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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par dzimumu līdztiesību plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā
(2017/2210(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. un 23. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punkta otro 
daļu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvu 2006/54/EK 
par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem 
un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvu 2010/13/ES 
par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos 
paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīva)2,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu par trešo vidēja termiņa Kopienas rīcības 
programmu par sieviešu un vīriešu iespēju vienlīdzību (1991–1995) (COM(90)0449),

– ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 1995. gada 
5. oktobra rezolūciju par sievietes un vīrieša tēla atveidi reklāmās un plašsaziņas 
līdzekļos3,

– ņemot vērā Komisijas 2000. gada 7. jūnija paziņojumu “Ceļā uz Kopienas 
pamatstratēģiju vīriešu un sieviešu līdztiesības jomā (2001–2005)” (SWD(2000)0335),

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 9. jūnija secinājumus par dzimumu stereotipu 
izskaušanu sabiedrībā,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 24. jūnija secinājumus par sieviešu kā lēmumu 
pieņēmēju lomas palielināšanu plašsaziņas līdzekļos,

– ņemot vērā 2006. gada 1. marta Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006–2010 
(COM(2006)0092),

– ņemot vērā 2010. gada 21. septembra Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju 2010–
2015 (COM (2010)0491),

– ņemot vērā 2015. gada 3. decembra Komisijas dienestu darba dokumentu “Stratēģiskā 
iesaiste dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam” (SWD(2015)0278),

                                               
1 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
2 OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.
3 OV C 296, 10.11.1995., 15. lpp.
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– ņemot vērā 1997. gada 25. jūlija rezolūciju par sieviešu diskrimināciju reklāmā,

– ņemot vērā 2008. gada 3. septembra rezolūciju par to, kā tirdzniecība un reklāma 
ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību1,

– ņemot vērā 2013. gada 12. marta rezolūciju par dzimumu stereotipu izskaušanu Eiropas 
Savienībā2,

– ņemot vērā 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju 
palielināšanu digitālajā laikmetā3,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas 2013. gada 10. jūlija ieteikumu par 
dzimumu līdztiesību un plašsaziņas līdzekļiem,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2002. gada 24. aprīļa 
Rezolūciju Nr. 1555 par sievietes tēla atveidi plašsaziņas līdzekļos,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2007. gada 26. jūnija 
Rezolūciju Nr. 1799 par sievietes tēla atveidi reklāmā,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas 2017. gada 27. septembra ieteikumu 
par dzimumu līdztiesību audiovizuālajā nozarē,

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2013. gada pētījumu 
“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” (Pārskats par Pekinas Rīcības platformas īstenošanu ES dalībvalstīs: 
sievietes un plašsaziņas līdzekļi — dzimumu līdztiesības palielināšana lēmumu 
pieņemšanā plašsaziņas līdzekļu organizācijās”),

– ņemot vērā Eiropas Padomes 2013. gada ziņojumu “Plašsaziņas līdzekļi un sievietes 
tēls”,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu 
(A8-0000/2017),

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem, kā 
noteikts Līgumos, un tās ir jāveicina visās ES darbībās;

B. tā kā plašsaziņas līdzekļi ir ceturtā vara, tiem ir spēja ietekmēt un galu galā veidot 
sabiedrisko domu un to pienākums ir nodrošināt informācijas brīvību, viedokļu 
daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu; 

C. tā kā plašsaziņas līdzekļi būtiski ietekmē to, kā veidojas un attīstās sievietes un vīriešus 
reglamentējošās sociālās un kultūras normas, un plašsaziņas līdzekļi veido svarīgu 

                                               
1 OV C 295E, 4.12.2009., 43. lpp.
2 OV C 36, 29.1.2016., 18. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0204.
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nozari, kurai ir ekonomiska vērtība un kurā ir tieši nodarbināti vairāk nekā miljons 
cilvēku ES;

D. tā kā sieviešu un vīriešu perspektīva būtu vienādi jāņem vērā, lai gūtu pilnīgu 
priekšstatu un nezaudētu sieviešu potenciāla un prasmju aspektu, sniedzot informāciju 
par grūtībām, ar kurām sievietes saskaras plašsaziņas līdzekļu nozarē; 

E. tā kā 2015. gadā 28 ES dalībvalstīs 68 % žurnālistikas un informācijas jomas studiju 
beidzēju bija sievietes1, tomēr dati par nodarbinātību 28 ES dalībvalstīs laika posmā no 
2008. gada līdz 2015. gadam liecina, ka plašsaziņas līdzekļu nozarē nodarbināto 
sieviešu vidējais skaits joprojām svārstās ap 40 %;

F. tā kā Eiropas Savienībā aizvien pastāv problēma saistībā ar vīriešu un sieviešu darba 
samaksas un pensijas atšķirībām un šī problēma skar dažādas tautsaimniecības nozares, 
tostarp plašsaziņas līdzekļus;

G. tā kā sievietes dažādu apstākļu dēļ plašsaziņas līdzekļu nozarē joprojām saskaras ar 
“stikla griestiem”, tostarp procedūrām, kuras saistītas ar organizācijas kultūru, kas bieži 
vien nelabvēlīgi ietekmē darba un privātās dzīves līdzsvaru;

H. tā kā sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu organizācijas dalībvalstīs var pašas noteikt savas 
līdztiesības politikas, tādējādi veidojot plaša spektra praksi ES: ir organizācijas, kuras ir 
izveidojušas ļoti visaptverošas politikas sistēmas, kas ietver plašsaziņas līdzekļu saturu 
un paredz vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību lēmumu pieņemšanas struktūrās, un 
ir organizācijas, kurās nav izveidota nekāda politika; 

I. tā kā pētījumi liecina, ka tikai aptuveni 37 % rakstu tiešsaistes un bezsaistes ziņu avotos 
ir sagatavojušas sievietes, un iepriekšējo desmit gadu laikā situācija nav uzlabojusies2; 
tā kā sievietēm visbiežāk lūdz atspoguļot sabiedrības viedokli (41 %) vai dalīties 
personiskā pieredzē (38 %) un viņas reti tiek dēvētas par ekspertēm (tikai 17 % rakstu); 
tā kā pētījuma dati liecina, ka piecu ekspertu vai komentētāju vidū ir mazāk par vienu 
sievieti (18 %)3;

J. tā kā plašsaziņas līdzekļu nozarē ir daudz sieviešu, kas strādā augstākā līmeņa amatos 
un sabiedrībā ir ieguvušas tādu pašu atzinību kā viņu kolēģi vīrieši, un viņu vidū ir 
atzītas kinorežisores, žurnālistes un reportieres; tā kā sievietes var būt neaizsargātākas 
un viņas var skart lielāks risks un apdraudējums, lai gan viņu darba rezultāti ir tikpat 
labi kā vīriešu darba rezultāti;

K. tā kā, neraugoties uz plašsaziņas līdzekļu daudzveidību visās dalībvalstīs, sieviešu 
īpatsvars ziņu un informācijas mediju jomā nav ļoti liels un viņu īpatsvars ir vēl jo 
mazāks sporta, politikas, ekonomikas un finanšu jomā;

                                               
1 UNESCO, ESAO un Eurostat (UOE) kopīgais datu apkopojums pieejams: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, FEMM komitejas rīkota atklāta uzklausīšana “Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu 
nozarē ES”, 2017. gada 26. jūnijs, ieraksts pieejams: http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
3 Globāls plašsaziņas līdzekļu uzraudzības projekts, reģionālais pārskats par Eiropu (2015) pieejams 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
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L. tā kā bieži vien pētnieciskās žurnālistes ir jo īpaši neaizsargātas pret vardarbību un ir 
nāvējošu uzbrukumu mērķi, kā tas bija Veronica Guerin vai Daphne Caruana Galizia 
gadījumā,

Sieviešu pārstāvība plašsaziņas līdzekļos 

1. uzsver, ka šajā nozarē sievietes ir pārāk maz pārstāvētas vadošos amatos un augsta 
līmeņa amatos, lai gan studiju beidzēju vidū lielākā daļa ir sieviešu;

2. pauž nožēlu par to, ka sieviešu pārstāvība sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
jomā ES kopumā ir zema gan stratēģiskos un operatīvos augsta līmeņa amatos, gan 
valdēs (2017. gadā vadošos amatos — 35,8 %, amatos bez izpildpilnvarām — 37,7 % 
un amatos valdēs — 33,3 %)1;

3. norāda, ka, neraugoties uz pašreizējo nepietiekamo pārstāvību, sabiedrisko pakalpojumu 
plašsaziņas līdzekļos sievietes tiek pieņemtas darbā vai paaugstinātas un ieceltas augsta 
līmeņa amatos biežāk nekā privātajās plašsaziņas līdzekļu organizācijās2;

4. aicina dalībvalstis sadarbībā ar līdztiesības veicināšanas struktūrām pievērsties to 
pašreizējo tiesību aktu īstenošanai, ar kuriem tiek risināti sieviešu un vīriešu līdztiesības 
jautājumi, un mudināt regulatīvās iestādes vērst uzmanību uz sieviešu pārstāvību un tās 
veicināšanu plašsaziņas līdzekļu nozarē, kā arī tādu plašsaziņas līdzekļu saturu, kurā 
nebūtu ietverti stereotipi;

5. atgādina, ka plašsaziņas līdzekļu organizācijām ir rīcības brīvība noteikt savu 
darbinieku — gan vīriešu, gan sieviešu — pienākumus, tomēr mudina tās to darīt, 
stingri ievērojot personas cieņu un profesionālo darbu; šajā kontekstā piebilst, ka ir 
vērojami satraucoši gadījumi, kad tiek uzskatīts, ka sieviešu dzimuma reportieres ir 
piemērotākas darbam televīzijā, jo viņas ar savu izskatu piesaistīs skatītājus, un, viņām 
kļūstot vecākām, viņas tiek aizstātas ar gados jaunākām kolēģēm; 

Plašsaziņas līdzekļu saturs un sievietes

6. uzsver — tā kā dalībvalstu prerogatīva ir īstenot jebkādu regulatīvu darbību, lai 
plašsaziņas līdzekļos novērstu seksismu un stereotipisku dzimumu attēlojumu un šajās 
darbībās ir pienācīgi jāievēro vārda brīvība, redakcionālajai brīvībai nevajadzētu būt 
tādai, kas veicina vai leģitimizē stereotipisku vai negatīvu sieviešu attēlojumu.

7. prasa atbalstīt un stimulēt pasākumus, piemēram pamatnostādnes sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgas pārstāvības nodrošināšanai ar lēmumu pieņemšanu saistītos amatos 
plašsaziņas līdzekļu organizācijās, un efektīvi uzraudzīt šādus centienus, kuriem 
minētajās organizācijās būtu jāpiešķir lielāka nozīme;

8. iesaka plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas regulatīvo iestāžu izdotajos noteikumos 

                                               
1 Dzimumu līdztiesība varas struktūrās un lēmumu pieņemšanā. Pārskats par Pekinas Rīcības platformas 
īstenošanu ES dalībvalstīs, 2017. gads (avots: EIGE dzimumu statistikas datubāze — sieviešu un vīriešu 
līdztiesība lēmumu pieņemšanā).
2 Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE): “Pārskats par Pekinas Rīcības platformas īstenošanu ES 
dalībvalstīs: sievietes un plašsaziņas līdzekļi — dzimumu līdztiesības palielināšana lēmumu pieņemšanā 
plašsaziņas līdzekļu organizācijās”, 2013. gads.
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paredzēt kritērijus, ar kuriem varētu nodrošināt sieviešu un meiteņu attēlojumu bez 
stereotipiem, un ietvert iespēju dzēst aizvainojošu saturu; iesaka iesaistīt minēto 
noteikumu īstenošanas uzraudzībā tādas specializētas organizācijas kā valstu 
līdztiesības veicināšanas organizācijas un sieviešu NVO;

Labas prakses piemēri

9. ar entuziasmu norāda uz vairākiem labas prakses piemēriem, kurus var konstatēt visās 
dalībvalstīs, tostarp plašsaziņas līdzekļu kampaņām, īpašiem tiesību aktiem, balvu 
piešķiršanu, antibalvu piešķiršanu par stereotipiem un seksismu reklāmā, sieviešu-
eksperšu datubāzēm, mācību kursiem nozares speciālistiem, kā arī plašsaziņas līdzekļu 
organizāciju izstrādātajiem līdztiesības plāniem, rīcības kodeksiem un vienlīdzīgu 
iespēju un daudzveidības politikām; 

10. iesaka publiskajām un privātajām plašsaziņas līdzekļu organizācijām pieņemt iekšēju 
politiku, kurā tiktu ietverti uzmākšanās nepieļaušanas pasākumi, grūtniecības un 
dzemdību, paternitātes vai vecāku atvaļinājuma shēmas, elastīgi darba nosacījumi un 
sievietēm paredzētas darbaudzināšanas un vadības apmācību programmas;

11. mudina dalībvalstis sākt tādas kampaņas kā, cita starpā, beļģu datubāze Expertalia, čehu 
antibalva Sexist Piggy vai zviedru iniciatīva #TackaNej (“Nē, paldies!”);

Citi ieteikumi

12. aicina Komisiju veikt padziļinātu pētījumu par sieviešu iespējām ieņemt vadošus 
amatus plašsaziņas līdzekļu jomā; pauž atzinību par EIGE darbu šajā jomā un 
iniciatīvām turpināt attiecīgo rādītāju kopuma uzraudzību; 

o

o o

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Šajā ziņojumā ir risināts jautājums par vīriešu un sieviešu līdztiesību plašsaziņas līdzekļu 
nozarē ES. Plašsaziņas līdzekļi ir ceturtā vara, un tiem ir liela ietekme uz politiku un 
sabiedrību. Tādēļ ar lielu rūpību ir jācenšas nodrošināt šīs nozares pareizu un līdzsvarotu 
darbību un katrā ziņā ir jāpanāk līdzsvarota sieviešu un vīriešu pārstāvība. Tā kā gan 
sabiedriskajiem, gan privātajiem plašsaziņas līdzekļiem būtu jādarbojas visas sabiedrības 
labā, to struktūrā un darbībā būtu jāatspoguļo tas, ka sievietes veido pusi no sabiedrības. 

Ziņojumā uzmanība ir pievērsta ne tikai to sieviešu situācijai, kuras ir nodarbinātas 
plašsaziņas līdzekļos kā reportieres vai komentētājas, bet arī tam, ka sieviešu trūkst amatos, 
kuros tiek pieņemti lēmumi. Šī otrā minētā problēma ir jo īpaši satraucoša: tikai 30-40 % 
gadījumu sievietes ieņem vadošus amatus, lai gan lielākā daļa mediju studiju beidzējas ir 
sievietes. Šī nelīdzsvarotība ne tikai ietekmē plašsaziņas līdzekļu saturu un tvērumu, bet arī 
veicina to, ka palielinās sievietēm un vīriešiem izmaksātās darba samaksas un pensijas 
vispārējā atšķirība.

Sievietes, kuras strādā par reportierēm un komentētājām, saskaras arī ar ievērojamām 
grūtībām:  viņas izjūt milzīgu spiedienu, lai nodrošinātu atbilstību augstiem standartiem 
auditorijas piesaistīšanai, turklāt viņām reti tiek uzticēts darbs ar svarīgiem politiskiem vai 
ekonomiskiem jautājumiem. Bieži vien sievietes atrodas sarežģītākā situācijā arī tāpēc, ka 
viņām ir lielāka nepieciešamība līdzsvarot savus pienākumus ģimenē kā mātēm un darba 
pienākumus. Mēs vēlētos sniegt vislielāko iespējamo atbalstu šajā jomā.

Īpaša nodaļa ir veltīta tam, kā sievietes tiek attēlotas plašsaziņas līdzekļos un reklāmas nozarē, 
kur viņas skar stereotipi vai pat seksisms. Šī situācija ir līdzīga tai, kāda ir jauno sociālo 
mediju jomā, kuri šajā ziņojumā nav ietverti datu un izpētes trūkuma dēļ. Taču turpmāk šo 
jomu nevajadzētu aizmirst.

Ir taisnība, ka ES nereglamentē sieviešu un vīriešu līdztiesību plašsaziņas līdzekļu jomā, 
tomēr šādu likumu neesamība neatvieglo mūsu pienākumu risināt šo jautājumu un tāpēc 
attiecīgās personas un struktūras tiek aicinātas rīkoties. Atbildība par uzmanības vēršanu uz 
šiem dažādajiem jautājumiem ir jāuzņemas plašsaziņas līdzekļiem, regulatīvajām un 
uzraudzības iestādēm un pilsoniskajai sabiedrībai. Taču valsts un ES iestādes var nodrošināt 
diskriminācijas nepieļaušanas likumu pareizu īstenošanu un uzlabot tiesisko regulējumu 
attiecībā uz darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu. 
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