Propostas para promover uma cobertura de mídia e comunicações sem estereotipos de gênero

Evitem o uso de linguagem e imagens
sexistas, bem como de
adjetivos e estereótipos
depreciativos na cobertura
midiática de mulheres políticas.

Desenvolvam iniciativas legislativas,
em colaboração com os jornalistas
e a mídia, visando a um tratamento
midiático equitativo para todos os
gêneros.

Consultem as opiniões de
estadistas homens e mulheres
em igual proporção nos espaços
noticiosos e informativos.

Promovam programas de
capacitação em igualdade
de gênero e direitos
humanos para jornalistas e
profissionais da mídia.

Desenvolvem e adotem regulamentos para um
tratamento midiático igualitário, livre de estereótipos
de gênero.

Apoiem a elaboração de regras
para um tratamento midiático
igualitário, sem estereótipos de
gênero.

Apliquem o princípio da
reversibilidade, evitando
referências à vida
privada, à aparência
física ou à vestimenta de
mulheres políticas,
quando não se faria o
mesmo com os homens.

Denunciem qualquer cobertura
midiática sexista e
excludente.
Participem de
observatórios
de imprensa que
monitorem desigualdades e
discriminação na
cobertura de mulheres políticas.

Divulguem a perspectiva
das mulheres políticas em temas para os quais os
homens são habitualmente consultados (economia,
finanças, defesa).

Estas propostas são o produto de um exercício coletivo entre parlamentares, exparlamentares e jornalistas da América Latina que participaram do III Foro Parlamentar
Beijing 20 Anos Depois: Igualdade de Gênero e a Mídia, organizado pela ParlAmericas
nos días 12 e 13 de janeiro de 2017, em Santiago do Chile.
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