
ونیزیو تلو لمیف دیدر بخش تول      COVID-19 یمبارزه با بحران جهان  
 

ها، اصناف و  هیکنندگان، انجمن ها، اتحاد دیاز تول یندگیفراخوان به نما نیامضا کنندٔه ا یو منطقه ا یالملل نیب یسازمان ها

 یدولت نیب  یسازمانها ،یمل ی، از دولت ها ونیزیو تلو لمیف دیوابسته به استعدادها و خدمه در بخش تول یحرفه ا یسازمان ها

از داد و ستد،  تی، هدفمند وهماهنگ در حما عیبه اقدام سر کنندیتقاضا م یبودجه فرهنگ یارگانهاو  یالملل نیو ب یمنطقه ا

و  یقتصادمخرب ا راتیاپراتورها  اعم از کارگران، کارمندان ، کارکنان مستقل و خود شاغل، در پاسخ به تأث هیمشاغل و کل

را به طور  ونیزیو تلو لمیف داتیتمام تول ۹۱ـ  دیکوو  یجهانبحران .  ما یدر بخش صنعت ۹۱ـ  دیکوو یبحران جهان  یاجتماع

بحران قرار گرفته  نیا ریمتوسط، تحت تأث ایهزاران شرکت، اکثرا کوچک . در سراسر جهان به توقف وادار کرده است یناگهان

در  ایاند، به طور موقت  دادندر حال از دست  ایاتور صحنه و پشت صحنه شغل خود را از دست داده ها کارگر و اپر ونیلیو م

 ریتحت تأث زیشده توسط بخش ما ن جادیا یاقتصاد یها تیدر ارتباط  با فعال گریشغل د ونهایلیم.  شهیهم یبرا حالت نیبدتر

 یحفظ  صنعت جهان یگذاران، دو ستون برا استیاز جانب س تیو حما یو بصر یسمع ستمیدر اکوس یهمبستگ. قرار گرفته اند

.بحران هستند نیا نیدرح ونیزیو تلو لمیف   

 

و  یامداد یکمک به صندوق ها ایو  یراه انداز یبرا زین رهیغ ی، شرکت ها و ارگان ها یمل یها هیما از ابتکار عمل اتحاد

 یتا هر کار میکن یصنعت خود درخواست م نفعانیذ ریو از سا م،یکن یاستقبال م لمیف دیتول یآژانس ها عیسر یپاسخ ها نیهمچن

تواند به  یبه هر صورت ، صنعت ما  نم. انجام دهند بحران نیدر ا دهید بیافراد آس هیاز کل تیحما یدر توانشان هست برا

.سابقه را جذب کند یبحران ب نیتمام فشار ا ییتنها  

 یدولتها ، سازمانها  یاساس یها تیبه اقدامات خارق العاده  و حما  ونیزیو تلو لمیف دیدوره حساس ، بخش تول نیتحمل ا  یبرا

و  یتوسط مقامات منطقه ا یمتعدد یدر کشورها. مبرم دارد اجیاحت زین  یبودجه فرهنگ یو نهادها یو منطقه ا یالملل نیب

 رندگانیگ میگرفته شده اند و ما از همه تصم شیجهت حفظ اقتصاد ما  در پ یا ژهیو یمداداروپا اقدامات ا هیاتحاد ینهادها

 تیحما زموردیرا  ن ونیزیو تلو لمیف دیبخش تول یاضطرار یازهاین  عایسر ندهیآ یتا در روزها و هفته ها میکنیدرخواست م

 یاجتماع نیمو تأ یاتیمال التی، تسه یدولت یشامل کمک ها ستیبا یم یاتیاقدامات ح نیا. قرار دهند ژهیاقدامات و نیتوسط ا

.باشند  

ثابت در هفته ها و ماه  یها نهیهز نیتأم یبرا ییاستثنا یمال یبانیبه پشت عیآسان و سر یاست دسترس ازیآنچه بالفاصله مورد ن

فعال  یحفظ شرکت ها: عبارت است از یجار یبه ضرورت ها ییپاسخ گو یبرا طیشرا نیتر یاز اساس یکی.  است ندهیآ یها

۹۱ـ دیدورٔه پس از کوو یالزم برا یکارگران و مهارت ها نیو همچن یرو بص یدر بخش سمع  

 

: میکن یم هیتوص ژهیکل بخش ، به و یاقتصاد یداریاز مشاغل و پا تیحما یبرا  

 

 یپروژه  و چرخه ها  تیخاص در محور ماه یها وهیو ش ازهایو محرک  متناسب با ن یاقتصاد یامداد یـ  ارائه بسته ها

.بخش نیانامنظم  یتجار  

 

 یبحران طیبه شرا یاتیمال یها میانطباق رژ. یدولت یبه کمک ها عیسر یدر دسترس التیموقت و تسه یچارچوب ها جادیـ   ا

.بر شرکتها و کارگران یاتیفشار مال کسانیاساس بر کاهش  ،یجار  

 

.انیاز جانب کارفرما یاجتماع نیدر پرداخت وجوه تأم قیـ   در صورت لزوم تعو  

 

از توقف  در صورت وقوع خسارت  ونیزیو تلو لمیكنندگان  ف دیتول یا مهیب یبودجه و دولت از ادعاها ینهادها تیحماـ   
۹۱ـ دیکوو یمنینكات ا تیاز رعا یناش یلمبرداریف  

 

و  لیمتوقف شده و تسه یدیتول یمجدد پروژه ها یریگیدر قبال پ یممکن از جانب موسسات مال یبانیپشت نیـ  ارائه بهتر

.گونه درخواست ها نیبه ا ییخود در جوابگو نیقوان یریانعطاف پذ  

 

 یبانیپشت قی، از جمله از طر ۹۱ـ دیدر دوره مابعد کوو عیو توز دیتول قیو تشو  کیتحر یبرا ژهیو یبودجه ها نییـ  تع

 یشرکت ها ییتوانا شیو افزا تیتقو به منظور  یخارق العاده ا یبه تالش ها. یاتیاعتبارات مال یو واگذار لمیبودجه ف ینهادها

.هست ازین دیجد یدر توسعه  پروژه ها یدیتول  

 

از  نانیاستخدام،  با حصول اطم شیاز جمله افزا  ،یثابت فور یها نهیهز نیکمک به تأم یبرا میمستق یها ارانهی یـ   واگذار

.  داده شوند حیبه وام ترج ستیها با ارانهی.  شوند یم لمیف عیاز توز یبانیو پشت دیتول شیوجوه اعطا شده منجر به افزا نکهیا

 ینم  یدیتول یاز شرکت ها یاریبس:  مطابقت الزم را ندارد یو بصر یسمع عیصنا یدیتولبخش  اتیضمانت وام با خصوص



 تیحقوق مالک رایوام مورد درخواست است فراهم کنند،  ز یواگذار یکه برا زانیرا به همان م قهیوث  ایتوانند اوراق بهادار 

.شود یشناخته نم قهیبه عنوان وث یو معنو یفکر  

 

.یمال نیتأم ینهادها قیاز طر نمایس  طیاز کاهش فروش  بل یناش  یغرامت جهت جبران  ضرر مال یو اعطا نییـ    تع  

 

 گرانیباز شتریب ،یو بصر یسمع عیصنا یها یژگیو لیبه دل. درون و پشت صحنه هستند یستون فقرات صنعت ما اپراتورها

از  یاریبس. هستند تیتوسط آنها مشغول فعال ایمستقل  مانکاریبه عنوان پ ایکنند،  یکوتاه مدت کار م یبا قراردادها ایو خدمه 

. روبرو شوند یسخت تیبحران را نداشته باشند و با وضع نیمقاومت در برابر ا یبرا  یآنها ممکن است  توان و پشتوانه  کاف

، ۹۱ـ  دیدوره  پس از  کوو  یآن و آماده ساز یبحران، با در نظر گرفتن عواقب اقتصاد نیکارگران در ا نیز اا تیحما یبرا

: میکن یم هیتوص ژهیکسب شده، به و یکار و مهارت ها یرویجهت حفظ  ن  

 

، با  یستقل و خود اشتغالاعم از م ون،یزیو تلو لمیکارگران بخش ف هیبه کل یو اجتماع یاقتصاد یامداد یبسته ها یـ   واگذار

.کسب شده یهدف حفظ اشتغال و مهارت ها  

 

.یاجبار نهیمقررات قرنط تیرعاکارگران به واسطه " میدر خانه بمان"دوره  یـ   عدم محاسبه و کسر از حقوق مرخص  

 

و حفظ   ونیزیو تلو لمیف  در اشتغال نگه داشتن  كارگران شتریکوتاه مدت، با هدف هرچه ب یکارها جادیبر ا یمبن یـ   اقدامات

.درآمد آنها در دوره بحران  

 

از دست .  کارگران هیکل یمدت انتظار برا ای تیبدون محدود مارانیو دستمزد ب  مهیب ،یاجتماع یایبه مزا یدسترس نیـ   تضم

.شود ایمزا نیبه ا یابیمانع دست ستینبا یاجبار نهیمقررات قرنط تیرعا لیدادن موقت اشتغال به دل  

 

مقررات  تیبحران و رعا یاثرات طوالن لیبودن به دل طیواجد شرا یدوره ها دیو  تجد یکاریو حقوق ب ایبه مزا یـ   دسترس

.یاجبار نهیقرنط  

 

 فی، وظا یماریب لیجبران درآمد از دست رفته به دل یدر صنعت ما برا یاز کارگران مستقل و خود اشتغال یمال تیـ   حما

.یاجبار نهیاز مقررات قرنط یناش یها تیمحروم ایمراقبت از خانواده   

 

 

 

مشترک هیانیامضا کنندگان ب  
 

Animation in Europe 
از  تیحما یاروپا، برا هیکشور عضو اتحاد ۹۱از  شنیمیکننده ان دیانجمن تول ۹۱است  شامل  یونیدر اروپا فدراس شنیمیان

.ها لمیو ف الیکنندگان سر عینندگان مستقل و توزک دیدر اروپا و دفاع از منافع تول شنیمیتوسعه صنعت ان  

 

CEPI 
، و  لمیو ف ونیزیکنندگان مستقل تلو دیتول یانجمن مل ۹۱است که  ییاروپا هیاروپا امروز تنها اتحاد یو بصر یسمع دیانجمن تول

را به  ونیزیو تلو لمیز فا یشود و مجموعه گسترده و متنوع یمستقل در سراسر اروپا را شامل م یدیشرکت تول ۰۸۸۸ با  یتقر

.گذارد یم شینما  

 

EUROCINEMA 
.شده است جادیکنندگان در فرانسه ا دیتول یحرفه ا یبه ابتکار انجمن ها ۹۱۱۹ هیکننده است که در ژوئ دیانجمن تول کی  

 

FIA 
کشور  ۱۸ر حدود د یتخصص یو انجمن ها یصنف ی، انجمن ها یصنف یها هیاتحاد ندهینما گرانیباز یالملل نیب ونیفدراس

 نیکار در ا انیمجر  یو اخالق ی، اقتصاد یو محتوا، از حقوق عادالنه اجتماع یمتصل از سرگرم ییایدر دن. جهان است

.کندیم تیکنند حما یتئاتر زنده  کار م وضبط شده   داتیتول یصنعت  که  در تمام رسانه ها  

 

 



FIAPF 
 ونیزیو تلو لمیکنندگان ف هیتنها سازمان ته. باشند یکشور جهان م ۷۱کننده از  دیسازمان تول ۴۳آن  یاست که اعضا یا هیاتحاد

در  ونیزیو تلو لمیف دیتول عیاست که صنا یمشترک یو حقوق یاش نظارت و دفاع  از منافع اقتصاد فهیوظ. است یدر سطح جهان

.پنج قاره جهان دارند  

 

FERA 
 نیا. در سطح اروپا است ونیزیو تلو لمیکارگردانان ف ندهیشده، نما سیتأس ۹۱۰۸اروپا  که در سال  لمیکارگردانان ف ونیفدراس

 انگریکند، و نما یم یندگیرا نما ییاروپا شگریکارگردان نما ۷۸،۸۸۸از  شیکشور با ب ۴۱انجمن کارگردان از ۳۱ ونیفدراس

.خالقانه آنها است یها تیو مالک  یاقتصاد ،یمنافع فرهنگ  

 

FSE 
در اروپا  سانینو لمنامهیف یها هی، اصناف و اتحاد یو منطقه ا یمل یاز انجمن ها یدر اروپا شبکه ا سانینو لمنامهیف ونیفدراس

نگار در  لمنامهیف ۱۱۸۸از  شیشود و ب یکشور را شامل م ۷۹عضو از  ۷۲. شده است جادیا ۷۸۸۹است که در ژوئن سال 

.کند یم یندگیاروپا را نما  

 

UNI MEI 

و هنر در  یکارگران رسانه ، سرگرم ریو سا نیخالق ، تکنس ۳۱۸۸۸۸از  شیوابسته به ب یو صنف یمل هیاتحاد ۹۱۸ ندهینما

.سراسر جهان است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


