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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om jämställdhet inom mediesektorn i EU
(2017/2210(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 11 och 23 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska 
unionen (EU-fördraget) och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av 
den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling 
av kvinnor och män i arbetslivet1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av 
den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella 
medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster)2,

– med beaktande av kommissionens förslag om gemenskapens tredje handlingsprogram 
på medellång sikt för lika möjligheter för kvinnor och män (1991-1995) 
(COM(90)0449),

– med beaktande av resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, av den 5 oktober 1995 om behandlingen av kvinno- och 
mansbilden i reklam och media3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juni 2000 med titeln På väg 
mot en gemenskapens ramstrategi för jämställdhet (2001–2005) (COM(2000)0335),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 9 juni 2008 om att eliminera 
könsstereotyperna i samhället,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 24 juni 2013 att främja kvinnornas roll som 
beslutsfattare inom medierna,

– med beaktande av färdplanen för jämställdhet 2006–2010 av den 1 mars 2006 
(COM(2006)0092),

– med beaktande av strategin för jämställdhet 2010–2015 av den 21 september 2010 
(COM(2010)0491),

                                               
1 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.
3 EGT C 296, 10.11.1995, s. 15.
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– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av 
den 3 december 2015 om det strategiska engagemanget för jämställdhet 2016–2019 
(SWD(2015)0278),

– med beaktande av sin resolution av den 25 juli 1997 om diskriminering av kvinnor 
i reklam,

– med beaktande av sin resolution av den 3 september 2008 om hur marknadsföring och 
reklam påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män1,

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2013 om avskaffande av 
könsstereotyper i EU2,

– med beaktande av sin resolution av den 28 april 2016 om jämställdhet mellan kvinnor 
och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern3,

– med beaktande av Europarådets ministerkommittés rekommendation av 
den 10 juli 2013 om jämställdhet och medier,

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings rekommendation nr 1555 
av den 24 april 2002 om bilden av kvinnor i medier,

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings rekommendation nr 1799 
av den 26 juni 2007 om kvinnobilden i reklam,

– med beaktande av Europarådets ministerkommittés rekommendation av 
den 27 september 2017 till medlemsstaterna om jämlikheten mellan kvinnor och män 
inom den audiovisuella sektorn,

– med beaktande av studien från Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) med titeln 
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,

– med beaktande av Europarådets rapport från 2013 om bilden av kvinnor i medier 
(Media and the image of women),

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A8-0000/2017), och av följande skäl:

A. Jämställdhet är en grundprincip för Europeiska unionen i enlighet med vad som fastslås 
i fördragen och som ska främjas i all dess verksamhet.

                                               
1 EUT C 295E, 4.12.2009, s. 43.
2 EUT C 36, 29.1.2016, s. 18.
3 Antagna texter, P8_TA(2016)0204.
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B. Medierna fungerar som den fjärde statsmakten, de har möjligheter att påverka och 
i slutändan forma den allmänna opinionen, och de har en skyldighet att säkerställa 
informationsfrihet, åsiktsmångfald och mediepluralism. 

C. Medierna har en betydande inverkan på hur rådande sociala och kulturella normer för 
både kvinnor och män bildas och utvecklas, och utgör en viktig industri med 
ekonomiskt värde, som direkt sysselsätter över en miljon människor i EU.

D. Både kvinnors och mäns perspektiv bör beaktas i lika stor utsträckning för att skapa en 
fullständig bild och inte gå miste om kvinnors potential och färdigheter vid 
förmedlingen av information om de utmaningar som kvinnor i medierna ställs inför. 

E. Andelen kvinnor av personer som har en universitetsexamen i journalistik och 
information uppgick till 68 % i EU:s 28 medlemsländer 20151, men 
sysselsättningsuppgifterna för dessa länder under 2008–2015 visar att andelen kvinnor 
som arbetar i mediebranschen i genomsnitt stadigt har hållits kring 40 %.

F. Löne- och pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män är ett ihållande problem i EU 
och problemet är uppenbart inom ekonomins olika sektorer, även i mediebranschen.

G. Kvinnor möter fortfarande glastak i mediesektorn på grund av en rad olika faktorer, 
bl.a. förfarandena i en organisationskultur som ofta inte är förenlig med balansen mellan 
arbetsliv och privatliv.

H. De offentliga medieorganisationerna kan fastställa sina egna strategier för jämställdhet 
i medlemsstaterna, vilket leder till ett brett spektrum av praxis i EU: från mycket 
övergripande politiska ramar som omfattar medieinnehåll och en jämn representation av 
män och kvinnor i beslutsfattande organ, till en fullständig frånvaro av en sådan politik. 

I. Forskning visar att endast kring 37 % av alla artiklar som publicerats av nyhetskällor 
både online och offline har skrivits av kvinnor, och situationen har inte visat några 
utsikter till förbättring under de senaste tio åren2. Kvinnor ombeds oftast ge en allmän 
opinion (41 %) eller berätta om en personlig erfarenhet (38 %) och citeras sällan 
i egenskap av experter (endast 17 % av artiklarna). Forskningsresultat har också visat att 
mindre än en femtedel av experterna eller kommentatorerna är kvinnor (18 %)3.

J. Många kvinnor i medierna arbetar på högsta professionella nivå och är precis lika 
uppskattade av samhället som sina manliga kollegor, och är bland annat erkända 
filmproducenter, journalister och reportrar. Även om de presterar lika bra som männen 
kan de vara mer sårbara och utsatta för risker och faror.

                                               
1 Gemensam datainsamling av UNESCO/OECD/Eurostat (UOE), tillgänglig på: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, FEMM-utskottets gemensamma offentliga utfrågning ”Jämställdhet inom mediesektorn i 
EU”, den 26 juni 2017, inspelningen kan ses på http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
3 Projektet Global Media Monitoring Project, regional rapport för Europa (2015), tillgänglig på 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf



PE612.271v01-00 6/8 PR\1137612SV.docx

SV

K. Kvinnor är inte heller i hög grad företrädda i nyhets- och informationsmedierna och 
ännu mindre synliga inom sport, politik, ekonomi och finanser, trots den stora mängden 
medieföretag i medlemsstaterna.

L. I synnerhet kvinnliga undersökande journalister utsätts ofta för våld och dödliga 
angrepp, såsom framgår av fallen med Veronica Guerin och Daphne Caruana Galizia.

Kvinnors närvaro i medierna 

1. Europaparlamentet betonar att trots att kvinnor är överrepresenterade på detta område 
på akademisk nivå och trots att de utgör en betydande personalstyrka är de 
underrepresenterade i ledande positioner och toppositioner.

2. Europaparlamentet beklagar att andelen kvinnor i de offentliga medierna i EU 
i genomsnitt är låg, både i fråga om strategiska och operativa ledande positioner och 
styrelseplatser (läget 2017: 35,8 % av chefspositioner, 37,7 % av icke verkställande 
positioner och 33,3 % av styrelsemedlemmar)1.

3. Europaparlamentet konstaterar att trots att kvinnor för närvarande är otillräckligt 
företrädda i dessa är det ändå mer sannolikt att kvinnor rekryteras eller befordras till 
högre positioner i offentliga medier än i privata medieorganisationer2.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samarbete med 
jämställdhetsorganen fokusera på att genomföra den befintliga lagstiftningen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män och att uppmuntra tillsynsmyndigheterna att
uppmärksamma kvinnors deltagande och avancemang inom mediesektorn samt 
icke-stereotypiskt medieinnehåll.

5. Europaparlamentet påminner om att medieorganisationerna är fria att fastställa roller för 
sina anställda, både män och kvinnor, men uppmanar dem att göra detta med full 
respekt för personlig värdighet och professionell kvalitet. Parlamentet noterar i detta 
sammanhang oroat de fall där kvinnliga journalister har bedömts vara lämpligare för 
tv-journalistik på grund av deras upplevda attraktionskraft för publiken, och att de 
senare, när de blivit äldre, ersatts med yngre kolleger. 

Medieinnehåll och kvinnor

6. Europaparlamentet betonar att även om alla former av reglering av sexism och 
stereotypa könsroller i medieinnehåll hör till medlemsstaternas befogenhet och bör 
granskas med vederbörlig hänsyn till principen om yttrandefrihet, bör den redaktionella 
friheten inte åberopas för att främja eller rättfärdiga stereotypa eller negativa bilder av 
kvinnor.

7. Europaparlamentet efterlyser stöd- och stimulansåtgärder, t.ex. riktlinjer för lika 
representation av kvinnor och män i beslutsfattande positioner i medieorganisationerna, 

                                               
1 Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States, 2017 (Källa: EIGE:s 
databas för jämställdhetsstatistik – Kvinnor och män i beslutsfattande ställningar).
2 Europeiska jämställdhetsinstitutet (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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och att en effektiv övervakning av sådana insatser ges större uppmärksamhet i dessa 
organisationer.

8. Europaparlamentet rekommenderar att det i de föreskrifter som utfärdas av 
tillsynsmyndigheterna för medie- och kommunikationsbranschen ska anges kriterier för 
att säkerställa en stereotypfri framställning av kvinnor och flickor, och inkluderas 
möjligheten att ta bort kränkande innehåll. Parlamentet rekommenderar att 
specialiserade organisationer, såsom nationella jämställdhetsorgan och icke-statliga 
kvinnoorganisationer ska delta i övervakningen av tillämpningen av dessa föreskrifter.

Exempel på god praxis

9. Europaparlamentet noterar med intresse de olika exempel på god praxis som kan iakttas 
i medlemsstaterna, bland annat följande: mediekampanjer, speciallagstiftning, pris och 
negativa utmärkelser för stereotypisk och sexistisk reklam, databaser över kvinnliga 
experter, utbildning för yrkesverksamma inom branschen samt medieorganisationernas 
jämställdhetsplaner, uppförandekoder och strategier för lika möjligheter och mångfald. 

10. Europaparlamentet rekommenderar att offentliga och privata medieorganisationer antar 
interna strategier med åtgärder mot trakasserier, system för mammaledighet, 
pappaledighet eller föräldraledighet, flexibla arbetsformer och mentorskap och program 
för ledarskapsutbildning för kvinnor.

11. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att inleda kampanjer såsom det 
belgiska verktyget Expertalia, den tjeckiska utmärkelsen ”Sexist Piggy” eller det 
svenska initiativet #TackaNej.

Ytterligare rekommendationer

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra ytterligare forskning om 
kvinnors andel av de ledande posterna inom medierna. Parlamentet lovordar EIGE för 
dess arbete på detta område och uppmanar det att fortsätta att övervaka relevanta 
indikatorer. 

o

o o

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Detta betänkande behandlar jämställdheten mellan kvinnor och män i medierna i hela EU. 
Medierna är den fjärde statsmakten, som har stort inflytande på politiken och samhället. Vi 
måste därför vara mycket noggranna med att säkerställa att de kan fungera korrekt och på ett 
balanserat sätt, vilket med nödvändighet innebär att det råder en balans mellan kvinnor och 
män. Med tanke på att medierna – både offentliga och privata – förväntas tjäna samhället som 
helhet, bör deras struktur och arbete avspegla det faktum att kvinnor utgör hälften av 
samhället. 

Betänkandet fokuserar på situationen för kvinnor som arbetar inom medierna som reportrar 
eller kommentatorer, men uppmärksammar också bristen på kvinnor i beslutsfattande 
positioner. Den sistnämnda situationen är särskilt oroande: trots att majoriteten av personer 
med universitetsexamen i journalistik är kvinnor innehas endast 30–40 % av 
chefspositionerna i medierna av kvinnor. Denna obalans påverkar inte endast mediernas 
innehåll och deras fokus, utan bidrar också till allmänt större löne- och pensionsskillnader 
mellan kvinnor och män.

Kvinnor stöter också på betydligt större svårigheter som reportrar och moderatorer: de står 
under stor press att uppfylla höga standarder för attraktivitet inför sin publik, och ges sällan 
möjlighet att arbeta med viktiga politiska eller ekonomiska frågor. Kvinnors situation är också 
ofta svårare p.g.a. ett större behov av att förena familjemässiga (mödrars) och yrkesmässiga 
skyldigheter. Vi önskar erbjuda ett så stort stöd som möjligt på detta område.

Ett särskilt kapitel ägnas framställningen av kvinnor i medierna och reklambranschen, där de 
utsätts för stereotyper och t.o.m. sexism. Situationen är liknande i de nya sociala medierna, 
som p.g.a. bristen på uppgifter och forskning inte omfattas av detta betänkande. Detta område 
bör inte förbises i framtiden.

Det är sant att EU inte lagstiftar om jämställdheten i medierna, men avsaknaden av sådana 
lagar befriar oss inte från vår skyldighet att behandla frågan och uppmana relevanta personer 
och organ att agera. Ansvaret för att uppmärksamma de olika frågorna vilar på medierna, 
tillsyns- och övervakningsorganen och det civila samhället. Nationella organ och EU-organ 
kan emellertid säkerställa att lagstiftning mot diskriminering genomförs korrekt och förbättra 
lagstiftningsramen om möjligheten att förena arbetsliv och familjeliv. 
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