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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

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

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 11 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og 
kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 
om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om 
udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)2,

– der henviser til Kommissionens forslag om Fællesskabets 3. handlingsprogram på 
mellemlang sigt om lige muligheder for kvinder og mænd 1991-1995 (COM(90)0449),

– der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer, forsamlet i Rådet, af 5. oktober 1995 om kvinders og mænds image i 
reklamer og medier3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2000 med titlen "På vej mod en 
EF-rammestrategi for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005) 
(KOM(2000)0335),

– der henviser til Rådets konklusioner af 9. juni 2008 om afskaffelse af kønsstereotyper i 
EU,

– der henviser til Rådets konklusioner af 24. juni 2013 om fremme af kvinders rolle som 
beslutningstagere i medierne,

– der henviser til køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 af 
1. marts 2006 (KOM(2006)0092),

– der henviser til Strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015 af 
21. september 2010 (COM(2010)0491),

– der henviser til arbejdsdokument af 3. december 2015 fra Kommissionens tjenestegrene 
om en strategisk indsats for ligestilling mellem kvinder og mænd 2016-

                                               
1 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
2 EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
3 EFT C 296 af 10.11.1995, s. 15.
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2019 (SWD(2015)0278),

– der henviser til sin beslutning af 25. juli 1997 om diskriminering af kvinder i reklamer,

– der henviser til sin beslutning af 3. september 2008 om, hvordan markedsføring og 
reklame påvirker ligestillingen mellem mænd og kvinder1,

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2013 om afskaffelse af kønsstereotyper i 
EU2,

– der henviser til sin beslutning af 28. april 2016 om ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder3,

– der henviser til henstilling fra Europarådets Ministerkomité af 10. juli 2013 om 
ligestilling mellem mænd og kvinder og medier,

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 1555 af 24. april 
2002 om fremstilling af kvinder i medier,

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 1799 (2007) af 
26. juni 2007 om fremstilling af kvinder i reklamer,

– der henviser til henstilling fra Europarådets Ministerkomité af 27. september 2017 til 
medlemsstaterne om ligestilling mellem mænd og kvinder i den audiovisuelle sektor,

– der henviser til undersøgelsen fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd 
og Kvinder (EIGE) fra 2013 med titlen "Gennemgang af gennemførelsen af 
Beijinghandlingsprogrammet i EU's medlemsstater: Kvinder og medier – Fremme af 
ligestillingen mellem kønnene i forbindelse med beslutningstagningen i 
medievirksomheder",

– der henviser til Europarådets rapport fra 2013 om medierne og fremstillingen af 
kvinder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-
0000/2017),

A. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er et grundlæggende princip i 
Den Europæiske Union, der er nedfældet i traktaterne og skal fremmes i alle Unionens 
aktiviteter;

B. der henviser til, at medierne fungerer som den fjerde magt, har kapacitet til at påvirke 
og forme den offentlige mening og har pligt til at sikre informationsfrihed, 
meningsmangfoldighed og mediepluralisme; 

                                               
1 EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 43.
2 EUT C 36 af 29.1.2016, s. 18.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0204.
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C. der henviser til, at medierne har en betydelig indvirkning på, hvordan sociale og 
kulturelle normer for både kvinder og mænd dannes og udvikler sig, og udgør en vigtig 
industri af økonomisk værdi, der direkte beskæftiger over en million mennesker i EU;

D. der henviser til, at både kvinder og mænd bør tages i betragtning på samme måde for at 
opnå et fuldstændigt billede og ikke gå glip af kvinders potentiale og færdigheder i 
formidlingen af oplysninger om de udfordringer, som kvinder i medierne møder; 

E. der henviser til, at kvinderne udgjorde 68 % af de nyuddannede inden for journalistik og 
information i EU-28 i 20151, men at beskæftigelsesdata for EU-28 i perioden 2008-2015 
viser, at andelen af kvinder, der er beskæftiget i mediesektoren, i gennemsnit stadig 
ligger på ca. 40 %;

F. der henviser til, at kønsbestemte løn- og pensionsforskelle er et vedvarende problem i 
EU, og at de er indlysende i forskellige økonomiske sektorer, herunder medier;

G. der henviser til, at kvinder fortsat støder på et "glasloft" i medieverdenen på grund af en 
række faktorer, herunder procedurerne i en organisatorisk kultur, der ofte ikke er 
forenelig med en balance mellem arbejdsliv og privatliv;

H. der henviser til, at offentlige medier i medlemsstaterne er i stand til at oprette deres egne 
ligestillingspolitikker, hvilket fører til et bredt spektrum af praksis i EU: der henviser til, 
at disse strækker sig fra meget omfattende politiske rammer vedrørende medieindhold, 
der sikrer en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i beslutningstagende 
organer, til fuldstændigt fravær af en sådan politik; 

I. der henviser til, at forskning har vist, at kun ca. 37 % af historierne fra nyhedskilder 
både online og offline indberettes af kvinder, og at denne situation påviseligt ikke har 
forbedret sig i de seneste ti år2; der henviser til, at kvinder oftest anmodes om at 
fremlægge en populær udtalelse (41 %) eller berette om personlige erfaringer (38 %) og 
sjældent citeres som eksperter (kun 17 % af historier); der henviser til, at forskning også 
har vist, at mindre end én ud af fem eksperter eller kommentatorer er kvinder (18 %)3;

J. der henviser til, at der er mange kvinder i medierne, som arbejder på et topprofessionelt 
niveau, og som er lige så værdsat af samfundet som deres mandlige kolleger, heriblandt 
kendte filminstruktører, journalister og reportere; der henviser til, at de, selv om de 
klarer sig lige så godt som mænd, kan være mere sårbare og udsatte for risici og farer;

K. der henviser til, at kvinder ikke er stærkt til stede i nyheds- og informationsmedierne og 
endnu mindre synlige inden for områderne sport, politik, økonomi og finanser til trods 
for de mange forskellige medier på tværs af medlemsstaterne;

L. der henviser til, at undersøgende journalister, navnlig kvinder, ofte udsættes for vold og 

                                               
1 UNESCO, OECD og Eurostat (UOE) fælles dataindsamling, findes på adressen: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, FEMM's offentlige høring om "ligestilling mellem mænd og kvinder i mediesektoren i EU", 
26. juni 2017, findes på http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170626-1500-
COMMITTEE-FEMM. 
3 Global Media projektet, regionale rapport for Europa (2015), findes på http://cdn.agilitycms.com/who-makes-
the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf.
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dødbringende angreb, som sagerne Veronica Guerin og Daphne Caruana Galizia vidner 
om;

Kvinders tilstedeværelse i medierne 

1. understreger, at kvinder, selv om de er overrepræsenteret på medieområdet på 
universitetsniveau og udgør en betydelig arbejdsstyrke, er underrepræsenteret i ledelser 
og topstillinger;

2. beklager, at kvinders repræsentation i de offentlige medier i EU generelt er lav, og det 
både i strategiske og operationelle ledende stillinger og i bestyrelser (i 2017: 35,8 % for 
ledende stillinger, 37,7 % for ikke-ledende stillinger og 33,3 % for 
bestyrelsesmedlemmer)1;

3. bemærker, at kvinder, til trods for at de ikke er tilstrækkeligt repræsenteret i ledende 
stillinger, på nuværende tidspunkt fortsat har større sandsynlighed for at blive ansat eller
forfremmet til ledende stillinger i offentlige medier end i private medieorganisationer2;

4. opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med ligestillingsorganer at lægge vægt på 
gennemførelsen af eksisterende lovgivning vedrørende ligestilling mellem mænd og 
kvinder og til at tilskynde tilsynsmyndighederne til at være opmærksomme på kvinders 
deltagelse og karrieremuligheder i mediesektoren og på ikke-stereotypt medieindhold;

5. minder om, at medieorganisationer er frit stillet med hensyn til at fastsætte rollerne for 
deres ansatte, både mænd og kvinder, men opfordrer dem indtrængende til at gøre dette 
med den største respekt for den personlige værdighed og faglige kvalitet; bemærker i 
denne sammenhæng foruroligende tilfælde af kvindelige journalister, der vurderes som 
bedre egnet til TV-journalistik på grund af deres formodede evne til at tiltrække 
publikum, og som erstattes af yngre kolleger, når de bliver ældre; 

Medieindhold og kvinder

6. understreger, at mens enhver form for regulering af sexisme og stereotype 
kønsrollefremstillinger i medieindhold er et anliggende for medlemsstaterne og er 
underlagt kravet om at tage behørigt hensyn til princippet om ytringsfrihed, bør den 
redaktionelle frihed ikke tjene som påskud til at fremme eller legitimere stereotyp eller 
negativ portrættering af kvinder;

7. opfordrer til støtte og incitamenter, såsom retningslinjer for en ligelig repræsentation af 
kvinder og mænd i besluttende stillinger i medievirksomheder, og til at sikre, at en 
effektiv overvågning af sådanne bestræbelser bliver mere fremtrædende i disse 

                                               
1 Gender Equality in Power and Decision-Making. Review of the Implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States, 2017 (Kilde: EIGE ligestillingsstatistik — Kvinder og mænd i 
beslutningsprocessen).
2 Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE): Gennemgang af gennemførelsen af 
Beijinghandlingsprogrammet i EU's medlemsstater: Kvinder og medier — Fremme af ligestillingen mellem 
kønnene i forbindelse med beslutningstagningen i medievirksomheder (2013);
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organisationer;

8. anbefaler, at regler udstedt af medie- og tilsynsmyndigheder omfatter kriterier for at 
sikre stereotypfri fremstillinger af piger og kvinder og muligheden for at fjerne 
krænkende indhold; anbefaler, at specialiserede organisationer, f.eks. nationale 
ligestillingsorganer og kvinde-NGO'er deltager i overvågningen af gennemførelsen af 
disse regler;

Eksempler på god praksis

9. bemærker med interesse de forskellige eksempler på god praksis, der kan konstateres i 
alle medlemsstater, herunder: mediekampagner, specifik lovgivning, udmærkelser eller 
negative udmærkelser for stereotype og sexistiske reklamer, databaser over kvindelige 
eksperter, kurser for branchefolk og ligestillingsplaner, adfærdskodekser og regler for 
lige muligheder og mangfoldighed i medieorganisationer; 

10. anbefaler, at de offentlige og private medieorganisationer vedtager interne politikker, 
som omfatter foranstaltninger til bekæmpelse af chikane, barselsorlov, fædreorlov eller 
forældreorlov, fleksible arbejdsordninger og mentor- og lederuddannelsesprogrammer 
for kvinder;

11. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte kampagner, såsom den belgiske Expertalia, 
den tjekkiske "Sexist Piggy" eller den svenske #TackaNej blandt andre initiativer;

Yderligere henstillinger

12. opfordrer Kommissionen til at gennemføre yderligere forskning om kvinders deltagelse 
i ledende stillinger i medierne; roser Det Europæiske Ligestillingsinstitut for sit arbejde 
på området og opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at overvåge de relevante 
indikatorer; 

o

o o

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Denne betænkning omhandler ligestilling mellem mænd og kvinder i medierne i hele EU. 
Medierne er den fjerde magt og har stor indflydelse på politik og samfund. Vi må derfor udvise 
stor omhu for at sikre, at de kan fungere korrekt og på en afbalanceret måde, hvilket 
nødvendigvis indebærer, at der er en balance mellem kvinder og mænd. I betragtning af at 
medier – både offentlige og private – forventes at tjene samfundet som helhed, bør deres 
struktur og arbejde afspejle det forhold, at kvinder udgør halvdelen af samfundet. 

Betænkningen fokuserer på situationen for kvinder, der arbejder i medierne som journalister 
eller kommentatorer, men henleder også opmærksomheden på manglen på kvinder i 
beslutningstagende stillinger. Denne sidstnævnte situation er særligt bekymrende: Kun 30-
40 % af direktørstillinger i medierne er besat af kvinder, selv om de fleste af de uddannede 
inden for medier er kvinder. Denne ubalance kan ikke kun påvirke indholdet af medierne og 
deres fokus, men også bidrage til den generelle udvidelse af løn- og pensionsforskelle mellem 
kvinder og mænd.

Kvinder står også som journalister og ordstyrere over for betydelige vanskeligheder: De er 
under stort pres for at opfylde høje standarder for tiltrækningskraft for deres publikum, og de 
får sjældent mulighed for at arbejde med vigtige politiske eller økonomiske spørgsmål. 
Kvinders situation er ofte også ofte vanskeligere på grund af et større behov for at forene deres 
familiemæssige opgaver (som mødre) og deres professionelle pligter. Vi ønsker at tilbyde så 
meget støtte som muligt på dette område.

Et særligt kapitel vedrører fremstillingen af kvinder i medierne og reklameindustrien, hvor de 
er underlagt stereotyper eller endog kønsdiskrimination. Situationen er den samme i de nye 
sociale medier, som ikke er omfattet af denne betænkning på grund af manglende data og 
forskning. Dette område må dog ikke udelades i fremtiden.

Det er rigtigt, at EU ikke regulerer ligestilling mellem mænd og kvinder i medierne, men 
fraværet af en sådan lovgivning må ikke fritage os fra vores pligt til at behandle spørgsmålet og 
opfordre de relevante personer og organer til at handle. Ansvaret for at henlede 
opmærksomheden på de forskellige spørgsmål ligger hos medierne, de regulerende og 
tilsynsførende organer og civilsamfundet. Nationale organer og EU-organer kan imidlertid 
sikre, at love mod diskrimination håndhæves korrekt, og de kan forbedre de retlige rammer for 
balance mellem arbejds- og familieliv. 
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