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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o enakosti spolov v medijskem sektorju v EU
(2017/2210(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 11 in 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU) ter člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 
2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk 
pri zaposlovanju in poklicnem delu1,

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o 
opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih 
storitvah)2,

– ob upoštevanju predloga Komisije o tretjem srednjeročnem akcijskem programu 
Skupnosti o enakih možnostih žensk in moških 1991–1995 (COM(90)0449),

– ob upoštevanju resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v 
okviru Sveta, z dne 5. oktobra 1995 o podobi žensk in moških v oglaševanju in 
medijih3,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 7. junija 2000 z naslovom Na poti k okvirni 
strategiji Komisije za enakost med spoloma (2001–2005) (COM(2000)0335),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 9. junija 2008 o odpravi stereotipov o spolih v 
družbi,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 24. junija 2013 o spodbujanju vloge žensk pri 
odločanju v medijih,

– ob upoštevanju Načrta za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 z dne 1. marca 
2006 (COM(2006)0092),

– ob upoštevanju Strategije za enakost žensk in moških 2010–2015 z dne 21. septembra 
2010 (COM(2010)0491),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2015 o 
strateških prizadevanjih za enakost spolov 2016–2019 (SWD(2015)0278),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. julija 1997 o diskriminaciji žensk v 

                                               
1 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
2 UL L 95, 15.4.2010, str. 1.
3 UL C 296, 10.11.1995, str. 15.
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oglaševanju,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2008 o vplivu trženja in oglaševanja 
na enakost med ženskami in moškimi1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2013 o odpravi stereotipov o spolih v 
EU2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2016 o enakosti spolov in krepitvi vloge 
žensk v digitalni dobi3,

– ob upoštevanju priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope z dne 10. julija 2013 o 
enakosti spolov in medijih,

– ob upoštevanju priporočila Parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 1555 z dne 24. 
aprila 2002 o podobi žensk v medijih,

– ob upoštevanju priporočila Parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 1799 z dne 26. 
junija 2007 o podobi žensk v oglaševanju,

– ob upoštevanju priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam z dne 27. 
septembra 2017 o enakosti spolov v avdiovizualnem sektorju,

– ob upoštevanju študije Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) z naslovom 
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 (Pregled izvajanja pekinških izhodišč za ukrepanje v državah članicah 
EU: ženske in mediji – pospeševanje enakosti spolov pri odločanju v medijskih 
organizacijah),

– ob upoštevanju poročila Sveta Evrope iz leta 2013 z naslovom Media and the Image of 
Women (Mediji in podoba žensk),

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0000/2017),

A. ker je enakost spolov temeljno načelo Evropske unije, zapisano v Pogodbah, in jo je 
treba spodbujati v vseh dejavnostih;

B. ker mediji delujejo kot četrta oblast, imajo sposobnost, da vplivajo in na koncu 
oblikujejo javno mnenje, ter so dolžni zagotoviti svobodo obveščanja, raznolikost 
mnenj in pluralnost medijev; 

C. ker mediji pomembno vplivajo na oblikovanje in razvoj socialnih in kulturnih norm, ki 
veljajo tako za ženske kot za moške, ter so pomembna industrija, ki ima gospodarsko

                                               
1 UL C 295E, 4.12.2009, str. 43.
2 UL C 36, 29.1.2016, str. 18.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0204.
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vrednost in neposredno zaposluje več kot milijon ljudi v EU;

D. ker je treba enakovredno upoštevati vidik žensk in moških, da bi dobili popolno sliko in 
ne bi izgubili potenciala in spretnosti žensk pri obveščanju o izzivih, s katerimi se 
srečujejo ženske v medijih; 

E. ker je bilo leta 20151 med diplomanti novinarstva in informacijske znanosti 68 % žensk, 
medtem ko podatki o zaposlovanju za EU-28 v obdobju 2008–2015 kažejo, da delež 
žensk, zaposlenih v medijskem sektorju, v povprečju stalno znaša zgolj približno 40 %;

F. ker so razlike v plačilu in pokojnini med spoloma stalna težava v EU, s katero se 
srečujejo različni gospodarski sektorji, vključno z mediji;

G. ker se ženske v medijih še naprej srečujejo z učinkom steklenega stropa zaradi številnih 
dejavnikov, vključno s postopki organizacijske kulture, ki je pogosto neskladna z 
usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja;

H. ker lahko javni mediji v državah članicah sprejmejo svoje politike enakosti spolov, 
zaradi česar se lahko razvijejo zelo različne prakse v EU: 
od celovitih okvirov politike, ki zajemajo medijske vsebine in zagotavljajo 
uravnoteženo zastopanost moških in žensk v organih odločanja, do tistih, kjer ni 
vzpostavljena nobena taka politika; 

I. ker so raziskave pokazale, da so ženske avtorice le približno 37 % prispevkov v spletnih 
in nespletnih virih novic, pri čemer v zadnjih desetih letih ni kazalo, da bi se to stanje 
lahko izboljšalo2; ker imajo ženske največkrat nalogo, da predstavijo javno mnenje 
(41 %) ali osebne izkušnje (38 %), redko pa se jih navaja kot strokovnjakinje (le 17 % 
prispevkov); ker so raziskave pokazale tudi, da je manj kot vsak peti strokovnjak ali 
komentator ženska (18 %)3;

J. ker je v medijih veliko žensk, ki delajo na najvišji strokovni ravni in jih družba ceni 
enako kot njihove moške kolege, kar vključuje priznane filmske ustvarjalke, novinarke 
in poročevalke; ker so lahko, čeprav delajo enako dobro kot moški, bolj ranljive ter 
izpostavljene tveganjem in nevarnostim;

K. ker ženske v informativnih medijih niso zelo prisotne, še manj pa so na področju športa, 
politike, gospodarstva in financ, ne glede na raznolikost medijskih kanalov v državah 
članicah;

L. ker so zlasti ženske raziskovalne novinarke pogosto izpostavljene nasilju in so žrtve 
napadov, kar dokazujeta primera Veronice Guerin in Daphne Caruana Galizia;

                                               
1 Skupno zbiranje podatkov Unesca, OECD in Eurostata (UOE), na voljo na: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02.
2 Lenka Vochocová, javna predstavitev mnenj v Odboru za pravice žensk in enakost spolov z dne 26. junija 
2017, posnetek na voljo na http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170626-1500-
COMMITTEE-FEMM.
3 Projekt spremljanja svetovnih medijev, regionalno poročilo za Evropo (2015), na voljo na 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf.
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Prisotnost žensk v medijih 

1. poudarja dejstvo, da so ženske, čeprav jih je na tem področju med diplomanti več in
predstavljajo tudi pomembno delovno silo, premalo zastopane na vodstvenih in najvišjih 
položajih;

2. obžaluje dejstvo, da je zastopanost žensk v javnih medijih v EU v povprečju nizka, in 
sicer tako na strateških in operativnih visokih položajih kot tudi v upravah (leta 2017: 
35,8 % na izvršilnih delovnih mestih, 37,7 % na neizvršilnih delovnih mestih in 33,3 % 
članic uprav)1;

3. ugotavlja, da čeprav ženske v javnih medijih trenutno niso dovolj zastopane, je še vedno 
bolj verjetno, da se zaposlijo in napredujejo na visok položaj v javnih medijih kot v 
zasebnih medijih2;

4. poziva države članice, naj se skupaj z organi za enakost spolov osredotočijo na 
izvajanje obstoječe zakonodaje na področju enakosti spolov in naj spodbujajo
regulativne organe, da namenijo pozornost prisotnosti in napredovanju žensk v 
medijskem sektorju in nestereotipnih medijskih vsebinah;

5. opozarja, da lahko medijske organizacije same določajo vloge svojih zaposlenih, tako 
moških kot žensk, pri čemer jih poziva, naj pri tem v celoti spoštujejo osebno 
dostojanstvo in strokovnost; v zvezi s tem opozarja na zaskrbljujoče primere 
poročevalk, katerih primernost za televizijsko novinarstvo se določa glede na njihovo 
vizualno privlačnost za občinstvo, in jih pozneje, ko so starejše, zamenjajo za mlajše 
kolegice; 

Medijske vsebine in ženske

6. poudarja, da čeprav so za vse ureditvene ukrepe na področju seksizma in stereotipnega
prikazovanja spolov v medijskih vsebinah pristojne države članice, pri čemer je treba 
ustrezno upoštevati načelo svobode izražanja, se uredniška svoboda ne bi smela 
izrabljati za spodbujanje ali upravičevanje stereotipnega ali negativnega prikazovanja
žensk;

7. poziva k zagotavljanju podpore in spodbujevalnih ukrepov, kot so smernice za enako 
zastopanost žensk in moških na vodilnih delovnih mestih v medijskih organizacijah, in 
k učinkovitemu spremljanju tovrstnih prizadevanj, ki jim je treba v teh organizacijah 
nameniti več pozornosti;

8. priporoča, da se v predpisih medijskih in komunikacijskih regulativnih organov določijo 
merila za zagotavljanje nestereotipnega prikazovanja žensk in deklet ter da se vanje 

                                               
1 Gender Equality in Power and Decision-Making. Review of the Implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member States (Enakost spolov na položajih moči in odločanja. Pregled izvajanja 
pekinških izhodišč za ukrepanje v državah članicah EU), 2017 (vir: Podatkovna zbirka Evropskega inštituta za 
enakost spolov – Ženske in moški pri odločanju).
2 Evropski inštitut za enakost spolov (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 (Pregled izvajanja Pekinških izhodišč za ukrepanje v državah članicah EU: ženske in mediji –
pospeševanje enakosti spolov pri odločanju v medijskih organizacijah), 2013.
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vključi možnost odstranitve žaljive vsebine; priporoča, da so specializirane organizacije, 
kot so nacionalni organi za enakost in ženske nevladne organizacije, vključene v 
spremljanje izvajanja teh predpisov;

Primeri dobre prakse

9. z navdušenjem opozarja na različne primere dobre prakse, ki jih je mogoče opaziti v 
vseh državah članicah, kar vključuje medijske kampanje, posebno zakonodajo, nagrade
za dobre prakse ali izpostavljanje stereotipnega in seksističnega oglaševanja, 
podatkovne zbirke strokovnjakinj, tečaje usposabljanja za strokovnjake v tej panogi ter 
načrte za enakost, pravila ravnanja in politike enakih možnosti in raznolikosti medijskih 
organizacij; 

10. priporoča, da javne in zasebne medijske organizacije sprejmejo notranje politike, ki 
vključujejo ukrepe proti nadlegovanju, ureditve na področju materinskega, očetovskega 
ali starševskega dopusta, prožne ureditve dela ter programe mentorstva in programe 
usposabljanja na področju vodenja, namenjene ženskam;

11. spodbuja države članice, naj začnejo kampanje, kot je belgijsko orodje Expertalia, 
češka nagrada Sexistické prasátečko (Seksistični pujsek) ali švedska pobuda #TackaNej
(Ne, hvala);

Nadaljnja priporočila

12. poziva Komisijo, naj izvede nadaljnje raziskave o prisotnosti žensk na vodilnih 
položajih v medijih; izreka pohvalo Evropskemu inštitutu za enakost spolov za njegovo 
delo na tem področju in ga poziva, naj še naprej spremlja ustrezen sklop kazalnikov; 

o

o o

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

V tem poročilu je obravnavana enakost spolov v medijih v Evropski uniji. Mediji so četrta 
oblast ter pomembno vplivajo na politiko in družbo. Zato je treba ustrezno pozornost nameniti 
njihovemu pravilnemu in uravnoteženemu delovanju. To nedvomno vključuje tudi 
uravnoteženost v smislu enakosti spolov. Mediji – tako javni kot zasebni – morajo služiti celotni 
družbi, zato je zaželeno, da njihova oblika in delo ustrezata dejstvu, da polovico družbe 
sestavljajo ženske. 

Poročilo se osredotoča predvsem na položaj žensk v medijih na delovnih mestih novinark in 
komentatork, opozarja pa tudi na premajhno zastopanost žensk na vodilnih položajih, kjer je 
stanje še zlasti nezadovoljivo: le približno 30 do 40 % vodilnih delovnih mest v medijih v EU 
zasedajo ženske, čeprav je med diplomanti medijskih smeri večina žensk. Ta nesorazmernost 
ne vpliva le na ustvarjanje vsebin in njihovo usmerjenost, temveč negativno vpliva tudi na 
splošno razliko v plačah in pokojninah med spoloma.

Ženske se srečujejo tudi s številnimi ovirami v poklicih poročevalk in komentatork. Nanje se 
bolj pritiska, kar zadeva videz in privlačnost za gledalce, le redko pa so zadolžene za poročanje 
o pomembnih političnih ali gospodarskih temah. Položaj žensk je pogosto bolj zapleten zaradi 
večje potrebe po usklajevanju družinske – materinske – ter poklicne vloge. Pri tem jim je treba 
čim bolj pomagati.

Posebno poglavje opisuje ženske v medijski in oglaševalski industriji, kjer smo priča 
stereotipnemu ali celo seksističnemu odnosu. Podobno stanje je tudi na področju novih 
družbenih medijev, ki pa v tem poročilu niso obravnavani zaradi pomanjkanja podatkov in 
raziskav. Vendar pa bo treba o tem razmisliti v prihodnosti.

Prav je, da Evropska unija ne ureja enakosti spolov v medijih, vendar pa to ne pomeni, da 
Evropska unija ni odgovorna za obravnavo tega vprašanja in spodbujanje ustreznih akterjev k 
ukrepanju. Mediji sami, regulativni in nadzorni organi ter tudi civilna družba so odgovorni za 
opozarjanje na različne kršitve. Nacionalni organi in organi EU lahko namreč nadzorujejo, da 
se protidiskriminacijski predpisi pravilno izvajajo, in izboljšujejo pravni okvir za usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja.
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