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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o enakem obravnavanju ter dostopu moških in žensk na področju uprizoritvenih 
umetnosti
(2008/2182(INI))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Direktive 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega 
usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev1,

 ob upoštevanju Direktive Sveta 97/80/ES z dne 15. decembra 1997 o dokaznem bremenu 
v primerih diskriminacije zaradi spola2,

 ob upoštevanju listine Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah3,

 ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. junija 2007 o socialnem statusu umetnikov4 in z 
dne 3. septembra 2008 o enakosti med ženskami in moškimi – 20085, 

 ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2008),

A. ker so na področju uprizoritvenih umetnosti neenakosti med ženskami in moškimi močno 
prisotne in zakoreninjene,

B. ker je treba resno analizirati mehanizme, ki povzročajo te neenakosti,

C. ker mora načelo enakosti med moškimi in ženskami veljati za vse akterje na področju 
uprizoritvenih umetnosti, in sicer v vseh vejah, strukturah (produkcija, razširjanje in 
poučevanje) in področjih dejavnosti (umetniškem, tehničnem in upravnem),

D. ker moški in ženske niso enako zastopani v različnih poklicih na področju uprizoritvenih 
umetnosti in ker je treba tej prvi obliki neenakosti dodati še različne pogoje dela, 
zaposlovanja in dohodkih,

E. ker so neenakosti dostopa do vodilnih položajev, produkcijskih sredstev in mrež za 
razširjanje različno prisotne v vseh vejah uprizoritvenih umetnosti,

F. ker je treba za dosego enakosti v poklicih na področju uprizoritvenih umetnosti 
sistematično zagotoviti mešano zastopanost spolov,

                                               
1  UL L 269, 5. 10. 2002, str. 15.
2  UL L 14, 20.1.1998, str. 6.
3  UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
4  UL C 125 E, 22.5.2008, str. 13.
5  Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0399.
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G. ker talent sam po sebi še ne zadostuje za umetniško kakovost izvedbe ali uspeh poklicne 
poti in ker bi večje upoštevanje uravnovešene zastopanosti med moškimi in ženskami v 
poklicih na področju uprizoritvenih umetnosti temu dalo nov zagon,

H. ker je treba zato spremeniti sedanjo segregacijo, ki še vedno vlada na področju 
uprizoritvenih umetnosti, pri čemer je treba poleg posodobitve in demokratizacije tega 
področja tudi določiti uresničljive cilje za dosego enakosti,

I. ker ostajata sposobnost in nadarjenost zaradi obstoječih neenakosti neizkoriščeni, te 
neenakosti pa škodijo umetniški razgibanosti, razcvetu in ekonomskemu razvoju te 
dejavnosti,

J. ker je zaradi zakoreninjenih predsodkov obnašanje do žensk pri izbiri in imenovanju ter v 
delovnih odnosih prepogosto diskriminacijsko,

K. ker so ovire za enakost med ženskami in moškimi v tej dejavnosti še posebej trdovratne, 
zaradi česar je treba sprejeti posebne ukrepe za zmanjšanje obstoječih neenakosti,

1. poudarja, da so neenakosti med moškimi in ženskami močno razširjene in zakoreninjene 
na področju uprizoritvenih umetnosti, organizacija tega področja, temelječa na neenakosti 
med spoloma, pa lahko vpliva na celotno družbo glede na posebnosti njenih dejavnosti;

2. vztraja, da je nujno spodbujati dostop žensk do vseh umetniških poklicev, v katerih so še 
vedno v manjšini;

3. opozarja, da obstoječe neenakosti na umetniškem področju izhajajo iz neravnovesja 
struktur, kjer je zastopanost žensk na odgovornih delovnih mestih in v nekaterih poklicih 
zelo majhna v primerjavi z deležem moških;

4. ugotavlja, da je treba sprejeti posebne ukrepe za to dejavnost, da bi pojasnili mehanizme 
in obnašanje, ki povzročajo navedene neenakosti;

5. opozarja, da se lahko obnašanje spremeni samo z mešano zastopanostjo spolov;

6. poudarja, da je treba spodbujati dostop žensk do vseh umetniških poklicev, vključno z 
uprizoritveno umetnostjo, kjer so zastopane v manjšini, države članice pa spodbuja k 
odpravi vseh ovir za dostop žensk na čelo kulturnih ustanov;

7. poudarja, da diskriminacija žensk ovira razvoj tega kulturnega področja, ki je zaradi tega 
prikrajšano za sposobne in nadarjene ljudi;

8. poziva k uvedbi ukrepov za večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih v ustanovah, 
zlasti s spodbujanjem enakosti v kulturnih podjetjih in ustanovah ter v poklicnih 
organizacijah;

9. poziva akterje na kulturnem področju, naj zagotovijo večjo zastopanost ustvarjalk in 
njihovih del pri organizaciji programov, pripravi zbirk, objavah ali posvetovanju;

10. ugotavlja, da bo doseganje napredka v enakosti med ženskami in moškimi omogočilo 
postopno zagotovitev mešane zastopanosti spolov v delovnih skupinah, organizaciji 
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programov in strokovnih srečanjih, kjer je danes pogosto značilno ločevanje spolov, kar 
ni v skladu z zahtevami sodobne družbe;

11. poudarja, da je pomembno zagotoviti, če je le mogoče, anonimnost kandidatur, in vztraja, 
da je treba za zaposlitev orkestrskih glasbenikov ohraniti navado, po kateri avdicije 
potekajo za pregradno steno, tako da se lahko orkestrom pridružijo tudi ženske;

12. poziva Komisijo in države članice, naj nemudoma predvidijo prve konkretne ukrepe v 
boju proti neenakosti na področju uprizoritvenih umetnosti, ki bodo v vseh njenih vejah 
zagotovili zastopanost vsaj tretjine oseb manjšinskega spola;

13. spodbuja države članice:

a) da v sodelovanju s svojimi kulturnimi ustanovami razmislijo o tem, kako bi najbolje 
opredelile mehanizme, ki povzročajo neenakosti, da bi čim bolj preprečile vse oblike 
diskriminacije, povezane s spolom,

b) da odpravijo vse ovire za dostop žensk na čelo najuglednejših ustanov in kulturnih 
organizacij,

c) da na tem področju uvedejo nove načine organizacije dela, razdelitve pristojnosti in 
upravljanja delovnega časa, pri katerih bodo upoštevane obveznosti iz zasebnega 
življenja žensk in moških,

d) da se zavejo, da je treba na tem področju, za katerega je značilen netipični delovni 
čas, najti skupne rešitve za zagotavljanje varstva otrok (odprtje jasli v kulturnih 
podjetjih z delovnim časom, ki je prilagojen urniku vaj in predstav);

14. opozarja kulturne ustanove, da je treba nujno uresničiti demokratični pojem, v skladu s 
katerim morajo moški in ženske za enako delo prejemati enako plačo, kar ne velja vedno 
za umetniško področje in veliko drugih področij;

15. na koncu spodbuja države članice, naj na področju uprizoritvenih umetnosti okrepijo ali 
uvedejo splošno statistično spremljanje, ki bo omogočilo primerjalne analize stanja v 
posameznih državah Unije, olajšalo oblikovanje in izvajanje skupne politike ter 
zagotovilo skupna orodja za ocenitev doseženega napredka;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 
parlamentom držav članic. 

OBRAZLOŽITEV

Tudi v umetniškemu poklicu je globoko zakoreninjena neenakost med moškimi in ženskami.

Zato smo želeli preučiti razlike v vključevanju moških in žensk na vseh kulturnih področjih.

Po drugi strani se pri ustvarjalni vlogi žensk na kulturnih področjih prek učne dobe in 
poklicnega udejstvovanja postavlja vprašanje razlik med spoloma, porazdelitve dela med 
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moškimi in ženskami ter predstav v zvezi s tem, ki so povezane s stanjem družbe v njenih 
strukturah in njeni zgodovini.

Ženske si na celotnem področju uprizoritvenih umetnosti še vedno prizadevajo, da bi si 
priborile svoje mesto.

Ni naš namen, da bi poskušali utemeljiti posebne umetniške lastnosti žensk in moških na tem 
področju ali posebne poklicne sposobnosti, ki se jim pripisujejo, temveč da bi ugotovili, kako 
se je njihova istovetnost na področju uprizoritvenih umetnosti družbeno in kulturno 
izoblikovala, ter predlagali konkretne rešitve, s katerimi bi lahko odpravili neravnovesje 
sedanjega neenakega položaja.

Pri pripravi tega poročila smo dejansko ugotovili, da je v velikih kulturnih ustanovah zelo 
malo žensk na najodgovornejših delovnih mestih in da to neenakost pogosto spremlja 
neenakost v plači.

Analiza razdelitve dela na evropskem umetniškem področju in številnih drugih področjih 
kaže, da je pri programiranju predstav v velikih kulturnih ustanovah zelo malo žensk na 
vodilnih položajih in da je število žensk v organih odločanja ali posvetovalnih organih zelo 
redko enako ali višje od števila moških.

Treba je uporabiti vse razpoložljive vire znanja za dobro delovanje področja ter osebni razvoj 
moških in žensk.

Pri opravljanju različnih poklicev na področju uprizoritvenih umetnosti moški in ženske niso 
enako zastopani, poleg tega pa obstajajo očitne razlike v zaposlitvenih in delovnih pogojih ter 
poklicno dobo na tem področju.

Ugotovili smo, da imajo moški, ki so v manjšini na nekem umetniškem področju, kot je na 
primer ples, večjo možnost za poklicno napredovanje (veliko moških je na odgovornih 
položajih v velikih baletnih hišah), medtem ko so ženske, ki so v manjšini, stigmatizirane.

Zato je pomembno zagotoviti, če je le mogoče, anonimnost kandidatur, in ohraniti navado, po 
kateri avdicije za zaposlitev orkestrskih glasbenikov potekajo za pregradno steno.

Na splošno velja tudi za umetniško področje, da morajo ženske izpolnjevati tako poklicne kot 
družinske obveznosti.

Vendar je ženskam na tem področju še težje uskladiti poklicne in družinske obveznosti zaradi 
netipičnega delovnega časa, povezanega z opravljanjem tega poklica.

Zato je bistveno čim prej najti rešitve za odprtje jasli v kulturnih ustanovah z delovnim 
časom, ki bo prilagojen urniku vaj in predstav.

ZAKLJUČEK

Poleg mešane zastopanosti spolov v organih odločanja in posvetovalnih organih, ki so 
pristojni za zaposlovanje, napredovanje, nagrajevanje in dodeljevanje finančnih sredstev, je 
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treba v vseh vejah tega področja zagotoviti, da bo v njih zastopana vsaj tretjina oseb 
manjšinskega spola, in okrepiti ali uvesti statistično spremljanje, ki bo omogočilo primerjalne 
analize položaja žensk v posameznih državah Unije ter olajšalo oblikovanje in izvajanje 
skupne politike.

Treba bi bilo tudi iztrgati iz pozabe dela, ki so jih napisale ali ustvarile ženske in ki so zelo 
pogosto izvzeta iz programa.

Jasno je, da nadarjenost sama po sebi še ne zadostuje za umetniško kakovost izvedbe ali 
uspeh poklicne poti, saj k izvedbi dela in njegovemu uspehu zelo prispevajo tudi ekonomski 
pogoji in priložnosti za srečanje z občinstvom.
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