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Równouprawnienie płci w mediach i w sektorze
cyfrowym

Podkreśliwszy udział i obecność kobiet w mediach i sektorze cyfrowym przy okazji Międzynarodowego DniaKobiet
w dniu 8 marca 2018 r., Parlament dokonuje analizy obecnej sytuacji i proponuje sposoby wzmocnienia pozycji
kobiet i dziewcząt w sprawozdaniu z własnej inicjatywy, które ma zostać omówione podczas kwietniowego
posiedzenia plenarnego.

Zaangażowanie UE w promowanie równouprawnienia płci
Na mocy Traktatów (art. 19 TFUE) Unia Europejska (UE) może wdrażać przepisy pomagające zwalczać dyskryminację ze
względu na płeć oraz jest zaangażowana w utrzymanie i promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn we wszystkich
podejmowanych przez nią działaniach (art. 2 i art. 3 ust. 3 TUE i art. 8 TFUE). Aktualne priorytety Komisji Europejskiej, które
zawarto w dokumencie zatytułowanym „Strategic engagement for gender equality 2016–2019” [Strategiczne
zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci w latach 2016–2019], obejmują rozwiązanie problemu nierówności
pomiędzy kobietami i mężczyznami w procesach decyzyjnych i na rynku pracy, zwalczanie przemocy wobec kobiet oraz
wspieranie równouprawnienia płci i praw kobiet na całym świecie.

Postrzeganie i oczekiwania opinii publicznej
Dziewięć na dziesięć osób (91%), które wzięły udział w sondażu Eurobarometru z listopada 2017 r. uważa, że promowanie
równouprawnienia płci w UE jest „ważne dla zapewnienia sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa”, a więcej
niż osiem na dziesięć osób uznaje to za istotne dla przedsiębiorstw i gospodarki oraz dla nich osobiście. Choć kobiety i
mężczyźni przywiązują podobną wagę do równości, to jednak w postrzeganiu postępów widać między nimi wyraźną
różnicę. Mniej kobiet niż mężczyzn uważa, że udało się osiągnąć równouprawnienie w pracy, a tylko 37% kobiet, w
porównaniu z 50% mężczyzn, uważa, że udało się je osiągnąć na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i
innych organizacjach. W sondażu zapytano także o postrzeganie stereotypów związanych z płcią w społeczeństwie.
Również w tym przypadku kobiety częściej niż mężczyźni uważają, że obraz kobiety w mediach i reklamie stanowi
problem (59% i 48%) i są zdania, że problemem tym należy się zająć (45% i 33%). Ponad czterech na dziesięciu mężczyzn
uważa, że problem nie istnieje, którą to opinię podziela jedna trzecia kobiet (44% i 33%).

Równouprawnienie płci w sektorze mediów
Ograniczające – lub pozytywne – przesłania i wzory prezentowane w mediach odnoszą skutek, ponieważ wpływają
zarówno na to, jak dziewczęta i chłopcy postrzegają swoje zdolności, jak i na ich wybory życiowe. Stereotypy mogą
również propagować szkodliwe podejście do męskości i pozycji kobiet, które utrwala dyskryminację, seksualne
uprzedmiotowienie i przemoc ze względu na płeć. Wszystkie państwa członkowskie UE ratyfikowały pekińską platformę
działania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), w której uznano potencjał mediów w promowaniu
równouprawnienia płci oraz dostrzeżono konieczność zajęcia się kwestią tendencyjnego portretowania kobiet w
treściach medialnych oraz ich niedostatecznej reprezentacji wśród osób zatrudnionych w mediach. Niemniej jednak w
projekcie „Global Media Monitoring” (GMMP) ustalono, że po 20 latach kobiety wciąż stanowią zaledwie jedną czwartą
osób, które oglądamy lub o których czytamy w wiadomościach (25,7%). Większa równowaga płci wśród osób
zatrudnionych w mediach przekłada się na bardziej zrównoważone treści. Jednak kobiety wciąż są niedostatecznie
reprezentowane, zwłaszcza na szczeblu decyzyjnym i w organach zarządzających, które wywierają wpływ na politykę
medialną. W 2017 r. kobiety stanowiły jedynie 35% osób pełniących najwyższe funkcje kierownicze i członków zarządów
nadawców publicznych w UE–28 (od 0% w Polsce do 64,3% na Litwie). Sytuacja w dziedzinie przekazywania informacji
wygląda lepiej, choć kobiety wciąż są w mniejszości (40%) wśród reporterów w 22 krajach UE objętych badaniem GMMP
oraz rzadziej otrzymują do przygotowania bardziej prestiżowe, trudne tematy. W badaniu Parlamentu zwrócono również
uwagę na obawy wyrażone przez kobiety pracujące w sektorze mediów, w tym na rozpowszechnioną niepewność
zatrudnienia, dyskryminację płacową, dyskryminację podczas rekrutacji i awansów, brak działań na rzecz zapewnienia
równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, seksistowską kulturę pracy, w tym akceptowanie molestowania i
nękania seksualnego oraz brak kodeksów dobrych praktyk i przepisów lub ich niedostateczne egzekwowanie.
Dziennikarki są bardzo często narażone na groźby i przemoc, w tym w internecie, co ma negatywny wpływ na
poszczególne osoby, na obecność kobiet w życiu publicznym i na demokrację.

Równouprawnienie płci w sektorze cyfrowym
Rewolucja cyfrowa zaciera różnice między mediami tradycyjnymi i internetowymi i fundamentalnie zmienia wiele innych
obszarów naszego życia. Analiza płci wykazuje, że stwarza to zarówno możliwości, jak i zagrożenia. Nowe media dają
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możliwość wypowiedzi nowym głosom, tworzą nowe metody podnoszenia świadomości i mobilizacji – o czym świadczy
niedawna hasztagowa aktywność w proteście przeciw molestowaniu seksualnemu. Szerzej pojęty sektor cyfrowy także
oferuje wymagające wysokich kwalifikacji, lepiej płatne i przyszłościowe miejsca pracy, które mogłyby przyczynić się do
wyeliminowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Jednak nierówności w dostępie, dyskryminujące ze
względu na płeć algorytmy, treści internetowe, które nie odzwierciedlają potrzeb kobiet i ich sytuacji, oraz brak
zaangażowania samych kobiet w opracowywanie tych treści grożą pogłębieniem istniejących nierówności ze względu
na płeć. Również cyfryzacja tworzy nowe zagrożenia i bariery – należy zwłaszcza wspomnieć o inwazji mizoginii i
cyberprzemocy na forach internetowych. Dostępne dane wskazują na istniejącą na całym świecie przepaść cyfrową
między kobietami i mężczyznami. W UE głównym problemem nie jest brak dostępu kobiet i dziewcząt do internetu lub
podstawowych umiejętności, choć liczba kobiet, które nigdy nie korzystały z internetu, jest wciąż wysoka (14% kobiet w
porównaniu do 12% mężczyzn). Różnice między płciami są znacznie głębsze, jeśli chodzi o zaawansowane umiejętności
informatyczne, wykształcenie wyższe, zatrudnienie i podejmowanie decyzji w sektorze cyfrowym, ponieważ dziewczęta
i kobiety rzadziej studiują nauki ścisłe i technologie po ukończeniu 15. roku życia, rzadziej podejmują lub kontynuują
karierę w dziedzinie ICT, zdobywają stanowisko specjalistki lub stanowisko kierownicze bądź zaczynają samodzielną
działalność gospodarczą na czele firmy technologicznej. Niedostateczna reprezentacja kobiet ma wpływ na
poszczególne osoby i na szerzej pojętą gospodarkę.

Obecne i potencjalne działania UE
Obowiązujące przepisy UE dotyczące równości w zatrudnieniu, które zawierają zapis o równości wynagrodzenia i
ochronie przed dyskryminacją i molestowaniem, mają zastosowanie do osób zatrudnionych w sektorze mediów i
technologii cyfrowych i można by je skuteczniej stosować, aby ograniczyć zjawisko segregacji poziomej i pionowej oraz
poprawić warunki pracy kobiet. Niedawne wnioski Komisji Europejskiej dotyczą niektórych z tych nierozwiązanych
problemów, w tym zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć i nierówno rozłożonych obowiązków opiekuńczych.
W przypadku wyzwania, jakim jest zapewnienie równowagi płci i zwalczanie stereotypów związanych z płcią w treściach
medialnych, sytuacja jest bardziej skomplikowana. W dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych z 2010 r.
znalazł się już wymóg, zgodnie z którym zakazano usługodawcom dyskryminacji ze względu na płeć (art. 9) i
umieszczania treści nawołujących do nienawiści (art. 6). Proponowany przegląd dyrektywy rozszerzy jej zakres na
platformy internetowe udostępniające pliki wideo. Mimo to regulacja treści medialnych leży zasadniczo w gestii organów
krajów, które stosują różne podejścia, także wobec firm publicznych i prywatnych, i brak jest konsensusu co do
równowagi między wolnością wypowiedzi a odpowiedzialnością społeczną podmiotów medialnych w takich obszarach
jak równouprawnienie płci. UE może jednak działać w celu zachęcenia do stosowania dobrych praktyk regulacyjnych. W
sektorze cyfrowym konieczność zapewnienia integracji kobiet i dziewcząt i ułatwienia im dostępu do internetu, a także
poprawienia ich umiejętności, zwiększenia ich odsetka w sektorze oraz zapewnienia im bezpieczeństwa zostały uznane
w skali globalnej w celach zrównoważonego rozwoju i w strategii jednolitego rynku cyfrowego UE (drugi filar).
Najważniejsze działania ogłoszone przez Komisję obejmują poprawę umiejętności cyfrowych kobiet i dziewcząt,
promowanie zatrudniania kobiet w sektorze ICT (2016–2017) oraz podnoszenie wiedzy o dostępnych możliwościach
edukacyjnych i szkolenia zawodowego (2018–2019). Prezydencja Bułgarii w Radzie uznała rolę kobiet w świecie
cyfrowym za jeden z priorytetów i planuje współpracę z Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz z
innymi agencjami UE w celu poprawy jakości danych i zrozumienia tej problematyki. Szczególną uwagę należy też
poświęcić problemowi stereotypów płciowych we wszystkich dziedzinach polityki UE, na który to cel udostępniono
fundusze z programu „Prawa, równość i obywatelstwo”.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski zwrócił już wcześniej uwagę na konieczność eliminowania stereotypów dotyczących płci w
rezolucji z 2013 r., w której podkreślono znaczenie szkoleń dla osób zawodowo związanych z mediami. W rezolucji z 2015
r. w sprawie wzmacniania pozycji dziewcząt przez edukację wezwał państwa członkowskie do zapewnienia szkołom
wytycznych, które pozwolą im reagować na niweczoną przez media pracę wykonywaną w szkole w celu zwalczania
stereotypów na temat płci. W rezolucji Parlamentu z 2016 r. w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w erze
cyfrowej wezwano Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań zachęcających dziewczęta do studiowania
przedmiotów z dziedziny nauk przyrodniczych i technologii oraz do dofinansowywania i wspierania kobiet
przedsiębiorców w sektorze ICT. W sprawozdaniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie równości płci w
sektorze mediów w UE, które ma trafić pod obrady w kwietniu, oceniono obecność kobiet wśród osób zatrudnionych w
mediach oraz obraz kobiety w mediach, a także zaproponowano podjęcie działań Komisji, państwom członkowskim,
krajowym organom regulacyjnym i koncernom medialnym. Podczas tego samego posiedzenia plenarnego komisja
FEMM zamierza również skierować do Komisji pytanie wymagające odpowiedzi ustnej na temat tego, w jaki sposób
Komisja planuje rozwiązać problem różnic między płciami pod względem umiejętności cyfrowych, tak aby poprawić
pozycję kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu.
Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2017/2210(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: FEMM; Sprawozdawczyni: Michaela
Šojdrová (PPE, Republika Czeska).
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