
PR\746746MT.doc PE414.205v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2008/2182(INI)

9.10.2008

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar trattatament u aċċess ugwali għall-irġiel u n-nisa fl-ispettakli artistiċi
(2008/2182(INI))

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Rapporteur: Claire Gibault



PE414.205v01-00 2/7 PR\746746MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................................................................6



PR\746746MT.doc 3/7 PE414.205v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar trattatament u aċċess ugwali għall-irġiel u n-nisa fl-ispettakli artistiċi
(2008/2182(INI))

Il-Parlament Ewropew,

 – wara li kkunsidra d-Dirtettiva 2002/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 
ta' Settembru 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali għall-irġiel u għan-nisa fir-rigward 
tal-aċċess għall-impjiegi, it-taħriġ vokazzjonali u l-promozzjoni, kif ukoll il-
kundizzjonijiet tax-xogħol1

 wara li kkunsidra d-Direttiva 97/80 tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar il-piż tal-
prova fil-każijiet ta' diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess2

 wara li kkunsidra l-karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea3,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar l-istejtus soċjali tal-artisti4 u tat-3 
ta' Settembru 2008 dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa - 20085, 

 wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A6-0000/2008),

A. billi l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa huma preżenti u persistenti ħafna fl-ispettakli 
artistiċi,

B. billi jeħtieġ li jiġu analizzati bis-serjetà l-mekkaniżmi li joħolqu dawn l-inugwaljanzi,

C. billi l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa għandu japplika għal dawk kollha 
involuti fis-settur tal-ispettakli artistiċi, fid-dixxiplini kollha, fit-tipi kollha ta' strutturi (ta' 
produzzjoni, tixrid u tagħlim) u fis-setturi kollha ta' attività (artistika, teknika, 
amministrattiva),

D. billi l-irġiel u n-nisa m'humiex impenjati fl-istess proporzjoni fil-professjonijiet differenti 
tal-ispettakli artistiċi, u billi ma' din il-forma ta' inugwaljanza primarja trid tiżdied l-
inugwaljanza ta' kundizzjonijiet ta' xogħol u ta' impieg, kif ukoll dik tar-remunerazzjoni,

E. billi l-inugwaljanza ta' aċċess għat-teħid ta' deċiżjonijiet, għall-mezzi ta' produzzjoni u 
għan-netwerks ta' diffużżjoni tinstab f'livelli differenti fid-dixxiplini kollha tal-ispettakli 

                                               
1  ĠU L 269 tal-5.10.2002, p. 15.
2  ĠU L 14 tal-20.01.1998, p. 6.
3  ĠU C 364 tat-18.12.2000, p. 1.
4 ĠU C 125 E tat-22.5.2008, p. 13.
5  Testi adottati ta' din id-data , P6_TA(2008)0399.
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artistiċi,

F. billi l-iskop tal-ugwaljanza fil-professjonijiet tal-ispettakli artistiċi huwa li dan isir billi t-
taħlit jiġi stabbilit sistematikament,

G. billi t-talent mhuwiex biżżejjed għall-kwalità artistika ta' xogħol jew għas-suċċess ta' 
karriera professjonali u billi konsiderazzjoni tar-rappreżentanza ta' rġiel u nisa fl-oqsma 
tal-ispettakli artistiċi jkollu l-effett li jerġa' jagħti dinamiċità lis-settur kollu,

H. billi għalhekk ikun tajjeb li jinbidlu s-sitwazzjonijiet attwali ta' segregazzjoni li għad 
baqa' fl-ispettakli artistiċi, mhux biss permezz tal-modernizzazzjoni u d-
demokratizzazzjoni tas-settur, imma wkoll billi jiġu ffissasti objettivi realistiċi rigward 
ugwaljanza,

I. billi l-inugwaljanzi li hemm ma jħallux li jintużaw kompetenzi u talenti u huma ta' ħsara 
għad-dinamika artistika, l-influwenza u l-iżvilupp ekonomiku tas-settur,

J. billi l-preġudizzji persistenti bosta drabi jwasslu għal imġiba diskriminatorja lejn in-nisa 
fil-proċess ta' għażla u ta' ħatriet, kif ukoll fir-relazzjonijiet fuq ix-xogħol, 

K. billi l-ostakoli għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa f'dan is-settur ta' attività għandhom 
għeruq partikolarment fondi u jiġġustifikaw l-adozzjoni ta' approċċ speċifiku biex 
jitnaqqsu l-inugwaljanzi,

1. Jenfasizza l-firxa u l-persistenza tal-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa fl-ispettakli 
artistiċi u l-impatt li l-metodu ta' organizzazzjoni inugwali ta' dan is-settur jista' jkollu fuq 
is-soċjetà kollha meta wieħed iqis in-natura partikulari tal-attivitajiet tiegħu;

2. Jisħaq fuq il-ħtieġa assoluta li jiġi promoss u mħeġġeġ l-aċċess tan-nisa fil-professjonijiet 
artistiċi kollha fejn huma għadhom minorità;

3. Ifakkar li l-inugwaljanzi li jirriżultaw fis-settur artistiku huma frott ta' strutturi sbilanċjati 
fejn il-proporzjon ta' nisa f'karigi ta' responsabbiltà u f'ċertu xogħol huwa dgħajjef wisq 
meta mqabbel mal-għadd ta' rġiel li jaħdmu fih;

4. Jirrikonoxxi l-bżonn li jinbdew jittieħdu miżuri speċifiċi f'dan is-settur biex janalizzaw il-
mekkaniżmi u l-imġiba li joħolqu dawn l-inugwaljanzi;

5. Ifakkar l-imġiba tista' tindibdel biss meta rġiel u nisa jaħdmu flimkiem;

6. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġi promoss l-aċċess tan-nisa għall-professjonijiet artistiċi kollha u 
għall-professjonijiet kollha tal-ispettaklu fejn huma jinsabu f'minoranza u jħeġġeġ lill-
Istati Membri sabiex ineħħu kull ostakolu għall-aċċess tan-nisa għall-quċċata tal-
istituzzjonijiet kulturali;

7. Jenfasizza li d-diskriminazzjoni fil-konfront tan-nisa tippenalizza l-iżvilupp tas-settur 
kulturali billi ċċaħħdu mit-talent u l-kompetenzi;

8. Jitlob li jiddaħħlu miżuri li jkollhom l-iskop li jtejbu l-preżenza tan-nisa fil-bodijiet tad-
diretturi tal-istituzzjonijiet, b'mod partikulari permezz tal-promozzjoni tal-ugwaljanza 
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f'intrapriżi u stabbilimenti kulturali u organizzazzjonijiet kulturali;

9. Jistieden lil dawk attivi fil-qasam kulturali biex itejbu l-preżenza ta' nisa kreattivi u tax-
xogħolijiet tagħhom fil-programmazzjonijiet, kollezzjonijiet, publikazzjonijiet jew 
konsulenzi;

10. Jinnota li l-progress li nkiseb rigward l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa jippermetti li 
tiddaħħal b'mod progressiv t-taħlita ta' rġiel u nisa fi gruppi tax-xogħol, l-ippjanar ta' 
programmi u l-laqgħat professjonali li attwalment ħafna drabi jaħdmu fuq sistema ta' 
seprazzjoni tas-sessi li ftit hi kompatibbli mal-ħtiġijiet tas-soċjetà tagħna;

11. Jenfasizza l-importanza li  kulmeta jkun possibbli tkun garantità l-anonimità tal-kandidati 
u jinsisti fuq il-ħtieġa li tinżamm l-użanza li fir-reklutaġġ ta' mużiċisti tal-orkestri, l-
awdizzjonijiet isiru wara paraventu li għen biex in-nisa jidħlu f'orkestri;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex għall-ġlieda kontra l-inugwljanzi fl-
arti tal-ispettaklu jipprevedu sa minn issa mira realista inizjali li tikkonsisti filli tiżgura l-
preżenza ta' talanqas terz tal-persuni ta' sess minoritarju fil-fergħat kollha tas-settur:

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri:

a) biex jikkunsidraw flimkien mal-istituzzjonijiet kulturali l-aħjar mod kif jidentifikaw 
il-mekkaniżmi li jipproduċu l-inugwaljanzi sabiex tiġi evitata kemm jista' jkun 
possibbli kull diskriminazzjoni marbuta mas-sess;

b) biex ineħħu kull ostakolu għall-aċċess tan-nisa għall-ogħla pożizzjonijiet tal-
istituzzjonijiet u organizzazzjhonijiet kulturali l-aktar magħrufa;

c) biex f'dan is-settur jistabbilixxu modi godda ta' organizzazzjoni tax-xogħol, ta' delega 
ta' responsabbiltajiet u ta'-ġestjoni tal-ħin u li jikkunsidraw ir-restrizzjonijiet tal-ħajja 
personali tal-irġiel u n-nisa;

d) biex jagħrfu li f'dan is-settur fejn il-ħinijiet atipiċi huma ħaġa normali, ikun tajjeb li 
jinstabu soluzzjonijiet biex jiżguraw il-kura tat-tfal (ftuħ ta' crèches fl-intrapriżi 
kulturali b'ħinjiet li jkun adatti għas-sigħat tal-provi u tal-ispettakli);

14. Ifakkar lill-istituzzjonijiet kulturali fil-ħtieġa assoluta biex iwettqu bil-fatti l-idea 
demokratika li tgħid li għal xogħol ugwali bejn l-irġiel u n-nisa trid tikkorrispondi paga 
ugwali, idea li fil-qasam artistiku, kif ukoll f'għadd ta' setturi oħrajn, mhux dejjem tiġi 
applikata;

15. Fl-aħħarnett, iħeġġeġ lill-Istati Membri biex fis-setturi tal-arti tal-ispettaklu jsaħħu jew 
jistitwixxu moniteraġġ statistiku ġeneralizzat hekk li jagħmel analiżi komparattiva tas-
sitwazzjoni fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni, jiffaċilita l-ħolqien u l-implimentazzjoni ta' 
politiki komuni u jiddisponi minn għodda komuni ta' kejl tal-progress li jsir;

16. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-parlamenti tal-Istati Membri. 
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-karrieri artistiċi mhumiex meħlusa mill-inugwaljanzi kbar li għad hemm bejn l-irġiel u n-
nisa.

Aħna għalhekk jinteressawna d-differenzi li jeffettaw il-mod kif in-nisa u l-irġiel isibu xogħol 
fil-qasam kulturali kollu.

Min-naħa l-oħra, l-irwol kreattiv li għandhom in-nisa hekk kif jgħaddu mill-apprendistat 
għall-professjonaliżmu fis-setturi kulturali, iqajjem il-punt tad-differenza bejn is-sessi, ta' kif 
jinqasam ix-xogħol bejn l-irġiel u n-nisa, ir-rappreżentazzjonijiet u l-immaġni assoċjati 
marbutin mal-istat tas-soċjetà fl-istrutturi u l-grajja tagħha.

Fil-prattika, fis-settur kollu tal-ispettakli artistiċi,  in-nisa għadhom ibatu biex jiksbu rwol 
integrali.

Mhuwiex il-ħsieb tagħna li nfitxxu l-mertu tal-kwalitajiet artistiċi speċifiċi tan-nisa u l-irġiel 
f'dan is-settur, jew il-kapaċitajiet professjonali partikulari attribwiti lill-wieħed jew lill-oħra, 
iżda li nagħmlu evalwazzjoni tal-mod kif issawru soċjalment u kulturalment l-identitajiet fil-
qasam tal-ispettakli artistiċi u li nipproponu soluzzjonijiet konkreti li jistgħu jikkoreġu l-
inugwaljanzi marbutin mas-sitwazzjonijiet ta' inugwaljanzi eżistenti.

Waqt it-tfassil ta' dan ir-rapport aħna filfatt stabbilejna li n-nisa rari ħafna li nsibuhom f'karigi 
ta' responsabbiltà kbira fl-istituzzjonijiet kulturali l-kbar, u li dawn l-inugwaljanzi bosta drabi 
jkunu akkumpanjati b'inugwaljanzi fil-pagi.

L-analiżi tat-tqassim tax-xogħol fis-settur artistiku Ewropew juri, bħalma jagħmel f'setturi 
oħrajn, li n-nisa ftit jinsabu f'funzjonijiet ta' awtorità fl-ippjanar ta' programmi tal-ispettakli ta' 
istituzzjonijiet kbar u li n-numru ta' nisa fil-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet, jew f'korpi 
konsultattivi, rari ħafna li jkun daqs, jew aktar, minn dak in-numru ta'-rġiel.

Jeħtieġ li jkunu jistgħu jintużaw is-sorsi kollha ta' kompetenzi disponibbli, kemm biex is-
settur ikun b'saħħtu kif ukoll sabiex titwettaq il-milja ta' żvilupp personali tal-irġiel u n-nisa.
L-irġiel u n-nisa ma' jeżerċitawx bl-istess proporzjon il-professjonijiet artistiċi differenti tal-
ispettaklu, iżda minbarra dan, hemm ukoll li d-differenza fil-kundizzjonijiet ta' impjegar u ta' 
xogħol, u d-differenzi ta' loġevità professjonali f'dan is-settur, huma flagranti

Aħna stajna ninnutaw li l-fatt li l-irġiel jinsabu f'minoranza f'settur artistiku speċifiku bħalma 
hu s-settur taż-żfin, pereżempju, jikkostitwixxi vantaġġ għall-avvanz professjonali (l-irġiel 
huma numerużi f'karigi ta' responsabbiltà fil-kumpaniji kbar tal-ballet) filwaqt li n-nisa 
f'sitwazzjoni ta' minoranza jsibu ruħhom stigmatizzati.

Minn hawn toħroġ l-importanza li meta jkun possibbli tiġi garantita l-anonimità tal-kandidati 
u l-importanza li tinżamm l-użanza tal-awdizzjonijiet wara paraventu għar-reklutaġġ ta' 
mużiċisti ta' orkestra.
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B'mod ġenerali, is-settur artistiku lanqas ma jaħrab mis-sitwazzjonijiet rikurrenti li fihom 
isibu ruħhom in-nisa li jeħtieġu jiffaċċjaw kemm l-obbliġi professjonali tagħhom, kif ukoll l-
obbligi tal-familja.

Madankollu, l-immaniġġjar tal-impenji professjonali u dawk tal-familja jolqtu aktar u aktar 
lin-nisa f'dan is-settur minħabba l-ħinijiet atipiċi ta' xogħol marbutin mal-eżerċizzju tal-
professjoni tagħhom.

Huwa għalhekk li aħna nqisu kruċjali li malajr ħafna jinstabu soluzzjonijiet sabiex jinfetħu 
crèches fl-intrapriżi kulturali b'ħinijiet li jkunu adatti għal hin tal-provi u tal-ispettakli.

KONKLUŻJONI

Minbarra l-fatt li tiġi żgurata parità f'korpi ta' teħid ta' deċiżjonijiet u ta' konsulenza involuti 
fir-reklutaġġ, il-promozzjoni, premijiet u għoti ta' mezzi finanzjarji, jeħtieġ li tiġi żgurata l-
preżenza ta' talanqas terz ta' persuni ta' sess li jkun f'minoranza fil-fergħat kollha tas-settur u li 
jisaħħaħ jew jitwaqqaf moniteraġġ statistiku li jagħmel analiżi komparattiva tal-qagħda tan-
nisa fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni li jista' jiffaċilita l-ħolqien u l-implimentazzjoni ta' politiki 
komuni.

Jeħtieġ ukoll li jiġi kkunsidrat li jinstabu xogħlijiet miktuba minn nisa u kompożizzjonijiet ta' 
nisa li bosta drabi jitwarrbu mill-programmi.

Huwa ovvju li t-talent waħdu mhux biżżjjed biex jiżgura l-kwalità ta' xogħol artistiku jew is-
suċċess ta' karriera professjonali; il-kundizzjonijiet ekonomiċi u l-opportunitajiet mogħtija 
għal laqgħat mal-pubbliku jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għat-twettiq ta' xogħol artistiku 
u għas-suċċess tiegħu.
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