и семейни задължения засяга в още по-голяма 
степен жените в този сектор поради нерегламентираното работно време, свързано с 
упражняваните от тях професии.

По тази причина за нас е много важно в кратки срокове да намерим решение на 
проблема с отварянето на ясли в институциите, работещи в областта на културата, с 
работно време, адаптирано към часовете на репетиции и представления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освен необходимостта от смесване на мъжете и жените в органите за вземане на 
решения и предоставяне на консултации, които имат отношение към наемането на 
работа, повишенията, даването на отличия и осигуряването на финансови средства, във 
всички сектори на културата делът на лицата от по-слабо представения пол би трябвало 
бъде поне една трета. Също така трябва да се утвърди или въведе статистическо 
наблюдение, за да изготвят сравнителни анализи на положението на жените в 
отделните държави-членки на Съюза, да се улесни разработването и изпълнението на 
общи политики.

Би трябвало също да се помисли за изваждане на бял свят на писмените и музикалните
произведения на жени, които доста често се отстраняват от програмите.

Очевидно е, че художествената стойност на произведението или успехът в 
професионалната кариера не се обясняват само с таланта, а също така и с 
икономическите условия и предоставените възможности за среща с публиката, които
допринасят до голяма степен за реализацията и успеха на дадена творба.


	746746bg.doc

