APPEL EUROPEEN 
 ODEZWA EUROPEJSKA

POUR UNE EXCEPTION CULTURELLE EUROPÉENNE
NA RZECZ EUROPEJSKIEJ WYJĄTKOWOŚCI KULTUROWEJ

« UN ART SANS ARTISTES EST COMME UNE DEMOCRATIE SANS VOIX »
« SZTUKA BEZ ARTYSTÓW JEST JAK DEMOKRACJA BEZ GŁOSU»


Appel de la coordination des intermittents et précaires d’Ile de France - Commission Europe
Odezwa zrzeszenia artystów sezonowych i dorywczych z Ile de France – Komisja Europa


Que se passe-t-il en France ?
Co się dzieje w Ile de France ?

Manifestations, grèves, perturbations de tournages, annulations de spectacles et de festivals : depuis le 26 juin dernier, une mobilisation sans précédent bouleverse le monde culturel en France.
Manifestacje, strajki, zaburzenia plenerów, anulowanie widowisk i festiwali : od 26-go czerwca ubiegłego miesiąca bezprecedensowa mobilizacja bulwersuje francuskie kręgi  kultury.
Des coordinations de professionnels du spectacle et de l’audiovisuel sont nées spontanément pour s’opposer à la réforme de leur régime spécifique d’assurance-chômage créé initialement en 1936.
W sposób spontaniczny  powstały zrzeszenia pracownikow widowisk, radia i telewizji aby sprzeciwić się reformie ich specyficznego ubezpieczenia przeciw bezrobociu stworzonemu w 1936 roku.
Basé sur une solidarité interprofessionnelle ce régime tient compte de la spécificité des secteurs du spectacle et de l’audiovisuel : discontinuité et flexibilité du travail. Il apporte aux artistes un complément de revenus qui n’est pas un privilège : 50 % des intermittents en France ont un revenu inférieur au salaire minimum (S.M.I.C.).
System ubezpieczeniowy oparty na między-zawodowej solidarności bierze pod uwagę specjalny charakter środowisk widowisk, radia i telewizji : a mianowicie brak ciągłości pracy i jego wielką elastyczność. Zapewnia on artystom dodatkowy dochód nie stanowiąc jednocześnie przywileju : dochody 50% pracowników dorywczych we Francji nie osiagają poziomu gwarantowanej przez rząd płacy minimalnej. 
La réforme initiée par le M.E.D.E.F. (Syndicat du patronat français), en cours d’agrément par le gouvernement français, vide le système de son essence et aura comme conséquence un appauvrissement rapide et aléatoire des salariés du secteur culturel en France.
Reforma	 powstała z inicjatywy M.E.D.E.F. (związek patronatu francuskiego) i obecnie uchwalana przez rząd francuski pozbawia system podstawowych założeń i doprowadzi do szybkiego zmniejszenia się i utraty gwarancji zarobków we francuskim sektorze kultury.
Cette protection sociale soutient un travail de recherche et de création artistique, qui ne peut pas se développer dans le seul but d'une rentabilité économique.
To ubezpieczenie socjalne podtrzymuje poszukiwania i artystyczną tworczość, które nie mogą rozwijać się jedynie w celu uzyskania dochodów ekonomicznych.




Que se passe-t-il en Europe ?
	Co się dzieje w Europie ?	

À l’heure où la Suisse vient de mettre en place une protection sociale pour ses artistes (1er juillet 2003), la Belgique améliore son propre système de régime d’assurance chômage (juillet 2003), le Luxembourg et la Hollande pérennisent les leurs… La France recule et plie sous l'ardeur de l’O.M.C. (Organisation Mondiale du Commerce, plus de 145 pays participants depuis 1994).
W chwili, kiedy Szwajcaria ustanowiła ochronę socjaln dla swych artystów (1° lipiec 2003), kiedy Belgia ulepsza swój własny system filarów ubezpieczeń przeciw bezrobociu (lipiec 2003), kiedy Luksemburg i Holandia uwieczniają ich ... Francja cofa się i chyli czoła przed zachłannością O.M.C. (Światowa Organizacja Handlu, ponad 145 krajow – członków od 1994 roku).
Notre calendrier des réformes sociales en France a été précipité pour s’aligner sur l’agenda de l’O.M.C. dans le cadre de l’A.G.C.S. *(Accord Général sur le Commerce des Services). Ces accords multilatéraux concernent les futures ouvertures des marchés, y compris les services publics de la culture, la santé, la recherche et l’éducation.
Kalendarz naszych reform socjalnych we Francji został przyspieszony tak aby zrównać się z kalendarzem O.M.C. w ramach A.G.C.S. = G.A.T.S.* (Generalny Układ dotyczący Handlu Usługami). Te wielostronne porozumienia dotyczą otwarcia rynków, w tym również publicznych wydziałów kultury, zdrowia, badań i oświaty.
Dans le projet de constitution européenne, le commissaire européen au commerce Pascal Lamy propose de supprimer, pour le secteur culturel, le vote à l’unanimité (qui permet d’appliquer le droit de veto) au profit d’un vote à la majorité qualifiée**. Sans ce droit de veto des Etats de l’Union Européenne, le secteur culturel glissera petit à petit dans la libre concurrence, vers une dégradation irréparable de la « diversité culturelle ».
W projekcie kostytucji europejskiej, komisarz europejski do spraw handlu Pascal Lamy proponuje zniesienie, w odniesieniu do kultury, głosowania „jednomyślnego”( co pozwala na stosowanie prawa do „veto”) na rzecz głosowania „zakwalifikowanej większości”** (1/3  posłów wybranych do Unii Europejskiej). Bez tego prawa sprzeciwu Państw Unii Europejskiej, kultura pomału przesunie się w kierunku wolnej konkurencji i w nieodwracalne zniszczenie „różnorodności kulturowych”.

* ou GATS (General Agreement on Trade and Services)
** 1/3 de la représentativité des élus à l’U.E.

L’Europe dans les projets de l’O.M.C.
Europa w projektach S.O.H.

Les calendriers serrés  rendent difficile une contre-offensive efficace (ex : prochain rendez-
vous de l’O.M.C. à Cancun le 14 septembre).
Napiętość terminów utrudnia w znacznym stopniu wszelki skuteczny kontr-atak (np. następne spotkanie S.O.H. odbędzie się w Cancun 14-go września).
Le secret règne : les copies des projets de libéralisation/privatisation, recommandés par le comité 133***, ne sont pas communiquées aux élus européens et nationaux. La concertation démocratique n’est pas envisagée, cet arrangement ne repose sur aucune base juridique. Selon Mr Lamy, « on ne doit pas livrer ses meilleures cartes à ceux avec lesquels il faudra négocier. » ; « Les offres européennes de libéralisation/privatisation seront rendues publiques une fois déposées à l’OMC »… Quand il sera trop tard ?
Zachowanie tajemnicy : kopie projektów liberalizacji/prywatyzacji, zalecanych przez komitet 133 (zgrupowanie ekspertów rządowych i przedsiebiorstw) nie są udostępnione posłom ani europejskim ani krajowym. Nie jest przewidzianym żadne demokratyczne uzgadnianie tekstów. To porozumienie nie ma żadnych podstaw prawnych. Według P. Lamy, „ nie powinno się pokazywać swoich najlepszych kart tym, z którymi trzeba będzie negocjować”; „europejskie ich w S.O.H.”... Kiedy już będzie za późno ?
L’O.M.C. et l’Union Européenne : Un seul négociateur et un seul objectif ; Possibilité d’ouverture au marché des secteurs culturels et publics. À terme ce sera la levée des protections gouvernementales et juridiques régulant ces secteurs.
to będzie S.O.H. i Enia Europejska : jeden jedyny negocjator i jeden cel : możliwość otwarcia dla rynku handlowego sektorów kultury i urzędów publicznych. A docelowo zniesienie rządowych i prawnych ochron regulujących tymi wydziałami.
	
*** Réunion d’experts gouvernementaux et d’entreprises.



1994-2004 : 10 ans
Il est temps qu’un mouvement européen existe pour la promotion de la diversité culturelle. L’ « exception culturelle » pourrait-être une bataille commune : Défendre les artistes et techniciens (statut professionnel…) autant que les projets culturels (principe de subventions…).
Nadszedł czas by zaistniał europejski ruch promocji różnorodności kulturowych. „Różnorodność kultur” może stać się wspólną walką : Bronić artystów i techników (statut zawodowy...) tak samo jak zamierzenia kulturowe (zasada subwencji...).



APPEL
	WEZWANIE
Pour une exception culturelle   
  Do wyjątkowości kulturalnej

-	À l’ouverture d’une concertation commune avec tous les acteurs concernés pour élaborer un système de protection sociale efficace des artistes et techniciens dans toute l’Europe.
-	Do otwarcia wspólnego porozumienia wszystkich zainteresowanych tym aktorów w celu wypracowania skutecznego systemu ochrony socjalnej dla artystów i techników w całej Europie.
-	À l’inscription dans les premiers articles de la Constitution Européenne d’une vraie volonté politique commune de promotion de la diversité culturelle et du développement durable de la création artistique.
-	Do wpisania w pierwsze artykuły Konstytucji Europejskiej prawdziwej, wspólnej woli politycznej promocji różnorodności kulturalnej i stałego rozwoju twórczości artystycznej.
-	A la révision du mandat du Commissaire Européen et à la suspension de toute négociation à l’OMC tant que les offres et demandes formulées n’auront pas fait l’objet d’un vrai débat démocratique.
-	Do rewizji mandatu Komisarza Europejskiego i do wstrzymania wszelkich traktacji z S.O.H. tak długo, jak sformułowane już oferty i żądania nie staną się przedmiotem prawdziwej demokratycznej debaty.
-	À exclure définitivement le secteur culturel et les services publics des accords négociables à l’O.M.C.. L’art, la création intellectuelle, l’identité culturelle et linguistique, le principe de solidarité sociale, l’éducation, la santé ne sont pas des valeurs marchandes.
-	Do ostatecznego wyłączenia działów kulturowego i urzedów publicznych z porozumień podlegających negocjacji z S.O.H.. Sztuka, twórczość intelektualna, tożsamość kulturalna i językowa, zasada solidarności socjalnej, oświata, służba zdrowia nie stanowią wartości handlowych.



-     À l’inscription du droit à la culture et à la promotion de la diversité culturelle dans la Charte des Droits Fondamentaux.
-	Do zapisu prawa do kultury i do promocji różnorodności kulturalnej do Karty Praw Podstawowych.
-	Au retrait, sans conditions, du protocole du 26 juin 2003 concernant le régime spécifique de l’assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle vivant et de l’audiovisuel travaillant en France.
-	Do bezwarunkowego wycofania protokołu z dnia 26-go czerwca 2003 roku dotyczącego specyficznego filaru ubezpieczenia bezrobotnego dla artystów i techników żywych widowisk, radia i telewizji pracujcąych we Francji.



QUE FAIRE ?   
CO ROBIĆ ?

Transmettre cet appel pour créer le nombre… des possibilités de mouvements…
Przekazać to wezwanie by stworzyć ilość ...  możliwości ruchów...

-	Ouvrir des débats et des forums pendant vos manifestations artistiques (festivals…).
-	Otworzyć debaty i grupy dyskusyjne w czasie trwania manifestacji artystycznych (festiwali...).
-	Créer ou participer à des manifestations artistiques, chez-vous ou en France, (voire en commun et simultanément), en soutien au mouvement : concerts, spectacles, projections…
-	Tworzyć lub uczestniczyć w manifestacjach artystycznych, u Was lub we Francji (czemu nie wspólnie i jednocześnie), w popieraniu ruchu : koncerty, widowiska, projekcje...).
-	Participer au F.S.E. (Forum Social Européen) prévu début novembre 2003 à Paris.
-	Wziąść udział w S.F.E. (Socjalnym Forum Europejskim) przewidzianym na początek listopada 2003 roku w Paryżu.
-	Nous transmettre des témoignages concrets ou des analyses de votre situation culturelle, coupures de journaux, et autres textes évoquant les dangers de l'évolution en cours.
-	Przekazać nam konkretne świadectwa lub analizy waszej sytuacji kulturalnej, wycinki prasowe, lub inne teksty traktujące o zagrożeniach rozwijającej się ewolucji.
-	Des actions de lobbying auprès de vos réseaux politiques, médias européens… (transmettez actions et contacts). 
-	Akcjach lobbingu wobec waszych struktur politycznych, europejskich środków przekazu (przekażcie akcje i kontakty).
-	S’engager vers un système commun de protection des artistes et techniciens du spectacle et de l’audiovisuel au niveau européen : actions juridiques, réflexions, traque aux vices de formes du système (A.G.C.S. notamment…)
-	Zaagażowania się do wspólnego systemu ochrony artystów i operatorów widowisk, radia i telewizji na poziomie europejskim: akcje prawne, przemyślenia, wyniki polowań na błędy proceduralne systemu (zwłaszcza A.G.C.S....)



Répondez-nous concrètement, nous vous tiendrons au courant de nos démarches : regroupons-nous, faisons de l’Europe une œuvre d’art !


Dajcie nam konkretne odpowiedzi, my będziemy was informować na bieżąco o naszych poczynaniach : połączmy się i zróbmy z Europy dzieło sztuki !



	Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et, autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous aurons de mondes à notre disposition…


Dzięki sztuce, zamiast widoku jednego świata, naszego, zobaczymy jak mnoży się; i ilu oryginalnych artystów tyle światów będziemy mieli do naszej dyspozycji...

					Marcel Proust (le temps retrouvé) (czas odnaleziony)



Texte voté en Assemblée Générale le 23 juillet 2003. 
Tekst przegłosowany na Walnym Zebraniu dnia 23-go lipca 2003 roku.



La coordination des intermittents et précaires d’Ile de France - Commission Europe
13 rue Merlin 
75011 Paris - France
tel : 33 (1) 43 67 76 76
Métro : Père Lachaise

Site de la coordination – Skrzynka E-mailowa :
http://cip-idf.ouvaton.org
contacteurope@no-log.org































 ODEZWA EUROPEJSKA

NA RZECZ EUROPEJSKIEJ WYJĄTKOWOŚCI KULTUROWEJ


« SZTUKA BEZ ARTYSTÓW JEST JAK DEMOKRACJA BEZ GŁOSU»

Odezwa zrzeszenia artystów sezonowych i dorywczych z Ile de France – Komisja Europa



Co się dzieje w France ?

Manifestacje, strajki, zaburzenia plenerów, anulowanie widowisk i festiwali : od 26-go czerwca ubiegłego miesiąca bezprecedensowa mobilizacja bulwersuje francuskie kręgi  kultury.
W sposób spontaniczny  powstały zrzeszenia pracownikow widowisk, radia i telewizji aby sprzeciwić się reformie ich specyficznego ubezpieczenia przeciw bezrobociu stworzonemu w 1936 roku.
System ubezpieczeniowy oparty na między-zawodowej solidarności bierze pod uwagę specjalny charakter środowisk widowisk, radia i telewizji : a mianowicie brak ciągłości pracy i jego wielką elastyczność. Zapewnia on artystom dodatkowy dochód nie stanowiąc jednocześnie przywileju : dochody 50% pracowników dorywczych we Francji nie osiagają poziomu gwarantowanej przez rząd płacy minimalnej. 
Reforma	 powstała z inicjatywy M.E.D.E.F. (związek patronatu francuskiego) i obecnie uchwalana przez rząd francuski pozbawia system podstawowych założeń i doprowadzi do szybkiego zmniejszenia się i utraty gwarancji zarobków we francuskim sektorze kultury.
To ubezpieczenie socjalne podtrzymuje poszukiwania i artystyczną tworczość, które nie mogą rozwijać się jedynie w celu uzyskania dochodów ekonomicznych.

Co się dzieje w Europie ?

W chwili, kiedy Szwajcaria ustanowiła ochronę socjaln dla swych artystów (1° lipiec 2003), kiedy Belgia ulepsza swój własny system filarów ubezpieczeń przeciw bezrobociu (lipiec 2003), kiedy Luksemburg i Holandia uwieczniają ich ... Francja cofa się i chyli czoła przed zachłannością O.M.C. (Światowa Organizacja Handlu, ponad 145 krajow – członków od 1994 roku).
Kalendarz naszych reform socjalnych we Francji został przyspieszony tak aby zrównać się z kalendarzem O.M.C. w ramach A.G.C.S. = G.A.T.S.* (Generalny Układ dotyczący Handlu Usługami). Te wielostronne porozumienia dotyczą otwarcia rynków, w tym również publicznych wydziałów kultury, zdrowia, badań i oświaty.
W projekcie kostytucji europejskiej, komisarz europejski do spraw handlu Pascal Lamy proponuje zniesienie, w odniesieniu do kultury, głosowania „jednomyślnego”( co pozwala na stosowanie prawa do „veto”) na rzecz głosowania „zakwalifikowanej większości”** (1/3  posłów wybranych do Unii Europejskiej). Bez tego prawa sprzeciwu Państw Unii Europejskiej, kultura pomału przesunie się w kierunku wolnej konkurencji i w nieodwracalne zniszczenie „różnorodności kulturowych”.






Europa w projektach S.O.H.


Napiętość terminów utrudnia w znacznym stopniu wszelki skuteczny kontr-atak (np. następne spotkanie S.O.H. odbędzie się w Cancun 14-go września).
Zachowanie tajemnicy : kopie projektów liberalizacji/prywatyzacji, zalecanych przez komitet 133 (zgrupowanie ekspertów rządowych i przedsiebiorstw) nie są udostępnione posłom ani europejskim ani krajowym. Nie jest przewidzianym żadne demokratyczne uzgadnianie tekstów. To porozumienie nie ma żadnych podstaw prawnych. Według P. Lamy, „ nie powinno się pokazywać swoich najlepszych kart tym, z którymi trzeba będzie negocjować”; „europejskie oferty liberalizacji/prywatyzacji zostaną podane do wiadomości publicznej dopiero po złożeniu ich w S.O.H.”... Kiedy już będzie za późno ?
S.O.H. i Enia Europejska : jeden jedyny negocjator i jeden cel : możliwość otwarcia dla rynku handlowego sektorów kultury i urzędów publicznych. A docelowo to będzie zniesienie rządowych i prawnych ochron regulujących tymi wydziałami.



Nadszedł czas by zaistniał europejski ruch promocji różnorodności kulturowych. „Różnorodność kultur” może stać się wspólną walką : Bronić artystów i techników (statut zawodowy...) tak samo jak zamierzenia kulturowe (zasada subwencji...).




WEZWANIE
Do wyjątkowości kulturalnej



-	Do otwarcia wspólnego porozumienia wszystkich zainteresowanych tym aktorów w celu wypracowania skutecznego systemu ochrony socjalnej dla artystów i techników w całej Europie.
-	Do wpisania w pierwsze artykuły Konstytucji Europejskiej prawdziwej, wspólnej woli politycznej promocji różnorodności kulturalnej i stałego rozwoju twórczości artystycznej.
-	Do rewizji mandatu Komisarza Europejskiego i do wstrzymania wszelkich traktacji z S.O.H. tak długo, jak sformułowane już oferty i żądania nie staną się przedmiotem prawdziwej demokratycznej debaty.
-	Do ostatecznego wyłączenia działów kulturowego i urzedów publicznych z porozumień podlegających negocjacji z S.O.H.. Sztuka, twórczość intelektualna, tożsamość kulturalna i językowa, zasada solidarności socjalnej, oświata, służba zdrowia nie stanowią wartości handlowych.
-	Do zapisu prawa do kultury i do promocji różnorodności kulturalnej do Karty Praw Podstawowych.
-	Do bezwarunkowego wycofania protokołu z dnia 26-go czerwca 2003 roku dotyczącego specyficznego filaru ubezpieczenia bezrobotnego dla artystów i techników żywych widowisk, radia i telewizji pracujcąych we Francji.








CO ROBIĆ ?


Przekazać to wezwanie by stworzyć ilość ...  możliwości ruchów...

-	Otworzyć debaty i grupy dyskusyjne w czasie trwania manifestacji artystycznych (festiwali...).
-	Tworzyć lub uczestniczyć w manifestacjach artystycznych, u Was lub we Francji (czemu nie wspólnie i jednocześnie), w popieraniu ruchu : koncerty, widowiska, projekcje...).
-	Wziąść udział w S.F.E. (Socjalnym Forum Europejskim) przewidzianym na początek listopada 2003 roku w Paryżu.
-	Przekazać nam konkretne świadectwa lub analizy waszej sytuacji kulturalnej, wycinki prasowe, lub inne teksty traktujące o zagrożeniach rozwijającej się ewolucji.
-	Akcjach lobbingu wobec waszych struktur politycznych, europejskich środków przekazu (przekażcie akcje i kontakty).
-	Zaagażowania się do wspólnego systemu ochrony artystów i operatorów widowisk, radia i telewizji na poziomie europejskim: akcje prawne, przemyślenia, wyniki polowań na błędy proceduralne systemu (zwłaszcza A.G.C.S....)


Dajcie nam konkretne odpowiedzi, my będziemy was informować na bieżąco o naszych poczynaniach : połączmy się i zróbmy z Europy dzieło sztuki !



	Dzięki sztuce, zamiast widoku jednego świata, naszego, zobaczymy jak mnoży się; i ilu oryginalnych artystów tyle światów będziemy mieli do naszej dyspozycji...

					Marcel Proust (le temps retrouvé)(czas odnaleziony)

Tekst przegłosowany na Walnym Zebraniu dnia 23-go lipca 2003 roku.

La coordination des intermittents et précaires d’Ile de France - Commission Europe
13 rue Merlin 
75011 Paris - France
tel : 33 (1) 43 67 76 76
Métro : Père Lachaise

Site de la coordination – Skrzynka E-mailowa :
http://cip-idf.ouvaton.org
contacteurope@no-log.org











