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PROCESSO

Na sua reunião de 5 de Novembro de 2002, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade
de Oportunidades designou relatora de parecer Elena Valenciano Martínez-Orozco.

Nas suas reuniões de 22 e 23 de Janeiro de 2003, a comissão procedeu à apreciação do
projecto de parecer.

Na última reunião, a comissão aprovou as conclusões que seguidamente se expõem por 15
votos a favor e 4 contra.

Encontravam-se presentes no momento da votação Anna Karamanou (presidente), Elena
Valenciano Martínez-Orozco (relatora de parecer), María Antonia Avilés Perea, Regina
Bastos, Lone Dybkjær, Geneviève Fraisse, Fiorella Ghilardotti, Lissy Gröner, Jutta D. Haug
(em substituição de Christa Prets), Heidi Anneli Hautala, Mary Honeyball, Hans Karlsson,
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Thomas Mann, Olle Schmidt (em substituição de
Marieke Sanders-ten Holte), Patsy Sörensen, Feleknas Uca e Sabine Zissener.
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CONCLUSÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades insta a Comissão para a
Cultura, a Juventude, a Educação, os Meios de Comunicação Social e os Desportos,
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar os seguintes elementos na proposta de
resolução que aprovar:

A. Congratulando-se com a aprovação de uma estratégia de informação e comunicação
para a União Europeia visto que a mesma implica o reconhecimento da importância de
uma política de informação e de comunicação comum para as Instituições;

B. Considerando que o sexismo que se reflecte na linguagem fazendo predominar o
masculino sobre o feminino constitui um obstáculo à igualdade entre homens e
mulheres que deve ser suprimido uma vez que a liberdade constitui um dos valores
democráticos da União Europeia, devendo assegurar-se que a informação difundida
pela UE reflecte o princípio da igualdade entre homens e mulheres;

C. Considerando necessário que, em todas as campanhas promovidas pela UE em
cooperação com os Estados-Membros, seja utilizada uma linguagem não sexista, que
tenha em conta a presença, a situação e o papel da mulher na sociedade moderna
actual, e salientando o importante contributo dos meios de comunicação para suscitar
atitudes e comportamentos não sexistas;

D. Considerando necessário aprofundar a igualdade entre homens e mulheres através de
políticas activas com instrumentos eficazes como o uso não sexista da linguagem, as
acções positivas e o mainstreaming;

E. Recordando a Recomendação sobre a eliminação do sexismo na linguagem1 e as
Recomendações da Unesco sobre o uso não sexista da linguagem2;

F. Observando que a Comunicação não inclui estas recomendações e que, por
conseguinte, não reflecte suficiente e adequadamente a realidade de metade da
população, negando, de alguma forma, a existência de metade dos destinatários das
mensagens das futuras campanhas de informação e comunicação da União Europeia
ignorando a necessidade de que as mensagens se destinem a toda a população;

1. Solicita que a política de informação da UE seja igualmente dirigida às mulheres dos
países candidatos;

2. Solicita a inclusão, nas campanhas de informação e comunicação, de uma linguagem
não discriminatória do ponto de vista do género que tenha em conta a presença, a
situação e o papel da mulher na sociedade, ao mesmo título que os do homem, como é
exigido pelos textos jurídicos e pela linguagem da administração pública;

3. Solicita que, nos programas específicos de formação com os meios de comunicação em

                                                            
1 Aprovada em 21 de Fevereiro de 1990 pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa.
2 Resolução 20.5 da 28ª Conferência Geral da Unesco, 25 de Outubro - 16 de Novembro de 1995.
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cada Direcção-Geral, em cooperação com a Direcção-Geral da Administração, se
garanta a participação equilibrada de homens e mulheres nos grupos de trabalho e de
peritas e peritos da Comissão3;

4. Solicita que as mensagens elaboradas tenham em consideração as possíveis diferenças
entre mulheres e homens no que respeita à recepção de informações, que seja
assegurada a integração de argumentos convincentes e pertinentes para as mulheres e
que se planifiquem campanhas relacionadas com as grandes acções, conferências e
medidas a favor da igualdade;

5. Solicita a coordenação da actividade de informação e de comunicação das
direcções-gerais competentes e, em particular, da Unidade da Gestão no que respeita às
questões horizontais e ao “gender mainstreaming”;

6. Solicita a integração das mulheres nos processos de análise e avaliação da política de
informação e comunicação e no desenvolvimento de novas metodologias pela
Direcção-Geral da Imprensa; solicita igualmente que o impacto das campanhas de
comunicação nas mulheres e a repercussão das mesmas na formação de uma imagem
das mulheres sejam objecto de avaliação e que os resultados desta avaliação sejam tidos
em conta no projecto de nova estratégia de comunicação em 2005;

7. Insta a Comissão a disponibilizar recursos financeiros suficientes para a informação,
especialmente das mulheres, sobre o acervo comunitário no domínio da igualdade entre
homens e mulheres e da igualdade de oportunidades, incluindo os programas e
projectos deste decorrentes, a fim de levar a cabo um estratégia de informação e
comunicação distinta e permanente dirigida a este grupo específico.

                                                            
3 Aplicação da Decisão da Comissão de 27 de Junho de 2000.


