Visste du att …
Bara 22 procent av alla chefer för statliga
radio- och tv-bolag är kvinnor? Enbart 40
procent av dem som arbetar inom massmedia är kvinnor, trots att kvinnor utgör 68
procent av alla dem som tar examen inom
journalistik och kommunikation är kvinnor.
År 2013 genomförde Europeiska jämställdhetsinstitutet en rad undersökningar om kvinnor och media, däribland en
rapport om kvinnors möjligheter att komma
till tals i och fatta beslut på mediaområdet.
I den här broschyren presenteras EIGE:s
studier och forskning om kvinnor och media samt den enorma mängd källor och
hjälpmedel som ﬁnns tillgängliga i institutets Resurs- och dokumentationscentrum.

EIGE deltog i och stödde
kampanjen ”You can’t be what
you can’t see” om kvinnors
synlighet i europeisk media:
youcantbewhatyoucantsee.com

”Trots att kvinnor spelar en avgörande roll i vårt moderna
högteknologiska samhälle står kvinnors representation i media inte
i proportion till hur många de är, till deras samhällsengagemang
och till hur de verkliga livet .”
Europeiska kommissionen, 2010

Dokumentationscentrum
och bibliotek
Med hjälp av det sökverktyg som ﬁnns i
EIGE:s Resurs- och dokumentationscentrum
får du tillgång till mer
än 40 000 referenser
om jämställdhet och
media i EU-28, däribland policydokument,
grå litteratur, onlineresurser, böcker, artiklar
och databaser.
EuroGender
Det europeiska nätverket för jämställdhet – forum på nätet där du kan
debattera och utbyta
kunskap om jämställdhet och media med
beslutsfattare, yrkesverksamma och experter
från samtliga EU-medlemsstater.

Om du vill ha …
• tillgång till mer än 40 000 källor om
jämställdhet och media, till exempel
- hur kvinnor och män framställs i
media,
- kvinnor i beslutsfattande ställning
inom medieorganisationer,
- könsstereotyper i medierna,
• en central europeisk knutpunkt för
kunskap om jämställdhet i EU-28,
• regelbundet uppdaterade källor,
• ﬂera språkversioner …

Besök EIGE:s Resurs- och dokumentationscentrum (RDC)!

Kunskapscentrum
EIGE:s rapport ”Advancing
gender equality in decision-making in media
organisations” innehåller
jämförbar
statistik
om
kvinnor i beslutsfattande
ställning i större medieorganisationer i de 28 EU-medlemsstaterna. EIGE har också
samlat in metoder, verktyg
och god praxis inom området kvinnor och media.
Du kan läsa rapporten, de
viktigaste slutsatserna och
expertintervjuer samt få
tillgång till databaserna via
EIGE:s RDC!

Besök EIGE:s Resurs- och
dokumentationscentrum (RDC) på
http://eige.europa.eu/rdc
och få tillgång till mer än 400 000
källor om jämställdhet i EU!

Partner:
Tillgång till alla källor om jämställdhet ges i samarbete med ledande europeiska dokumentations- och
informationscentrum med specialistkompetens inom jämställdhetsfrågor:

Resurs- och
dokumentationscentrum
Din portgång till information
om jämställdhet

Amazone – resurscentrum för
jämställdhet, Bryssel

Cid-femmes et genre – informations- och dokumentationscentrum
för kvinnor och jämställdhetsfrågor,
Luxemburg

Ariadne – dokumentationscentrum för kvinnostudier, Österrikes
nationalbibliotek

ETUI – Europeiska fackföreningsinstitutets dokumentationscentrum

Atria – institut för jämställdhet och
kvinnohistoria, Amsterdam

Jämställdhetsbiblioteket vid centrumet
för tvärvetenskapliga jämställdhetsstudier, Humboldt-Universität zu Berlin

Biblioteca delle Donne – Italiens
kvinnobibliotek, Bologna

KVINFO – danskt centrum för forskning
och information om jämställdhet,
jämlikhet och mångfald

Biblioteket för jämställdhet och det
historiska arkivet vid Greklands generalsekretariat för jämställdhet, Aten

KvinnSam – nationell litteraturdatabas
med genusvetenskapliga referenser,
Göteborgs universitet
Europeiska jämställdhetsinstitutets
(EIGE) Resurs- och dokumentationscentrum

Kontaktinformation

E-post: eige.sec@eige.europa.eu

European Institute for Gender Equality, EIGE

http://www.eige.europa.eu
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LITAUEN

http://www.youtube.com/eurogender

+370 5 215 7444

http://www.eurogender.eige.europa.eu

Om du vill anordna ett mindre jämställdhetsevenemang i EIGE:s RDC entréplan, fyll i onlineformuläret på http://eige.europa.eu/rdc-entry-point-event och kontakta oss på rdc.info@eige.europa.eu
Om du vill besöka vårt specialiserade bibliotek i Vilnius kan du boka en tid på rdc@eige.europa.eu
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