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Pagkatapos ng kauna-unahang pandaigdigang panayafli, aug Donne in Musica: Gli Jncontri al
Borgo noong 1996,
nagkasundo aug delegasyon ng mga babaeng musikero na nauggaling pa sa dalawampu't anirn na
bansa (kabilang Sa kaunaunahang
panayam na ito ang rnga kompositor, instrurnentalista, mang-aawit, mangungumpas,
musikolohista at tagapalnuno
ng taughalan) sa isang pahayag na itinulmg na Declaration of Fiuggi J996. Ipinahayag aug
deklaiasyong ito sa iba't ibang
samahan ng mga babaeng musikero at akademya sa buong lupalop at naglalaman ito ng mga
ifinatanging pangunahing
layuinn ng mga babaeng musikero.
Iniangkop aug deklarasyon noong 1999 at noong Setyembre 2000, ipinagtibay ito ng
international Honour Committee of the
Foundation sa Roma. Sa ngayon narito aug rn1a~man ng dekiarasyon:
Irninumungkahi aug pagbubuo ng inga sainahan hiuggil sa masinop na pagtatala at
dokumentasyon ng inga babaeng
kompositor na kabilang sa kanilang nasasakupang bansa. Maaaring tumanggap at magpadala ng
imponnasyon ang
samahan hinggil sa mga babaeng kompositor na kabilang sa ibaug samahan. Bukod dito kailangan
ding itala ang mga
institusyon at istrukturang paugmusika na sanhi ng pagbubuo, pagpapatalastas at
pagsasaprograma ng awitin gaya ng
inga Pagdiriwaug ng Kontemporanyo at Sinaunang Awit, Pagdiriwang hinggil sa babaeng
musikero at mararni paug
iba. imasalian ang aktibong pakikisangkot ng babaeng unisikero sa gawaing higit na
magpapatalastas sa kanilang
musika, orkestra at pagtatanghal. Dagdag pa rito, pagtitibayin din nila aug ugnayau ag
kompositor at tagapagganap
gamit aug teknoiohiya ng internet.
~ Bagaman pautay aug babae at lalaki sa batas sa halos lahat ng bansa, kailangang pa ring tiyakin
ng inga s~ahang WIM

(Women International Movement) ang katuparan nito. Marami-rami pa ring bansa aug
nagkukulang hinggil sa
reprcsentasyofl ng kababaihan sa larangang institusynnal. Kailangaug itaguyod aug kanilang
pakikibahagi sa
komisyon, komite, at lahat ng gawain. Batid dapat ng inga babaeng pulitiko na malaki aug agwat
ng batas sa realidad
at kailaugaug nilang isulong ang interest ng mga babaeng musikero tun go sa suportang pinansyal
0 pananalapi.
· Dapat ipalaganap ang anumang impoi'masyon hinggil sa inga babaeng musikero. Maging bahagi
ng kurikulum
ag inga paaralan, kolehiyo at pamantasan ang kanilang bahagi sa kalinangan. Paugalagam ng inga
magul aug
aug gal mg ng kanilang anak.
· llinihikayat aug pagbasa ng inga dokumento ng UNESCO, partikular aug Rights of the Artist at
aug Final
Document from the Intergovernmental World Conference on Cultural Policies for Development,
Stockholm
1998.
~ Paraugalan aug babaeng may natatauging kontribusyon sa kalingan at kaunlaran upang
makahuo ng inga pamautayaug
paugkuitura at maflyak aug pakikisangkot sa rnga pagpapasya nagaganap sa mundo ng kultura.
Mahalagang
mapaugalagaau aug mga karapatan ng inga babaeng artista. Tauging sa ganitong param lamaug
mawawakasan ang
pati.iyarkal na pananaw sa kultura at pamana.
~ Hindi dapat isawalang bahala aug pap~ natin sa paglaganap ng kultura dahil ito ay pag-aari di
lamang ng isaug lipunan
kundi ng sanlibutan din.

