Závery Konferencie EPSU pracovníkov kultúry

Zástupcovia odborov činných v oblasti kultúry, ktorí boli prítomní na regionálnej konferencii EPSU konanej 2.
až 4. júna 2015, konštatovali, že v štátoch stredoeurópskeho regiónu sú zamestnanci v kultúrnych
odvetviach diskriminovaní. Táto diskriminácia sa vo zvýšenej miere prejavuje v odmeňovaní pracovníkov
v uvedených oblastiach. Príčinou tejto situácie je v prvom rade politické a ekonomické zmýšľanie, ktoré
zamestnancov kultúrnych odvetví nepovažuje za pracovníkov vytvárajúcich ekonomické hodnoty. Preto sa
politická moc snaží ovplyvňovať verejné zmýšľanie v tom zmysle, že udržovanie systému kultúrnych inštitúcií
je neodôvodnené a drahé. Predstavitelia prítomných odborových organizácií však podporili príslušnými
medzinárodnými prieskumami tvrdenie, že ani jedno z uvedených vyjadrení nie je pravdivé. Služby
poskytované múzeami, knižnicami, kultúrnymi organizáciami a archívmi nemôžu a nesmú byť udržované bez
sietí zodpovedajúcich inštitúcií. Dôstojné odmeňovanie zamestnancov týchto odborných oblastí je úlohou
štátu hospodáriaceho s peniazmi daňových poplatníkov. Vytváranie kultúrnych hodnôt a dodržovanie
princípu rovného prístupu ku kultúrnym statkom dokážu zaistiť len odborne vzdelaní a platení zamestnanci
verejnej kultúrnej sféry.
Preto predstavitelia prítomných odborov vyzývajú stredoeurópske vlády, aby s ohľadom na spoločné
kultúrne dedičstvo a tradície strednej Európy napomohli rozvoju verejnej kultúry v tejto geografickej oblasti.
Vyzývajú ich, aby kolektívne práva zamestnancov systému inštitúcií starajúcich sa o tradície a ďalej
rozvíjajúcich dedičstvo národných kultúr boli zaručené kolektívnymi zmluvami. Požadujú začatie meritórneho
dialógu na najvyššej (vládnej), respektíve na strednej (oblastnej) úrovni, v súlade so základnými princípmi
ILO, ktoré vykonávanie kolektívnych práv považuje za nevyhnutnú podmienku vykonávania demokratických
práv!
Výraznú národnú identitu môžu mať len konzumenti kultúry. Stredoeurópska identita a demokratická
spoločnosť sa môže zrodiť len zo spolupráce národov s výraznou kultúrnou identitou. Preto je v záujme
každej stredoeurópskej krajiny, aby podporovala zamestnancov z oblasti kultúrnych služieb, aby
markantnejšie ako dnes prejavovala ich hmotné uznanie a zaručovala ich kolektívne práva.

Ako je obsiahnuté v hesle KKDSZ:
Bez knižníc nie je rovnosť šancí,
bez múzeí nie je národná pamäť,
bez archívov nie je vierohodná národná minulosť,
bez verejnej osvety nie je národ.
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