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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris scenos menų srityje
(2008/2182(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/73/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į 
vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo 
ir darbo sąlygų atžvilgiu1,

 atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvą 97/80/EB dėl įrodinėjimo 
pareigos diskriminacijos dėl lyties bylose2,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją3,

 atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl menininkų socialinio statuso4

Europos Sąjungoje ir į 2008 m. rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės 
(2008 m.)5,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

A. kadangi scenos menų srityje labai juntama nuolatinė moterų ir vyrų nelygybė,

B. kadangi reikia rimtai išnagrinėti sistemas, kuriose skatinama ši nelygybė,

C. kadangi vyrų ir moterų lygybės principas turi būti taikomas visiems scenos menų 
sektoriaus dalyviams visose srityse, visų tipų struktūrose (gamyba, sklaida ir lavinimas) 
bei vykdant visų rūšių veiklą (meninę, techninę, administracinę),

D. kadangi įvairių scenos meno profesijų atstovų vyrų ir moterų skaičius nevienodas ir 
kadangi, be šios nelygybės, esama darbo ir įdarbinimo sąlygų bei pajamų nelygybės,

E. kadangi įvairiose visų scenos meno sričių pakopose vyrams ir moterims taikomos 
nevienodos sąlygos eiti sprendimų priėmėjų pareigas, naudotis gamybos priemonėmis ir 
sklaidos tinklais,

F. kadangi siekiant lygybės scenos meno profesijų srityje reikia nuolat stengtis šioje sferoje 
išlaikyti lyčių pusiausvyrą,

                                               
1  OL L 269, 2002 10 5, p. 15.
2  OL L 14, 1998 1 20, p. 6.
3  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
4  OL C 125 E, 2008 5 22, p. 13.
5  Priimti tekstai, P6_TA(2008)0399.
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G. kadangi vien tik talentu negalima paaiškinti meninės spektaklio kokybės ar sėkmingos 
profesinės karjeros ir kadangi geriau atsižvelgus į scenos meno srityje dirbančių vyrų ir 
moterų proporciją galima bus išjudinti visą šį sektorių,

H. kadangi reikia pakeisti scenos meno srityje vis dar esamą diskriminuojamą padėtį ne tik 
darant šį sektorių modernesnį ir demokratiškesnį, bet ir nustatant realius su lygybe 
susijusius tikslus,

I. kadangi dėl esamos nelygybės lieka neišnaudota kompetencija ir talentai, taip pat daroma 
žala meno dinamikai, trukdoma šiam veiklos sektoriui klestėti ir plėstis ekonominiu 
požiūriu,

J. kadangi dėl išankstinių nuostatų, kurių tebesilaikoma, labai dažnai diskriminuojamai 
elgiamasi su moterimis atliekant atranką, skiriant eiti pareigas, taip pat darbo santykių 
srityje,

K. kadangi šiame sektoriuje moterų ir vyrų lygybei sudaromos itin didelės kliūtys ir norint 
jas įveikti reikalingi specialūs veiksmai, kurie padėtų sumažinti esamą nelygybę,

1. pabrėžia, kad scenos menų srityje moterų ir vyrų nelygybė didelė ir gaji ir kad nelygybe 
paremtas šio sektoriaus organizavimas, atsižvelgiant į ypatingą šio sektoriaus veiklos 
pobūdį, gali daryti poveikį visai visuomenei;

2. pabrėžia, kad būtina skatinti moterų galimybes dirbti visus meno specialybių darbus, 
kuriuos dirbančių moterų dar yra mažiau negu vyrų;

3. pabrėžia, kad nelygybė meno sektoriuje susijusi su sutrikusia struktūrų pusiausvyra, kai 
vadovaujamąsias pareigas eina ir kai kuriuos darbus dirba daug mažiau moterų nei vyrų,

4. pripažįsta, kad būtina imtis prie šio veiklos sektoriaus pritaikytų veiksmų, siekiant 
paaiškinti, kokios sistemos ir koks elgesys skatina šią nelygybę;

5. primena, kad elgesį keisti pavyksta tik tada, kai išlaikoma lyčių pusiausvyra;

6. pabrėžia, kad reikia padaryti moterims prieinamas visas profesijas ir visus scenos amatus, 
kurių atstovių moterų mažiau negu vyrų, ir skatina valstybes nares panaikinti visas 
kliūtis, dėl kurių moterys negali eiti vadovaujamųjų pareigų kultūros institucijose;

7. pabrėžia, kad moterų diskriminacija trukdo kultūros sektoriui vystytis, nes iš jo atimami 
talentai ir mažėja gebėjimai;

8. prašo parengti priemones, kuriomis būtų siekiama padidinti įstaigoms vadovaujančių 
moterų skaičių skatinant lygybę įmonėse ir kultūros įstaigose bei profesinėse 
organizacijose;

9. ragina kultūros sektoriaus veikėjus rengiant programas, rinkinius, leidinius ar 
konsultacijas padidinti moterų kūrėjų ir jų kūrinių skaičių;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant moterų ir vyrų lygybės padaryta pažanga padės 
palaipsniui įtvirtinti lyčių pusiausvyrą sudarant darbo grupes, rengiant programas ir 
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profesinius posėdžius, kur veikla dažnai vykdoma pagal lyčių atskyrimo sistemą, kuri 
gerai neatitinka mūsų visuomenės reikalavimų;

11. pabrėžia, kad svarbu, kai tik tai įmanoma, užtikrinti paraiškų anonimiškumą, ir pabrėžia, 
kad įdarbinant orkestrų muzikantus būtina toliau rengti klausymus, kurių metu atlikėjo 
vertintojai nemato, nes jis groja už širmos, ir kuriems įvykus moterims jau pavyko 
įsidarbinti šiuose ansambliuose;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares jau dabar numatyti pirmąjį realų kovos su nelygybe 
scenos menų srityje etapą, kuris padėtų užtikrinti, kad visose sektoriaus šakose bent jau 
trečdalį darbuotojų sudarytų tos lyties, kurios yra mažiau, asmenys;

13. skatina valstybes nares:

a) kartu su savo kultūros institucijomis apsvarstyti, kaip galima geriau suvokti sistemas, 
kuriose skatinama nelygybė, siekiant kuo labiau išvengti su lytimi susijusios 
diskriminacijos;

b) panaikinti visa kliūtis, kurios trukdo paskirti moteris eiti labiausiai pripažintų 
kultūros institucijų ir organizacijų vadovų pareigas;

c) šiame sektoriuje įtvirtinti naujus darbo organizavimo, pareigų paskirstymo ir laiko 
planavimo būdus, kuriuos renkantis būtų atsižvelgiama į moterų ir vyrų asmeninio 
gyvenimo suvaržymus;

d) suvokti, kad šiame sektoriuje, kur neįprastos darbo valandos, reikia rasti 
kolektyvinius sprendimus, susijusius su vaikų priežiūra (kultūros įmonėse steigti 
vaikų lopšelius, kurių darbo valandos būtų pritaikytos prie repeticijų ir spektaklių 
laiko);

14. primena kultūros institucijoms, kad būtina praktiškai įtvirtinti demokratinį principą, pagal 
kurį už tą patį vyro ir moters atliekamą darbą turi būti mokamas toks pat užmokestis ir 
kuris meno sektoriuje, kaip ir kituose sektoriuose, ne visada taikomas;

15. pagaliau skatina valstybes nares scenos meno sektoriuje įtvirtinti ar įdiegti bendrą 
statistinės stebėsenos sistemą, siekiant parengti lyginamąsias padėties įvairiose ES 
valstybėse narėse analizes, skatinti bendros politikos kūrimą ir įgyvendinimą bei naudoti 
bendras padarytos pažangos vertinimo priemones;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Menininkų karjerai būdinga didelė vyrų ir moterų nelygybė.

Taigi mus domina skirtumai, kurie veikia vyrų ir moterų patekimą į kultūros sritį.

Kita vertus, dėl moterų kultūros sektoriuose atliekamo vaidmens kūrybos, mokymosi ir 
profesinio lavinimo srityse kyla klausimas dėl lyčių skirtumų, moterų ir vyrų darbų 
pasiskirstymo, vaizdavimo ir atitinkamų įvaizdžių, susijusių su visuomenės padėtimi 
struktūros ir istorijos požiūriu.

Iš tikrųjų, visame scenos menų sektoriuje moterys vis dar vargsta siekdamos lygybės.

Šiame pranešime nesiekiama išnagrinėti, kokios meninės savybės moterims ir vyrams 
būdingos šiame sektoriuje, taip pat neieškoma ypatingų vienai ar kitai lyčiai priskiriamų 
profesinių gebėjimų pagrįstumo, bet siekiama nustatyti, kaip socialiniu ir kultūriniu požiūriu 
scenos meno srityje susiformavo tapatybės, ir pasiūlyti konkrečių sprendimų, kurie padėtų 
ištaisyti sutrikusią pusiausvyrą, susijusią su esama nelygybe.

Rengiant šį pranešimą buvo nustatyta, kad moterys labai retai eina aukštas vadovaujamąsias 
pareigas didelėse kultūros institucijose ir kad, be šios nelygybės, esama ir darbo užmokesčio 
nelygybės.

Išnagrinėjus darbo pasiskirstymą Europos scenos menų sektoriuje, paaiškėjo, kad, kaip ir 
kituose sektoriuose, labai mažai moterų atlieka vadovaujamąjį vaidmenį rengiant didelių 
institucijų programas ir kad sprendimų priėmimo ar konsultaciniuose organuose moterų labai 
retai yra tiek pat kiek vyrų ar daugiau negu vyrų.

Siekiant pagerinti sektoriaus būklę ir padėti vyrams ir moterims asmeniškai skleistis, reikia 
sudaryti sąlygas panaudoti visus gebėjimų šaltinius.
Vyrų ir moterų, dirbančių įvairius darbus scenos menų srityje, proporcijos nevienodos, tačiau 
esama ir labai didelių įdarbinimo ir darbo sąlygų bei profesinio darbo trukmės skirtumų.

Pastebėta, kad, jeigu tam tikroje meno srityje, pvz., šokių, vyrų yra mažiau, tai jiems suteikia 
privalumų profesinėje srityje (pvz., daug vyrų užima vadovaujamąsias pareigas baleto 
trupėse), o jeigu tam tikroje meno srityje yra mažiau moterų, jos diskriminuojamos.

Taigi visada, kai tik įmanoma, svarbu užtikrinti paraiškų anonimiškumą ir įdarbinant orkestro 
muzikantus toliau rengti klausymus, kurių metu vertintojai atlikėjo nemato, nes jis groja už 
širmos.

Apskritai ir meno sektoriuje pasitaiko atvejų, kai moterims tenka derinti profesinius ir 
šeiminius įsipareigojimus.

Vis dėlto profesinius ir šeiminius įsipareigojimus derinti šiame sektoriuje moterims dar 
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sunkiau dėl jų profesijoms būdingų netipinių darbo valandų.

Todėl mums labai svarbu labai greitai rasti sprendimų, kaip kultūros pramonės įstaigose 
įsteigti vaikų lopšelius, kurių darbo valandos būtų pritaikytos prie repeticijų ir spektaklių 
laiko.

IŠVADOS

Be to, kad reikia užtikrinti lyčių pusiausvyrą sprendimų priėmimo ir patariamuosiuose 
organuose, kurie dalyvauja įdarbinant, skiriant į aukštesnes pareigas, skirstant ir skiriant 
finansines lėšas, reikėtų užtikrinti, kad bent jau trečdalis mažumą lyties požiūriu sudarančių 
asmenų dirbtų visose šio sektoriaus šakose, ir įtvirtinti ar sukurti statistinę stebėseną, kuri 
padėtų atlikti lyginamąją moterų padėties skirtingose ES valstybėse narėse analizę, padėtų 
kurti ir įgyvendinti bendrą politiką.

Taip pat reikėtų ištraukti iš užmaršties moterų sukurtus kūrinius, kurie dažnai neįtraukiami į 
programas.

Žinoma, kad vien tik talentu negalima paaiškinti meno kūrinio kokybės arba sėkmingos 
profesinės karjeros, tačiau ekonominės sąlygos ir susitikimo su žiūrovais sąlygos taip pat labai 
svarbios, kad kūrinys būtų išbaigtas ir sėkmingas.


	746746lt.doc

