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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un viņu vienādām iespējām 
izpildītājmākslā
(2008/2182(INI))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un  Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīvu 
2002/73/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, 
profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem1

 ņemot vērā Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīvu 97/80/EK par pierādīšanas 
pienākumu diskriminācijas gadījumos, kas pamatojas uz dzimumu2

 ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu3,

 ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 7. jūnija rezolūciju par mākslinieku sociālo statusu4 un 
2008. gada 3. septembra rezolūciju par sieviešu un vīriešu līdztiesību –2008. gads5

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā joprojām vērojama liela un nemainīga sieviešu un vīriešu nevienlīdzība
izpildītājmākslā;

B. tā kā nopietni jāizanalizē tie mehānismi, kas rada šo nevienlīdzību;

C. tā kā sieviešu un vīriešu vienlīdzības princips jāpiemēro visiem izpildītājmākslas 
dalībniekiem, visās nozarēs, visās struktūrās (producēšana, izplatīšana un izglītošana), kā 
arī visās darbības jomās (mākslinieciskajā, tehniskajā un administratīvajā);

D. tā kā sieviešu un vīriešu proporcija dažādajos izpildītājmākslas amatos ir atšķirīga, tā kā 
šim pirmajam nevienlīdzības aspektam pievienojas atšķirīgi darba, nodarbinātības un 
darba samaksas nosacījumi;

E. tā kā nevienlīdzīga piekļuve lēmuma pieņemšanas funkcijā, producēšanas līdzekļiem un 
izplatīšanas tīkliem dažādā pakāpē konstatējama visās izpildītājmākslas nozarēs;

F. tā kā vienlīdzības mērķis izpildītājmākslas profesijās paredz sistemātisku vīriešu un 
sieviešu kopdarības ieviešanu;

                                               
1  OV L 269, 5.10.2002., 15. lpp.
2  OV L 14, 20.1 1998., 6. lpp.
3  OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
4  OV C 125 E, 22.5.2008., 13. lpp.
5  Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0399
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G. tā kā ar talantu vien nevar skaidrot produkcijas māksliniecisko kvalitāti vai profesionālo 
karjeru, tā kā tas, ka vairāk tiek ņemta vērā vīriešu un sieviešu pārstāvības proporcija 
izpildītājmākslā, padarīs dinamiskāku šo nozari kopumā;

H. tā kā tāpēc jāmaina pašreizējās segregācijas situācijas, kas joprojām pastāv 
izpildītājmākslas nozarēs ne tikai modernizējot un demokratizējot nozari, bet arī izvirzot 
reālus mērķus attiecībā uz vienlīdzību;

I. tā kā konstatētā nevienlīdzība atstāj novārtā prasmes un talantus un kaitē 
mākslinieciskajai dinamikai, šīs darbības jomas panākumiem un ekonomiskajai attīstībai;

J. tā kā joprojām pastāvošie aizspriedumi pārāk bieži noved pie diskriminējošas rīcības 
attiecībā uz sievietēm atlases un izvirzīšanas procesā, kā arī darba attiecībās;

K. tā kā šķēršļi sieviešu un vīriešu līdztiesībai šajā darbības nozarē ir jo īpaši noturīgi un 
attaisno īpašu pasākumu pieņemšanu, lai samazinātu konstatēto nevienlīdzību,

1. uzsver vīriešu un sieviešu nevienlīdzības apmēru un noturību izpildītājmākslas jomā, kā 
arī šīs jomas nevienlīdzīgās organizēšanas iespējamo ietekmi uz sabiedrību kopumā, 
ņemot vērā šīs jomas īpašo dabu;

2. uzstāj, ka ir pilnīgi nepieciešams veicināt un stimulēt sieviešu piekļuvi visām tām 
mākslinieciskajām profesijām, kurās viņas vēl ir mazākumā;

3. atgādina, ka  pašreizējā nevienlīdzība mākslas nozarē ir struktūru nelīdzsvarotības 
rezultāts, kur sieviešu proporcija atbildīgos amatos un dažās profesijās ir ļoti zema 
salīdzinājumā ar vīriešu skaitu šajās profesijās;

4. atzīst, ka ir nepieciešams uzsākt īpašus pasākumus šajā nozarē, lai izskaidrotu tos 
mehānismus un izturēšanos, kas rada šo nevienlīdzību;

5. atgādina, ka tikai vīriešu un sieviešu kopdarbība maina šādu izturēšanos;

6. uzsver nepieciešamību veicināt sieviešu piekļuvi visām tām mākslas profesijām un 
izpildītājmākslas amatiem, kuros tās vēl ir mazākumā un mudina dalībvalstis atcelt visus 
šķēršļus, kas kavē sievietēm darboties kultūras iestāžu vadībā;

7. uzsver, ka sieviešu diskriminēšana rada nelabvēlīgus apstākļus šai nozarei, atņemot tai 
talantus un kompetenci;

8. prasa ieviest pasākumus, kuru mērķis ir palielināt sieviešu klātbūtni iestāžu vadībā, jo 
īpaši sekmējot vienlīdzību uzņēmumos un kultūras iestādēs, kā arī profesionālajās 
organizācijās;

9. aicina kultūras nozares darbiniekus uzlabot mākslinieču un viņu darbu iekļaušanu 
programmās, kolekcijās, izdevumos vai konsultēšanā;

10. atzīmē, ka sasniegumi sieviešu un vīriešu līdztiesības jomā ļaus pakāpeniski ieviest 
vīriešu un sieviešu kopdarbību darba grupās, programmās un profesionālajās sanāksmēs, 
kas pašlaik dažkārt notiek, nodalot dzimumus, kas nav savienojams ar mūsdienu 
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sabiedrības prasībām;

11. uzsver, ka svarīgi ir nodrošināt, kad vien tas ir iespējams, kandidātu anonimitāti, kā arī 
uzstāj, ka nepieciešams saglabāt paradumu – orķestra mūziķu aizmugurisku uzklausīšanu 
pieņemšanai darbā orķestrī, jo pateicoties tam sievietes ir varējušas pievienoties šiem 
ansambļiem;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis turpmāk paredzēt pirmo reālo posmu nevienlīdzības 
novēršanai izpildītājmākslā, nodrošinot, ka vismaz viena trešdaļa visās nozares jomās 
pārstāv to dzimumu, kas ir mazākumā;

13. mudina dalībvalstis:

a) kopā ar kultūras iestādēm domāt par veidu, kā labāk noteikt tos mehānismus, kas 
rada nevienlīdzību, lai pēc iespējas novērstu ar dzimumu saistīto nevienlīdzību;

b) atcelt visus šķēršļus sieviešu iespējai darboties iestāžu un vispazīstamāko ar kultūru 
saistīto organizāciju vadībā;

c) ieviest šajā nozarē jaunu darba organizācijas kārtību, atbildības deleģēšanu un laika 
plānošanu, ņemot vērā sieviešu un vīriešu personīgās dzīves izraisītus 
ierobežojumus;

d) apzināties, ka šajā nozarē, kur netipisks darba laiks ir norma, jārod kolektīvi 
risinājumi, lai nodrošinātu bērnu aprūpi (tādu bērnu silīšu atvēršana art kultūru 
saistītos uzņēmumos, kuru darba laiks būtu piemērots mēģinājumu un izrāžu laikam);

14. atgādina absolūto nepieciešamību kultūras iestādēm īstenot darbībā demokrātijas 
jēdzienu, atbilstoši kuram par līdzvērtīgu darbu vīriešiem un sievietēm jāsaņem 
līdzvērtīga samaksa, bet kurš mākslas jomā, kā arī vairākās citās nozarēs vēl netiek 
piemērots;

15. visbeidzot mudina dalībvalstis mākslas vai izpildītājmākslas nozarē stiprināt vai ieviest 
veco vispārējo statistiku, lai varētu veikt salīdzinošu situācijas analīzi dažādās Eiropas 
Savienības valstīs, atvieglot kopīgas politikas izstrādi un ieviešanu, kā arī, lai būtu 
pieejami kopīgi sasniegumu novērtēšanas imnstrumenti;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Radošās karjeras nav pasargātas no izteiktas nevienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm.

Tāpēc mēs interesējamies par atšķirībām, kuras ietekmē vīriešu un sieviešu iekļaušanos visās 
kultūras jomas nozarēs.
Sieviešu loma radošajos procesos, ieskaitot apmācību un profesionalizēšanos kultūras 
nozarēs, rosina jautājumu par dzimumu, darba sadali starp vīriešiem un sievietēm, uztveres un 
tēlu, kurus ar tiem saista un kas atkarīgi no sabiedrības stāvokļa tās struktūrās un viņas 
vēstures, atšķirībām.

Faktiski sievietes, kas strādā jebkurā izpildītājmākslas jomā, vēl arvien pieliek pūles, lai 
nodrošinātu sev pilntiesīgu vietu.

Mūsu nodoms nav atrast pamatojumu īpašām mākslinieciskām īpašībām, kuras piemīt 
sievietēm un vīriešiem, kuri strādā šajā jomā, vai arī īpašas profesionālas spējas, kas piemistu 
vieniem vai otriem, bet gan konstatēt veidu, kādā sociāli un kulturāli izveidojušās identitātes 
izpildītājmākslas jomā un piedāvāt konkrētus risinājumus, kas varētu labot nelīdzsvarotību, 
kura saistīta ar pastāvošajām nevienlīdzīgajām situācijām.

Šī ziņojuma sagatavošanas laikā mēs patiešām konstatējām, ka sievietes ļoti reti ieņem 
augstus amatus lielajās kultūras iestādēs un ka šo nevienlīdzību bieži vien pavada atšķirības 
atalgojuma jomā.

Darba sadales analīze Eiropas mākslinieciskajās jomās ļauj saskatīt, ka līdzīgi kā tas ir 
vairākās citās nozarēs, lielākajās  iestādēs, kurām ir ietekmīga loma, sievietes reti kad 
iekļautas izrāžu plānos, un ka sieviešu skaits lēmumu pieņemšanas vai konsultatīvajās  
struktūrās ļoti reti ir vienlīdzīgs vai lielāks par vīriešu skaitu.

Ir jābūt iespējām izmantot visas pieejamās kompetences un dotības, lai nodrošinātu šai jomai 
labu  attīstību un vīriešu un sieviešu personīgo pilnveidošanos. Dažādās  izpildītājmākslas 
jomās vīriešu un sieviešu ieņemamo amatu proporcionalitāte ir atšķirīga; bet vēl uzkrītošāka ir 
nevienlīdzība starp nodarbinātības un darba nosacījumiem un atšķirības starp profesionālā 
mūža garumu šajā sektorā.

Mēs varējām konstatēt, ka fakts, ka vīrieši ir mazākumā konkrētā mākslas jomā, piemēram 
dejā, ir profesionālās izaugsmes iespēja (lielajās baleta trupās vadošajos amatos atrodas 
pārsvarā vīrieši), turpretim sievietes, kas ir mazākumā, nonāk nelabvēlīgā situācijā.

Tāpēc ir nepieciešams garantēt ikreiz, kad tas ir iespējams, kandidātu anonimitāti un turpināt 
aizmuguriskas noklausīšanas praksi, veicot mūziķu atlasi orķestrim.

Kā jebkurai citai jomai, arī mākslas nozarei vispārīgi ņemot neizdotas izvairīties no 
situācijām, kuras atkārtojas un kurās nokļūst sievietes, kad tām jāapvieno savi profesionālie 
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pienākumi un pienākumi ģimenē.

Tomēr profesionālo un ģimenes saistību savienošana vairāk skar tieši šajā jomā nodarbinātās 
sievietes, ņemot vērā netipiskās darba stundas, kas saistītas ar viņu profesionālo 
nodarbošanos.

Tas ir iemesls, kāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi ļoti ātri atrast risinājumus, lai atvērtu bērnu 
silītes kultūras iestādēs, nosakot tām darba laiku saskaņā ar mēģinājumu un izrāžu grafikiem.

SECINĀJUMI

Papildus tam, ka jānodrošina lēmumu pieņemšanas un to konsultatīvo iestāžu, kas īsteno 
personāla atlasi, nodarbojas ar reklāmu, izvirza apbalvojumiem, piešķir finansu līdzekļus, 
jaukts raksturs, būtu jānodrošina vismaz, lai visās mākslas jomās mazākumā esošais dzimums 
būtu viena trešdaļa un jāstiprina vai jāievieš statistiskā uzraudzība, kas ļautu veikt sievietes 
stāvokļa dažādās Eiropas valstīs salīdzinošo analīzi un atvieglotu kopējās politikas izstrādi un 
īstenošanu.

Tāpat būtu nepieciešams padomāt par to, lai celtu dienas gaismā sieviešu sarakstītu vai 
komponētu repertuāru, kas bieži vien ir ārpus repertuāra.

Ir pilnīgi skaidrs, ka talants nav vienīgais, kas nosaka mākslinieciskas ieceres īstenošanas 
kvalitāti vai profesionālās karjeras panākumus, un ka ekonomiskie nosacījumi un iespējas, kas 
dotas, lai satiktos ar publiku, nozīmīgā veidā veicina darba īstenošanu un tā panākumus.
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