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Glavna tema letošnje Balkanske konference je bila vloga žensk v snemalni industriji 
in v društvih na Balkanu. Elen Lotman, ESC, je odprla diskusijo s povzetkom avstralske 
študije, ki je zaznala porast v številu snemalk z enega na štiri procente. To pa je imelo tudi 
negativno posledico, saj naj bi se precejšnje število moških kolegov počutilo ogroženo zaradi
večjega deleža snemalk, ki pa je še vedno minimalen. Vsi nosimo odgovornost za boljšo 
zaznavnost žensk v industriji, zato so priložnosti, kot je ta Balkanska konferenca, izjemno 
pomembne za odprto diskusijo in opredelitev problema. Ženske se večinoma izogibajo 
izpostavljanju, saj si želijo svoj poklic opravljati enako dobro kot moški kolegi, ne da bi se 
morale nenehno  boriti za priznanje enakosti in raznolikosti. “Snemalci niso le izbrana 
skupina moških,” pravi Lotman, “ampak unikaten poklic, ki ga zaznamujeta spretnost in 
umetniški duh”, kar pa ni vezano na spol. “Mladi skozi oči snemlacev dojemajo svet, in naša 
odgovornost je predstaviti jim tak svet, v katerem se odseva enakost in raznolikost. Vsi smo 
odgovorni za bodoče generacije,” je zaključila. 

Posamična društva so orisala situacijo v svoji državi. Makedonsko društvo ima 14 
moških članov in nobene ženske članice. Ena članica dela kot asistentka kamere in bo letos 
najbrž dobila svoj prvi projekt kot snemalka. Grško snemalno društvo ima 44 članov, od tega 
3 ženske, od 6-ih pridruženih članov pa so 4 ženske. V Turčiji sta 2 ženski članici, kar pa 
skupaj ne nanese niti 2%. Imajo sicer 24 žensk, ki delajo kot asistentke kamere, vendar niso 
članice društva. V bolgarskem društvu so 3 ženske članice, v Srbiji 4 ženske od skupaj 48 
članov, slovensko društvo pa nima nobene ženske članice, ker ne dosegajo internih pogojev 
za vstop v društvo. 

Trend  se nekoliko izboljšuje v izobraževanju, kjer večina filmskih šol beleži 50%-no 
prisotnost žensk, kot kažejo primeri v Bolgariji, Srbiji in Sloveniji. Turško društvo od leta 2015
opaža  27%-ten prirastek študentk. Četudi je to dosežek, se je večina članov strinjala, da 
problem nastane, ko se študij zaključi. Večina žensk ne dobi enakih priložnosti v svojem 
poklicu. Argyris Theos, predsednik grškega društva snemalcev opaža, da moški večinoma 
takoj po končanem študiju začnejo delati kot snemalci, medtem ko ženske večinoma 
opravljajo poklic asistentke kamere. Podoben trend opažajo tudi v bolgarskem, srbskem in 
slovenskem združenju. Slednje je še posebej poudarilo, da tri ženske (ki niso članice 
njihovega združenja) delajo kot profesionalne asistentke, ostale pa večinoma delajo le na 
nizkoproračunskih projektih. Podobna situacija je v Grčiji.  Makedonsko snemalno društvo 
vidi problem v splošnem, še vedno prevladujočem moškem svetu filma ter odnosu moških 
do žensk. Čeprav večina moških kolegov podpira svoje snemalne kolegice, sta v družbi še 
vedno prisotna seksizem in nadlegovanje žensk. To bi lahko rešili samo s trdno podporo s 
strani moških kolegov. Tudi slovensko snemalno društvo je poudarilo, da vidi prihodnost v 
svežih idejah in energiji mladih nadobudnih snemalk. Rešitev tega problema sta povzela tudi
Nigel Walters, BSC, in Elen Lotman, ESC, z idejo o mentorstvih in vajeniških priložnostih, ki 
bi jih društva sama uvedla. Kvote, se pravi določeno število žensk v snemalnih ekipah, bi 
morali upoštevati tudi kadar denar za projekte pride iz Evropskih sredstev. Kvote morajo 
prevladovati v filmskih šolah, kot tudi v filmskih projektih. Moški režiserji naj se ne bojijo dati 
priložnosti ženskim snemalkam. Čeprav je seksizem in starostno diskrimacijo težko 
odpraviti, bi kontrola na višjem nivoju, kjer se odloča o denarnih sredstvih, pripomogla k 
rešitvi problema s številom ženskih snemalk.  

Konferenca se je sicer dotaknila tudi tem financiranja projektov v posamičnih državah
ter nedelovanja sindikatov, ki so v drugih državah, kot je recimo Velika Britanija, v veliko 
pomoč svojim članom. Lotman in Walters sta ponovno pozvala, naj močno gradimo na 
povezanosti vseh snemalnih društev na Balkanu, saj bomo le kot enotna skupina lahko 
dosegli rezultate. Podpora snemalnim kolegicam je nujna, saj boljši pogoji zanje pomenijo 
tudi boljše pogoje za celotna društva. 
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