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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie równego traktowania i dostępu kobiet i mężczyzn w sektorze sztuk 
widowiskowych 

(2008/2182(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r. zmieniającą dyrektywę 76/207/EWG Rady w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, 
kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy1;

 uwzględniając dyrektywę Rady 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącą ciężaru 
dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć2,

 uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej3,

 uwzględniając swoje rezolucje z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie społecznego statusu 
artystów4 oraz z dnia 3 września 2008 r. w sprawie równouprawnienia kobiet i mężczyzn -
20085, 

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn jest bardzo obecne i stałe w 
dziedzinie sztuk widowiskowych;

B. mając na uwadze, że należy poważnie zbadać mechanizmy powodujące to nierówne 
traktowanie,

C. mając na uwadze, że zasada równości kobiet i mężczyzn musi mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów działających w sektorze sztuk widowiskowych, we wszystkich 
dyscyplinach, we wszystkich typach struktur (produkcja, upowszechnianie i edukacja) 
oraz we wszystkich sektorach działalności (artystycznym, technicznym i 
administracyjnym),

D. mając na uwadze, że kobiety i mężczyźni nie wykonują w tych samych proporcjach 
poszczególnych zawodów związanych ze sztukami widowiskowymi, oraz że tej 
pierwszej formie nierówności towarzyszy brak równowagi w zakresie warunków pracy i 
zatrudnienia oraz różnice w wynagrodzeniu,

                                               
1  Dz.U. L 269 z 5.10.2002, s. 15.
2  Dz.U. L 14 z 20.01.98, s. 6.
3  Dz.U. 364 z 18.12.00, str. 1.
4  Dz.U. C 125 E z 22.5.2008, s. 13.
5  Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0399.
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E. mając na uwadze, że we wszystkich dyscyplinach sztuk widowiskowych w różnym 
stopniu stwierdza się nierówność w dostępie do funkcji decyzyjnych, do środków 
produkcji i sieci dystrybucyjnych, 

F. mając na uwadze, że realizacja celu równości w zawodach związanych ze sztukami 
widowiskowymi zakłada systematyczne wprowadzanie systemu reprezentacji obydwu 
płci,

G. mając na uwadze, że sam talent nie decyduje o jakości artystycznej przedstawienia lub 
sukcesie zawodowym oraz że lepsze uwzględnienie równowagi kobiet i mężczyzn w 
zawodach związanych ze sztukami widowiskowymi przyczyni się do pobudzenia całego
sektora,

H. mając na uwadze w związku z tym, że należy zmienić utrzymującą się aktualnie sytuację 
segregacji płciowej w zawodach związanych ze sztukami widowiskowymi, nie tylko 
przez modernizację i demokratyzację sektora, ale także poprzez ustalenie realistycznych 
celów w zakresie równości,

I. mając na uwadze, że stwierdzone nierówności pozostawiają niewykorzystane zdolności i 
talenty oraz szkodzą dynamice artystycznej, oddziaływaniu sztuki oraz rozwojowi 
gospodarczemu tego sektora;

J. mając na uwadze, że utrzymujące się uprzedzenia prowadzą nazbyt często do 
dyskryminujących zachowań w stosunku do kobiet w trakcie rekrutacji, mianowania oraz 
w stosunkach w pracy,

K. mając na uwadze, że przeszkody na drodze do równości kobiet i mężczyzn są szczególnie 
trwałe w tym sektorze i usprawiedliwiają przyjęcie specjalnego podejścia w celu 
zmniejszenia stwierdzonych nierówności,

1. podkreśla zakres i siłę nierówności kobiet i mężczyzn w sektorze sztuk widowiskowych 
oraz wpływ jaki ten niesprawiedliwy system organizacji może mieć na całe 
społeczeństwo, zważywszy na szczególny charakter tej działalności; 

2. nalega na absolutną konieczność promowania dostępu kobiet do wszystkich zawodów 
sztuk widowiskowych i zachęcania ich do nich, tam gdzie nadal pozostają one w 
mniejszości;

3. przypomina, że nierówności stwierdzone w sektorze artystycznym wynikają z braku 
równowagi w strukturach, gdzie proporcje kobiet na odpowiedzialnych stanowiskach i w 
niektórych zawodach są bardzo niskie w porównaniu do mężczyzn;

4. uznaje konieczność podjęcia szczególnych działań w tym sektorze, aby wyjaśnić 
mechanizmy i zachowania powodujące taką nierówność;

5. przypomina, że jedynie obecność obydwu płci prowadzi do zmiany zachowań;

6. nalega na konieczność promowania dostępu kobiet do wszystkich zawodów 
artystycznych i wszystkich zawodów związanych ze sztukami widowiskowymi, tam 
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gdzie pozostają one w mniejszości oraz zachęca państwa członkowskie do zniesienia 
wszelkich przeszkód w dostępie kobiet do zarządzania instytucjami kulturalnymi;

7. podkreśla, że dyskryminowanie kobiet szkodzi rozwojowi sektora kultury pozbawiając 
go talentów i zdolności;

8. wzywa do podjęcia środków mających na celu zwiększenie obecności kobiet na 
stanowiskach kierowniczych w instytucjach, w szczególności poprzez promowanie 
równości w przedsiębiorstwach i instytucjach kulturalnych oraz organizacjach 
zawodowych;

9. wzywa podmioty działające w sektorze kultury do zwiększenia obecności artystek i ich 
dzieł w programach, kolekcjach, wydawnictwach i konsultacjach;

10. zauważa, że postępy dokonane w zakresie równości kobiet i mężczyzn umożliwią 
stopniowe wprowadzenie przedstawicieli obydwu płci w ekipach roboczych, planowaniu 
i zebraniach zawodowych, które dzisiaj często funkcjonują w oparciu o niezgodny z 
wymogami naszego społeczeństwa system segregacji płci;

11. podkreśla znaczenie zagwarantowania, za każdym razem kiedy to możliwe, 
anonimowości kandydatur oraz nalega na konieczność utrzymania zwyczaju przesłuchań 
muzyków za parawanem podczas rekrutacji do orkiestr, co umożliwiło kobietom 
wstąpienie do orkiestr; 

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zaplanowania już teraz pierwszego 
realistycznego etapu walki z nierównością w sztukach widowiskowych, polegającego na 
zapewnieniu obecności co najmniej jednej trzeciej osób płci pozostającej w mniejszości 
we wszystkich dziedzinach tego sektora;

13. zachęca państwa członkowskie do:

a) zbadania wraz z ich instytucjami kulturalnymi sposobów lepszego wykrywania 
mechanizmów powodujących nierówność, tak by możliwe było uniknięcie wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć;

b) zniesienia wszelkich przeszkód w dostępie kobiet do stanowisk kierowniczych w 
najbardziej renomowanych instytucjach i organizacjach kulturalnych; 

c) wprowadzenia w tym sektorze nowego systemu organizacji pracy, delegowania 
odpowiedzialności i zarządzania czasem, uwzględniającego wymogi życia 
osobistego kobiet i mężczyzn;

d) zrozumienia, że w tym sektorze, w którym nietypowe godziny pracy są normą, 
należy znaleźć wspólne rozwiązania dla zapewnienia opieki nad dziećmi (otwarcie 
żłobków w instytucjach kulturalnych w godzinach dostosowanych do godzin prób i 
spektakli);

14. przypomina instytucjom kulturalnym o absolutnej konieczności przełożenia na czyny 
demokratycznej zasady, zgodnie z którą za taką samą pracę kobiet i mężczyzn powinno 
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przysługiwać identyczne wynagrodzenie; podobnie jak w innych sektorach, zasada ta 
nadal nie jest stosowana w sektorze sztuki;

15. zachęca państwa członkowskie do wzmocnienia lub wprowadzenia w sektorze sztuk 
widowiskowych ogólnego gromadzenia danych, aby umożliwić dokonanie analiz 
porównawczych sytuacji w poszczególnych państwach Unii, ułatwienie opracowania i 
wprowadzenia w życie wspólnej polityki oraz dysponowanie wspólnymi narzędziami 
mierzenia dokonanych postępów;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Stale utrzymujące się poważne nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn nie oszczędziło karier 
artystycznych.

Zainteresowaliśmy się więc tymi różnicami, które dotyczą karier zawodowych kobiet i 
mężczyzn w całym sektorze kultury.

Z drugiej strony rola, jaką kobiety odgrywają w tworzeniu, poprzez naukę i profesjonalizm w 
sektorze kultury, porusza kwestię różnic między płciami, podziału pracy między kobietami i 
mężczyznami, reprezentacji i wzorców, jakie się z tym wiążą wynikających ze stanu 
społeczeństwa, jego strukturą i historią.

W praktyce w sektorze sztuk widowiskowych kobiety mają nadal problemy z wyrobieniem 
sobie pozycji.

Nie jest naszym celem wyszukiwanie zasadności cech artystycznych charakterystycznych dla 
kobiet i mężczyzn w tym sektorze czy specyficznych zdolności zawodowych przypisywanych 
jednym i drugim, ale stwierdzenie dotyczące sposobu, w jaki społecznie i kulturowo określiły 
się tożsamości w dziedzinie sztuk widowiskowych i zaproponowanie konkretnych rozwiązań, 
które mogłyby naprawić brak równowagi związany z istniejącymi nierównościami.

W ramach sporządzania niniejszego sprawozdania stwierdziliśmy, że kobiety rzeczywiście 
bardzo rzadko zajmują wysokie stanowiska kierownicze w dużych instytucjach kulturalnych 
oraz że tym nierównościom towarzyszy często nierówne traktowanie w zakresie 
wynagrodzeń;

Analiza podziału pracy w europejskim sektorze artystycznym wykazuje, podobnie jak w 
wielu innych sektorach, że kobiety rzadko pełnią wysokie funkcje w programowaniu 
spektakli wielkich instytucji oraz że liczba kobiet w organach decyzyjnych lub 
konsultacyjnych jest bardzo rzadko równa lub wyższa liczbie mężczyzn. 

Konieczna jest możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów umiejętności dla 
dobra tego sektora, jak również dla samorealizacji kobiet i mężczyzn.
Kobiety i mężczyźni nie wykonują w tych samych proporcjach poszczególnych zawodów 
związanych ze sztukami widowiskowymi, a w dodatku różnice w warunkach zatrudnienia i 
pracy oraz różna długość kariery zawodowej w sektorze są bardzo wyraźne.

Odnotowaliśmy, że fakt pozostawania mężczyzn w mniejszości w danym sektorze 
artystycznym, jak na przykład w tańcu, stanowi atut w karierze zawodowej (jest wielu 
mężczyzn na wysokich stanowiskach w wielkich grupach baletowych), podczas gdy dla 
kobiet bycie w mniejszości jest piętnujące.

Stąd konieczność zagwarantowania za każdym razem, kiedy tylko jest to możliwe, 
anonimowości kandydatur oraz utrzymania zwyczaju przesłuchań muzyków za parawanem 
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podczas ich rekrutacji do orkiestr.

Ogólnie rzecz biorąc kobiety pracujące w sektorze artystycznym napotykają na podobne 
sytuacje, co inne kobiety, które muszą zmagać się ze zobowiązaniami zawodowymi i 
rodzinnymi.

Jednakże godzenie zobowiązań zawodowych z rodzinnymi dotyka kobiety pracujące w tym 
sektorze w większym stopniu, w związku z nietypowymi godzinami pracy związanymi z 
wykonywaniem ich zawodów.

Jest to powód, dla którego uważamy, że konieczne jest bardzo szybkie znalezienie rozwiązań,
aby zapewnić godziny otwarcia żłobków w instytucjach kulturowych dostosowane do 
harmonogramu prób i spektakli.

PODSUMOWANIE

Oprócz faktu, iż należy zapewnić reprezentację obu płci w organach decyzyjnych i 
konsultacyjnych, które uczestniczą w rekrutacji, promowaniu, nagradzaniu i przyznawaniu 
środków finansowych, należy także zagwarantować obecność przynajmniej jednej trzeciej 
osób płci będącej w mniejszości we wszystkich dziedzinach sektora oraz wzmocnić lub 
ustanowić gromadzenie danych statystycznych, które umożliwiłyby dokonanie analiz 
porównawczych sytuacji kobiet w różnych państwach Unii, ułatwiłyby opracowanie i 
wprowadzenie w życie wspólnych polityk.

Należałoby również odświeżyć repertuar dzieł napisanych i skomponowanych przez kobiety, 
które często nie znajdują miejsca w programach.

Oczywiste jest, że sam talent nie decyduje o jakości artystycznej przedstawienia lub sukcesie 
zawodowym, a warunki gospodarcze i okazje spotkania z publicznością przyczyniają się w 
znacznym stopniu do realizacji dzieła i jego sukcesu.
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