NEMEK KÖZÖTTI
EGYENLŐSÉG AZ
EU AUDOVIZUÁLIS
SZEKTORÁBAN

Az Európai Unió pénzügyi támogatásával.
A kiadvány csakis a szerző véleményét tükrözi. Az Európai Unió nem felelős a
kiadványban lévő információk alapján történő felhasználásért.

Miért kell a nemek
közötti egyenlőség kérdését
most megvizsgálni?
• A
 nemek közötti egyenlőség
fogalma mindkét nem, a férfiak és
a nők azonos jogait, felelősségét és
lehetőségeit jelenti. Szerepünk van a
nemek közötti egyenlőség kiterjesztésében
nemcsak a szektorunkban, hanem a
társadalom szélesebb rétegeiben is.
• Ez az EU alapjogai valamint fő alapelvei
közé tartozik; ezek az alapelvek és jogok
javítják a foglalkoztatási lehetőségeket a
szektorban, valamint minőségi és változatos
tartalmakkal vannak a segítségünkre..

Melyek a főbbkihívások?
• Nemek közötti megoszlás helyzete – az
elmúlt évek pozitív fejlődése ellenére, az
audovizuális szektor nem mindig biztosítja
a férfiak és nők közötti kiegyensúlyozott
képviseletet.
• Nemek szerepmodelljei – a nők még
mindig alul reprezentáltak a tradicionálisan
férfiak által betöltött szerepekben és ez igaz
fordítva is.
• Egyenlő bér – a statisztikák azt mutatják,
hogy az EU-ban még mindig jelentős
szakadék mutatkozik ebben.
• Egyenlőség a döntéshozatalban – a
szektorban dolgozó nagy számú nő ellenére,
a döntéshozói szerepben még mindig
alacsony a nők aránya.
• Munka-magánélet közötti egyensúly – az
EU szociális modelljének egy fontos eleme, és
a legfontosabb megoldandó feladatok közé
tartozik.

Mit tesz az Audiovizuális
Társadalmi Párbeszéd Bizottság
(AVSCD) a nemek közötti
egyenlőségért?
• 2004-től kezdve az AVSCD összehozta
a munkáltatók és a szakszervezetek
egyesületeit az európai társadalmi
párbeszéd részeként.
• Egyetértésben létrehoztunk egy, a nemek
közötti egyenlőséggel kapcsolatos
Cselekvési kerettervet. Ennek célja
bemutatni hogyan tudják az audiovizuális
szektor társadalmi párbeszéd partnerei
fejleszteni a foglalkoztatási gyakorlatban a
nemek közötti egyenlőséget.
• A teljes Cselekvési keretterv
dokumentumait és a Végrehajtási
Összefoglalót a következő weboldalunkon
lehet elérni: website.

Mit tehet Ön?
• Használja saját szervezetében a Cselekvési
kerettervet mint egy eszközrendszert, a
nemek közötti egyenlőség kiterjesztésében
és fejlesztésében.
• A Cselekvési keretterv minden fontosabb
területen ad ötleteket, melyeket “good
practice” példákkal támasztunk alá. A
dokumetum az esetlegesen felvetődő
kérdésekkel is foglalkozik és a következő
felmerülő témákat és főbb kihívásokat
azonosítja :
	> A
 Tudatosság, tréning, információk
átadása
	> P
 ozitív cselekvés
	> A
 z ellenörzés fontossága
	> A
 nemek közötti egyenlőség
kiterjesztése

Akar erről többet tudni?
Többet ezzel kapcsolatban, az ennek
a témának szánt angol website -on,
az EC.Europa.EU honlapon, vagy az EC
honlapján az Európai Unió nyelvein kaphat.

Kérjük olvassa
el a Cselekvési
Kerettervet
http://bit.ly/1bOsste
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