
AD\1143592DA.docx PE613.389v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2017/2210(INI)

24.1.2018

UDTALELSE

fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

om ligestilling inden for mediesektoren i EU
(2017/2210(INI))

Ordfører for udtalelse: Lynn Boylan



PE613.389v02-00 2/10 AD\1143592DA.docx

DA

PA_NonLeg



AD\1143592DA.docx 3/10 PE613.389v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2016 om skabelse af 
arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og 
privatliv1,

– der henviser til sin beslutning af 15. september 2016 om anvendelse af direktivet om 
ligebehandling på beskæftigelsesområde2,

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2017 om behovet for en EU-strategi til at gøre 
en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel3,

– der henviser til sin beslutning af 4. juli 2017 om arbejdsvilkår og usikre 
ansættelsesforhold4,

– der henviser til sin beslutning af 3. oktober 2017 om kvinders økonomiske 
selvstændiggørelse i den private og offentlige sektor i EU5,

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af seksuel chikane 
og misbrug i EU6,

– der henviser til Europa-Kommissionens forslag af 26. april 2017 til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejds- og privatliv for forældre 
og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU 
(COM(2017)0253),

1. beklager dybt, at selvom kvinder udgør et flertal på 68% af personer med uddannelse 
indenfor journalistik og medier i EU7, er de stadig stærkt underrepræsenteret i medierne, 
især på ledelsesniveau; bemærker, at kvinder i gennemsnit beklæder 32 % af ledende 
stillinger på alle niveauer, mens andelen af kvinder på det højeste strategiske niveau for 
administrerende direktører osv. er endnu lavere og udgør 16 %; bemærker endvidere, at 
andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer også er lav med 25 %8; bemærker, at 
denne underrepræsentation bidrager til den negative og stereotype fremstilling af 
kvinder i medierne i EU;

2. mener, at disse stereotyper kan føre til et negativt socialt miljø for kvinder og bidrage til 
kønsdiskrimination på arbejdspladsen; bemærker, at et positivt socialt miljø spiller en 

                                               
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0338.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0360.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0260.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0290.
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0364.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0417.
7 Fremme af ligestilling mellem kønnene i forbindelse med beslutningstagning i medieorganisationer, EIGE-
rapport, 2013, s. 17.
8 Fremme af ligestilling mellem kønnene i forbindelse med beslutningstagning i medieorganisationer, EIGE-
rapport, 2013, s. 29-33.



PE613.389v02-00 4/10 AD\1143592DA.docx

DA

vigtig rolle for at hjælpe arbejdstagere med at håndtere høje niveauer af 
arbejdsintensitet;

3. fremhæver betydningen af at sikre lige muligheder for mænd og kvinder for at belønne 
talent uden hensyntagen til køn, race, alder, religion, handicap, sundhedstilstand eller 
økonomisk situation;

4. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at fremme 
ligestilling i medieorganisationer, repræsentative organer og faglige 
uddannelsesinstitutioner, navnlig i deres bestyrelser og til nøje at holde øje med og 
følge op på de fremskridt, der gøres;

5. mener, at alle mediefolk kan have gavn af den generelle forbedring af vilkårene for 
kvinder på arbejdspladsen; mener imidlertid, at en sådan forbedring ikke har været 
tilstrækkelig, og at der fortsat findes uligheder; understreger behovet for, at 
medlemsstaterne og Kommissionen fremmer og sikrer princippet om lige løn i henhold 
til artikel 157 i TFEU, bl.a. ved at bekæmpe kønsbestemte løn- og pensionsforskelle, 
reducere usikre ansættelsesforhold1, sikre tilgængeligheden af økonomisk 
overkommelige børnepasningsordninger af høj kvalitet og politikker, der bedre sikrer 
balancen mellem arbejds- og familieliv, samt ved at sikre retten til kollektive 
forhandlinger; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre noget ved usikre 
ansættelsesforhold, herunder sort arbejde og proformaselvstændighed, for at sikre, at 
alle former for ansættelseskontrakter sikrer anstændige arbejdsvilkår og social 
beskyttelse med behørig socialsikring i overensstemmelse med ILO's dagsorden for 
anstændigt arbejde, artikel 9 i TEUF og EU's charter om grundlæggende rettigheder og 
den europæiske socialpagt;

6. mener, at kønsstereotyper, der gengives af medierne, bidrager til kønsopdeling på 
arbejdsmarkedet; fordømmer fremstillinger af kvinder, der mindsker deres 
menneskelige værdighed, f.eks. gennem seksuel objektivering i radio- og TV-
udsendelser og i reklamer; understreger, at økonomiske argumenter ikke kan bruges 
som en undskyldning for at opretholde kønsstereotyper i medieindhold; påpeger, at det i 
medierne meget sjældnere er kvinder end mænd, der dækker de mest betydningsfulde 
emner inden for politik og økonomi; bemærker desuden, at det er uacceptabelt, at alder 
og et tiltrækkende udseende skal være de vigtigste faktorer, der afgør, om en konkret 
studievært kommer på skærmen eller ej;

7. bemærker den lange tradition for både freelancere og fastansatte i mediesektoren; 
bemærker, at den fortsatte digitalisering af sektoren har ført til en nedgang i den 
traditionelle omsætning og reklameindtægt, hvilket har indflydelse på den type 
ansættelseskontrakter, der tilbydes i sektoren;

8. anbefaler, at medieorganisationer overholder kvinders og mænds lige ret til
forældreorlov; opfordrer især mænd til at tage fædreorlov;

9. mener, at opnåelsen af ligestilling for kvinder på alle niveauer - og især på 
ledelsesniveau - i medierne, kræver en medarbejderorienteret kultur, en kønssensitiv 
ledelsesgruppe, gennemskuelige lønsystemer, kønsneutral jobevaluering og -

                                               
1 European Parliament resolution of 4 July 2017 on working conditions and precarious employment.
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klassifikation, gennemskuelighed i procedurer for forfremmelse og rekruttering samt 
effektive foranstaltninger til at sætte en stopper for seksuel chikane; opfordrer 
Kommissionen til at fortsætte med at overvåge den korrekte anvendelse og håndhævelse 
af direktiv 2006/54, der vender bevisbyrden i tilfælde af forskelsbehandling på grund af 
køn;

10. bemærker en nylig undersøgelse fra Europa-Parlamentet, som fremhæver den stigende 
usikkerhed i alle ansættelsesforhold; anerkender, at der er større risiko for usikre 
ansættelsesforhold i atypiske arbejdsformer såsom tidsbegrænset, midlertidigt, freelance 
og diskontinuerligt arbejde i mediesektoren; bemærker endvidere, at kvinder er 
overrepræsenterede i mange af de atypiske arbejdsformer, sådan som det er tilfældet for 
hele arbejdsmarkedet1; bemærker, at det stigende pres på mediesektoren for at bevare 
økonomisk levedygtighed på grund af fortsat digitalisering har indflydelse på den type 
ansættelseskontrakter, der tilbydes i sektoren, og at det sandsynligvis vil forværre denne 
udvikling; bemærker endvidere, at kvinder med denne type kontrakter kan være mere 
sårbare over for chikane på arbejdspladsen, fordi det kan være relativt nemt at afskedige 
dem fra organisationen;

11. bemærker, med henvisning til Eurofounds kommende rapport om "Pay transparency in 
Europe: First movers’ experiences with gender pay reports and audits", at kun en 
tredjedel af medlemsstaterne har gennemført bare nogle af 
gennemsigtighedsforanstaltningerne vedrørende kønsbestemt løn i Kommissionens 
henstilling (C(2014) 1405), og at nogle kun for nylig har ændret lovgivningen eller har 
gennemarbejdede planer, mens mere end halvdelen af medlemsstaterne til dato ikke har 
gennemført nogen af de 4 gennemsigtighedsforanstaltninger vedrørende løn;

12. understreger mediernes rolle som agenter for social forandring og deres indflydelse på 
den offentlige mening og opfordrer medlemsstaterne til at fremme indhold, der omfatter 
ligestilling mellem kønnene i de offentlige medier; opfordrer offentlige og private 
medier til at indføre ligestilling mellem kønnene i alt deres indhold og til at anvende et 
ikke-sexistisk sprog; opfordrer radio- og TV-selskaber til at vedtage en ligestillingsplan 
for både deres interne strukturer og produktion af indhold;

13. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre handlingsprogrammer, der sikrer kvinders 
inddragelse i udformningen og gennemførelsen af effektive kønssensitive politikker og 
programmer inden for medieorganisationer;

14. gentager Europa-Parlamentets opfordring til Kommissionen og Rådet om en hurtig 
vedtagelse og gennemførelse af direktivet om kvindelige bestyrelsesmedlemmer, som 
indfører en kvoteordning i både offentlige og private medieorganisationer for at sikre 
kvinders lige repræsentation på ledelsesniveau; minder Kommissionen om dens 
forpligtelse til at træffe enhver foranstaltning, der kan bidrage til at bryde dødvandet i 
Rådet, for så vidt angår vedtagelsen af direktivet om kvindelige bestyrelsesmedlemmer;

15. bemærker navnlig det foruroligende omfang af chikane, som kvindelige journalister 
oplever; bemærker, at ifølge en nylig IWMF/International News Safety Institute-
undersøgelse fra 20132 har 64,8 % af de kvindelige arbejdstagere i medierne på 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf.
2 https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2014/03/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-
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internationalt plan været udsat for intimidering, trusler eller overgreb i forbindelse med 
deres arbejde, og 31,7 % af dem sagde, at størstedelen af intimideringen og overgrebene 
fandt sted på arbejdspladsen og blev begået af en chef, kollega eller tilsynsførende; 
opfordrer medieorganisationer til at oprette interne organer, hvor de ikke eksisterer i 
forvejen, der skal hjælpe ofre for chikane under hele anmeldelsesprocessen; opfordrer 
endvidere disse organisationer til at sikre, at der foreligger klare og specifikke interne 
politikker, herunder en proces for whistleblowing, der specifikt sigter mod at tage hånd 
om en kultur på arbejdspladsen, der tillader udviklingen af kønsbaseret diskrimination 
og chikane; glæder sig over initiativer, som f.eks. #MeToo-bevægelsen, der 
fremhævede omfanget af seksuel chikane og vold mod kvinder; udtrykker sin stærke 
støtte til alle kvinder og piger, der har deltaget i kampagnen, herunder dem, der angav 
deres gerningsmænd;

16. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle programmer for at forbedre kvinders 
færdigheder inden for STEM-fag, der er vigtige for karrierer i mediesektoren, der har et 
større teknisk fokus, såsom lydteknikere og audiovisuelle teknikere; fremhæver 
betydningen af erhvervsuddannelse i diversificering af karrierevalg og introduktion af
kvinder og mænd for ikke-traditionelle karrieremuligheder for at overvinde den 
horisontale og vertikale opdeling;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte og fremme 
kvindeorganisationer, der gør en aktiv indsats for kønnenes ligestilling i medierne, 
herunder de organisationer, som støtter kvinder og piger, der er ofre for kønsbestemt 
vold, intersektionel forskelsbehandling eller seksuel chikane;

18. erkender vigtigheden af at få flere kvindelige ledere i mediesektoren og opfordrer 
medieorganisationer til at indføre bedste praksisforanstaltninger med henblik derpå; 
opfordrer sådanne organisationer til aktivt at overveje foranstaltninger såsom dem, der 
er indført af Nordic Public Services Broadcasters1, og til at styrke deres interne 
foranstaltninger såsom adfærdskodekser, ligestillingsrevisioner, ligestillingsplaner, 
rapporteringsmekanismer og uddannelse om chikane og kønsstereotyper, såvel som 
uddannelse og mentorordninger og rollemodelprogrammer for kvindelige kolleger, der, 
ifølge Eurofound, er mindre tilbøjelige til at modtage arbejdsgiverbetalt uddannelse end 
deres mandlige kolleger i mediesektoren; foreslår, at sådanne foranstaltninger styrkes 
med overvågningsmekanismer, der fastsætter klare og realistiske årlige mål; mener, at 
sådanne foranstaltninger kan bidrage til et højere antal kvinder i strategiske 
lederstillinger;

19. påskønner den positive rolle, som mediearbejdernes fagforeninger og faglige 
sammenslutninger spiller i forbindelse med at fremme kønnenes ligestilling i deres 
interne strukturer mere effektivt, end det er tilfældet på arbejdspladsen, mener, at 
sådanne faglige sammenslutninger bør spille en central rolle i udviklingen af strategier 
for kønnenes ligestilling; bemærker også den proaktive rolle, som nationale 
ligestillingsorganer og nationale mediereguleringsorganer kan spille for at overvåge og 
imødegå ulighed mellem mænd og kvinder i sektoren;

                                               
Media.pdf
1 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-dokument/Gender_Media/Making_Change/1-
12_makingchange_lr.pdf
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20. anerkender, at kvinder ikke kan behandles som en homogen gruppe, men at kvinder 
med forskellige etniciteter, religioner, kønsidentiteter eller seksuelle orienteringer og 
handicap står over for specifikke kønsbaserede hindringer og kilder til stress på 
arbejdspladsen, herunder chikane, udelukkelse, diskrimination og kønsstereotyper;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre den fulde gennemførelse af den 
eksisterende relevante europæiske lovgivning om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og ikke-forskelsbehandling; beklager, at kun et par medlemsstater 
systematisk har sikret, at alle eksisterende lovtekster er i overensstemmelse med 
princippet om ligebehandling1;

22. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle, finansiere og tilskynde til uddannelse om en 
politik på arbejdspladsen vedrørende lighed, mangfoldighed og bekæmpelse af chikane, 
bl.a. ved at bruge et ikke-diskriminerende sprog og ved at undgå kønsstereotyper i 
medierne, for at bekæmpe chikane på arbejdspladsen; understreger, at der i forbindelse 
med uddannelsen skal lægges særlig vægt på, hvordan medierne rapporterer om 
voldsager mod kvinder;

23. fastholder, at det er vigtigt at sikre kvinder en balance mellem arbejds- og privatliv, især 
i betragtning af de skæve arbejdstider i mediebranchen; noterer sig en nylig Eurofund-
undersøgelse2, som indeholder rapporter fra mediearbejdere i trykkeri- og 
forlagsbrancherne om en dårlig balance mellem arbejds- og privatliv og som viser, at de 
fleste rapporter om dårlig balance kom fra små og mellemstore arbejdspladser i medie-
og kommunikationssektoren; hilser derfor Kommissionens forslag om balance mellem 
arbejds- og privatliv velkommen som svar på gentagne opfordringer fra Europa-
Parlamentet og insisterer på, at de interinstitutionelle forhandlinger skal føre til en 
effektiv lovgivning; bemærker at den ligelige deling af ansvar, omkostninger og omsorg 
mellem mænd og kvinder vil bidrage til at fjerne uligheder mellem kønnene;

24. opfordrer medlemsstaternes regeringer at tilskynde til, at der træffes foranstaltninger for 
at undgå forskelsbehandling mellem kønnene i offentligt støttede virksomheder; 
bemærker den positive rolle, som kvinderåd og ligestillingsmedarbejdere har på 
arbejdspladser; mener, at disse organisationer bør fortsætte med at arbejde sammen med 
arbejdsgiverne for at foreslå passende foranstaltninger til at sikre ligestilling mellem 
kønnene i medieorganisationerne;

25. beklager underrapporteringen af alle former for diskrimination på arbejdspladsen og 
understreger, at manglen på objektive data gør det vanskeligere at bevise, at der 
eksisterer diskrimination; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at følge op 
på de indikatorer, som EIGE har udviklet, og til at indsamle ligestillingsdata inden for 
rammerne af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet på en nøjagtig og 
systemisk måde med inddragelse af arbejdsmarkedets parter, nationale 
ligestillingsorganer og nationale domstole; anbefaler desuden, at nationale, regionale og 
lokale myndigheder, retshåndhævende myndigheder, herunder arbejdstilsyn, nationale 
ligestillingsorganer og organisationer i civilsamfundet øger deres overvågning af 

                                               
1 jf. Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2016 om anvendelse af direktivet om ligebehandling på 
beskæftigelsesområdet;
2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2014/working-conditions/media-and-
communications-working-conditions-and-job-quality.
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intersektionaliteten mellem kønsbaserede og andre årsager til diskriminerende 
behandling og praksis;
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