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În tot ceea ce face, Consiliul pentru Artă 
încearcă să respecte, să susțină și să asigure 
incluziunea tuturor vocilor care constituie 
Irlanda de astăzi, din toate ramurile 
societății, din comunitățile noi și cele deja 
existente și din toate etniile, tradițiile și 
straturile sociale. 

Politica privind egalitatea, drepturile omului și 
diversitatea [EHRD] este elaborată pe baza mai 
multor domenii de lucru, evoluții și politici ale 
Consiliului pentru Artă, inclusiv politica privind 
arta și dizabilitățile, politica privind diversitatea 
culturală și arta și politica privind demnitatea la 
locul de muncă.  Recunoaște că, deși Consiliul 
pentru Artă promovează și susține inițiativele de 
dezvoltare de mai mulți ani, munca noastră în 
promovarea schimbării a fost încă prea limitată și 
prea fragmentată. 

Avem cunoștință de faptul că există încă multe 
inegalități în domeniul artei în Irlanda și de faptul 
că un număr semnificativ de persoane se confruntă 
încă cu obstacole privind contactul și participarea 
în domeniul artistic, din cauza mediului socio-
economic, etniei sau religiei, orientării sexuale 
sau identității de gen, situației familiale, vârstei, 
statutului de membru în comunitatea Travellers, sau 
din cauza inexistenței condițiilor necesare pentru 
dizabilități. Mai mult, după cum demonstrează 
mișcări precum Waking the Feminists, Sounding 
the Feminists și Fair Plé, artistele aparținând 
mai multor discipline întâmpină, în continuare, 
impedimente serioase în avansarea carierei și 
repertoriului lor în mod egal cu omologii lor de sex 
masculin. 

Prin intermediul cercetărilor și activităților de 
dezvoltare întreprinse anterior, Consiliul pentru 
Artă a obținut informații semnificative privind rolul 
esențial pe care îl joacă diversitatea și egalitatea în 
atingerea potențialului artistic și cultural deplin al 
Irlandei, implicând persoane cu perspective diferite 
și din toate mediile. Valorificarea diversității oferă 
oportunități inegalabile de colaborare creativă, 
inovație și învățare. 

De asemenea, suntem de părere că, prin 
promovarea egalității, a drepturilor omului și a 
diversității în arta din Irlanda, putem beneficia 
de rezultate artistice bogate și de o practică 
contemporană provocatoare, relevantă și mai 
reprezentativă pentru societatea actuală. 
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În calitate de agenție răspunzătoare pentru 
dezvoltarea artei în Irlanda, este esențial ca 
Consiliul pentru Artă să adopte o abordare 
proactivă și concentrată pentru garantarea 
unui drept fundamental al omului1: să se 
asigure că toate persoanele care locuiesc în 
Irlanda au posibilitatea de a intra în contact 
și de a participa în domeniul artei.

1  Declarația ONU a drepturilor omului - articolul 27.

 (1)  Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală a colectivității, de a se bucura de arte și de a 
participa la progresul științific și la binefacerile lui.

 (2)  Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale şi materiale care decurg din orice lucrare științifică, literară sau 
artistică al cărei autor este.
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Declararea de Politică  
Prin publicarea acestei politici ne angajăm să luăm 
măsurile necesare în anii ce urmează pentru a ne 
aprofunda nivelul de înțelegere a inegalităților 
din domeniul artei și pentru a dezvolta modalități 
substanțiale de abordare a acestora. Recunoaștem 
că politica noastră trebuie să se regăsească de 
la început în propria noastră practică și structură 
organizațională și vom depune eforturi pentru a 
ne asigura că personalul, consiliul de administrație, 
consilierii și membrii comitetelor sunt reprezentativi 
pentru diversitatea din Irlanda contemporană.

Diversitatea reprezintă o valoare organizațională 
esențială în strategia pe 10 ani a Consiliului pentru 
Artă până în 2025, Making Great Art Work, axată 
pe respectarea diversității în practica artistică, 
în angajamentul public și în tradițiile culturale 
și sociale. Această valoare esențială dovedește 
angajamentul și aprecierea valorii diversității. 
Politica EHRD de față se angajează să poziționeze 
egalitatea, drepturile omului și diversitatea în 
centrul planurilor operaționale și strategice ale 
Consiliului pentru Artă. Acest lucru va necesita 
schimbări fundamentale în structurile și operațiunile 
noastre, precum și pentru cei pe care îi sprijinim în 
serviciul artei în Irlanda. 
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Consiliul pentru Artă recunoaște și crede 

cu tărie că toate persoanele care locuiesc 

în Irlanda au dreptul de a crea, de a se 

implica, de a se bucura și de a participa 

la artă. Prin intermediul politicii EHRD și 

în contextul rolului său civic și statutar, 

Consiliul pentru Artă: 

• Își declară angajamentul absolut pentru datoria 
publică (și legislația privind egalitatea), care 
scoate în afara legii discriminarea și solicită 
tuturor organizațiilor finanțate public să ia 
măsuri pozitive de politică pentru a promova 
egalitatea de șanse, acces și rezultate pentru 
toate persoanele care locuiesc în Irlanda, 
indiferent de gen, orientare sexuală, statut civil 
sau familial, religie, vârstă, dizabilitate, rasă sau 
statutul de membru al comunității Travellers. 
Mai mult, Consiliul pentru Artă notează 
temeiul contextului socio-economic ca bază 
suplimentară pentru garantarea egalității de 
șanse, acces și rezultate. 

• Își declară convingerea că o organizație diversă 
este mai dinamică și mai eficientă și își asumă 
sarcina, ca agenție de stat, să devină mai 
reprezentativ pentru populația Irlandei de astăzi. 

• Este dedicat cauzei creative pentru diversitate, 
recunoscând că un nivel sporit de diversitate 
și egalitate în domeniul artei stimulează 
creativitatea în Irlanda și are un impact pozitiv 
asupra dezvoltării din domeniul artei, precum și 
asupra dezvoltării sociale, culturale și economice. 

• Înțelege nevoia ca domeniul artei să fie 
reprezentativ pentru Irlanda, în diversitatea sa, 
asigurând egalitatea de șanse, accesul, participarea 
și rezultatele egale, precum și egalitatea de 
reprezentare.

• Își propune să evalueze și să ajusteze 
programele de premii și finanțare, pentru a 
se asigura că beneficiarii lor reflectă mai bine 
profilul populației din Irlanda contemporană, 
inclusiv grupul cel mai defavorizat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a afla mai multe despre politica EHRD a 
Consiliului pentru Artă, sau pentru a contacta 
coordonatorul de proiect EHRD, vă rugăm să îl 
contactați prin e-mail pe Olwen Dawe olwen.
dawe@artscouncil.ie sau pe Managerul pentru 
dezvoltare strategică, Monica Corcoran monica.
corcoran@artscouncil.ie.
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