Препорака 1931 (2010)1
Борба против сексистичките стереотипи во медиумите2
1. Повикувајќи се на својата Резолуција 1751 (2010) за борба против сексистичките
стереотипи во медиумите, Парламентарното собрание го осудува опстојувањето на
сексистичките стереотипи во медиумите, што го отежнува постигнувањето де факто
родова еднаквост.
2. Собранието го поздравува фактот дека прашањето за „Борба против стереотипите:
улогата на образованието и медиумите” беше разгледано на седмата Конференција на
министри одговорни за рамноправноста на жените и мажите на Советот на Европа во
Баку (Азербејџан) на 24 и 25 мај 2010 година. Собранието смета дека образованието и
медиумите имаат клучна улога во борбата против родовите стереотипи. Во исто време,
Собранието нагласува дека промовирањето на еднаквоста помеѓу жените и мажите не е
ограничено на поддршка за принципот на недискриминација, туку мора да вклучува
позитивни обврски за државите да го гарантираат правото на родова еднаквост.
3. Во склад со ова, Собранието го повикува Комитетот на министри:
3.1. да изготви, во соработка со соодветните управни комитети:
3.1.1. европски кодекс на добри практики за земјите-членки за борба против
сексистичките стереотипи во медиумите;
3.1.2. прирачник за медиумите, за стратегии за борба против родовите стереотипи во
медиумите, потпирајќи се на веќе постоечки добри практики;
3.2. да ја вклучи, во идната конвенција за спречување и борба против насилството врз
жените и домашното насилство на Советот на Европа, борбата против родовите
стереотипи како средство за спречување насилство врз основа на род и за промовирање
делотворно постигнување еднаквост помеѓу жените и мажите;
3.3. да ги предупреди своите подредени тела за потребата да користат несексистички
јазик, согласно Препораката бр. Р (90) 4 на Комитетот на министри до земјите-членки за
отстранување на сексизмот од јазикот.
4. Повикувајќи се на својата Препорака 1798 (2007) за почитување на принципот на
родова еднаквост во граѓанското право, Собранието ја повторува својата покана до
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Преводот е направен од Советот за радиодифузија на Република Македонија (н.з.)

Комитетот на министри да изготви нов протокол кон Европската конвенција за човекови
права (ЕТС бр. 5), кој ќе ја востанови родовата еднаквост како основно човечко право.
Собраниска дебата на 25 јуни 2010 (27 седница) (види док. 12267, извештај на Комитетот за еднакви
можности на жените и мажите, известувач: Г-ѓа Стамп). Текстот е усвоен од Собранието на 25 јуни 2010
година (27 седница).
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