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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rovnakom zaobchádzaní a prístupe mužov a žien v oblasti divadelného umenia 
(2008/2182(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 
2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej 
príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky1,

 so zreteľom na smernicu Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene
v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia2,

 so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie3,

– so zreteľom na uznesenie Parlamentu zo 7. júna 2007 o spoločenskom postavení umelcov4

a na jeho uznesenie z 3. septembra 2008 o rovnosti medzi ženami a mužmi – 20085,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2008),

A. keďže nerovnosti medzi ženami a mužmi sú mimoriadne zreteľné a naďalej pretrvávajú 
v oblasti divadelných umení, 

B. keďže je potrebné vykonať serióznu analýzu mechanizmov, ktoré zapríčiňujú tieto 
nerovnosti, 

C. keďže zásada rovnosti medzi ženami a mužmi sa musí uplatňovať na všetky subjekty 
v oblasti divadelného umenia a vo všetkých odboroch, všetkých typoch štruktúr 
(produkcia, vysielanie a vzdelávanie) a všetkých odvetviach činností (umelecká, 
technická, administratívna),   

D. keďže ženy a muži nevykonávajú v rovnakom rozsahu jednotlivé zamestnania v oblasti 
divadelného umenia a keďže s touto prvou formou nerovnosti sa spájajú rozdielne 
podmienky pre prácu, zamestnanie a rozdiel v príjmoch,

E. keďže nerovnosti v prístupe k rozhodovacím funkciám, k prostriedkom na produkciu 
a k vysielacím sieťam existujú v rôznej miere vo všetkých odboroch dramatického 
umenia,

                                               
1  Ú. v. EÚ L 269, 5.10.2002, s. 15.
2  Ú. v. EÚ L 14, 20.1.1998, s. 6.
3  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
4  Ú. v. EÚ C 125 E, 22.5.2008, s. 13.
5  Prijaté texty, P6_TA(2008)0399.
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F.  keďže zámer dodržiavať rovnosť v profesiách dramatického umenia predpokladá, že sa 
najprv bude systematicky zavádzať zastúpenie obidvoch pohlaví, 

G. keďže samotný talent neobjasňuje umeleckú kvalitu realizácie alebo úspech 
profesionálnej kariéry a keďže lepšie zabezpečenie zastúpenia žien a mužov v profesiách 
dramatického umenia bude môcť celému tomuto odvetviu dodať novú dynamiku;

H. keďže je následne vhodné zmeniť situácie, pri ktorých v súčasnosti dochádza k segregácii 
a ktoré v oblasti dramatického umenia naďalej pretrvávajú, a to nielen prostredníctvom 
modernizácie a demokratizácie tohto odvetvia, ale aj stanovením realistických cieľov 
týkajúcich sa rovnosti, 

I. keďže zistené prípady nerovnosti majú za následok, že schopnosti a talent zostávajú 
nevyužité a poškodzujú umeleckú dynamiku, rozširovanie a hospodársky rozvoj tohto 
odvetvia činnosti,

J. keďže pretrvávajúce predsudky príliš často vedú k diskriminačnému správaniu voči 
ženám v procese výberu a menovania a takisto v pracovných vzťahoch, 

K. keďže prekážky v rovnosti medzi ženami a mužmi sú v tomto odvetví činnosti 
mimoriadne trvácne a odôvodňujú prijatie osobitného postupu na zníženie zistených 
nerovností, 

1. zdôrazňuje rozsah a trvácnosť nerovností medzi ženami a mužmi v odvetví dramatického 
umenia a vplyv, ktorý môže mať nerovnoprávny spôsob organizácie v tomto odvetví 
na  celú spoločnosť vzhľadom na osobitný charakter týchto činností;

2. zdôrazňuje, že je absolútne nevyhnutné podporovať a presadzovať prístup žien 
ku všetkým umeleckým profesiám, v ktorých majú zatiaľ menšinové zastúpenie;

3. pripomína, že nerovnosti zistené v umeleckom odvetví vyplývajú z nerovnováhy štruktúr, 
kde je podiel žien v rozhodovacích funkciách a v niektorých profesiách veľmi nízky 
v porovnaní s počtom mužov;

4. uznáva, že je potrebné zaviesť osobitný postup pre toto odvetvie činnosti za tým účelom, 
aby sa vysvetlili mechanizmy a správanie, ktoré spôsobujú tieto nerovnosti;

5. pripomína, že toto správanie môže zmeniť výlučne zastúpenie obidvoch pohlaví; 

6. zdôrazňuje, že je potrebné podporiť prístup žien ku všetkým umeleckým profesiám
a ku všetkým profesiám v oblasti dramatického umenia, kde majú menšinové zastúpenie 
a povzbudzuje členské štáty, aby odstránili všetky prekážky, ktoré bránia prístupu žien 
k vedúcim funkciám v kultúrnych inštitúciách; 

7. zdôrazňuje, že diskriminácia voči ženám poškodzuje rozvoj kultúrneho odvetvia, pretože 
ho ochudobňuje o nadaných a schopných ľudí;

8. žiada zavedenie opatrení s cieľom zlepšiť zastúpenie žien vo vedení inštitúcií, najmä 
presadzovaním rovnosti v kultúrnych podnikoch a zariadeniach a v profesijných 
organizáciách;  
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9. vyzýva subjekty z oblasti kultúry, aby zlepšili zastúpenie umelkýň a ich diel 
v programoch, umeleckých zbierkach, vydavateľstvách alebo pri konzultáciách; 

10. poznamenáva, že pokroky dosiahnuté v oblasti rovnosti žien a mužov umožnia postupne 
zaviesť zastúpenie obidvoch pohlaví v pracovných tímoch, plánoch a na profesijných 
stretnutiach, ktoré dnes často fungujú podľa systému rozdelenia na základe pohlavia, čo 
sa len málo zlučuje s požiadavkami našej spoločnosti; 

11. zdôrazňuje význam toho, že podľa možnosti bude vždy zaručená anonymita uchádzačov  
a zdôrazňuje, že je potrebné zachovať  vypočutie za zástenou pri náboroch hudobníkov 
hrajúcich v orchestri, vďaka čomu sa ženy mohli dostať do týchto súborov;  

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby už teraz zvážili prvú realistickú etapu v boji proti 
prípadom nerovnosti v oblasti divadelného umenia tým, že zabezpečia zastúpenie 
najmenej jednej tretiny osôb menšinového pohlavia vo všetkých častiach tohto odvetvia; 

13. povzbudzuje členské štáty, aby: 

a) spolu s kultúrnymi inštitúciami pouvažovali o spôsobe, ako lepšie vymedziť 
mechanizmy, ktoré spôsobujú nerovnosť, tak aby sa čo najviac odstránila akákoľvek 
diskriminácia súvisiaca s pohlavím;

b) odstránili všetky prekážky, ktoré bránia prístupu žien k vedúcim funkciám 
v najrenomovanejších kultúrnych inštitúciách;

c) zaviedli v tomto odvetví nové spôsoby organizácie práce, delegovania zodpovednosti 
a časového rozvrhu, ktoré zohľadnia obmedzenia týkajúce sa osobného života žien 
a mužov;

d) vzali na vedomie, že v tomto odvetví, kde je netypická pracovná doba normou, je 
vhodné nájsť kolektívne riešenie pre zabezpečenie starostlivosti o deti (otvorenie 
jaslí v kultúrnych podnikoch s časovým rozvrhom prispôsobeným času skúšok 
a predstavení);  

14. pripomína kultúrnym inštitúciám, že je absolútne nevyhnutné realizovať demokratické 
ponímanie, podľa ktorého musí rovnakej práci ženy a muža zodpovedať aj rovnaká mzda, 
čo sa v umeleckej oblasti, ako aj v mnohých iných odvetviach stále neuplatňuje;

15. nakoniec povzbudzuje členské štáty, aby v odvetví divadelného umenia posilnili alebo 
zaviedli všeobecné štatistické monitorovanie, aby sa mohli vypracovať porovnávacie 
analýzy o situácii v jednotlivých krajinách Únie, aby uľahčili koncepciu a realizáciu 
spoločných politík a aby boli k dispozícii spoločné nástroje na zisťovanie dosiahnutého 
pokroku;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a parlamentom 
členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Aj v umeleckých kariérach pretrvávajú prípady výraznej nerovnosti medzi ženami a mužmi. 

Preto sme sa zaujímali o rozdiely, ktoré sa objavujú pri zaraďovaní žien a mužov do celej 
oblasti kultúry.

Úloha, ktorú hrajú ženy v oblasti tvorby a predtým už aj vo vzdelávaní a profesionalizácii
v odvetviach kultúry, však zároveň kladie otázku rodového rozdielu, deľby práce medzi 
ženami a mužmi, ponímania a predstavy, ktoré sú s tým spojené a ktoré súvisia so stavom 
spoločnosti v jej štruktúrach a dejinách. 

V skutočnosti ženy v celom odvetví divadelného umenia ešte stále ťažko získavajú 
plnoprávne postavenie.

Nemáme v úmysle skúmať podstatu umeleckých kvalít špecifických pre ženy a pre mužov
v tomto odvetví alebo osobitné profesionálne schopnosti prisudzované jedným či druhým, ale 
konštatovať spôsob, ako sa sociálne a kultúrne vytvorili identity v oblasti divadelných umení, 
a navrhnúť konkrétne riešenia, ktoré by mohli napraviť nerovnováhu spojenú s existujúcimi 
situáciami nerovnosti. 

V rámci vypracovania tejto správy sme skutočne skonštatovali, že ženy veľmi zriedkavo 
vykonávajú vysoké zodpovedné funkcie vo veľkých kultúrnych inštitúciách a že tieto 
nerovnosti sú veľmi často spojené s nerovnakým odmeňovaním. 

Analýza rozdelenia práce v odvetví európskeho divadelného umenia naznačuje, že tak ako 
v mnohých ostatných odvetviach, sa ženy pri zostavovaní programu predstavenia veľkých 
inštitúcií veľmi málo objavujú v riadiacich funkciách a že počet žien v rozhodovacích alebo 
poradných orgánoch je len ojedinele rovnaký alebo vyšší ako počet mužov.

Je potrebné mať možnosť využiť všetky dostupné zdroje právomoci pre zdravý rozvoj tohto 
odvetvia, ako aj pre osobnú spokojnosť žien a mužov.
Ženy a muži nevykonávajú v rovnakom rozsahu jednotlivé zamestnania v oblasti divadelného 
umenia a navyše rozdiely v podmienkach zamestnania a práce a rozdielna dĺžka trvania 
profesijného života v tomto odvetví sú očividné. 

Mohli sme konštatovať, že pokiaľ sú muži v niektorom konkrétnom umeleckom odvetví
v menšine, ako napríklad v oblasti tanca, znamená to výhodu profesijného postupu (mnoho
mužov vykonáva zodpovedné funkcie vo veľkých baletných súboroch), ak sú však v menšine 
ženy, sú stigmatizované. 

Preto je dôležité, aby bola podľa možnosti vždy zaručená anonymita uchádzačov a aby
sa zachovalo vypočutie za zástenou pri náboroch hudobníkov hrajúcich v orchestri. 

Vo všeobecnosti sa ani umeleckému odvetviu nevyhýbajú opakujúce sa situácie, v ktorých 
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sa nachádzajú ženy, ktoré musia zároveň plniť svoje pracovné a rodinné povinnosti. 

Zosúladenie pracovných a rodinných záväzkov sa ešte viac týka žien v tomto odvetví so 
zreteľom na netypickú pracovnú dobu pri výkone ich profesií. 

Z toho dôvodu považujeme za kľúčové nájsť urýchlene riešenia pre otvorenie jaslí 
v kultúrnych podnikoch s časovým rozvrhom prispôsobeným času skúšok a predstavení.

ZÁVER

Okrem skutočnosti, že je potrebné zabezpečiť zastúpenie obidvoch pohlaví v rozhodovacích 
a poradných orgánoch, ktoré sa vyjadrujú k náborom, povýšeniam a prideľovaniu finančných 
prostriedkov, bolo by potrebné zabezpečiť prítomnosť najmenej jednej tretiny osôb 
menšinového pohlavia vo všetkých častiach odvetvia a posilniť alebo zaviesť štatistické 
monitorovanie, ktoré by umožnilo vypracovať porovnávacie analýzy o situácii žien 
v jednotlivých krajinách Únie a uľahčilo by koncepciu a realizáciu spoločných politík

Takisto by bolo potrebné pouvažovať o oživení písaných diel a skladieb vytvorených ženami, 
ktoré sa veľmi často neuvádzajú v programoch.

Je zrejmé, že samotný talent neobjasňuje umeleckú kvalitu realizácie alebo úspech 
profesionálnej kariéry, ale ekonomické podmienky a príležitosti na stretnutie s publikom 
výrazne prispievajú k dovŕšeniu diela a k jeho úspechu.   
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