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Forord
De nordiske landene rangerer høyt på internasjonale likestillingsbarometre. Likevel er det fremdeles et stykke igjen før mediene har oppnådd full likestilling
mellom kjønnene. Det hviler et stort ansvar på mediene for å sikre rettferdig
tilgang til og representasjon i offentligheten. For å kunne si noe om tilstanden
og utviklingen på feltet, trengs det fakta og statistikk. Det forskes på medier og
kjønn i alle de nordiske landene, men fortsatt er det behov for mer kunnskap
på feltet.
I 2015 er det 20 år siden FNs fjerde verdenskvinnekonferanse i Beijing, der
medlemslandene vedtok en handlingsplan for likestilling. Målet var å øke kvinners deltakelse og adgang til å definere og uttrykke seg i og gjennom media.
Videre skulle man arbeide for å fremme en balansert, ikke-stereotyp fremstilling av kvinner i media.
I fjor markerte Nordicom dette med prosjektet ’Nordic Gender and Media
Forum’. Prosjektet så på hvor langt man var kommet her i Norden på de nesten
20 årene siden møtet i Beijing. I løpet av året ble det arrangert bransjespesifikke seminarer der forskere, praktikere og aktivister innen film, journalistikk,
reklame og spillbransjen møttes for å dele erfaringer og gode eksempler og
diskutere løsninger. Som kunnskapsgrunnlag samlet Nordicom relevant statistikk fra hele Norden. Prosjektet munnet ut i boken Making Change. Nordic
examples of Working Towards Gender Equality in the Media (red: Maria Edström & Ragnhild Mølster).
Med dette spesialnummeret av Nordicom-Information viderefører Nordicom
dette fokuset: I denne utgaven handler alle artiklene om kjønn og journalistiske
medier. Med artikler fra alle de nordiske landene, gis det et riss av hvordan det
står til med likestillingen i Nordens medier, spesielt i nyhetsmediene. I tillegg
presenterer vi flere prosjekt om kjønn og media enn ellers, og vi har tatt med
en oppdatert liste over nordiske doktoravhandlinger med tema kjønn og medier
fra boken Making Change.
Takk til forfatterne for deres bidrag.
Bergen, mai 2015
Ragnhild Mølster
Nummerredaktør
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