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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over gendergelijkheid in de mediasector in de EU
(2017/2210(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 11 en 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie,

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en beroep1,

– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in 
de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele 
mediadiensten)2,

– gezien het Commissievoorstel betreffende het derde communautaire actieprogramma op 
middellange termijn inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen (1991-1995) 
(COM(90)0449),

– gezien de resolutie van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de 
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 5 oktober 1995 inzake de benadering van 
het man/vrouw-beeld in de reclame en de media3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 juni 2000 met als titel "Naar een 
communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-
2005)" (COM(2000)0335),

– gezien de conclusies van de Raad van 9 juni 2008 over de uitbanning van 
genderstereotypen,

– gezien de conclusies van de Raad van 24 juni 2013 over de verbetering van de positie 
van vrouwen in de besluitvorming in de media,

– gezien de Routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 van 1 
maart 2006 (COM(2006)0092),

– gezien de Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 van 21 
september 2010 (COM(2010)0491),

                                               
1 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
2 PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1.
3 PB C 296 van 10.11.1995, blz. 15.
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– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 3 december 2015 over 
het strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 (SWD(2015)0278),

– gezien zijn resolutie van 25 juli 1997 over discriminatie van vrouwen in de reclame,

– gezien zijn resolutie van 3 september 2008 over het effect van marketing en reclame op 
de gelijkheid tussen vrouwen en mannen1,

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2013 over de uitbanning van genderstereotypen in de 
EU2,

– gezien zijn resolutie van 28 april 2016 over gendergelijkheid en het versterken van de 
positie van de vrouw in het digitale tijdperk3,

– gezien de aanbeveling van het Comité van ministers van de Raad van Europa van 10 juli 
2013 inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen en de media,

– gezien aanbeveling 1555 van 24 april 2002 van de Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa, getiteld "Image of women in the media" (beeld van vrouwen in de 
media),

– gezien aanbeveling 1799 van 26 juni 2007 van de Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa, getiteld "Image of women in the advertising" (beeld van vrouwen in 
reclame),

– gezien de aanbeveling van het Comité van ministers van de Raad van Europa aan de 
lidstaten van 27 september 2017 inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen in de 
audiovisuele sector,

– gezien het onderzoek van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (European 
Institute for Gender Equality, EIGE) van 2013 getiteld "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" (Evaluatie van 
de uitvoering van het actieprogramma van Beijing in de EU-lidstaten: vrouwen en de 
media — Bevordering van gendergelijkheid in de besluitvorming in de media),

– gezien het rapport van de Raad van Europa van 2013, getiteld "Media and the image of 
women" (Media en het beeld van vrouwen),

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A8-
0000/2017),

A. overwegende dat gelijkheid van vrouwen en mannen een kernbeginsel van de Europese 
Unie is dat is vastgesteld in de Verdragen en dat deze gelijkheid bij alle activiteiten van 

                                               
1 PB C 295E van 4.12.2009, blz. 43.
2 PB C 36 van 29.1.2016, blz. 18.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0204.
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de Unie moet worden bevorderd;

B. overwegende dat de media optreden als een vierde macht, de capaciteit hebben om de 
publieke opinie te beïnvloeden en uiteindelijk vorm te geven en de plicht hebben te 
zorgen voor vrijheid van informatie, diversiteit van opinies en mediapluralisme; 

C. overwegende dat de media een aanzienlijke impact hebben op de wijze waarop de 
sociale en culturele normen zowel voor vrouwen als voor mannen worden gevormd en 
evolueren en dat zij een belangrijke sector van economische waarde vormen, waarin 
rechtstreeks meer dan een miljoen mensen in de EU werken;

D. overwegende dat op gelijke wijze rekening moet worden gehouden zowel met het 
perspectief van vrouwen als met dat van mannen om te komen tot een volledig beeld en 
om niet het potentieel en de vaardigheden te veronachtzamen van vrouwen met 
betrekking tot het communiceren van informatie over de problemen waar vrouwen in de 
media tegenaan kijken; 

E. overwegende dat vrouwen in 2015 goed waren voor 68 % van de afgestudeerden 
journalistiek en informatie in de EU-281, terwijl de werkgelegenheidscijfers voor de 
EU-28 in de periode 2008-2015 tonen dat het percentage vrouwen dat werkzaam is in 
de mediasector, gemiddeld blijft hangen rond 40 %;

F. overwegende dat de loon- en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen in de EU nog 
steeds een probleem zijn en kunnen worden vastgesteld in verschillende economische 
sectoren, inclusief de media;

G. overwegende dat vrouwen nog steeds worden geconfronteerd met een glazen plafond in 
de media als gevolg van een aantal factoren, waaronder de procedures van een 
organisatiecultuur die vaak niet te verzoenen is met een evenwicht tussen werk en 
privéleven;

H. overwegende dat publieke mediaorganisaties in de lidstaten hun eigen gelijkheidsbeleid 
kunnen bepalen, hetgeen leidt tot een breed spectrum van praktijken in de EU: van zeer 
ruime beleidskaders die betrekking hebben op media-inhoud en zorgen voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in besluitvormingsorganen 
tot het volledige ontbreken van beleid op dit gebied; 

I. overwegende dat uit onderzoek is gebleken dat slechts ongeveer 37 % van de verhalen 
van zowel online- als offlinenieuwsbronnen het werk is van vrouwen, een situatie die de 
afgelopen tien jaar geen vooruitzicht op verbetering heeft getoond2; overwegende dat 
vrouwen vooral wordt gevraagd om een lekenopinie (41 %) of persoonlijke ervaring 
(38 %) en zelden worden geciteerd als deskundigen (slechts 17 % van de verhalen); 
overwegende dat onderzoek heeft uitgewezen dat minder dan één op vijf deskundigen 

                                               
1 Gezamenlijke gegevensverzameling van de UNESCO, de OESO en Eurostat (UOE), te vinden op dit adres: 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, openbare hoorzitting van de FEMM-commissie over "Gender equality in the media sector in 
the EU", 26 juni 2017, opname op http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM. 
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of commentatoren vrouwen zijn (18 %)1;

J. overwegende dat er vele vrouwen in de media zijn die op professioneel topniveau 
werken en die even gewaardeerd worden door de samenleving als hun mannelijke 
collega's, met gerenommeerde cineasten, journalisten en verslaggevers; overwegende 
dat zij, hoewel zij even goed presteren als mannen, kwetsbaarder kunnen zijn en meer 
blootgesteld kunnen zijn aan risico’s en gevaren;

K. overwegende dat vrouwen niet sterk aanwezig in de nieuw- en informatiemedia en zelfs 
nog minder zichtbaar zijn op het gebied van sport, politiek, economie en financiën, 
ondanks de diversiteit van de media in de lidstaten;

L. overwegende dat met name vrouwelijke onderzoeksjournalisten vaak het slachtoffer zijn 
van geweld en het doelwit van dodelijke aanslagen, zoals blijkt uit de zaken van 
Veronica Guerin en Daphne Caruana Galizia;

Aanwezigheid van vrouwen in de media 

1. benadrukt het feit dat, hoewel vrouwen oververtegenwoordigd zijn in deze sector wat 
het aantal afgestudeerden betreft en zij een aanzienlijke groep actieve professionals 
vormen, zij ondervertegenwoordigd zijn in management- en topfuncties;

2. betreurt het feit dat de vertegenwoordiging van vrouwen in de publieke media in de EU 
gemiddeld laag is, zowel in hoge strategische en operationele functies als in raden van 
bestuur (in 2017: 35,8 % voor uitvoerende posten, 37,7 % voor niet-uitvoerende posten 
en 33,3 % als leden van een raad van bestuur)2;

3. merkt op dat vrouwen, ondanks het feit dat ze er momenteel onvoldoende 
vertegenwoordigd zijn, nog steeds waarschijnlijker in dienst worden genomen of 
bevorderd tot hoge functies in de publieke media dan in particuliere mediaorganisaties3;

4. verzoekt de lidstaten, in samenwerking met organisaties voor gelijke kansen, zich te 
concentreren op de uitvoering van bestaande wetgeving inzake gelijkheid van vrouwen 
en mannen en regelgevende instanties ertoe aan te moedigen aandacht te besteden aan 
de aanwezigheid en vooruitgang van vrouwen in de mediasector en aan niet-stereotiepe 
media-inhoud;

5. herinnert eraan dat mediaorganisaties vrij taken kunnen bepalen voor hun werknemers, 
zowel mannen als vrouwen, maar dringt er bij hen op aan hierbij de grootst mogelijke 
eerbied aan de dag te leggen voor de menselijke waardigheid en professionele kwaliteit; 
merkt in verband hiermee verontrustende gevallen op van vrouwelijke journalisten die 

                                               
1 Global Media Monitoring project, regionaal rapport voor Europa (2015), te vinden op 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
2 Gender Equality in Power and Decision-Making. Review of the Implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States (Gendergelijkheid op het gebied van macht en besluitvorming. Evaluatie van de 
uitvoering van het actieprogramma van Beijing in de EU-lidstaten), 2017 (bron: EIGE Gender Statistics 
Database – Women and Men in Decision-Making).
3 European Institute for Gender Equality (EIGE): 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 (2013).
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geschikter worden geacht voor televisiejournalisme wegens de attractiviteit die zij 
zouden hebben voor het publiek, die vervolgens worden vervangen door jongere 
collega's naarmate zij ouder worden; 

Media-inhoud en vrouwen

6. benadrukt het feit dat, hoewel regelgeving met betrekking tot seksisme en stereotiepe 
beeldvorming van mannen en vrouwen in media-inhoud een prerogatief is van de 
lidstaten, en met behoorlijke inachtneming van het beginsel van vrijheid van 
meningsuiting, redactionele vrijheid niet mag dienen om stereotype of negatieve 
beeldvorming van vrouwen aan te moedigen of te legitimeren;

7. dringt aan op steun- en stimuleringsmaatregelen, zoals richtsnoeren voor de gelijke 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in besluitvormingsposities in 
mediaorganisaties, en dringt erop aan dat effectieve monitoring van de inspanningen op 
dit gebied binnen deze organisaties een prominentere plaats krijgt;

8. beveelt aan dat in de voorschriften van regelgevende instanties voor de media en voor 
communicatie criteria worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes 
worden afgebeeld zonder stereotypen en wordt voorzien in de mogelijkheid beledigende 
inhoud te verwijderen; beveelt aan dat gespecialiseerde organisaties, zoals nationale 
gelijkheidsorganen en ngo's voor vrouwen, worden betrokken bij het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van deze regelgeving;

Voorbeelden van goede praktijken

9. neemt met enthousiasme kennis van de diverse voorbeelden van goede praktijken die 
kunnen worden waargenomen in alle lidstaten, bijvoorbeeld: mediacampagnes, 
specifieke regelgeving, prijzen of negatieve prijzen om stereotype en seksistische 
reclame aan de kaak te stellen, databanken van vrouwelijke deskundigen, opleidingen 
voor beroepsbeoefenaars uit de sector, gelijkheidsplannen van mediaorganisaties, 
gedragscodes en beleid inzake gelijke kansen en diversiteit; 

10. pleit ervoor dat openbare en particuliere mediaorganisaties intern beleid vaststellen met 
maatregelen tegen intimidatie, regelingen inzake moederschaps-, vaderschaps- of 
ouderschapsverlof, flexibele arbeidsregelingen en opleidingsprogramma's voor vrouwen 
inzake mentorschap en management;

11. moedigt de lidstaten ertoe aan campagnes te initiëren als het Belgische Expertalia-
instrument, de Tsjechische "Sexist Piggy"-prijzen of het Zweedse #TackaNej-initiatief 
("Nee, bedankt"), naast andere;

Verdere aanbevelingen

12. verzoekt de Commissie nader onderzoek te doen naar de deelname van vrouwen in 
leidinggevende functies in de media; prijst het EIGE voor zijn werk op dit gebied en 
verzoekt het de reeks indicatoren te blijven controleren die op deze kwestie betrekking 
hebben; 
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13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Dit verslag heeft betrekking op gendergelijkheid in de media in de Europese Unie. De media 
zijn de vierde macht en oefenen een grote invloed uit op de politiek en de maatschappij. Daarom 
moet de nodige aandacht worden besteed aan een passende en evenwichtige werking ervan. 
Hiertoe behoort duidelijk ook evenwichtigheid uit het oogpunt van gendergelijkheid. De media, 
zowel publieke als particuliere, moeten in dienst staan van de maatschappij als geheel en 
daarom moeten de vorm en de activiteiten ervan de realiteit weerspiegelen dat de helft van de 
maatschappij bestaat uit vrouwen. 

In het verslag wordt met name gefocust op de positie van vrouwen in de media in de rol van 
gewoon journalist en commentator, maar wordt ook gewezen op het feit dat te weinig vrouwen 
terug te vinden zijn in besluitvormingsfuncties. Vooral voor dit laatste aspect is de situatie 
behoorlijk onbevredigend: slechts 30 tot 40 % van de leidinggevende posten in de media wordt 
in de EU bezet door vrouwen, hoewel de helft van de afgestudeerden in de mediasector vrouwen 
zijn. Dit onevenwicht kan niet alleen gevolgen hebben voor de vormgeving van de inhoud en 
voor de focus hiervan, er wordt ook op negatieve wijze mee bijgedragen tot het gebruikelijke 
verschil tussen vrouwen en mannen op het gebied van salarissen en pensioenen.

Vrouwen stoten ook op talrijke hindernissen in het beroep van reporter en moderator. Zij staan 
onder grote druk, wanneer het gaat om het uiterlijk en de attractiviteit voor de kijkers, en slechts 
zelden worden hun belangrijke thema's toevertrouwd op het gebied van politiek of economie. 
De situatie van vrouwen is vaak ook ingewikkelder door de grotere noodzaak een evenwicht te 
vinden tussen de rol in het gezin, d.w.z. als moeder, en de professionele rol. Op dit punt moeten 
we vrouwen zo veel mogelijk behulpzaam zijn.

Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de afbeelding van vrouwen in de media en de reclame-
industrie, waar we getuige zijn van een stereotype of zelfs seksistische aanpak. Een soortgelijke 
situatie bestaat in de branche van de nieuwe, sociale media; hierop wordt in dit verslag wegens 
onvoldoende gegevens en onderzoek evenwel niet ingegaan. Duidelijk is echter dat deze sector 
in de toekomst niet mag worden veronachtzaamd.

Het is juist dat de Europese Unie gendergelijkheid in de media niet regelt. Het ontbreken van 
instrumenten op dit gebied ontslaat ons evenwel niet van de verplichting ons met deze kwestie 
bezig te houden en de betrokken spelers te verzoeken op te treden. De verantwoordelijkheid 
berust bij de media zelf, de regulerings- en toezichtsorganen en ook het maatschappelijk 
middenveld, dat diverse misstanden moet aanklagen. De nationale instanties en de instanties 
van de Unie kunnen er evenwel op toezien dat de regels tegen discriminatie behoorlijk worden 
toegepast en het rechtskader verbeteren om beroeps- en gezinsleven met elkaar te combineren. 
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