Verklaring van Vrouwen in Muziek,
september 2000.
In 1996, na afloop van het Eerste Internationaal Symposium “Donne in Musica: Gli Incontri al
Borgo,” Fiuggi, ondertekenden vrouwelijke musici (componisten, uitvoerders, musicologen,
organisatoren) afkomstig uit 26 landen de “Verklaring van Fiuggi 1996.” Deze wereldwijd
circulerende Verklaring zette uiteen wat vrouwelijke musici als hun voornaamste doelen
beschouwden. In 1999 werd de Verklaring herzien en in september 2000 werd in Rome de herziene
versie unaniem aangenomen door de Internationale Erecommissie van de stichting. De Verklaring
luidt als volgt:
- Ieder land wordt aangemoedigd organisaties op te zetten die zich bezighouden met de
documentatie en verschaffing van informatie over hun eigen, nationale vrouwelijke componisten.
De organisatie dient in de positie te verkeren informatie over vrouwen in muziek uit te sturen naar
en te ontvangen van andere organisaties, informatie te verzamelen betreffende institutionele en
muzikale structuren die verantwoordelijk zijn voor de creatie, promotie en programmering van
muziek op festivals voor hedendaagse en oude muziek welke worden gewijd aan vrouwelijke
componisten en uitvoerenden; de organisatie dient informatie over mogelijkheden voor
fondsverwerving te verschaffen en over de beschikbaarheid van beurzen. Vrouwelijke musici dienen
te worden aangemoedigd een grotere rol te spelen in campagnes en activiteiten gericht op
programmering, promotie en taakstelling, ten doel het percentage van de uitvoering van hun
werken in de hedendaagse orkestrale uitvoeringspraktijk te vergroten. Zij zouden een grotere rol
in de organisatie van de muziekpraktijk in hun eigen land moeten spelen en de uitwisseling tussen
componisten en uitvoerenden moeten aanmoedigen. De organisaties zijn met elkaar verbonden via
het wereldwijde web.
- De wetgeving in de meeste landen is erop gericht mannen en vrouwen gelijke kansen en rechten
te geven en in theorie zou dit toegang moeten geven tot ieder interessegebied. In de praktijk echter
is dit vaak niet het geval. Vrouwen in Muziek-organisaties zouden moeten bekijken of in hun land
de dagelijkse realiteit overeenkomt met de bestaande wetgeving hierover. In de meeste landen
worden vrouwen onvoldoende gerepresenteerd op bepaalde institutionele niveaus. We dienen hun
aanwezigheid actief te promoten op ambtsposities, commissies en andere terreinen waar hun
talenten kunnen worden ingezet. Vrouwelijke politici zouden bewust moeten worden gemaakt van
het verschil tussen de wetgeving en de dagelijkse praktijk en zouden namens vrouwelijke
componisten en toonkunstenaars moeten opkomen voor het openstellen van fondsen.
- Informatie over vrouwen in muziek dient te worden verspreid onder muziekdocenten. De
bijdrage die wordt geleverd door vrouwelijke musici moet een onderdeel worden van de
muziekcurricula in scholen, hbo’s en universiteiten in alle culturen. Ouders dienen de muzikale
talenten van zowel hun dochters als zonen te koesteren en het culturele erfgoed en tradities van
beiden te vereren.
- Vrouwelijke musici worden aangemoedigd de UNESCO documenten – die bekend zijn als het
Recht van de Artiest en het document van de intergouvernementele wereldconferentie over de
ontwikkeling van cultuurbeleid in Stockholm 1998 – te lezen, tot zich te nemen en te gebruiken.
- De erkenning van prestaties van vrouwen in cultuur en ontwikkeling dient ter waarborging
van hun deelname aan de formulering en implementatie van cultuurbeleid op alle niveaus en ter
waarborging van hun toegang tot besluitvormingsposities in de culturele wereld. Het is
belangrijk de artistieke rechten van vrouwelijke artiesten en toonkunstenaars uit alle
gemeenschappen te beschermen, te bevorderen, in stand te houden en te beveiligen. Alleen op deze
manier kunnen we een eenzijdig, mannelijk georiënteerde blik op cultuur en erfgoed te boven
komen en vervangen.
- Onze belangrijke rol als vrouwen in het overbrengen van tastbaar en niet-tastbaar erfgoed
moet niet over het hoofd worden gezien, aangezien dit erfgoed niet behoort tot enkel een volk of
cultuur, maar ook tot de mensheid in zijn geheel.

