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Menų taryba, kad ir ko imtųsi, stengiasi 
gerbti, palaikyti ir užtikrinti, kad būtų 
įtrauktos visos šiuolaikinę Airiją kuriančios 
nuomonės ir kultūros, visi visuomenės 
sluoksniai, esamos ir naujos bendruomenės 
bei visi socialiniai sluoksniai, etninės grupės ir 
tradicijos. 

Ši lygybės, žmogaus teisių ir įvairovės (EHRD) 
politika grindžiama įvairiomis esamomis Menų 
tarybos darbo sritimis, pokyčiais ir politika, įskaitant 
Menų ir negalios politiką, Kultūrų įvairovės ir menų 
politiką bei Orumo darbo vietoje politiką.  Joje 
pripažįstama, kad, nors Menų taryba daugybę 
metų skatino ir rėmė plėtros iniciatyvas, mūsų 
pastangos, skirtos skatinti pokyčius, vis dar buvo 
pernelyg ribotos ir nevieningos. 

Puikiai suprantame, kad Airijos meno sektoriuje 
vis dar egzistuoja daugybė su nelygybe susijusių 
problemų ir kad yra nemažai žmonių, kurie dėl 
savo socialinės ir ekonominės padėties, etninės 
kilmės ar religijos, seksualinės orientacijos ar lytinio 
identiteto, šeiminės padėties, amžiaus, narystės 
Keliautojų bendruomenėje ar neprisitaikymo 
prie neįgalumo vis dar patiria kliūčių, trukdančių 
domėtis menais ir juose dalyvauti. Be to, kaip 
rodo tokie judėjimai kaip „Waking the Feminists“, 
„Sounding the Feminists“ ir „Fair Plé“, įvairių meno 
sričių menininkės toliau susiduria su rimtomis 
kliūtimis, trukdančiomis siekti karjeros ir pasistūmėti 
meno srityse taip, kaip gali jų kolegos vyrai. 

Vykdydama ankstesnę tiriamąją ir vystomąją 
veiklą Menų taryba įgijo reikšmingų žinių apie 
esminį įvairovės ir lygybės vaidmenį išjudinant visą 

Airijos meninio ir kultūrinio talento potencialą ir 
įtraukiant visokių padėčių žmones į meną. Įvairovė 
suteikia nepakartojamą galimybę kūrybiniam 
bendradarbiavimui, naujovėms ir mokymuisi. 

Taip pat tikime, kad užtikrindami lygybę, žmogaus 
teises ir įvairovę Airijos meno sektoriuje, galime 
paskatinti kurti vertingus meninius kūrinius ir imtis 
veiklos, kuri kelia iššūkius, yra aktuali ir geriau 
atspindi mūsų šiuolaikinę visuomenę.
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Kadangi įstaigai skirta užduotis plėtoti menus 
Airijoje, labai svarbu, kad Menų taryba imtųsi 
iniciatyvos ir konkretumo, siekdama užtikrinti 
pagrindines žmogaus teises1, t. y. užtikrinti, 
kad kiekvienas Airijoje gyvenantis asmuo 
turėtų galimybę domėtis menais ir juose 
dalyvauti. 

1  JT Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 27 straipsnis.

 (1)  Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime, gėrėtis menu, dalytis mokslo 
pažangos laimėjimais ir jų teikiama nauda.

 (2)  Kiekvienas asmuo turi teisę į savo moralinių ir materialinių interesų, atsirandančių iš mokslo, literatūros arba meno 
kūrinių, kurių autorius jis yra, apsaugą. 
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Paskelbdami šią politiką įsipareigojame per 
ateinančius metus imtis veiksmų aktyviai 
gerinti savo supratimą apie menų sektoriuje 
egzistuojančias nelygybės problemas ir kurti 
reikiamas priemones joms spręsti. Pripažįstame, 
kad mūsų politika iš pat pradžių turi būti įtraukta 
į mūsų pačių institucinę struktūrą ir veiklą, ir 
sieksime užtikrinti, kad mūsų valdyba, darbuotojai, 
konsultantai ir komisijos nariai tinkamai atstovautų 
šiuolaikinei Airijos įvairovei. 

Įvairovė yra pagrindinė organizacijos vertybė Menų 
tarybos 10 metų (iki 2025 m.) „Making Great Art 
Work“ strategijoje, kurios esmė – gerbti meninės 
veiklos, visuomenės dalyvavimo bei socialinių ir 
kultūrinių tradicijų įvairovę. Ši pagrindinė vertybė 
liudija, kad organizacija yra atsidavusi įvairovei ir 
ją vertina. Šia EHRD politika įsipareigojama lygybę, 
žmogaus teises ir įvairovę paversti esmine Menų 
tarybos veiklos ir strateginių planų dalimi. Tam 
reikės esminių pokyčių mūsų struktūrose ir veikloje, 
taip pat pokyčių turės imtis mūsų remiami asmenys, 
užsiimantys menu Airijoje. 

Pareiškimas dėl
politikos 
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Menų taryba pripažįsta ir tvirtai tiki, kad 

kiekvienas Airijoje gyvenantis asmuo turi 

teisę kurti meną, juo užsiimti, juo domėtis 

ir jame dalyvauti. Vykdydama šią EHRD 

politiką bei savo pilietinę ir įstatymais 

nustatytą veiklą, Menų taryba: 

• Pareiškia esanti visiškai įsipareigojusi laikytis 
viešojo sektoriaus prievolių (ir teisės aktų dėl 
lygybės), kuriomis draudžiama diskriminacija ir 
reikalaujama, kad visos valstybės finansuojamos 
organizacijos imtųsi teigiamų politikoje 
nurodytų priemonių, padedančių visiems 
Airijoje gyvenantiems asmenims užtikrinti lygias 
galimybes, vienodas galimybes gauti prieigą bei 
pasiekti rezultatus, nepriklausomai nuo asmenų 
lyties, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar 
šeiminės padėties, religijos, amžiaus, negalios, 
rasės ar narystės Keliautojų bendruomenėje. Be 
to, Menų taryba atkreipia dėmesį, kad socialinė 
ir ekonominė padėtis yra kitas išeities taškas, kai 
turi būti užtikrintos lygios galimybės, vienodos 
galimybės gauti prieigą bei pasiekti rezultatus.

• Patvirtina esanti įsitikinusi, kad įvairialypė 
organizacija yra dinamiškesnė ir veiksmingesnė, 
ir kaip valstybinė įstaiga įsipareigoja geriau 
atstovauti šiuolaikinės Airijos gyventojams.

• Skiria dėmesį kūrybiškiems įvairovės 
sprendimams, pripažįsta, kad išaugusi įvairovė 
ir lygybė menų sektoriuje skatina didesnį 
kūrybingumą Airijoje ir daro teigiamą poveikį 
menų raidai, taip pat platesniam socialiniam, 
kultūriniam ir ekonominiam vystymuisi. 

• Supranta, kad meno sektoriuje turi būti 
atspindėta visa Airijos įvairovė ir užtikrintos lygios 
galimybės, vienodos galimybės gauti prieigą, 
dalyvauti ir pasiekti rezultatus, taip pat turi būti 
užtikrintas atstovavimas vienodomis teisėmis.

• Įsipareigoja peržiūrėti ir pakoreguoti savo 
premijų ir finansavimo programas, kad premijų 
ir naudos gavėjai geriau atspindėtų šiuolaikinės 
Airijos, įskaitant ir labiausiai remtinas grupes,  
gyventojų profilį. 

Norėdami sužinoti daugiau apie Menų tarybos  
EHRD politiką, susisiekite el. paštu su EHRD projekto 
vadove Olwen Dawe olwen.dawe@artscouncil.ie 
arba strateginės plėtros vadove Monica Corcoran 
monica.corcoran@artscouncil.ie. 



Arts Council lygybės, žmogaus teisių ir įvairovės politika5


