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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi meediasektoris
(2017/2210(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 11 ja 23,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõike 3 teist lõiku ning 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 8,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 
2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 
2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste 
direktiiv)2,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut naiste ja meeste võrdseid võimalusi käsitleva 
kolmanda ühenduse keskmise tähtajaga tegevusprogrammi (1991–1995) kohta 
(COM(90)0449),

– võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 
5. oktoobri 1995. aasta resolutsiooni naiste ja meeste kujutamise kohta reklaamides ja 
meedias3,

– võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2000. aasta teatist “Soolist võrdõiguslikkust käsitleva 
ühenduse raamstrateegia poole (2001–2005)“ (COM(2000)0335),

– võttes arvesse nõukogu 9. juuni 2008. aasta järeldusi sooliste stereotüüpide kaotamise 
kohta ühiskonnas,

– võttes arvesse nõukogu 24. juuni 2013. aasta järeldusi, milles käsitletakse naiste rolli 
tugevdamist otsustajatena meedias,

– võttes arvesse 1. märtsi 2006. aasta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiseid 2006–
2010 (COM(2006)0092),

– võttes arvesse 21. septembri 2010. aasta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegiat 
2010–2015 (COM(2010)0491),

– võttes arvesse komisjoni talituste 3. detsembri 2015. aasta töödokumenti strateegilise 
kohustuse kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019 

                                               
1 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
2 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
3 EÜT C 296, 10.11.1995, lk 15.
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(SWD(2015)0278),

– võttes arvesse oma 25. juuli 1997. aasta resolutsiooni naiste diskrimineerimise kohta 
reklaamis,

– võttes arvesse oma 3. septembri 2008. aasta resolutsiooni turunduse ja reklaami mõju 
kohta soolisele võrdõiguslikkusele1,

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2013. aasta resolutsiooni sooliste stereotüüpide kaotamise 
kohta ELis2,

– võttes arvesse oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse ja 
naiste mõjuvõimu suurendamise kohta digitaalajastul3,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee 10. juuli 2013. aasta soovitust 
soolise võrdõiguslikkuse ja meedia kohta,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 24. aprilli 2002. aasta 
soovitust 1555 naiste kujutamise kohta meedias,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 26. juuni 2007. aasta 
soovitust 1799 naiste kujutamise kohta reklaamis,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee 27. septembri 2017. aasta soovitust 
liikmesriikidele soolise võrdõiguslikkuse kohta audiovisuaalsektoris,

– võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2013. aasta 
uuringut „Pekingi tegevusprogrammi rakendamine ELi liikmesriikides: naised ja 
meedia – soolise võrdõiguslikkuse edendamine meediaorganisatsioonides otsuste 
tegemisel“,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 2013. aasta aruannet pealkirjaga „Meedia ja naiste 
kuvand“,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A8-
0000/2017),

A. arvestades, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu aluslepingutes 
sätestatud aluspõhimõtteid ja seda tuleb edendada kõigis liidu tegevustes;

B. arvestades, et meedia toimib neljanda võimuna, mis on suuteline avalikku arvamust 
mõjutama ja seda lõpuks kujundama ning mille kohuseks on tagada teabevabadus, 
arvamuste paljusus ja meedia mitmekesisus; 

C. arvestades, et meedia mõjutab suuresti seda, kuidas nii naiste kui meeste suhtes 

                                               
1 ELT C 295E, 4.12.2009, lk 43.
2 ELT C 36, 29.1.2016, lk 18.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0204.
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kehtivad sotsiaalsed ja kultuurilised normid tekivad ja arenevad, ning meedia on ka 
majanduslikult tähtis sektor, mis annab ELis otseselt tööd enam kui miljonile inimesele;

D. arvestades, et nii naiste kui ka meeste vaatenurka tuleks võrdselt arvesse võtta, et tekiks 
terviklik pilt ega jäetaks kasutamata naiste potentsiaali ja oskusi naistel meedias 
esinevate probleemide kohta teavet edastada; 

E. arvestades, et naiste osakaal oli ELi 28 liikmesriigis 2015. aastal ajakirjanduse ja 
infolevi eriala lõpetanute seas 68 %1, samas kui ELi 28 liikmesriigi tööhõiveandmed 
näitavad aastate 2008–2015 kohta, et meediasektoris töötavate naiste keskmine 
protsendimäär püsis järjekindlalt umbes 40 % juures;

F. arvestades, et sooline palga- ja pensionilõhe on ELis püsiv probleem ning see on ilmne 
eri majandussektorites, sealhulgas meedias;

G. arvestades, et naisi takistab meedias jätkuvalt klaaslagi mitmesuguste tegurite tõttu, 
mille hulgas on ka organisatsioonikultuuri tavad, mis raskendavad sageli töö- ja eraelu 
tasakaalustamist;

H. arvestades, et liikmesriikide avalik-õiguslikud meediaorganisatsioonid võivad 
kehtestada oma võrdõiguslikkuse poliitika, mistõttu leidub ELis väga erinevaid tavasid, 
mille raames võib näha väga laiaulatuslikke poliitilisi raamistikke, mis hõlmavad 
meediasisu ning näevad ette meeste ja naiste tasakaalustatud esindatuse otsuseid 
tegevates organites, kui ka sellise poliitika täielikku puudumist; 

I. arvestades, et uuringute kohaselt on nii interneti kui ka internetiväliste uudisteallikate 
lugudest kokku vaid umbes 37 % naiste vahendatud ning et see olukord ei ole viimase 
kümne aasta jooksul näidanud paranemise märke2; arvestades, et naistel palutakse 
peamiselt vahendada avalikku arvamust (41 %) või isiklikku kogemust (38 %) ja neile 
viidatakse harva kui ekspertidele (ainult 17 % lugudest); arvestades, et uuringud on 
samuti näidanud, et vähem kui üks viiest eksperdist või kommentaatorist on naine 
(18 %)3;

J. arvestades, et meedias on palju kõrgel professionaalsel tasemel töötavaid naisi, kes on 
ühiskonnas sama hinnatud kui nende meessoost kolleegid ning kelle hulka kuuluvad 
tuntud filmitegijad, ajakirjanikud ja reporterid; arvestades, et kuigi nad teevad sama 
head tööd kui mehed, võivad nad olla haavatavamas olukorras ja neid võivad ähvardada 
riskid ja ohud;

K. arvestades, et naisi ei ole palju näha uudistes ja teavet vahendavas meedias ning veelgi 
harvemini näeb neid spordi, poliitika, majanduse ja rahanduse valdkonnas, olenemata 
liikmesriikides esinevast meediakanalite rohkusest;

                                               
1 UNESCO, OECD, Eurostati (UOE) ühine andmekogum, kättesaadav aadressil: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, FEMM-komisjoni avalik kuulamine „Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris“, 
26. juuni 2017, salvestus kättesaadav aadressil http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
3 Ülemaailmne meediaseire projekt, piirkondlik aruanne Euroopa kohta (2015), kättesaadav aadressil 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
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L. arvestades, et eriti uurivad naisajakirjanikud kogevad sageli vägivalda ja on surmavate 
rünnakute sihtmärgiks, nagu on näidanud Veronica Guerini ja Daphne Caruana Galizia 
juhtumid;

Naiste esindatus meedias

1. rõhutab asjaolu, et kuigi naised on selles valdkonnas kõrgkooli lõpetanute seas 
üleesindatud ja moodustavad märkimisväärse tööjõu, on nad alaesindatud juhtivatel ja 
kõrgetel ametikohtadel;

2. peab kahetsusväärseks asjaolu, et naiste esindatus ELi avalik-õiguslikus meedias on 
keskmiselt madal nii strateegilistel kui ka operatiivsetel kõrgetel ametikohtadel ja 
juhatustes (2017. aastal: 35,8 % tegevjuhtkonnas, 37,7 % mittetegevas juhtkonnas ja 
33,3 % juhatuseliikmete seas)1;

3. märgib, et kuigi naised ei ole praegu meedias piisavalt esindatud, on nende kõrgele 
ametikohale tööle võtmiseks või edutamiseks siiski suuremad võimalused avalik-
õiguslikus meedias kui erasektori meediaorganisatsioonides2;

4. kutsub liikmesriike üles keskenduma koostöös võrdõiguslikkust edendavate asutustega 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust käsitlevate kehtivate õigusaktide rakendamisele ning 
julgustama reguleerivaid asutusi pöörama tähelepanu naiste esindatusele ja 
edasijõudmisele meediasektoris ning mittestereotüüpsele meediasisule;

5. tuletab meelde, et meediaorganisatsioonid võivad nii oma mees- kui naistöötajate rollide 
üle vabalt otsustada, kuid nõuab tungivalt, et nad teeksid seda ülima austusega 
inimväärikuse ja erialaste oskuste vastu; märgib sellega seoses murettekitavaid 
juhtumeid, mil teleajakirjanduse jaoks peetakse sobivamaks naisreportereid, kuna nad 
tunduvad publikule atraktiivsemad ja kes hiljem vanuse lisandudes asendatakse 
nooremate kolleegidega; 

Meediasisu ja naised

6. rõhutab, et kuigi igasugune regulatiivne meede seksismi ja naiste stereotüüpse 
kujutamise vastu meediasisus on liikmesriikide eelisõigus ning selle puhul tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta väljendusvabaduse põhimõtet, ei tohiks 
ajakirjandusvabadus soodustada või õigustada naiste stereotüüpset või negatiivset 
kujutamist;

7. nõuab toetavaid ja stimuleerivaid meetmeid, nagu suunised naiste ja meeste võrdseks 
esindatuseks otsustamisõigusega ametikohtadel meediaorganisatsioonides, ning selliste 
jõupingutuste tulemusliku järelevalve tähtsustamist kõnealustes organisatsioonides;

8. soovitab kehtestada meediat ja kommunikatsiooni reguleerivate asutuste eeskirjades 

                                               
1 Sooline võrdõiguslikkus võimustruktuurides ja otsuste tegemisel. Ülevaade Pekingi tegevusprogrammi 
rakendamisest liikmesriikides, 2017 (Allikas: EIGE soostatistika andmebaas – naiste ja meeste osalemine otsuste 
tegemisel).
2 Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE): Ülevaade Pekingi tegevusprogrammi rakendamisest ELi 
liikmesriikides: naised ja meedia – soolise võrdõiguslikkuse edendamine meediaorganisatsioonides otsuste 
tegemisel (2013).
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kriteeriumid, mis tagaksid naiste ja tütarlaste stereotüübivaba kujutamise ja näeksid ette 
solvava sisu eemaldamise võimaluse; soovitab kaasata kõnealuste eeskirjade 
rakendamise järelevalvesse spetsialiseerunud organisatsioonid, näiteks riiklikud 
võrdõiguslikkust edendavad asutused ja valitsusvälised naisorganisatsioonid;

Heade tavade näited

9. märgib innustusega, et kõikides liikmesriikides võib täheldada mitmeid näiteid headest 
tavadest, sealhulgas meediakampaaniad, eriõigusaktid, parima ja halvima stereotüüpse 
ja seksistliku reklaami auhinnad, naisekspertide andmebaasid, erialaspetsialistide 
koolitused ja meediaorganisatsioonide võrdõiguslikkuse kavad, tegevusjuhendid ning 
võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse poliitika; 

10. soovitab võtta avalik-õiguslikel ja erasektori meediaorganisatsioonidel vastu 
sisepoliitika, mis hõlmab ahistamisvastaseid meetmeid, rasedus- ja sünnituspuhkuse, 
isapuhkuse ja vanemapuhkuse skeeme, paindlikku töökorraldust ning naistele mõeldud 
mentorlus- ja juhtimiskoolitusprogramme;

11. kutsub liikmesriike üles algatama selliseid kampaaniaid nagu muu hulgas Belgia 
andmebaas Expertalia, Tšehhi Seksistliku Põrsa auhind või Rootsi algatus # TackaNej 
(„Tänan, ei“);

Edasised soovitused

12. kutsub komisjoni üles viima läbi täiendavaid uuringuid naiste osalemise kohta juhtivatel 
ametikohtadel meedias; tunnustab Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi tööd 
kõnealuses valdkonnas ning kutsub teda üles jätkama asjakohaste näitajate jälgimist; 

o

o o

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Käesolev raport käsitleb naiste ja meeste võrdõiguslikkust kogu ELi meedias. Meedia on neljas 
võim ning avaldab poliitikale ja ühiskonnale tugevat mõju. Seetõttu peame pöörama suurt 
tähelepanu sellele, et meedia võiks tegutseda nõuetekohaselt ja tasakaalustatud viisil, milleks 
on vältimatult vajalik ka naiste ja meeste vaheline tasakaal. Kuna nii avalik-õigusliku kui ka 
erameedia ülesanne peaks olema teenindada ühiskonda tervikuna, peaks ka meedia struktuur ja 
töö peegeldama asjaolu, et naised moodustavad poole ühiskonnast. 

Raportis keskendutakse naistele, kes töötavad meedias reporteri või kommentaatorina, kuid 
tähelepanu pööratakse ka naiste vähesusele otsustustasandi ametikohtadel. Viimasena mainitud 
olukord on eriti murettekitav: meedias täidavad naised vaid 30–40 % direktori ametikohtadest, 
kuigi meedia eriala lõpetanute seas on naised enamuses. Selline tasakaalustamatus võib 
mõjutada meedia sisu ja rõhuasetust ning pealegi soosib see naiste ja meeste vahelise soolise 
palga- ja pensionilõhe üldist suurenemist.

Naised kohtavad märkimisväärseid raskusi ka reporteri ja arutelujuhina töötades – neile 
avaldatakse tohutut survet publiku jaoks nõutava atraktiivsuse kõrgetele standarditele 
vastamiseks ning neil palutakse harva töötada oluliste poliitiliste või majandusküsimustega. 
Samuti on naiste olukord sageli raskem, kuna neil on vaja rohkem omavahel sobitada 
perekondlikke (emadusega seotud) ja tööalaseid kohustusi. Sooviksime selles valdkonnas 
pakkuda võimalikult suurt tuge.

Eraldi peatükk on pühendatud naiste kujutamisele meedias ja reklaamitööstuses, kus neid 
koheldakse stereotüüpselt või isegi seksistlikult. Sarnane olukord valitseb ka uues 
sotsiaalmeedias, mida käesolev raport puudulike andmete ja uuringute tõttu ei hõlma. Seda 
valdkonda ei tohiks siiski edaspidi kõrvale jätta.

On tõsi, et EL ei reguleeri naiste ja meeste võrdõiguslikkust meedias, kuid vastavate õigusaktide 
puudumine ei vabasta meid kohustusest selle küsimusega tegeleda ning asjaomaseid isikuid ja 
asutusi tegudele kutsuda. Meedia, reguleerivate ja järelevalveasutuste ning kodanikuühiskonna 
kohuseks on eri küsimustele tähelepanu pööramine. Riiklikud ja ELi asutused võivad siiski 
tagada diskrimineerimisvastaste seaduste nõuetekohase jõustamise ning parandada töö- ja 
pereelu ühitamist käsitlevat õigusraamistikku. 
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