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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ
(2017/2210(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων)2,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το τρίτο μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και 
ανδρών (1991-1995) (COM(90)0449),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου στις 5 Οκτωβρίου 1995 
για την εικόνα της γυναίκας και του άνδρα στη διαφήμιση και τα μέσα ενημέρωσης3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2000 με τίτλο 
«Κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)» 
(CΟΜ(2000)0335),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των 
στερεοτύπων των φύλων στην κοινωνία,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2013 «Πώς θα 
προαχθεί ο ρόλος των γυναικών ως υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στα μέσα 
ενημέρωσης»,

– έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-
2010 της 1ης Μαρτίου 2006 (CΟΜ(2006)0092),

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 

                                               
1 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
2 ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
3 ΕΕ C 296 της 10.11.1997, σ. 15.
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της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 (CΟΜ(2006)0491),

– έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 
2015 σχετικά με τη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 
2016-2019 (SWD(2015)0278),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Ιουλίου 1997 σχετικά με τις διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών στη διαφήμιση,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο 
του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή3,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
της 10ης Ιουλίου 2013 για την ισότητα των φύλων και τα μέσα ενημέρωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 1555 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης της 24ης Απριλίου 2002 σχετικά με την εικόνα των γυναικών στη 
διαφήμιση,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 1799 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης της 26ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εικόνα των γυναικών στη 
διαφήμιση,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
προς τα κράτη μέλη της 27ης Σεπτεμβρίου 2017 για την ισότητα των φύλων στον 
οπτικοακουστικό τομέα,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) του 2013 με τίτλο «Review of the implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States: Women and the Media - Advancing gender equality 
in decision-making in media organisations» (Επανεξέταση της εφαρμογής της 
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ: Γυναίκες και μέσα μαζικής 
ενημέρωσης - Η προώθηση της ισότητας των φύλων στη λήψη αποφάσεων στους 
οργανισμούς ΜΜΕ),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2013 με τίτλο «Τα μέσα 
ενημέρωσης και η εικόνα των γυναικών»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 

                                               
1 EE C 295E της 4.12.2009, σ. 43.
2 ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 18.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0204.
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των Φύλων (Α8-0000/2017),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη 
αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και πρέπει να 
προάγεται σε όλες τις δράσεις της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης λειτουργούν ως τέταρτη εξουσία, έχουν 
την ικανότητα να επηρεάζουν και εντέλει να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και 
οφείλουν να διασφαλίζουν την ελευθερία της πληροφόρησης, την πολυμορφία των 
απόψεων και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο 
διαμόρφωσης και εξέλιξης των κοινωνικών και πολιτιστικών κανόνων που ισχύουν για 
τις γυναίκες και τους άνδρες και αποτελούν μια σημαντική βιομηχανία με οικονομική 
αξία, που απασχολεί άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα στην ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η γυναικεία όσο και η ανδρική προοπτική πρέπει να 
λαμβάνονται ισότιμα υπόψη προκειμένου να επιτυγχάνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα 
και να μη μένουν αναξιοποίητες οι δυνατότητες και οι δεξιότητες των γυναικών στη 
μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στα 
μέσα ενημέρωσης· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 68 % των πτυχιούχων στη 
δημοσιογραφία και την ενημέρωση στην ΕΕ των 28 το 20151, ενώ από τα στοιχεία για 
την απασχόληση στην ΕΕ των 28 για την περίοδο 2008-2015 προκύπτει ότι το ποσοστό 
των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα των μέσων ενημέρωσης κατά μέσο όρο 
παραμένει στάσιμο γύρω στο 40 %·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο
φύλων είναι ένα χρόνιο πρόβλημα στην ΕΕ, το οποίο είναι εμφανές σε διάφορους 
τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με μια 
«γυάλινη οροφή» στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για πληθώρα λόγων, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας η οποία 
συχνά δεν συνάδει με την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν τις δικές τους πολιτικές για την ισότητα, στοιχείο που οδηγεί σε ένα 
ευρύ φάσμα πρακτικών στην ΕΕ: από πολύ ολοκληρωμένα πλαίσια πολιτικής που 
καλύπτουν το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και τα οποία εξασφαλίζουν 
ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων, 
έως την παντελή απουσία μιας τέτοιας πολιτικής· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα καταδεικνύει ότι μόνο το 37 % περίπου των ρεπορτάζ 
από πηγές εντός και εκτός Διαδικτύου προέρχονται από γυναίκες, κατάσταση που δεν 

                                               
1 Κοινή συλλογή δεδομένων UNESCO, ΟΟΣΑ και Eurostat (UOE), που διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
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δείχνει προοπτικές βελτίωσης τα τελευταία δέκα χρόνια1· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες ως επί το πλείστον καλούνται να καταθέσουν ως απλοί πολίτες τη γνώμη τους
(41 %) ή την προσωπική τους εμπειρία (38 %) και ότι σπανίως ζητείται η άποψή τους 
ως εμπειρογνωμόνων (μόλις το 17 % των ρεπορτάζ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
έρευνα προκύπτει ότι λιγότεροι από ένας στους πέντε εμπειρογνώμονες ή σχολιαστές 
είναι γυναίκες (18 %)2·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης που 
εργάζονται σε κορυφαίο επαγγελματικό επίπεδο οι οποίες εκτιμώνται από την κοινωνία 
ακριβώς όπως και οι άνδρες συνάδελφοί τους και μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
φημισμένες παραγωγοί ταινιών, δημοσιογράφοι και ανταποκριτές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, μολονότι είναι αντάξιες των ανδρών, είναι ενδεχομένως πιο ευάλωτες και 
εκτεθειμένες σε απειλές και κινδύνους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν είναι σε μεγάλο βαθμό παρούσες στις ειδήσεις 
και στα μέσα ενημέρωσης και είναι ακόμη λιγότερο ορατές στους χώρους του 
αθλητισμού, της πολιτικής, της οικονομίας και των οικονομικών, παρά την ποικιλία των 
μέσων ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικότερα οι γυναίκες δημοσιογράφοι που ασχολούνται με την 
ερευνητική δημοσιογραφία είναι συχνά θύματα βίας και δολοφονικών επιθέσεων, όπως 
αποδεικνύουν οι περιπτώσεις της Veronica Guerin ή της Daphne Caruana Galizia·

Η παρουσία των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης 

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, μολονότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στον τομέα 
αυτό σε επίπεδο πτυχιούχων και αποτελούν ένα σημαντικό εργατικό δυναμικό, στις 
διευθυντικές και ηγετικές θέσεις υποεκπροσωπούνται·

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης στην ΕΕ είναι κατά μέσο όρο χαμηλή, τόσο στις στρατηγικές όσο και στις 
επιχειρησιακές θέσεις υψηλού επιπέδου και στα διοικητικά συμβούλια (το 2017: 35.8 % 
σε διευθυντικές θέσεις, 37.7 % σε μη διευθυντικές θέσεις και 33.3 % ως μέλη 
διοικητικών συμβουλίων)3·

3. σημειώνει ότι, παρά την επί του παρόντος ανεπαρκή εκπροσώπηση στις θέσεις αυτές, οι 
γυναίκες εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να προσληφθούν ή να 
προαχθούν σε υψηλές θέσεις στα δημόσια μέσα ενημέρωσης από ό, τι σε ιδιωτικούς 
οργανισμούς μέσων ενημέρωσης4·

                                               
1 Lenka Vochocová, δημόσια ακρόαση της FEMM «Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης 
στην ΕΕ», 26 Ιουνίου 2017, εγγραφή διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
2 Σχέδιο παγκόσμιας παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης, περιφερειακή έκθεση για την Ευρώπη (2015), 
διαθέσιμη στη διεύθυνση  http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
3 Ισότητα των φύλων στην εξουσία και τη λήψη αποφάσεων. Επανεξέταση της εφαρμογής της πλατφόρμας 
δράσης του Πεκίνου από τα κράτη μέλη της ΕΕ,2017 (Πηγή: Βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE για το 
φύλο  – Γυναίκες και άνδρες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων).
4 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE): Επανεξέταση της εφαρμογής της πλατφόρμας 
δράσης του Πεκίνου από τα κράτη μέλη της ΕΕ: Women and the Media - Advancing gender equality in 
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4. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους φορείς ισότητας, να εστιάσουν στην 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
και να ενθαρρύνουν τους ρυθμιστικούς φορείς να επιδείξουν προσοχή στο θέμα της 
παρουσίας των γυναικών και της ανέλιξής τους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και 
στο μη στερεοτυπικό περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης·

5. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης είναι ελεύθεροι να καθορίζουν τους 
ρόλους των εργαζομένων τους, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, αλλά τους 
παροτρύνει να το πράττουν επιδεικνύοντας τον μέγιστο σεβασμό στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και την επαγγελματική ποιότητα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ανησυχητικές περιπτώσεις γυναικών δημοσιογράφων που κρίνονται καταλληλότερες 
για τηλεοπτική δημοσιογραφία, δεδομένου ότι θεωρούνται πιο ελκυστικές για το κοινό, 
και στη συνέχεια αντικαθίστανται από νεότερες συναδέλφους όσο αυξάνεται η ηλικία 
τους· 

Περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και γυναίκες

6. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που κάθε κανονιστική δράση σε σχέση με τον σεξισμό και τα 
στερεότυπα για το φύλο στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης αποτελεί προνόμιο 
των κρατών μελών και υπόκειται σε ενδεδειγμένες αξιολογήσεις με βάση την αρχή της 
ελευθερίας της έκφρασης, η συντακτική ελευθερία δεν θα πρέπει να χρησιμεύει για να 
ενθαρρύνει ή να νομιμοποιεί στερεοτυπικές ή αρνητικές εικόνες γυναικών·

7. ζητεί στήριξη και μέτρα παροχής κινήτρων, όπως κατευθυντήριες γραμμές για την ίση 
εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στους οργανισμούς 
μέσων ενημέρωσης, και μεγαλύτερη σημασία στην αποτελεσματική παρακολούθηση 
των προσπαθειών των εν λόγω οργανισμών στο θέμα αυτό·

8. συνιστά οι κανονισμοί που εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές για τα μέσα ενημέρωσης 
και την επικοινωνία να ορίζουν κριτήρια βάσει των οποίων θα διασφαλίζεται μια 
απαλλαγμένη από στερεότυπα εικόνα των γυναικών και των κοριτσιών και να 
προβλέπουν τη δυνατότητα αφαίρεσης προσβλητικού περιεχομένου· συνιστά τη 
συμμετοχή ειδικευμένων οργανώσεων, όπως οι εθνικοί φορείς ισότητας και γυναικείες 
ΜΚΟ, στην παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών αυτών·

Παραδείγματα ορθής πρακτικής

9. σημειώνει με ενθουσιασμό τα διάφορα παραδείγματα ορθών πρακτικών που μπορούν 
να εντοπιστούν σε όλα τα κράτη μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται: εκστρατείες 
των μέσων ενημέρωσης, ειδική νομοθεσία, βραβεία ή αρνητικά βραβεία για 
στερεοτυπική και σεξιστική διαφήμιση, βάσεις δεδομένων για γυναίκες 
εμπειρογνώμονες, μαθήματα κατάρτισης για επαγγελματίες του κλάδου και 
προγράμματα ισότητας των οργανισμών μέσων ενημέρωσης, κώδικες δεοντολογίας και 
πολιτικές για ίσες ευκαιρίες και για τη διαφορετικότητα· 

10. συνιστά να θεσπίσουν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί μέσων ενημέρωσης 
εσωτερικές πολιτικές οι οποίες θα περιλαμβάνουν μέτρα κατά της παρενόχλησης, 

                                               
decision-making in media organisations» (Η προώθηση της ισότητας των φύλων στη λήψη αποφάσεων στους 
οργανισμούς ΜΜΕ (2013).
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καθεστώτα άδειας μητρότητας, άδειας πατρότητας ή γονικής άδειας, ευέλικτες 
ρυθμίσεις εργασίας και καθοδήγηση και προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της 
διοίκησης επιχειρήσεων για γυναίκες·

11. παροτρύνει τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες όπως το βελγικό εργαλείο 
Expertalia, τα τσεχικά βραβεία «Sexist Piggy» ή η σουηδική πρωτοβουλία # TackaNej 
(«όχι, ευχαριστώ»), μεταξύ άλλων·

Περαιτέρω συστάσεις

12. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα της συμμετοχής των γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις στα μέσα ενημέρωσης· συγχαίρει το EIGE για το έργο του στον 
τομέα αυτό και το καλεί να συνεχίσει να παρακολουθεί τη σχετική δέσμη δεικτών· 

o

o o

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα της έκθεσης είναι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα μέσα ενημέρωσης της 
ΕΕ. Τα μέσα ενημέρωσης είναι η τέταρτη εξουσία και επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την 
πολιτική και την κοινωνία. Πρέπει, επομένως, να μεριμνούμε για τη διασφάλιση της ορθής 
και ισόρροπης λειτουργίας τους, η οποία είναι προφανές ότι περιλαμβάνει την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεδομένου ότι προορισμός των μέσων ενημέρωσης –
δημόσιων και ιδιωτικών – είναι να υπηρετούν την κοινωνία ως σύνολο, η μορφή και το 
περιεχόμενο που παράγουν πρέπει να αποτυπώνουν το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν το 
ένα μισό της κοινωνίας. 

Η εισηγήτρια εστιάζει κυρίως στον διορισμό γυναικών σε ρόλους συντάκτη ειδήσεων ή 
σχολιαστή, επισημαίνοντας, ωστόσο, τη χαμηλή αναλογία γυναικών σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική: οι γυναίκες κατέχουν μόνο το 30-
40% των ηγετικών θέσεων στα μέσα ενημέρωσης, μολονότι αποτελούν την πλειοψηφία των 
πτυχιούχων του τομέα αυτού. Η ανισορροπία αυτή όχι μόνο επηρεάζει το περιεχόμενο και 
την εστίαση των μέσων ενημέρωσης, αλλά συντείνει επίσης στη διεύρυνση του μισθολογικού 
και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Σημαντικές είναι επίσης οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ως ανταποκρίτριες και 
συντονίστριες. Δέχονται τεράστια πίεση προκειμένου να συμμορφώνονται με υψηλά πρότυπα 
εμφάνισης και ελκυστικότητας και σπανίως καλούνται να ασχοληθούν με πολιτικά ή 
οικονομικά θέματα. Τη θέση των γυναικών δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο οι αυξημένες 
ανάγκες συνδυασμού του ρόλου τους – ως μητέρων – στην οικογένεια και των 
επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. Στο πεδίο αυτό απαιτείται η μέγιστη δυνατή 
υποστήριξη.

Ένα ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στην περιγραφή των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης και 
στον κλάδο της διαφήμισης, όπου είναι αντιμέτωπες με στερεότυπα ή ακόμη και με σεξισμό. 
Παρεμφερής είναι η κατάσταση και στον τομέα των νέων μέσων ενημέρωσης, τον οποίο η 
παρούσα έκθεση δεν καλύπτει ελλείψει στοιχείων και έρευνας. Ωστόσο, στο μέλλον ο τομέας 
αυτός δεν θα πρέπει να παραλείπεται.

Η ΕΕ ορθώς δεν ρυθμίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα μέσα ενημέρωσης, η 
απουσία σχετικής νομοθεσίας, ωστόσο, δεν μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να 
ασχοληθούμε με το θέμα και να ζητήσουμε από τα αρμόδια άτομα και φορείς να ενεργήσουν. 
Είναι ευθύνη των μέσων ενημέρωσης, των ρυθμιστικών και εποπτικών οργάνων και της 
κοινωνίας των πολιτών να επισύρουν την προσοχή σε διάφορα ζητήματα. Οι εθνικοί και 
ενωσιακοί φορείς μπορούν, εντούτοις, να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι κατά των διακρίσεων 
εφαρμόζονται σωστά και να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για τη συμφιλίωση εργασίας και 
οικογενειακής ζωής. 
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