Gender - równość kobiet i
mężczyzn w sektorze audiowizualnym w UE

Dlaczego właśnie teraz
powinniśmy się zajmować
problemem równości osób
różnej płci?

Co Komitet Dialogu
Społecznego Sektora
Jakie są kluczowe wyzwania i Audiowizualnego (AVDSC) robi
zadania genderowe?
w sprawi równości płci?

• R
 ówność płci oznacza konieczność zapewnienia równych praw, powierzanych
zadań, szans życiowych i zawodowych
dla kobiet i mężczyzn. Mamy istotną rolę
do odegrania w realizacji zasad tej równości zarówno w samym naszym sektorze i
szerzej w ich upowszechnianiu w społeczeństwie.
• Jest to jedno z fundamentalnych praw i
jedna z kluczowych zasad Unii Europejskiej; służących poprawie równych szans
zatrudnienia i pracy w naszym sektorze i
przekazywania w naszej działalności treści
umacniających równość przy zachowaniu
różnorodności.

• Od 2004 roku, AVDSC jest platformą
• G
 enderowe kształtowanie wizerunku
równości obojga płci – pomimo znacznych
spotkań i współpracy organizacji
postępów w tym zakresie w ciągu ostatnich
pracodawców i pracowników sektora
lat, sektor audiowizualny nie zawsze zapewnia
audiowizualnego jako partnerów
zrównoważoną reprezentację kobiet i
społecznych i jedną ze stałych form
mężczyzn i przedstawianie ich problemów.
europejskiego mechanizmu sektorowego,
• G
 enderowe role społeczne – nadal istnieją
zinstytucjonalizowanego dialogu
tendencje do niedostatecznej reprezentacji
społecznego.
kobiet pełniących role społeczne tradycyjnie
•
Opracowaliśmy i przyjęliśmy wspólnie
pełnione przez mężczyzn i vice versa.
uzgodniony przez nas Program Działań
• Równość płac – dane statystyczne wykazują
(FoA) w sprawie Równości Płci. Jego
że nadal istnieją znaczące różnice płacowe
celem jest ukazywanie sposobów i form
między kobietami i mężczyznami w różnych
działań organizacji partnerów społecznych
krajach UE.
• Równość w pełnieniu funkcji kierowniczych
(pracodawców i pracowników) w sektorze
i udziale w procesach decyzyjnych – mimo
audiowizualnym na terenie całej UE mogą
danych o liczbie kobiet zatrudnionych w
kształtować i rozwijać politykę zatrudnienia
sektorze, procentowy udział kobiet wśród
i pracy zapewniającą równość płci.
osób pełniących role zarządcze jest nadal niski.
• Na naszej stronie internetowej można
• R
 ównowaga warunków pracy i życia,
zapoznać się zarówno ze skrótowym
to kolejny ważny element modelu polityki
omówieniem i pełnym tekstem
społecznej UE, dotyczący także równości płci,
dokumentu zawierającego nasz Program
zajmujący wysoką pozycję w programach jej
Działań (FoA).
działalności.

Prosimy o
zapoznanie się
z Programem
Działań (FoA).

Co możecie robić?
•U
 żywać naszego Programu Działań (FoA) jako
pomocniczego „zestawu narzędziowego” jako
pomocy przy promowaniu i zapewnianiu równości płci w swojej organizacji.
• FoA zawiera omówienie pytań jakie należy sobie
zadawać i określa zakresy tematyczne problemów oraz działań wynikających z kluczowych
wyzwań stojących przed nami w sprawie zapewnienia równości płci. Zawiera też propozycje działań we wszystkich głównych obszarach działań
jakie należy podejmować, wsparte przykładami
dobrych praktyk, w szczególności w dziedzinie:
	> P
 odnoszenia świadomości środowiskowej i społecznej, szkoleń, dostarczania i
upowszechniania informacji
	> P
 ozytywnych działań
	> Z
 naczenia monitorowania sytuacji w
dziedzinie równości płci
	> P
 opularyzacji problemu równości płci
jako jednej z głównych współczesnych
kwestii i nadawaniu jej odpowiednio
wysokiej rangi w publicznych debatach
i mediach

Chcecie wiedzieć więcej na
ten temat?
Odwiedźcie naszą stronę internetową
EC.Europa.EU lub wybierzcie swoją wersję
językową w wielojęzycznej bazie danych z
naszymi dokumentami: social dialogue texts
database.
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