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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten
(2008/2182(INI))

Het Europees Parlement,

 gelet op Richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september
2002 tot wĳziging van Richtlĳn 76/207/EEG van de Raad betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelĳke behandeling van mannen en vrouwen ten 
aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, 
en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden1,

 gelet op Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 inzake de bewijslast in 
gevallen van discriminatie op grond van het geslacht2,

 gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie3,

 onder verwijzing naar zijn resoluties van 7 juni 2007 over de sociale status van 
kunstenaars4 en van 3 september 2008 over gelijkheid tussen mannen en vrouwen - 20085,

 gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
(A6-0000/2008),

A. overwegende dat de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de podiumkunsten zich 
sterk doen gevoelen en hardnekkig aanwezig blijven,

B. overwegende dat het wenselijk is om de mechanismen die aan deze ongelijkheden ten 
grondslag liggen naar behoren te analyseren,

C. overwegende dat het beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet worden 
toegepast op alle actoren die betrokken zijn bij de podiumkunstensector, in om het even 
welke discipline, structuur (productie, distributie en opleiding) of activiteitensector
(artistiek, technisch, administratief),

D. overwegende dat mannen en vrouwen niet in gelijke mate vertegenwoordigd zijn in de 
verschillende beroepen van de podiumkunstensector, en dat deze eerste vorm van 
ongelijkheid bovendien ook nog gepaard gaat met verschillen inzake arbeidsvoorwaarden 
en bezoldiging,

E. overwegende dat de ongelijke behandeling bij de toegang tot het besluitvormingsproces, 

                                               
1 PB L 269 van 5.10.2002, blz. 15.
2 PB L 14 van 20.1.1998, blz. 6.
3 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
4 PB C 125 E van 22.5.2008, blz. 13.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0399.
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de productiemiddelen en de distributienetwerken zich in meer of mindere mate 
manifesteert in alle disciplines van de podiumkunsten,

F. overwegende dat de verwezenlijking van de gelijkheidsdoelstelling in de beroepen van de 
podiumkunstensector een systematische toepassing van het beginsel van gemengdheid
vereist,

G. overwegende dat talent alleen niet volstaat om de artistieke kwaliteit van een werk of een 
succesvolle carrière te verklaren en dat het streven naar een evenwichtige 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de beroepen van de podiumkunstensector 
een nieuwe impuls zal geven aan de sector in zijn geheel,

H. overwegende dat het bijgevolg wenselijk is om een einde te maken aan de huidige 
situaties waarin nog steeds sprake is van gendersegregatie in de podiumkunsten, niet 
alleen door de sector te moderniseren en te democratiseren, maar ook door realistische 
gelijkheidsdoelstellingen vast te stellen,

I. overwegende dat de geconstateerde ongelijkheden tal van capaciteiten en talenten 
ombenut laten en nadelig zijn voor de artistieke dynamiek, het prestige en de 
economische ontwikkeling van de podiumkunstensector,

J. overwegende dat bepaalde hardnekkige vooroordelen al te vaak leiden tot discriminerend 
gedrag ten aanzien van vrouwen in het kader van zowel de selectie- en 
benoemingsprocedure als de arbeidsbetrekkingen,

K. overwegende dat de obstakels voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in deze sector 
bijzonder hardnekkig zijn en de tenuitvoerlegging van een specifieke actie voor het 
terugdringen van de geconstateerde ongelijkheden rechtvaardigen,

1. onderstreept dat de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de podiumkunsten 
bijzonder groot en hardnekkig zijn en dat de in dit opzicht onevenwichtige 
organisatievorm van de sector verregaande gevolgen kan hebben voor de samenleving in 
haar geheel, vanwege de bijzondere aard van de ten uitvoer gelegde activiteiten;

2. acht het absoluut noodzakelijk om de toegang van vrouwen tot alle artistieke beroepen 
waar zij thans nog in de minderheid zijn te bevorderen en aan te moedigen;

3. herinnert eraan dat de in de kunstensector geconstateerde ongelijkheden te wijten zijn aan 
het gebrek aan evenwicht van arbeidsstructuren waarbinnen de vertegenwoordiging van 
vrouwen in hoge functies en bepaalde beroepen zeer zwak is in vergelijking met het 
aandeel van mannen;

4. erkent dat een specifiek op deze sector gerichte actie nodig is om de mechanismen en 
gedragingen die aan de ongelijkheden ten grondslag liggen te verklaren;

5. herinnert eraan dat alleen gemengdheid de bestaande gedragspatronen kan veranderen;

6. pleit voor het bevorderen van de toegang van vrouwen tot alle artistieke en 
podiumberoepen waar zij in de minderheid zijn en moedigt de lidstaten aan om alle 
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obstakels voor de toegang van vrouwen tot hoge functies in culturele instellingen weg te 
nemen;

7. onderstreept dat discriminatie van vrouwen een belemmering vormt voor de ontwikkeling 
van de culturele sector omdat daardoor tal van talenten en capaciteiten onbenut worden 
gelaten;

8. pleit voor de invoering van maatregelen ter versterking van de aanwezigheid van 
vrouwen in het bestuur van de betrokken instanties, met name door de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te bevorderen in bedrijven, culturele organisaties en 
beroepsverenigingen;

9. roept de culturele actoren op om de aanwezigheid van vrouwelijke artiesten en hun 
werken in programma's, collecties, publicaties en raadplegingen te versterken;

10. stelt vast dat de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de gelijkheid van mannen 
en vrouwen geleidelijk aan zal leiden tot het ontstaan van gemengde werkgroepen, 
programma's en vakbijeenkomsten, terwijl daar nu vaak nog gebruik wordt gemaakt van 
een systeem van gendersegregatie dat nauwelijks verenigbaar is met de eisen van onze 
maatschappij;

11. onderstreept dat het van belang is om, wanneer mogelijk, de anonimiteit van de 
kandidaten te waarborgen en bij de werving van orkestmusici tijdens de audities gebruik 
te blijven maken van een kamerscherm, aangezien deze aanpak heeft bijgedragen aan de 
aanwezigheid van vrouwen in deze ensembles;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten om zich nu reeds te bezinnen op een eerste 
realistische fase voor de bestrijding van de ongelijkheden in de podiumkunsten en met 
name te waarborgen dat de seksuele minderheid in alle branches van de sector minstens 
een derde van het personeel uitmaakt;

13. spoort de lidstaten aan om:

a) in overleg met hun culturele instellingen manieren te bedenken om de mechanismen 
die ten grondslag liggen aan de bestaande ongelijkheden beter in kaart te brengen en 
zodoende discriminatie op grond van geslacht zoveel mogelijk te voorkomen;

b) alle obstakels voor de toegang van vrouwen tot hoge functies in toonaangevende
culturele instellingen en organisaties weg te nemen;

c) in deze sector nieuwe vormen van arbeidsorganisatie, delegatie van 
verantwoordelijkheden en tijdbeheer ten uitvoer te leggen die rekening houden met 
de privéverplichtingen van mannen en vrouwen;

d) zich rekenschap te geven van het feit dat het in deze sector, waar onregelmatige 
werktijden de regel zijn, wenselijk is om collectieve oplossingen te vinden voor de 
kinderopvang (bijvoorbeeld via het inrichten van kinderopvangcentra in culturele 
ondernemingen, waarbij de openingstijden moeten worden afgestemd op de repetities 
en de optredens);
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14. herinnert de culturele instellingen eraan dat het absoluut noodzakelijk is om het 
democratisch beginsel van gelijk loon voor gelijk werk, dat in de kunstensector en ook in 
tal van andere branches niet altijd wordt toegepast, daadwerkelijk in de praktijk te 
brengen;

15. roept de lidstaten ten slotte op om in de sector van de podiumkunsten te voorzien in een 
algemene statistische controle of de bestaande bewakingssystemen te versterken, zodat 
vergelijkende analysen kunnen worden verricht van de situaties in de verschillende 
landen van de Unie, de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke 
beleidsacties kan worden bevorderd en de gemaakte vorderingen gemeten kunnen worden 
aan de hand van gemeenschappelijke instrumenten;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Artistieke carrières blijven niet gespaard van de hardnekkige aanwezigheid van grote 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen.

Daarom hebben wij ons gebogen over de verschillen die zich voordoen met betrekking tot de 
toegang van mannen en vrouwen tot de culturele arbeidsmarkt in het algemeen.

Anderzijds confronteert de rol van vrouwen in het opleidings-, professionaliserings- en 
scheppingsproces binnen de diverse culturele branches ons met het genderverschil, de 
arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen en de daarmee geassocieerde voorstellingen en 
beelden, die structureel en historisch gerelateerd zijn aan de toestand van de maatschappij.

In de praktijk hebben vrouwen het nog steeds moeilijk om zich een volwaardige plek in de 
podiumkunstensector te verwerven.

Het ligt niet in onze bedoeling om argumenten aan te dragen voor de specifieke artistieke 
kwaliteiten van mannen en vrouwen in de podiumkunstensector of om de bijzondere 
professionele vaardigheden die aan mannen dan wel vrouwen worden toegekend op hun 
juistheid te toetsen; wij willen alleen maar inzicht verwerven in de sociale en culturele 
factoren die ten grondslag liggen aan de identiteitsvorming in de podiumkunsten en concrete 
oplossingen voorstellen om het gebrek aan evenwicht dat voortvloeit uit de bestaande 
ongelijkheden te corrigeren.

In het kader van de opstelling van dit verslag hebben wij effectief vastgesteld dat vrouwen 
zeer zelden leidinggevende functies in grote culturele instellingen bekleden, en dat deze 
ongelijkheden bijzonder vaak gepaard gaan met verschillen in bezoldiging.

Uit de analyse van de arbeidsverdeling in de Europese kunstensector is gebleken dat vrouwen 
hier, net zoals in tal van andere branches, zeer zelden een toonaangevende plaats innemen in 
de culturele programma's van grote instellingen en dat het aantal vrouwen in 
besluitvormingsorganen en raadgevende instanties haast nooit identiek is aan of groter is dan 
het aantal mannen.

Ter wille van de gezondheid van de sector en de persoonlijke ontplooiing van zowel mannen 
als vrouwen is het van essentieel belang dat alle beschikbare capaciteiten kunnen worden 
benut.
Mannen en vrouwen zijn niet in gelijke mate vertegenwoordigd in de verschillende beroepen 
van de podiumkunstensector; sterker nog, er doen zich flagrante verschillen voor met 
betrekking tot hun respectieve arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en de duur van hun 
loopbaan.

Wij hebben geconstateerd dat mannen die in een bepaalde artistieke branche in de minderheid 
zijn, bijvoorbeeld in de danssector, daardoor meer kans hebben op promotie (mannen zijn 
sterk vertegenwoordigd in de leidinggevende functies van prestigieuze balletgezelschappen),
terwijl vrouwen die in dezelfde positie verkeren met de vinger worden gewezen.
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Daarom is het zo belangrijk om, wanneer mogelijk, de anonimiteit van de kandidaten te 
waarborgen en bij de werving van orkestmusici tijdens de audities gebruik te blijven maken 
van een kamerscherm.

Ook in de kunstensector is sprake van steeds terugkerende situaties waarin vrouwen zich 
genoodzaakt zien om tegelijkertijd tegemoet te komen aan hun professionele verplichtingen 
en hun gezinstaken.

De combinatie van werk en gezin is des te moeilijker voor deze vrouwen vanwege de 
onregelmatige werktijden die inherent zijn aan de uitoefening van hun beroep.

Daarom achten wij het van cruciaal belang dat zo snel mogelijk naar een oplossing wordt 
gezocht om kinderopvangcentra in te richten in culturele ondernemingen, waarbij de 
openingstijden moeten worden afgestemd op de repetities en de optredens.

CONCLUSIE

Om te beginnen dient ervoor te worden gezorgd dat de besluitvormingsorganen en 
raadgevende instanties die beslissen over aanstellingen, promoties, onderscheidingen en 
toekenning van financiële middelen voldoen aan het beginsel van gemengdheid. Voorts moet 
worden gewaarborgd dat de seksuele minderheid in alle branches van de sector minstens een 
derde van het personeel uitmaakt. Het is tevens belangrijk te voorzien in een statistische 
controle of de bestaande bewakingssystemen te versterken, zodat vergelijkende analysen 
kunnen worden verricht van de situatie van vrouwen in de verschillende landen van de Unie 
en de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke beleidsacties kunnen
worden bevorderd.

Het is bovendien wenselijk om door vrouwen opgestelde en gecomponeerde repertoires in 
aanmerking te nemen en deze niet langer van de culturele programma's uit te sluiten.

Het spreekt vanzelf dat talent alleen niet volstaat om de artistieke kwaliteit van een werk of 
een succesvolle carrière te verklaren, maar dat ook economische factoren en de gelegenheid
om op te treden voor een publiek van wezenlijk belang zijn voor de uitvoering en het 
welslagen van een werk.
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