
ي  ي   لموظفل طنلاقعاة  اا ل  اتمساعد
 
ات قصت   ف  المرسحيةفنون اللفتر

لحكومة ، مع مفوضة اساتفق الوزير االتحادي لالقتصاد والطاقة، بيتر ألتماير ، ووزير المالية االتحادي ، أوالف شولت

ي خاص بال إضافة جزءاالتحادية للثقافة واإلعالم، مونيكا غروترز ، عىل 
 
ي قطاع الثقاف
 
ن حزمة المرحلة الثالثة م إطار ف

ض أن يحق لمن يسىم بمساعدال ي الفنون المرسحيات المؤقتة االنتقالية حيث من المفتر
 
ة ف ات قصتر ة" "الموظفن لفتر

ة ما يورو  7500تصل إىل  اتتقديم طلب للحصول عىل مساعد   وذلك لمدة ستة أشهر أي  2021يونيو  و يناير بير   للفتر

. و  المستقلير  العاملير  األفراد باإلضافة إىل 
ً
ات متفاوتة الذين يحق لهم ذلك أيضا  الموظفير  لفتر

 :الوزير االتحادي لالقتصاد والطاقة بيتر التماير

ي بشكل خاص بالقيود "
 
 حالي المفروضة يتأثر القطاع الثقاف

ً
 وهذا يؤثر  ا

ً
. خاصة هذه من خالل و عىل العديد من الفنانير 

 ا ندعم نطالقعادة اال إل  اتمساعدال
ً
ة إذ أنه ال يجوز  الموظفير   آلن أيضا ات قصتر ويتنا عن هأن نتخىل  المؤقتير  لفتر

 ." األشخاص الذين يجسدونها ساند أن نوعلينا هذه األزمة  خالل الثقافية

 :رس  وزير المالية االتحادي أوالف شول

رضت عىل االقيود "
ُ
ي ف

  مشهد لالتر
ً
ي جدا

ي الغت 
 
ي بلدنا  الثقاف

 
ي  جائحةبالبسبب ف

ة بالنستعت   خسارة كبتر
ً
لكنه . و بة لنا جميعا

ي ي منخاصة عىل  بشدةتؤثر  أن هذه الظروف من البديهي 
 
ديم ننا نستطيع تقأأنا سعيد  ذا . لرتزق من العمل الثقاف

ر  الذين ممثلير  والممثالتلل هادفةمالية  اتمساعد ي هذا الوضع  جراء الجائحةبشدة من  وا تض 
 
مما سيساعدهم ف

 ." الصعب

ي  ةدولة للثقافة مونيكا غروترز: "أنا ممتنوزيرة ال ي مجلس الوزراء لزمىلي
 
ي استجابة لأنهما وذلك  ف ويج   ا دركأ ثفالمك تر

ي قاما بتعديل  أنهما و  عقود عملهم المحددةو لدى المبدعير  للغاية  خاصةال معيشيةال ظروفال
عروض المساعدة التر

ات الموظفير   دماجخالل إمن و . بطريقة يتناسب مع ذلك تقدمها الحكومة الفيدرالية ي الفنون ا ةقصتر لفتر
 
ي ف

 
لمرسحية ف

ي  من يتلقر  نطالقعادة اال إل  اتمساعدحزمة ال
هم من  يعان   من غتر

ي  جائحة منالجراء أكتر
 
ي القطاع الثقاف

 
ىل ع العاملير  ف

  قتصادياالشخصي و ال الصعيد 
ً
 عرض أيضا

ً
  ا

ً
 اآلنوسخي عادل

ً
 ".ا

هذا النظام المخطط اآلن كذلك الممثلير  والممثالت "األحرار" أي المستقلير  دون عقد ثابت ومن يشبه  وسيدعم

ي هذا القطاع 
 
إجراءات  بلمن ق هؤالءتم تغطية الممثلير  والممثالت تلم بينما  بشكل فعالوضعه هذا من الموظفير  ف

أو  حي مؤقتير  لعرض مرس  موظفونرئيسية ولكنهم يعملون لحسابهم الخاص كمهنة  ال من جهة المساعدة السابقة ألنهم 

ة سبب قض فبالبطالة المؤقتة أو العادية بطالة الال يحق لهم الحصول عىل إعانة من جهة أخرى و  واحد محدد  فيلم تر

 . توظيفهم
ً
  11 منذ ما يقارب إنهم بقوا دون أية فرصة للتوظيف أو عمل تقريبا

ً
حيث توقفت  بسبب الجائحة شهرا

  مرسحيةالعروض ال
ً
 بتر إىل حد كإنتاج األفالم  تراجع. كما نتيجة الجائحةة مفروضبسبب القيود ال 2020منذ مارس  تماما

 .بسبب أزمة كورونا

 
ً
ت مؤخرا رسر

ُ
ا لدراسة ن

ً
ي  شملت أنحاء وفق ي االتحاد األورون 

 
، فإن الصناعات الثقافية واإلبداعية بأكملها، مع خسارة ف

ي أوروبا من أزمة كورونا  31مبيعاتها بنسبة 
 
ًرا ف ي بعد قطاع النقل الجوي األكتر تض 

ي المائة، تأنر
 
اعي قبل قطوذلك ف

ا لهذه الدراسة و بالمائة(.  25و بالمائة 27 خسارةالسياحة والسيارات. )
ً
ي  لوحظوفق

 
الفنون المرسحية أكت  انخفاض ف

ر الشديد  رغم هذو (. 2020و 2019بالمائة بير  عامي  90 خسارة) الفنانير   إن، فيةلفنون المرسحالذي لحق با الض 

ي هذا القطاع المتأثرينوالفنانات 
 
طالة عىل إعانات ب انتقالية وال  مؤقتة اتعىل مساعدال لم يتمكنوا من الحصول  ف

  سيتغتر هذا و . هناك القائمة عقود لا أشكالبسبب عادية أو بطالة مؤقتة 
ً
ا تم  ذيالخاص ال نظامالمن جراء  األمر أختر

 .اآلن هاالتفاق علي


