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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

miesten ja naisten tasa-arvoisesta osallistumisesta ja kohtelusta näyttämötaiteessa
(2008/2182(INI))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta 
mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä 
työoloissa annetun neuvoston direktiivin 76/207/EY muuttamisesta 23. syyskuuta 2002 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/73/EY,1

 ottaa huomioon todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa 15. 
joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/80/EY,2

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,3

 ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman taiteilijoiden sosiaalisesta 
asemasta4 ja 3. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman miesten ja naisten tasa-arvosta 
– 2008,5

 ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

 ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvon valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

A. katsoo, että näyttämötaiteessa naisten ja miesten eriarvoisuus on selvää ja jatkuvaa,

B. katsoo, että on syytä analysoida vakavasti tämän eriarvoisuuden aiheuttavia mekanismeja,

C. katsoo, että miesten ja naisten tasa-arvon periaatetta on sovellettava kaikkiin 
näyttämötaidealan toimijoihin, kaikissa lajeissa sekä kaikissa rakennetyypeissä (tuotanto, 
jakelu ja opetus) ja kaikilla toiminnanaloilla (taide, tekniikka, hallinto),

D. katsoo, että miehet ja naiset eivät harjoita samoissa suhteissa näyttämätaiteen ammatteja 
ja että tämän ensimmäisen eriarvoisuuden muodon lisäksi on eroja työolosuhteissa ja 
työllistymisessä sekä tuloissa.

E. katsoo, että kaikissa näyttämötaiteen lajeissa on havaittavissa eriasteista eriarvoisuutta 
mahdollisuudessa päästä johtotehtäviin, saada käyttöönsä tuotantovälineitä ja 
jakeluverkostoja, 

F. katsoo, että näyttämötaiteen ammateissa tasa-arvon tavoite edellyttää sekajärjestelmän 
järjestelmällistä käyttöön ottamista,

                                               
1  EYVL L 269, 5.10.2002, s. 15.
2  EYVL L 14, 20.1.1998, s. 6.
3  EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
4  EUVL C 125 E, 22.5.2008, s. 13.
5  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0399.o
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G. katsoo, että lahjakkuus ei yksin selitä esityksen taiteellista laatua tai onnistumista uralla ja 
että miesten ja naisten välisen edustuksen ottaminen paremmin huomion näyttämötaiteen 
ammateissa olisi omiaan voimistamaan alaa kokonaisuudessaan,

H. katsoo, että näin ollen on syytä muuttaa nykyisiä näyttämötaiteessa edelleen ilmeneviä 
syrjintätilanteita ei ainoastaan nykyaikaistamisella ja demokratisoimalla alaa vaan myös 
asettamalla tasa-arvolle realistisia tavoitteita,

I. katsoo, että todettujen eriarvoisuuksien vuoksi osaamista ja kykyjä jää käyttämättä ja 
eriarvoisuus haittaa taiteen dynamiikkaa ja tämän toiminnanalan levinneisyyttä ja 
taloudellista kehitystä,

J. katsoo, että sitkeistä ennakkoluuloista seuraa liian usein naisiin kohdistuvaa syrjintää 
valintamenettelyissä ja nimityksissä sekä työsuhteissa, 

K. katsoo, että tällä toiminnanalalla naisten ja miesten välisen tasa-arvon esteet ovat 
erityisen sitkeässä ja erityisiin toimenpiteisiin ryhtyminen todettujen eriarvoisuuksien 
vähentämiseksi on siten perusteltua,

1. korostaa naisten ja miesten välisten eriarvoisuuksien laajuutta ja jatkuvuutta 
näyttämötaiteessa ja vaikutusta, joka tämän alan eriarvoisella järjestelmällä voi olla koko 
yhteiskunnalle ottaen huomioon sen toiminnan erityinen luonne;

2. korostaa ehdotonta tarvetta edistää ja rohkaista naisten pääsyä kaikkiin sellaisiin 
taideammatteihin, joissa he ovat vielä vähemmistössä;

3. muistuttaa, että taidealalla todetut eriarvoisuudet ovat seurausta epätasapainoisista 
rakenteista, joissa naisten osuus vastuutehtävissä ja tietyissä ammateissa on hyvin 
alhainen miesten määrään verrattuna;

4. tunnustaa tarpeen ryhtyä tätä toiminnanalaa koskeviin erityisiin toimiin tätä eriarvoisuutta 
aiheuttavien mekanismien ja käytänteiden selvittämiseksi; 

5. muistuttaa, että ainoastaan sekajärjestelmä muuttaa käyttäytymistä;

6. korostaa tarvetta edistää naisten pääsyä kaikkiin sellaisiin taidealan ja näyttämötaiteen 
ammatteihin, joissa he ovat vähemmistössä, ja rohkaista jäsenvaltioita poistamaan kaikki 
esteet naisten pääsyltä kulttuuri-instituutioiden johtoon;

7. korostaa sitä, että naisiin kohdistuva syrjintä haittaa kulttuurialan kehitystä menetettyjen 
kykyjen ja osaamisen muodossa; 

8. vaatii sellaisten toimenpiteiden käyttöön ottamista, joiden tarkoituksena on tehostaa 
naisten osallistuista laitosten johtoon, erityisesti edistämällä tasa-arvoa yritysten ja 
kulttuuri-instituutioiden sekä ammattijärjestöjen keskuudessa; 

9. kehottaa kulttuurialan toimijoita lisäämään naispuolisten taiteilijoiden ja heidän teostensa 
määrää ohjelmistoissa, kokoelmissa, julkaisuissa tai lausunnoissa;

10. panee merkille naisten ja miesten tasa-arvossa tapahtuneen edistymisen, jonka ansiosta 
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voidaan asteittain ottaa käyttöön molempien sukupuolten edustus työryhmissä, 
suunnittelussa ja ammatillisissa kokouksissa, jotka vielä nykyään toimivat usein 
sukupuolet erittelevän järjestelmän mukaan, joka vastaa huonosti yhteiskuntamme 
vaatimuksia;

11. korostaa tarvetta taata hakemusten nimettömyys aina kun se on mahdollista ja 
rekrytoitaessa orkesterien soittajia jatkaa käytäntöä, jonka mukaan hakijoiden 
kuulemistilaisuudet järjestetään käyttäen välissä kaihdinta, jonka käytännön ansiosta 
naiset ovat voineet tulla valituksi;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suunnittelemaan jo nyt näyttämöalan eriarvoisuuden 
ehkäisemisen kannalta realistista ensimmäistä vaihetta, jossa varmistetaan, että 
vähemmistössä olevan sukupuolen edustajia on kaikilla alan toimialoilla ainakin yksi 
kolmasosa; 

13. rohkaisee jäsenvaltioita;

a) miettimään kulttuuri-instituutioidensa kanssa, miten parhaiten tunnistaa 
eriarvoisuutta aiheuttavat mekanismit kaiken sukupuoleen liittyvän syrjinnän 
välttämiseksi niin hyvin kuin mahdollista;

b) poistamaan kaikki esteet naisten pääsyltä kuuluisimpien kulttuuri-instituutioiden ja -
järjestöjen johtotehtäviin;

c) ottamaan tällä alalla käyttöön uusia työn organisointiin, vastuunjakoon ja ajan 
hallintaan liittyviä sääntöjä, joissa otetaan huomioon naisten ja miesten työelämän 
velvoitteet;

d) huomaamaan, että tällä alalla, jossa poikkeukselliset työajat ovat sääntö, on 
löydettävä kollektiivisia ratkaisuja lastenhoidon järjestämiseksi (avataan 
kulttuuriyrityksiin päiväkoteja, joiden aukioloajat on sovitettu harjoitusten ja 
näytösten aikataulujen mukaan); 

14. muistuttaa kulttuuri-instituutioita ehdottomasta tarpeesta siirtää käytäntöön demokratian 
käsite, jonka mukaan samasta työstä on maksettava myös sama palkka, jota käsitettä ei 
taiteen alalla eikä monella muullakaan alalla aina sovelleta;

15. rohkaisee lopuksi jäsenvaltioita vahvistamaan tai ottamaan käyttöön näyttämötaiteen 
alalla vanhan yleispätevän tilastoinnin tilanteiden vertailemiseksi unionin eri jäsenmaiden 
kesken, yhteisten politiikkojen suunnittelun ja täytäntöönpanon helpottamiseksi sekä 
yhteisten työkalujen luomiseksi tapahtuneen edistymisen mittaamista varten;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden kansalliskokouksille. 
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PERUSTELUT

Taidealan ammatit eivät ole säästyneet miesten ja naisten välisen merkittävän eriarvoisuuden 
jatkumiselta.

Olemme siis hyvin kiinnittäneet huomiota eroihin, jotka vaikuttavat miesten ja naisten 
sijoittumiseen kulttuurin alalla yleensä.

Toisaalta, naisten roolista luomistyössä siirryttäessä oppimisvaiheesta kulttuurialan 
ammattialaiseksi nousee kysymys sukupuolten erosta, työn jakautumisesta miesten ja naisten 
välillä, niihin liittyvistä käsityksistä ja mielikuvista, jotka kuvastavat yhteiskunnan 
rakenteiden ja sen historian tilaa.

Tosiasiassa näyttämötaiteen kaikilla aloilla naisten on vielä vaikea löytää oma paikkansa.

Tehtävämme ei ole etsiä perusteluja tämän alan naisten ja miesten erityisille taiteellisille 
ominaisuuksille tai jommankumman erityisille ammatillisille kyvyille, vaan todeta, miten 
identiteetit ovat näyttämötaiteen alalla syntyneet sosiaalisesta ja kulttuurin näkökulmasta ja 
ehdottaa konkreettisia ratkaisuja, joilla voitaisiin korjata olemassa oleviin 
eriarvoisuustilanteisiin liittyvää epätasapainoa.

Tämä mietinnön laatimisen yhteydessä olemme nimittäin todenneet, että naisia näkyy hyvin 
harvoin korkeissa vastuullisissa viroissa suurissa kulttuuri-instituutioissa ja että tähän 
eriarvoisuuteen liittyy hyvin usein eriarvoinen palkkaus.

Euroopassa taidealan, kuten monen muunkin alan, työnjaon tarkastelusta käy ilmi, että naisia 
on hyvin vähän suurien instituutioiden näytösten ohjelmistoissa arvovaltaisissa tehtävissä ja 
että naisten määrä päättävissä ja neuvoa-antavissa elimissä on hyvin harvoin yhtä suuri tai 
suurempi kuin miesten määrä.

On voitava käyttää kaikki käytettävissä oleva osaaminen alan tervehdyttämiseksi sekä miesten 
ja naisten henkilökohtaiseen itsensä toteuttamiseen.
Miehet ja naiset eivät harjoita samoissa suhteissa näyttämötaiteen eri ammatteja, vaan tällä 
alalla eroavuudet työllisyys- ja työolosuhteissa ja ammattiuran pituudessa ovat 
silmiinpistäviä.

Olemme voineet panna merkille, että miehille vähemmistönä oleminen tietyillä taiteenaloilla 
kuten tanssissa on valtti työssä etenemiselle (suurien balettiseurueiden vastuutehtävissä on 
paljon miehiä), mutta vähemmistöasemassa olevat naiset sitä vastoin leimaantuvat.

Tästä syystä on tärkeää taata aina kun se on mahdollista hakijoiden nimettömyys ja pitää yllä 
käytäntöä, jonka mukaan orkesterin soittajien kuuleminen tehdään käyttäen välissä verhoa.

Yleisesti taideala ei myöskään välty toistuvilta tilanteilta, joissa naisten on hoidettava samalla 
sekä ammatilliset velvoitteensa että perhevelvoitteensa.
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Tällä alalla ammatillisten ja perhesitoumusten yhteensovittaminen vaikuttaa kuitenkin vielä 
enemmän naisiin näiden ammattien harjoittajien epätavallisten työaikojen vuoksi.

Tästä syystä katsomme, että on äärimmäisen tärkeää löytää nopeasti ratkaisuja päiväkotien 
avaamiseksi kulttuuriyrityksissä siten, että niiden aukioloajat sopivat harjoitusten ja esitysten 
aikatauluihin.

PÄÄTELMÄ

Sen lisäksi, että päättävissä ja neuvoa-antavissa elimissä, jotka osallistuvat rekrytointiin, 
ylennyksiin, nimityksiin ja rahoituksen jakamiseen, on taattava molempien sukupuolten 
edustus, on varmistettava, että kaikilla alan toiminnanaloilla vähemmistönä olevan 
sukupuolen edustajia on ainakin yksi kolmasosa sekä vahvistettava tai otettava käyttöön 
vanha tilastointi naisten tilanteiden vertaamiseksi Euroopan unionin eri maissa yhteisten 
politiikkojen suunnittelun ja täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Olisi myös muistettava ottaa esille ohjelmistoissa hyvin usein sivuutetut naisten kirjoittamat 
ja säveltämät kokoelmat.

On selvää, että lahjakkuus ei yksin selitä taiteellisen tuotannon laatua tai ammattiuran 
onnistumista, vaan taloudelliset edellytykset ja tilaisuudet kohdata yleisö edesauttavat 
merkittävästi teoksen toteutumista ja sen menestystä.
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