Lyčių lygybė ir ES
audiovizualinis sektorius

Kodėl turėtume pažvelgti į
lyčių lygybę šiandien?

Kokie yra pagrindiniai
iššūkiai?

• L
 yčių lygybė apima lygias teises,
atsakomybes ir galimybes tiek
vyrams, tiek moterims. Mes turime
pasidalinimą vaidmenimis siekiant
tobulinti savo sektorių ir platesnę
visuomenę.

• L
 yčių atvaizdavimas – nepaisant
gero progreso pastaraisiais metais,
audiovizualinis sektorius ne visada
užtikrina subalansuotą vyrų ir moterų
reprezentaciją.

• Tai fundamentalioji teisė ir pagrindinis
Europos Sąjungos principas; ir tai
principas, kuris gerina užimtumo
galimybes sektoriuje ir padeda mums
perteikti kokybės ir įvairovės turinį.

• L
 yčių vaidmenys – moterys tebėra
nepakankamai reprezentuojamos
vaidmenyse, kuriuos tradiciškai užima
vyrai, ir atvirkščiai.
• V
 ienodas užmokestis – statistika rodo,
kad tebėra reikšmingas skirtumas visoje ES.
• L
 ygybė priimant sprendimus –
nepaisant rekordinio moterų skaičiaus,
kurios dirba sektoriuje, sprendimų
priėmimo vaidmenyse moterų
procentas yra žemas.

Susipažinkite su veiksmų planu

• D
 arbo-gyvenimo balansas – svarbus
elementas ES socialiniame modelyje ir
aukštoje vietoje jo darbotvarkėje.

Ką daro Audiovizualinio
socialinio dialogo komitetas
(AVSDC) lyčių lygybės
klausimu?
• Nuo 2004 metų AVSDC siekia apjungti
darbdavius ir profesines sąjungas
kaip dalį Europos sektoriaus socialinio
dialogo.
• Esame susitarę dėl Veiksmų metmenų
(FoA) lyčių lygybės klausimais. Jais
siekiama pademonstruoti, kaip
socialinių partnerių organizacijos
audiovizualiniame sektoriuje visoje ES
gali plėtoti savo užimtumo praktikas
siekiant pagerinti lyčių lygybę.
• Išsamius Veiksmų metmenų
dokumentus ir Vykdomąją santrauką
rasite mūsų internetinėje svetainėje.

Ką galite padaryti Jūs?

Norite žinoti daugiau?

• N
 audoti Veiksmų metmenis kaip
pagrindinę priemonę siekiant plėtoti
ir gerinti lyčių lygybės klausimus savo
organizacijoje.

Žiūrėkite mūsų dedikuotą internetinę
svetainę esančią adresu EC.Europa.
EU arba pasirinkite savo lingvistinę
versiją, esančią socialio dialogo tekstų
duomenų bazėje.

• F
 oA apima įvairius dažniausiai
iškylančius klausimus ir pagrindines
temas, susijusias su pagrindiniais
iššūkiais. Taip pat ten rasite patarimų
dėl veiksmų visose pagrindinėse srityse
kartu su geros praktikos pavyzdžiais,
įskaitant:
	> A
 Supratingumo skatinimą,
mokymus, informacijos
pateikimą
	> P
 ozityvius veiksmus
	> S
 tebėsenos svarbą
	> L
 yčių lygybės populiarinimas
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