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Abstract

Er is sinds de jaren 1970 al heel wat  onderzoek verricht  naar de positie van de vrouw in de journalistiek. Het 
grootste deel van deze studies heeft  zich echter beperkt tot  de Westerse wereld. De opzet van deze studie was 
via diepte-interviews te onderzoeken of dezelfde tendensen voorkomen in Zuid-Azië, meerbepaald in Sri 
Lanka. Naarmate het onderzoek vorderde, is gebleken dat  gendergelijkheid in de media in Sri Lanka geen 
prioriteit is vanwege de repressieve mediaomgeving op het eiland. Om diezelfde reden was het  nagenoeg 
onmogelijk om diepte-interviews met  Sri Lankaanse journalisten af te nemen, en werd het kwalitatief 
onderzoek vervangen door een literatuurstudie.
De centrale vraag in deze literatuurstudie is of vrouwen op gelijke voet staan met mannen in de Sri 
Lankaanse mediawereld. Dit wordt getoetst  aan de hand van volgende vragen: zijn er evenveel vrouwen als 
mannen werkzaam in de Sri Lankaanse media? Vinden we ook voldoende vrouwen terug in 
besluitvormingsposities? Ondervinden vrouwen daar dezelfde moeilijkheden in hun job? Wat zijn de 
verschillen? En welke officiële stappen zijn al ondernomen om gendergelijkheid in de media te bevorderen?
Deze literatuurstudie biedt  eerst een algemeen overzicht van het bestaande onderzoek naar de positie van 
vrouwen in de media. Nadien wordt de Sri Lankaanse maatschappij geschetst, met  een focus op het  etnische 
conflict  dat daar de voorbije dertig jaar heeft gewoed, en op de positie van de vrouw in de samenleving. 
Nadien komen al deze bevindingen samen in de omschrijving van de rol van de vrouwelijke journalist.
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Inleiding

Sinds de jaren 1970 werd al heel wat onderzoek verricht naar de positie van de vrouwelijke journalist. Er 
werd onder andere onderzocht  wat de verhouding van mannen en vrouwen is in de newsroom, hoeveel 
vrouwen er in de hogere posities tewerkgesteld zijn en of vrouwen op een andere manier aan journalistiek 
doen dan mannen. Hebben ze een andere stijl? Vinden ze andere elementen belangrijk? Vinden ze dezelfde 
gebeurtenissen even nieuwswaardig?
De grootste zwakte van deze studies is volgens mij dat  ze zich veelal beperkt  hebben tot de Westerse media. 
Volgens onderzoekers zoals Romy Fröhlich (2007) is deze beperking nodig omdat in andere werelddelen 
andere politieke en economische systemen heersen die de mediamarkten en journalistieke tradities 
beïnvloeden. Om die reden zou het onderzoek naar Westerse media en dat  naar andere media niet 
vergelijkbaar zijn. Liesbet  van Zoonen (1998) is dan weer van mening dat  de voornaamste struikelblokken 
voor vrouwen in de journalistiek overal ter wereld dezelfde zijn: weinig toegang tot  besluitvormingsposities, 
complicaties door familiale verantwoordelijkheden, ongelijke kansen in de verdeling van opdrachten, 
enzovoort.

Naar de rol van vrouwen in Aziatische media in het algemeen, en naar Sri Lankaanse media in het bijzonder, 
is nog maar weinig onderzoek verricht. De opzet  van deze studie was dan ook te onderzoeken of in Sri Lanka 
dezelfde tendensen heersen als in de Westerse wereld. Hoe zit het  daar met de verhouding tussen mannen en 
vrouwen? Vinden we daar veel vrouwen in besluitvormingsposities? Ondervinden vrouwen daar dezelfde 
problemen in hun job als hier?
Een bijkomende belangrijke vraag, is naar de verschillen. Welke problemen die vrouwen en/of journalisten 
ondervinden zijn specifiek kenmerkend voor Sri Lanka? Heeft  de burgeroorlog een grote invloed uitgeoefend 
op de mediaomgeving?

Oorspronkelijk was het  de bedoeling dit hiaat in het globaal onderzoek naar gendergelijkheid op te vullen 
door diepte-interviews af te nemen met Sri Lankaanse journalisten. Dit bleek echter niet eenvoudig te zijn. 
Ten eerste is gender in de media geen prioriteit in Sri Lanka omwille van het repressieve regime. Veel hoger 
op de agenda staat persvrijheid en vrijheid van informatie. Daar wordt dan ook internationaal veel meer 
aandacht aan besteed, in het nadeel van gendergelijkheid. Ten tweede zijn journalisten in Sri Lanka zodanig 
bang om iets verkeerds te zeggen en daarvoor bestraft  te worden, dat  ze zich zo veel mogelijk onthouden van 
commentaar die de regering in een slecht  daglicht  kan stellen. Ik vermoed dat dit ook een van de redenen is 
waarom zo weinig journalistes mijn e-mails beantwoord hebben. Van de 18 personen en instanties die ik heb 
aangesproken, hebben er zeven gereageerd. Van die zeven, waren er slechts drie bereid om te helpen. Van die 
drie, heb ik uiteindelijk maar van één (Hana Ibrahim, een prominente journaliste) antwoorden op mijn vragen 
gekregen.
Daarom was ik helaas verplicht om mijn onderzoek om te vormen tot  louter literatuurstudie.  Dit  bracht met 
zich mee dat  ik enkel beroep kon doen op bestaande studies en documenten. Toch heeft alles wat ik 
gevonden heb bevestigd wat Hana Ibrahim in het  interview vertelde. Er stond niet  veel nieuwe informatie in 
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haar antwoorden, wat  mij goede hoop geeft over de volledigheid van mijn literatuurstudie. In de toekomst is 
het echter wel aangewezen dat  er verder onderzoek naar de vrouwelijke journalist in Sri Lanka verricht 
wordt. Maar daarvoor zal eerst  de algemene mediaomgeving liberaler moeten worden, zodat het belang van 
gendergelijkheid op de voorgrond kan treden.

Deze literatuurstudie is opgedeeld in twee delen. In het  eerste deel wordt  ingegaan op de positie van de 
vrouw in de media, zoals dit reeds bestudeerd werd in vele studies. Dit  deel focust  dan ook hoofdzakelijk op 
de Westerse media. 
In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de situatie in Sri Lanka. Om de lage prioriteit van 
gendergelijkheid in de media te begrijpen, is het belangrijk te weten hoe het algemene mediaklimaat  er is. 
Daarom heb ik een hoofdstuk gewijd aan de precaire mediasituatie op de eilandstaat. Om deze situatie beter 
te kunnen begrijpen, is het  dan weer belangrijk te weten wat  er zich de afgelopen dertig jaar in Sri Lanka 
heeft  afgespeeld. Om die reden begin ik deel twee met  een korte geschiedenis van het etnische conflict  dat 
van 1983 tot 2009 tussen de twee voornaamste Sri Lankaanse bevolkingsgroepen, Singalezen en Tamils, 
heeft  gewoed. Dit  was ook het onderwerp van mijn bachelorproef die ik in 2009 schreef met het oog op het 
behalen van de graad van Bachelor in de Oosterse Talen en Culturen. Het deel over Sri Lanka wordt  
afgesloten met de bevindingen van het onderzoek naar de positie van de vrouw in de media op het eiland.

8



DEEL I: VROUWEN IN NIEUWSMEDIA

Inleiding

Het feit dat de prestigieuze krant  The New York Times (NYT) vanaf 6 september 2011 een vrouw aan het 
roer krijgt, is goed nieuws voor de gendergelijkheid. Maar het feit dat deze benoeming wereldnieuws is, 
verraadt dat er nog steeds grote genderongelijkheid heerst. Immers, indien man en vrouw echt  op gelijke voet 
zouden staan in onze maatschappij, zou niemand omkijken naar Jill Abramson, toekomstig opvolgster van 
Bill Keller van de NYT. Vrouwen aan de top zitten nog steeds in een generatie van “eerstes” (Hemlinger, 
2001, p. 43). Door de opkomst van de feministische beweging in de jaren 70 en 80 hebben vele vrouwen die 
zich toen in het arbeidscircuit stortten nu pas de ervaring om aan de top van een organisatie of bedrijf te 
staan. 
Maar dat  is niet het  enige struikelblok. Omdat  vrouwen in de meeste gevallen nog steeds belast  worden met 
de zorg voor het  gezin, kiezen ze zelf vaak voor een minder veeleisende job, zodat ze hun 
verantwoordelijkheden thuis en op het werk kunnen blijven combineren. Vrouwen worden op die manier 
artificieel onderverdeeld in twee categorieën: ‘carrièregericht’ of ‘gezinsgericht’. Dames die het  ver willen 
schoppen op de arbeidsmarkt, moeten maar ongehuwd en kinderloos blijven, of zelf een manier zoeken om 
het allemaal te combineren. Er wordt nauwelijks naar oplossingen gezocht  om deze vrouwen hierbij te 
helpen, zoals flexibele werkuren of kindvriendelijke werkplaatsen. Hierin komt traag maar zeker 
verandering, maar we hebben nog een lange weg af te leggen naar échte gelijkheid tussen man en vrouw.

Volgens Romy Fröhlich (2007) is de vertegenwoordiging van alle sociale groepen aan de top van de 
maatschappij een belangrijk criterium om het  democratische karakter van de media te bepalen. Een tekort 
aan vrouwen in besluitvormingsposities is voor haar dan ook een bewijs dat  de democratie in de media 
wereldwijd op zijn minst problematisch te noemen valt.

In dit  deel zullen we eerst  de term ‘gender’ onder de loep nemen. Vervolgens zullen we ingaan op bepalingen 
rond gendergelijkheid (conventies, congressen, reguleringen, en zo meer). Nadien zullen wij ons specifiek 
focussen op de positie van vrouwen in de nieuwsmedia. Wat is precies het  belang van media? Hoe worden 
vrouwen gerepresenteerd in de nieuwsverhalen? Hoe zit het met  vrouwen op de redactie? Wat  zijn de 
specifieke obstakels voor hen? Ten slotte zullen deze theorieën geïllustreerd worden aan de hand van enkele 
studies die over de afgelopen tien jaar plaatsvonden, om af te sluiten met een model voor media-activisme.
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1. Wat is gender?

1.1. Definities

 Het  is belangrijk een onderscheid te maken tussen ‘geslacht’ en ‘gender’. Geslacht wijst  op de 
biologische verschillen tussen man en vrouw, gender op de socioculturele. Aliza Lavie definieert geslacht en 
gender als volgt:

“The definition of the term sex is anchored in the biological distinction between male 
and female, originating in their chromosomal differences. In contrast, gender 

expresses the sociocultural meaning ascribed to the biological categories of male and 
female. The definitions of male and female, in terms of gender, are products of the 

social environment.” 
(De Bruin & Ross, 2004, p. 119, nadruk toegevoegd)

Volgens de World Association for Christian Communication (WACC) is gender de manier waarop de 
maatschappij eigenschappen en sociale rollen toekent aan vrouwen en mannen. De rollen, functies en 
karakteristieken van mannen hebben een grotere waarde in de maatschappij dan die van vrouwen, wat 
ongelijke machtsrelaties creëert die discriminatie van vrouwen in de publieke en private sfeer in de hand 
werken (WACC, 2005, p. 12).

Volgens Patricia Made (2000) is de correcte definitie van gender “those differences between men and women 
which are socially constructed, can change over time, and vary within and between cultures” (Made, 2000, 
p. 29). Zij legt dus ook nadruk op het dynamische en non-universele karakter van gender en genderrollen. 
Made wijst erop dat vele mediawerkers zelf niet  exact  weten wat ‘gender’ is. Velen beschouwen het 
onterecht  als de strijd van vrouwen voor gelijke rechten, of zelfs als een aanval die vrouwen plegen op hun 
mannelijke tegenpolen. Als journalisten termen zoals gender verkeerd hanteren omdat ze die zelf niet  goed 
begrijpen, zal ook het publiek een verstoord beeld krijgen van waar het  over gaat. Op die manier gaat de 
essentie van de strijd om gendergelijkheid verloren in tendentieuze berichtgeving die gelinkt wordt  aan 
feminisme, een ander begrip dat vaak vijandig wordt benaderd (Made, 2001). 

Genderrollen  (bv. vrouwen zorgen voor de kinderen, mannen gaan uit werken, vrouwen mogen emotioneel 
zijn maar mannen niet) zijn niet aangeboren maar worden aangeleerd door de maatschappij. Er is dan ook 
geen sprake van twee polen, ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’, maar van een spectrum met  aan beide uiteinden 
‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’, en een hele waaier aan genderidentiteiten daartussenin. 

De belangrijkste vraag in de context  van deze verhandeling, is één waar nog steeds onduidelijkheid over 
bestaat: wanneer kan men spreken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen? 
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UNESCO definieert gendergelijkheid als volgt: 

“Gender equality between women and men exists when both genders are able to share 
equally in the distribution of power and knowledge and have equal opportunities, 

rights and obligations” 
(UNESCO, 2008, p. 1)

Het  gaat dus niet om het uitwissen van alle verschillen tussen de twee geslachten, maar om het verlenen van 
gelijke rechten en gelijke kansen aan mannen en vrouwen. Kortom, om gelijkwaardigheid. Discriminatie op 
basis van gender wordt dan ook beschouwd als een inbreuk op de mensenrechten.
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2. Regulering, conferenties en actieplannen rond gendergelijkheid

2.1. Artikel 19 van de Universal Declaration of Human Rights, 1948

 De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) werd aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 1 december 1948. Deze verklaring is, in tegenstelling 
tot  VN-verdragen, juridisch niet  bindend. Dit  neemt  niet  weg dat de staten die de verklaring 
ondertekenden geacht worden zich te houden aan de daarin bepaalde restricties.
Artikel 19 van de UVRM bepaalt dat  het  recht  op communicatie een mensenrecht is, dat niemand mag 
ontnomen worden:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes 
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 

information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Hoewel er niet  specifiek over genderdiscriminatie gesproken wordt, is de gelijkheid van man en vrouw 
geïmpliceerd in de bepaling “everyone”. Dit  artikel kreeg voor het eerst  een genderdimensie op de World 
Conference on Women in Mexico City, 1975 (cf. infra). Daar werd de macht van de massamedia erkend 
in het vormen van populaire opvattingen over de rol van de vrouw in de samenleving, en werd voor het 
eerst  gevraagd om de implementatie van maatregelen die de toegang van vrouwen tot de media zouden 
versterken. De relatie tussen vrouwen en media kwam echter pas voor het eerst  expliciet aan bod op de 
World Conference on Women in Peking, 1995 (cf. infra).

2.2. Equal Remuneration Convention, ILO, 1951

 In 1951 introduceerde de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization, 
ILO) de “Equal Remuneration Convention”. Deze werd geratificeerd door 147 van de 174 lidstaten van 
de ILO. Deze 147 staten waren verplicht  een wet  te ontwerpen die de bepalingen van de conventie in een 
juridisch kader plaatst. In de conventie voor gelijke salariëring staat  bepaald dat  mannen en vrouwen 
gelijk betaald moeten worden voor werk van gelijke waarde, zonder discriminatie op basis van sekse. Er 
mag wel een verschil bestaan tussen salarissen op basis van geografische, economische of andere 
verschillen.
Maar bij het omzetten van theorie in praktijk kan er veel mislopen. Vaak wordt er nog gediscrimineerd op 
basis van geslacht maar omzeilt men de wet door andere waarden toe te kennen aan het werk dat wordt 
verricht door mannen en vrouwen (IFJ, 2001, p.7-11).
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2.3. Eerste World Conference on Women, Mexico, 1975

 Het  jaar 1975 ging de geschiedenis in als het Internationale Jaar van de Vrouw. In die context vond 
ook de eerste wereldconferentie over vrouwen plaats in Mexico City, van 19 juni tot  2 juli 1975. Deze 
conferentie kondigde een nieuw tijdperk aan in de strijd voor de meer vrouwenrechten en in het openen 
van een dialoog rond gendergelijkheid. Het betekende een verandering in hoe vrouwen werden 
gepercipieerd in de samenleving: niet langer als passief en hulpbehoevend, maar wel als gelijkwaardig.
De conferentie stelde drie doelen voorop. Ten eerste volledige gendergelijkheid en eliminatie van 
genderdiscriminatie; ten tweede integratie en volledige participatie van vrouwen in ontwikkelings-
projecten; en ten derde de bijdrage van vrouwen in het versterken van wereldvrede verhogen.
De conferentie riep de verschillende landen op om nationale strategieën en doelstellingen te ontwikkelen, 
die de gelijke participatie van vrouwen in de maatschappij zouden promoten. Tot  dit doel strekt  ook het 
World Plan of Action dat werd voorgesteld. In deze eerste versie werden enkele minimumvereisten 
vastgelegd, die tegen 1980 moesten bereikt zijn. Het hoofddoel van dit  actieplan was om permanente 
verbetering in het  welzijn van het  individu en van de maatschappij te bewerkstelligen, en om het leven 
voor iedereen beter te maken. Ontwikkeling werd dan ook niet  enkel gezien als een doel, maar eveneens 
als een middel om gendergelijkheid en vredehandhaving verder te zetten. Vrouwen moesten daarom 
evenveel kansen krijgen als mannen om hun land te vertegenwoordigen op bijeenkomsten en conferenties 
rond de bekrachtiging en bescherming van mensenrechten en gelijkheid (Choike, n.d.).

2.4. Vierde World Conference on Women, Peking, 1995

 Na de conferentie in Mexico volgden er nog bijeenkomsten in Kopenhagen (1980) en Nairobi 
(1985). Hoewel deze ook van groot belang waren, is de vierde conferentie die plaatsvond in Peking (4 tot 
15 september 1995) in de huidige context noemenswaardiger. De bevindingen van deze conferentie 
werden gebundeld in The Beijing Platform for Action, dat  nog steeds geldt  als voorname referentie in 
regelgeving en onderzoek rond gendergelijkheid, bijvoorbeeld de Global Media Monitoring Project 
(GMMP, cf. infra). 
De centrale boodschap van het Platform for Action is dat genderongelijkheid en -discriminatie in de 
publieke én private sfeer globale en universele fenomenen zijn, die in stand worden gehouden door 
diepgewortelde attitudes en tradities in alle uithoeken van de wereld. Op de conferentie werd een 
belangrijk voornemen genomen door de deelnemende landen om zich verder in te zetten voor het 
goedkeuren van internationale normen en standaarden van gendergelijkheid. Bovendien werd een plan 
gemaakt om gender mainstreaming in beleidslijnen te promoten (VN, n.d., Beijing declaration and 
platform for action). Met  de term ‘gender mainstreaming’ wordt  gedoeld op de integratie van de 
concepten gender, gelijkheid en vrouwenrechten in alle redactionele inhoud, beleidslijnen, wetten en zo 
meer. Op die manier wordt  verzekerd dat  deze gewichtige kwesties niet  van de agenda verdwijnen. 
(Made, 2000, p. 31).

13



Het Beijing Platform for Action focust zich op twaalf “critical areas of concern”. Om deze te bepalen  
werd er gekeken naar de vooruitgang die geboekt  was sinds de conferentie in Nairobi (1985). De 
prioritaire zorggebieden zijn:

- vrouwen en armoede
- opleiding en training van vrouwen
- vrouwen en gezondheid
- geweld tegen vrouwen
- vrouwen en gewapend conflict
- vrouwen en de economie
- vrouwen in macht en besluitvorming
- institutionele mechanismen ter bevordering van vrouwen
- mensenrechten van vrouwen
- vrouwen en de media
- vrouwen en het milieu
- het meisje (the girl-child)

In het  Beijing Platform for Action wordt dus voor het  eerst de nadruk gevestigd op vrouwen en media in 
sectie J, “Women and the media”. Paragrafen 234 t.e.m. 245 focussen op de positie van vrouwen in de 
mediaorganisaties en de manier waarop vrouwen afgebeeld worden in de media. Ze handelen onder 
andere over het aantal vrouwen op het besluitnemende niveau, negatieve en degraderende beelden van 
vrouwen in mediaproducten, het  ontwikkelen van mechanismen en regels die diversiteit en gelijkheid 
promoten, gendergevoelige trainingen voor mediaprofessionals, deontologische codes voor 
zelfregulering, enzovoort (VN, 1995). Voor de volledige tekst, zie Appendix A.

2.5. Priority Gender Equality Action Plan 2008-2013 (UNESCO)

“The gender divide is one of the most significant inequalities within the digital divide, 
and it cuts across all social and income groups.” 

(UNESCO, 2008)

 De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) zet  zich al 
decennia lang in voor de empowerment van vrouwen en voor gendergelijkheid. Het  Priority Gender 
Equality Action Plan (GEAP) voor de periode 2008-2013 fungeert  als handleiding voor het  in praktijk 
brengen van gendergelijkheid, de tweede prioriteit  van de UNESCO Medium-Term Strategy 2008-2013.1 
De eerste hoofddoelstelling van de GEAP is het bevestigen van de duale strategie van gender 
mainstreaming en genderspecifieke programma’s. Ten tweede is ook het  bepalen van strategische acties 
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en hun verwachte resultaten een hoofddoelstelling. Een derde doel is het  vastleggen van de voornaamste 
elementen in de programma’s ter ondersteuning van gendergelijkheid, namelijk uitvoering, monitoring en 
verslaggeving. De laatste bedoeling was het beschrijven van institutionele mechanismen voor 
gendergelijkheid in de UNESCO. Deze doelstellingen gelden op de vijf terreinen waar UNESCO zich 
mee bezighoudt; namelijk onderwijs, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, cultuur, en 
communicatie en informatie (UNESCO, 2008).
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3. Vrouwen in nieuwsmedia

“Fair gender portrayal is a professional and ethical aspiration, similar to respect 
for accuracy, fairness and honesty.”

Aidan White, secretaris-generaal van de IFJ (IFJ, 2009, p. v)

3.1. Belang van de media

 Van de media wordt gezegd dat ze de maatschappij een spiegel voorhouden. De manier waarop 
vrouwen afgebeeld worden in de nieuwsmedia zendt  een belangrijke boodschap naar het publiek over de 
plaats, rol en het leven van de vrouw. Vrouwen worden vooral afgebeeld als moeders of slachtoffers 
(Byerly & Ross, 2006, p. 40), zelden als besluitvormers of actoren van verandering. Zo meldt  het  Global 
Media Monitoring Project (GMMP)2 in 2010 dat vrouwen 5 keer zo vaak worden beschreven aan de hand 
van hun gezinsstatus (echtgenote, moeder,...) als mannen. Dit gebeurt bij 19% van de vrouwen, tegenover 
4% van de mannen (WACC, 2010, p. 8). Als er al gesproken wordt  over vrouwelijke politici, ceo’s of 
andere machtige dames, dan wordt  vaak uitvoerig gefocust  op uiterlijk voorkomen en familieleven, wat 
bij mannen niet het geval is (Byerly & Ross, 2006, p. 44). 
Er worden ook maar weinig vrouwen als bron ingeschakeld. Op die manier reflecteren kranten de rol van 
de vrouw in de maatschappij onvoldoende. Indien vrouwen als bron worden gebruikt, is het meestal om 
de publieke opinie een stem te geven. Er worden zelden vrouwen als expert aan het woord gelaten. 
Volgens de laatste GMMP-studie zijn slechts 19% van de aangesproken experts vrouwen, tegenover een 
kleine 50% van de populaire opinies. Onderstaande figuren geven het bovenstaande duidelijk weer.

Figuur 1: Aanwezigheid van vrouwen in het nieuws, 1995-2010:

Male Female

Popular Opinion

Personal Experience

Eyewitness

Subject

Expert or Commentator

Spokesperson

100%

bron: WACC, 2010, p. 14
Figuur 2: Beroep of hoedanigheid van mensen die in het nieuws voorkomen, 1995-2010:
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2 Het GMMP is een globale longitudinale studie die sinds 1995 om de 5 jaar wordt uitgevoerd in opdracht van de 
Women’s Programme van de World Association of Christian Communication (cf. inra).



presents a world in which men outnumber 

categories, with the highest disparity being 

and government (83%). In reality, women’s 

than depicted. The news presents a skewed 

bron: WACC, 2010, p. 15

Maar omgekeerd geldt  de spiegelmetafoor evenzeer: de maatschappij gaat  zich spiegelen aan wat ze in de 
media ziet. In dat opzicht verkeren de media in een machtspositie om veranderingen in de samenleving 
teweeg te brengen. Men kan stellen dat  machtige vrouwen in hoge posities meer sociaal aanvaard zullen 
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worden naarmate er bijvoorbeeld meer machtige vrouwen op televisie verschijnen. Dit  is een mechanisme 
dat aan het einde van de 20ste eeuw in gang gezet is en nu volop woedt. 

De media worden wel vaker ‘de waakhond van de maatschappij’ genoemd. Het is de taak van de media 
om te informeren, te onderrichten en te entertainen. Ze vormen de publieke opinie, bepalen voor een deel 
wat  belangrijk is in het publieke debat, versterken of betwisten stereotypen en normen, en fungeren als 
katalysatoren voor verandering (WACC, 2005, p. 8). 
De media hebben de macht om een stem te geven aan zij die onzichtbaar zijn in de samenleving. Dit doen 
ze door informatie te vergaren en te verwerken volgens de principes van nauwkeurigheid, eerlijkheid en 
evenwichtigheid (WACC, 2005, p. 9). Journalisten zijn dan ook onderworpen aan verschillende ethische 
codes en bepalingen, die duidelijkmaken dat neutraliteit  troef is en discriminatie onaanvaardbaar. Zo staat 
in paragraaf 7 van de IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists: 

“The journalist shall be aware of the danger of discrimination being furthered by the 
media, and shall do the utmost to avoid facilitating such discrimination based on, among 
other things, race, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, 

and national or social origins.”

3.2. Vrouwen in nieuwsmedia: obstakels

 Vrouwen die zelf aan het  werk gaan in de communicatiesector ondervinden verscheidene 
moeilijkheden. Verschillende studies (Ross, 2001; De Bruin & Ross, 2004; WACC, 2005; Hemlinger, 
2001, 2002 & 2003 e.a.) hebben hier al over gerapporteerd. Bij deze onderzoeken komen vaak dezelfde 
hindernissen terug, zoals het tekort  aan vrouwen in hoge posities en de hoge werkdruk. Toch leggen ze 
elk ook nog andere struikelblokken aan de dag. Romy Fröhlich (2007, p. 163) stelt  dat het grootste 
struikelblok voor vrouwen het feit is dat  ze zich steeds moeten bewijzen tegenover collega’s en bazen. 
Wat dit nog lastiger maakt, aldus Fröhlich, is dat mannen niet het gevoel hebben dat dit zo is.
Volgens het  IFJ-rapport  Equality and quality: setting standards for women in journalism  uit 2001 (p. 17) 
is de lijst van obstakels lang en gelijk over de verschillende regio’s, van Europa tot Afrika. Hier worden 
deze struikelblokken onderverdeeld in drie categorieën: stereotypen (verwachtingen van onderdanigheid, 
negatieve attitudes naar vrouwelijke journalisten toe), werkomstandigheden (ongelijke salariëring, gebrek 
aan toegang tot verdere opleidingen, gebrek aan eerlijke promotieprocedures, glazen plafond, seksuele 
intimidatie,...) en sociale en persoonlijke obstakels (tegenstrijdige eisen van gezin en carrière, weinig 
ondersteunende maatregelen zoals kinderopvang op het werk). Hieronder vindt  u een overzicht van 
obstakels waar vrouwen in de mediawereld mee te maken krijgen.
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Glazen plafond
 Er zijn relatief weinig vrouwen in besluitvormingsposities en andere hooggeplaatste jobs. Hoewel 
 vrouwen de laatste jaren in grote getale de nieuwssector betreden, stromen er maar weinigen door 
 naar seniorposities (zie figuur 3). Naar dit fenomeen wordt verwezen met de term ‘glass ceiling’, het 
 glazen plafond. Volgens een studie van Bettina Peters van de IFJ (2001) vertegenwoordigen vrouwen 
 meer dan een derde van journalisten over heel de wereld, maar slechts 0,6 procent van redacteurs, 
 afdelingshoofden of media-eigenaars. Als de vrouwen niet  vertegenwoordigd worden in de 
 eigendomsstructuren, is het ook minder vanzelfsprekend dat ze in het management van de 
 organisatie of in de inhoud van de krant  vertegenwoordigd zullen worden (Byerly & Ross, 2006, p. 
 77). 

Figuur 3: Vrouwen in de journalistiek

 4

 
1) Women in Journalism: The Statistics 

 
The number of women journalists is on the rise in most countries surveyed. But the percentage of women in 
journalism ranges from around 50% in countries, such as, Finland, Thailand or Mexico to as low as around 
6% in Sri Lanka or Togo. The average percentage of women journalists is 38%. The IFJ survey ten years 
ago found an average of 27% women journalists.3 All unions that replied to both surveys showed an 
increase in the number of women in the profession. 
 
But the number of women in decision-making positions in the media is still shockingly low. Even though 
women represent more than a third of working journalists around the world, the percentage of women 
editors, heads of departments or media owners is only 0,6%. 
 
Not all unions surveyed had data on this question but of those who replied the highest number of women in 
decision-making positions (10% to 20%) are to be found in Cyprus, Costa Rica, Mexico and Sweden.  
 
The following chart shows the percentage of women in the profession and in decision-making positions in 
the four regions of the world. 
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2) Where Do They Work? 

 
In most countries the highest number of women journalists work in newspapers reflecting a general 
situation that the number of journalists working for newspapers is still higher than for any other media. 
There are exceptions to this rule: For instance, in the United States more women work in magazines (37%) 
than in any other media, only 10% work in newspapers. In Morocco, almost 45% of the female journalists 
work in broadcasting, closely followed by the newspapers (38%).  
 

                                                 
3 IFJ Survey Women in the News, prepared by Kate Holman, Brussels 1991 

bron: Peters, 2001, p. 4

 Mary Arnold Hemlinger brengt andere cijfers. Zij onderzocht de situatie bij 137 Amerikaanse 
 kranten en kwam tot  de conclusie dat slechts 8% van voorzitters, uitgevers en ceo’s vrouwen waren 
 in 2000 (Hemlinger, 2001, p. 47). Dit  aantal steeg wel tot  18% in 2003. Ze ontdekte in haar studie 
 ook dat er vijf factoren zijn die vrouwen ervan weerhouden het glazen plafond te doorbreken: 
 uitsluiting van informele netwerken, stereotypering en vooroordelen, tekort  aan ervaring in 
 management en in de job, ongastvrije bedrijfscultuur, en ten slotte het  feit dat  vrouwen nog niet lang 
 genoeg in de pijplijn zitten. “It takes 20 years to grow a publisher. Women have been in the pipeline 
 for only 15 to 20 years”, zeiden de (mannelijke) ceo’s in het  onderzoek van Hemlinger en Linton uit 
 2002. (Hemlinger & Linton, 2002, p. 21).

 Het  is belangrijk dat vrouwen toegevoegd worden aan de topmanagementteams. Ze vormen 
 immers in de eerste plaats een groot deel van de beschikbare talenten op de arbeidsmarkt en bieden 
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 een unieke kijk op de zaken. Bovendien vormen ze ook een groot  deel van de lezers en het 
 advertentiepubliek (Hemlinger, 2001, p. 59).

Hoge werkdruk
 Voor vrouwen die in de nieuwsmedia werken, zijn de lange en flexibele werkuren (veel avond- en 
 weekendwerk) dikwijls een probleem. De uitdaging om de werkuren te combineren met  het 
 gezinsleven, wordt  door de meeste vrouwen ervaren als een obstakel. Dit  is een verklaring voor het 
 kleine aantal vrouwen in de hogere posities: na enkele jaren, als ze een gezin willen stichten, gaan ze 
 op zoek naar een minder belastende job  (De Bruin & Ross, 2004, p. 69). Vrouwen worden dan ook 
 vaak beschouwd als onbetrouwbare werkkrachten. Het  is volgens sommigen verloren moeite om hen 
 op te leiden, omdat ze na enkele jaren alweer uit het beroepsleven stappen om kinderen te krijgen. 
 Nochtans proberen vele vrouwen toch manieren te vinden om hun job met hun gezinsleven te 
 combineren. Zo sprak Louise North voor haar studie van 2009 (cf. infra) met Sally, een vrouw die 
 akkoord ging om wekelijks 38 uur aan werk in 25 uur af te ronden en slechts voor die 25 uur betaald 
 te worden. Sally houdt  er een neoliberale visie op na en is zelfs dankbaar dat  ze deze kans kreeg 
 (North, 2009a). De gangbare visie dat vrouwen onbetrouwbare werknemers zijn is dus 
 ongenuanceerd en vaak onterecht.

Discriminatie en pesterijen
 Vrouwen die aan het werk zijn in de media hebben, net  als vrouwen in andere disciplines, regelmatig 
 te kampen met discriminatie en pesterijen. Sommigen worden verbaal of zelfs seksueel 
 geïntimideerd door hun mannelijke collega’s (Byerly & Ross, 2006 p. 80). Ze zijn bijvoorbeeld het 
 slachtoffer van commentaren op hun uiterlijk en worden geconfronteerd met ongewenste intimiteiten   
 die variëren van ‘vriendelijke’ seksuele uitnodigingen tot opdringerige avances (van Zoonen, 1998b, 
 p. 37). 
 Maar volgens de Sri Lankaanse journaliste Hana Ibrahim (eigen interview, 25 mei 2011) zijn niet 
 enkel mannen het probleem. Jaloerse vrouwelijke collega’s zijn vaak nog erger en verspreiden  soms 
 gemene roddels. Zo wordt bijvoorbeeld vaak aangenomen dat vrouwen in hoge posities daar niet 
 geraakt zijn door talent of verdienste, maar door vriendjespolitiek en seksuele gunsten.

De “man as norm and woman as other”-structuur
 De cultuur in de communicatiesector doet  zich voor als een “neutraal professioneel journalistiek 
 ethos”, maar is eigenlijk geënt op een structuur waar de man de norm is en de vrouw de ‘andere’ (De 
 Bruin & Ross, 2004, p. 147). Sommige vrouwen gaan hier niet  mee akkoord, en zeggen dat  ze zich 
 geaccepteerd voelen als ‘one of the  boys’. Dit  verraadt natuurlijk dat ze zich aangepast hebben 
 aan de mannelijke normen en verwachtingen (van Zoonen, 1998b, p. 33). Ze proberen ‘mee te 
 spelen’ met  de mannen, “beat the boys at their own game”. Dit is de eerste van een aantal tactieken 
 die vrouwen kunnen hanteren om om te gaan met  de “man as norm and women as other”-structuur, 
 en wordt ook wel de ‘incorporatiestrategie’ genoemd (De Bruin & Ross, 2004). Hiernaar verwees 
 Phillips (1991, vermeld in Ross, 2001, p. 534; De Bruin & Ross, 2004, p. 146) met de term 
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 domesticated feminism. Dit is het  streven naar gelijkwaardgheid binnen de bestaande patriarchale 
 structuren, in plaats van de structuren zelf aan te pakken. 
 Een tweede mogelijkheid is de feministische strategie: alternatieve manieren ontwikkelen om aan 
 journalistiek te doen (bijvoorbeeld een vrouwenmagazine of een nieuwsagentschap voor vrouwelijke 
 ‘features’ oprichten), en zo een eigen structuur creëren.
 Ten derde kunnen vrouwen er ook voor kiezen zich neer te leggen bij de gangbare dynamiek en te 
 doen wat van hen verwacht  wordt als “vrouwelijke journalist”. De Bruin en Ross linken deze tactiek 
 aan de term ‘marionet’ van Liesbet van Zoonen (1998a). Zij breiden de oorspronkelijke betekenis 
 van de term, namelijk de onbetrouwbaarheid van journalisten als marionetten van de machtshebbers, 
 uit  tot wanneer die ook de vrouwen die niet voor zichzelf opkomen impliceert  (De Bruin & Ross, 
 2004, p. 199). 
 Een laatste optie is dat  vrouwen niet  langer de strijd willen aangaan met de traditionele structuren op 
 de werkvloer, en zich terugtrekken uit het  bedrijfsleven (de ‘retreat’-strategie, Ross, 2001, p. 535; De 
 Bruin & Ross, 2004, p. 148). Deze vrouwen gaan ofwel freelance aan het  werk, of sterker nog, 
 verlaten de journalistiek volledig en zoeken werk in een andere branche.

Hard & soft news
 Gaye Tuchman maakte in 1973 een onderscheid tussen hard news en soft news. Dit  deed hij in het 
 kader van een classificatie van nieuws in 5 categorieën: hard news, soft news, spot news, developing 
 news en continuing news. Hard news bestaat  uit ‘feitelijke voorstellingen van gebeurtenissen die 
 als nieuwswaardig worden beschouwd”, soft news wordt  meer geassocieerd met de 
 humaninterestverhalen. Kort samengevat omvat  hard news ‘belangrijke zaken’ en soft  news 
 ‘interessante zaken’. Dit  is een moeilijk te hanteren onderscheid vanwege da vele overlappingen, 
 belangrijke zaken zijn immers vaak ook interessant en omgekeerd. (Tuchman, 1973, p. 113-114).
 Het  voornaamste onderscheid tussen hard en soft  news, ligt volgens Tuchman in de urgentie. Hard 
 nieuws is erg tijdsgebonden - snelheid van berichtgeving is daar zeer belangrijk. Als journalisten niet 
 vlug te werk gaan, wordt het  ‘harde’ nieuwsfeit al achterhaald nog voor het  in de krant komt. Zacht 
 nieuws daarentegen moet niet vòòr een bepaalde tijd gepubliceerd worden. Bovendien zijn harde 
 nieuwsfeiten vaak ongepland, unscheduled (natuurrampen, ongelukken,...) of op voorhand gepland, 
 scheduled (een raketlancering, een optocht,...). Zachte nieuwsfeiten daarentegen zijn meestal 
 niet- gepland op de redactie, nonscheduled. De journalist bepaalt  zelf wat  hij opneemt  in zijn 
 pagina’s en wanneer. Af en toe komt het ook voor dat  een hard nieuwsfeit  niet-gepland is, zoals 
 bijvoorbeeld een onderzoeksjournalistiek artikel. Zacht nieuws kan ook vooraf gepland zijn, zoals 
 bijvoorbeeld een speciale artikelenreeks naar aanleiding van Valentijn (Tuchman, 1973, p. 117-118).

 Het  probleem met ‘hard news’ en ‘soft news’ is dat hierdoor vaak genderongelijkheid ontstaat. Hard 
 news wordt namelijk geassocieerd met mannelijke waarden en de harde nieuwsfeiten worden dan 
 ook vaak aan mannelijke journalisten toevertrouwd. Hetzelfde geldt  voor soft  news: dit wordt 
 bestempeld  als een vrouwelijk interesseveld, en vrouwelijke journalisten krijgen dan ook vaak de 
 zachte nieuwsfeiten toebedeeld. Deze verhalen worden niet beschouwd als nieuwswaardig. Ze 
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 worden vaak apart  gegroepeerd in de vrouwenpagina’s, in plaats van deel uit  te maken van de 
 algemene pagina’s, waar het nieuws staat dat iedereen aanbelangt.
 Het idee dat vrouwen goed zijn in soft  issues zoals mode, lifestyle, gastronomie, onderwijs of 
 gezondheid, is op een manier een self-fulfilling prophecy. Als meer vrouwen dan mannen zulke 
 onderwerpen toegewezen krijgen, zullen anderen en zijzelf vaker denken dat  deze topics hun 
 interesse wegdragen: het klassieke “kip of ei”-dilemma (De Bruin & Ross, 2004, p. 152).
 Made (2000, p. 32) wijst er overigens op dat  het onderscheid tussen hard en zacht  nieuws vals is, en 
 dat dit  valse onderscheid vrouwen gemarginaliseerd heeft, weggehouden heeft van de ‘belangrijke’ 
 zaken. De associatie van zacht nieuws met vrouwelijke interesses is volgens haar bovendien al even 
 onterecht als het onderscheid tussen de beide nieuwsvormen zelf.

Afbeelding in de media
 Vrouwen worden vaak onnauwkeurig en oneerlijk afgebeeld door stereotiepe beelden van de vrouw 
 te schetsen, te weinig vrouwelijk bronnen, experten of woordvoersters aan bod te laten komen, te 
 weinig onderwerpen aan te snijden die vrouwen interesseren, en vrouwen en hun interesses te 
 banaliseren en te bagatelliseren (Peters, 2001, p. 19; van Zoonen, 1998b). Een vrouwelijke stem 
 wordt  nauwelijks gehoord in de nieuwsmedia. Als er experts of woordvoerders aan het  woord 
 gelaten worden, zijn het in 80% van de gevallen mannen. Op die manier worden vrouwen bijna 
 onzichtbaar gemaakt. Als vrouwen wel aan bod komen in het  nieuws, is het  vaak op een stereotiepe 
 manier: als huisvrouwen, slachtoffers, of seksobjecten.
 Bovendien zijn er groepen van vrouwen die nog minder aan bod komen in het nieuws: oudere 
 vrouwen, vrouwen uit  etnische en religieuze minderheidsgroepen, vrouwen uit de arbeidersklasse en 
 lesbische of biseksuele vrouwen.

 Het  is belangrijk dat  er in de berichtgeving zo weinig mogelijk verwijzingen zitten naar de 
 vermeende inferioriteit van vrouwen. Mannen en vrouwen moeten aan dezelfde standaarden 
 onderworpen worden. Dit  wil zeggen dat de familiale band, de leeftijd of het uiterlijk van een vrouw 
 niet wordt vermeld indien dit niet  relevant  is voor het artikel - net zoals dat  bij mannen het geval is. 
 Alle gegevens moeten op een neutrale, uitgebalanceerde manier weergegeven worden. Deze manier 
 van berichtgeven waarbij gender een zo min mogelijke rol speelt, heet  gender-sensitive reporting 
 (Lloyd & Howard, 2005).
 Daarbij is het  ook belangrijk dat er een genderneutrale taal gehanteerd wordt. Men zou niet  zomaar 
 van mannelijkheid mogen uitgaan als men spreekt over een groep mensen waar ook vrouwen in 
 aanwezig zijn, en zo meer. In de UNESCO-handleiding Gender, Conflict & Journalism  uit  2005 (p. 
 62) stond een fijn citaat in dit verband:

“Blessed are the plural pronouns: for theirs is a kingdom beyond gender. The singular 
nouns, in the first and second persons, are also blessed: for they are free of the sexist and 
grammatical heresy ‘the masculine includes the feminine’. But the singular pronouns in 
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the third person, alas! have to dwell in the house of alternatives if they should escape the 
wrath of the feminists.” 

3.3. Femininisering van nieuwsmedia

 Door de evolutie naar de informatiemaatschappij midden de jaren 1980 zijn er in de 
communicatiesector veel nieuwe jobs bijgekomen. Dit creëerde kansen voor vrouwen om aan het  werk te 
gaan in een traditioneel mannelijke sector, zoals journalistiek, public relations of reclame.3  Naar deze 
trend wordt  verwezen met de term “feminization of communications”, waarmee zowel gedoeld wordt op 
de toename van het aantal vrouwen in de communicatiesector, als op de veranderde media-inhoud (meer 
soft nieuws: human interest, entertainment, sensatie, enzovoort) en de gewijzigde stijl (persoonlijker, 
intiemer). 
Door de intrede van vrouwen in de journalistiek is de status van de job ook gedaald. Dit noemt Creedon 
(1993) de “velvet ghetto thesis”: naarmate meer vrouwen tot  een arbeidssector toetreden, daalt het aanzien 
van de sector en worden lonen lager (bv. in de journalistiek). Ook het omgekeerde geldt: als er meer 
mannen tot  een jobcategorie toetreden, stijgen de lonen en wordt de status verhoogd (bv. in de 
verpleegkunde).

Tegenwoordig zijn meer dan de helft van de studenten communicatiewetenschappen meisjes. Toch gaan 
veel van deze jongedames later niet aan het werk in de krantensector. Velen kiezen voor een carrière in 
public relations, of gaan voor magazines werken. Van de vrouwen die toch bij een krant  aan het  werk 
gaan, verlaten er vele het  beroep rond hun dertigste om kinderen te krijgen. De voorspelling dat het  aantal 
vrouwen in de journalistiek spectaculair zou stijgen door het grote aantal vrouwelijke studenten, is dus 
nooit  uitgekomen (Fröhlich, 2007). De femininisering van de journalistiek is volgens Romy Fröhlich dan 
ook een mythe: 

“While making three steps forward in the 1980s, female journalists throughout the 
world have taken two steps backward since the mid 1990s.”

 (Fröhlich, 2007, p. 174)

Desalniettemin is de femininisering van het  nieuws een fenomeen dat de laatste tien jaar duidelijk naar 
voren komt in de media. Volgens Liesbet van Zoonen is deze term echter nogal ongelukkig gekozen: zij 
beweert  dat de effecten van de zogenaamde femininisering van het  nieuws niet te wijten zijn aan de groei 
van het aantal vrouwen in de media, maar aan de evolutie naar market-driven journalism. Dit  vertaalt  zich 
in kortere artikels, meer foto’s en grafieken, meer lifestyle- en humaninterestnieuws, en minder nieuws 
over nationale en internationale politiek. De filosofie achter market-driven journalism rust  op de pijlers 

23

3 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de vooruitgang sterk vertraagd is na de groeispurt van de jaren 80. Twintig jaar 
later was het aantal vrouwen min of meer gelijk gebleven (Hemlinger, 2001, p. 11). Sindsdien gat het weer wat sneller 
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‘human interest’, ‘wensen van het publiek’, ‘emotionele investering’ en ‘sensationalisme’. Deze nieuwe 
waarden resoneren uiteraard wel beter met  de traditionele opvattingen over vrouwelijkheid (met 
uitzondering van sensationalisme, wat indruist  tegen de vrouwelijke waarden). Van Zoonen doet er nog 
een schepje bovenop door te stellen dat de inhoud en stijl van de berichtgeving bepaalt  of vrouwen aan 
het werk gaan in de nieuwsindustrie, en dat het dus niet vrouwen zijn die de inhoud en stijl van de 
verslaggeving bepalen (van Zoonen, 1998b). 
Commercialisering is ook volgens Karen Ross één van de drijfveren achter de ‘femininisering’ van het 
nieuws. Door meer vrouwelijke onderwerpen te behandelen in kranten en magazines, hoopt men meer 
vrouwelijk lees-, kijk- en luisterpubliek aan te trekken en op die manier de afzetmarkt te vergroten (Ross, 
2001, p. 541). In dat  opzicht  is het ironisch dat vrouwen nog steeds nauwelijks als bron worden 
ingeschakeld (Nicholson, 2007).
Ook Lavie en Lehman-Wilzig (2003) relativeren de femininisering van de media. Zij ontdekten dat er 
geen significant verschil bestaat  tussen wat mannelijke en vrouwelijke redacteurs als nieuwswaardig 
beschouwen. Bovendien kan worden gesteld dat  het proces van nieuwsselectie zodanig complex is, dat 
het niet  overmatig kan beïnvloed worden door één persoon (mannelijk of vrouwelijk). In deze studie werd 
ook een controlegroep van studenten communicatiewetenschappen gebruikt  om de invloed van de 
werkroutines en socialisering op de werkvloer uit te sluiten. De invloed van de mediaproducten die door 
deze studenten geconsumeerd worden, kan uiteraard niet vermeden worden.

3.3.1. Persoonlijke eigenschappen

 In een paper, gepubliceerd in het  boek Gender and newsroom  cultures van Marjan De Bruin 
en Karen Ross, maakt  Romy Fröhlich een interessante bemerking. Zij beweert dat vrouwen eigenlijk 
beter geschikt zijn voor communicatiejobs dan mannen, door hun typische karaktertrekken zoals 
meegaandheid, eerlijkheid, moraliteit, empathie, enzovoort. Vrouwen trachten vaker consensus te 
bereiken, ze kunnen goed met anderen omgaan en zijn dus uitermate geschikt  voor teamwerk. Dit  staat 
in schril contrast  met  de meer mannelijke karakteristieken zoals rationaliteit, competitiviteit, 
agressiviteit en individualisme (De Bruin & Ross, 2004, p. 67). Anderzijds kan men ook argumenteren 
dat gevoeligheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en moraliteit geassocieerd kunnen worden met een gebrek 
aan assertiviteit, slecht conflict management, en zwak leiderschap (De Bruin & Ross, 2004, p. 72). Het 
feit  dat vrouwen meegaander zijn, en dus beter zijn in communicatie, is te wijten aan hun beperkte 
sociale macht. Het hiërarchische en directe gedrag van mannen is dan weer een resultaat van hun 
dominantie en status in de maatschappij. Op die manier zullen de initiele voordelen van de 
vrouwelijke persoonlijkheid vroeg of laat geassocieerd worden met  zwakheden. Zo wordt  de ‘head 
start’ een ‘carreer killer’. Dit  noemt Fröhlich de “friendliness trap”: de zachtaardige inborst  van vele 
vrouwen zorgt er vaak voor dat ze ‘vertrappeld’ worden in de zakenwereld (De Bruin & Ross, 2004; 
Fröhlich, 2007).
Volgens interviews die Cynthia Linton afnam met  voornamelijk mannelijke ceo’s in 2002 (cf. infra), 
geven mannen ook toe dat  vrouwen een bedrijf op een andere manier leiden. Ze zijn meer zorgzaam en 
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empathisch, beter in teambuilding en akkoordvorming, en kunnen beter luisteren. Dit zijn waardevolle 
eigenschappen die niet mogen vergeten worden. Vrouwen moeten een bedrijf leiden als vrouwen, door 
beroep te doen op hun aangeboren talenten. Ze moeten zich niet spiegelen aan de werkwijze van 
mannen, aldus deze ceo’s (Hemlinger & Linton, 2002, p. 26).

Vrouwen kunnen het  gevoel hebben dat hun intrinsieke kwaliteiten zoals medeleven, vriendelijkheid 
en menselijkheid, in strijd zijn met de traditionele journalisiteke waarden van afstandelijkheid, 
gehardheid en objectiviteit. Maar volgens van Zoonen (1998a) is objectiviteit in de laatste decennia 
zwaar onder vuur komen te liggen. Het  is immers epistemologisch en ontologisch onhoudbaar, 
praktisch onmogelijk en het fungeert  als een instrument voor dominantie. Toch blijft  objectiviteit 
gelden als kenmerk van goede journalistiek (van Zoonen, 1998a, p. 139). Van Zoonen argumenteert 
dat subjectiviteit niet tegenstrijdig, maar wel complementair is met objectiviteit  en op die manier 
bijdraagt tot een nog betere berichtgeving. Zoals Guardian-journaliste Maggie O’Kane zei: “(...) I 
think the word ‘objectivity’ is highly over-rated in our profession. I think what we should be aspiring to 
is truth, and the truth isn’t always very objective.” (Lloyd & Howard, 2005, p. 30). Er is niets mis mee 
te behoren tot  een bepaalde groep en te schrijven over eigen ervaringen. Subjectiviteit is overigens een 
eigenschap die zowel op mannen als vrouwen van toepassing is (van Zoonen, 1998a). Mannen gaan 
dit  meer verbergen, terwijl vrouwen er openlijk voor uitkomen, maar beiden worden beïnvloed door 
hun eigen leefwereld.

Louise North verrichtte in 2009 een studie, waarin ze 17 diepte-interviews afnam met journalisten uit 
de printmedia in Australië om te zien hoe zij beïnvloed waren door de recente veranderingen in de 
media-industrie (concentratie, conglomeratie en commercialisering). Hieruit blijkt dat er toch 
verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen wat  betreft de beleving van hun job. Zowel mannen als 
vrouwen ondervinden meer werkdruk door de langere werkuren, samen met een verminderd idealisme 
en toegenomen cynisme over hun beroep (North, 2009a, p. 512). Toch hebben de meesten aan 
zelfvertrouwen gewonnen. De redenen hiervoor verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen 
verklaren hun toegenomen zelfvertrouwen doordat  ze in contact  komen met invloedrijke mensen zoals 
politici. Vrouwen halen hun zelfverzekerdheid vooral uit de positieve invloed die hun job heeft op hun 
sociale leven (in aanraking komen met de mensen, hun thuis en hun hart, meer empathisch vermogen 
ontwikkelen door journalistieke ervaring, enzovoort).

3.3.2. Nieuwsproductie: genderspecifiek of niet?

 Aan het  einde van de jaren 80 ontwikkelden zich omtrent de massale intrede van vrouwen in 
de journalistiek twee denkrichtingen. De ene groep dacht dat meer vrouwen op de redactie, en vooral 
meer vrouwen in hogere posities, automatisch zou leiden tot veranderingen in de stijl en inhoud van 
het nieuws. Deze benadering is geënt  op de idee van ‘gender otherness’: mannen en vrouwen zijn 
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verschillend, dus overwicht  van vrouwen in een sector die voorheen door mannen gedomineerd werd 
zou ook tot een verschillend eindproduct leiden. 

De tweede groep beweerde dat  nieuwsproductie een professioneel en gender-nonspecifiek proces is, en 
dat het aantal vrouwen op de redactie bijgevolg weinig of geen effect  zou hebben op het eindproduct. 
Liesbet van Zoonen behoort tot deze laatste groep, en baseert zich daarvoor op twee fundamentele 
vragen (van Zoonen, 1998b, p. 34). Ten eerste vraagt  zij zich af of journalisten wel voldoende 
autonomie genieten in hun beroep om hun werk op een individuele, ‘genderede’ manier uit te voeren. 
Ten tweede betwijfelt  ze dat vrouwelijke journalisten meer door hun vrouwelijkheid dan door een 
ander aspect van hun identiteit gekenmerkt worden, zoals etniciteit of professionalisme. 
In haar boek Feminist media studies (1994) gaf ze nog andere verklaringen: ten eerste ging ze er 
vanuit dat het  vrouwelijke geslacht geen universele groep is: verschillende vrouwen hebben 
uiteenlopende opinies, net zoals dat bij mannen het geval is. Ten tweede vond ze het belangrijk om 
ook rekening te houden met de organisationele factoren. Groepsinspanningen zijn bijvoorbeeld 
doorslaggevender dan individuele intiatieven. Dit loopt ongeveer gelijk met de eerste vraag uit  het 
werk van 1998. 
Bovendien zullen de zaken niet noodzakelijk verbeteren door meer vrouwen in hogere posities te 
hebben. Sommige mannen hebben meer sympathie voor het streven naar gendergelijkheid dan 
sommige vrouwen. Zoals Jane Arthurs (1994) aangeeft:

“More women in the industry is not enough: there need to be more women with a 
politicized understanding of the ways in which women’s subordination is currently 

reproduced and with the will to change it.”
(Byerly & Ross, 2006, p. 91)

3.3.3. Organisationele eigenschappen

 Vanaf het  einde van de jaren 90 verruimden onderzoekers hun blik. Nieuwe factoren zoals 
organisationele structuur, subjectiviteit, objectiviteit en identiteitsvorming werden bij het onderzoek 
naar de invloed van gender op de media betrokken (Lavie & Lehman-Wilzig, 2003, p. 10). Men stapte 
over van een dichotome visie (verschil tussen mannen en vrouwen: ja/nee) op het idee dat gender 
slechts één van de relevante factoren is. Van groter belang zijn commerciële factoren, waardoor men 
nieuwswaarde gaat  bepalen op basis van wat de consument  wil, om zo het grootst mogelijke publiek 
aan te proberen spreken. Dit  betekent ook dat  veranderingen in de samenleving weerspiegeld zullen 
worden in de nieuwsinhoud. Nu vrouwen een prominentere plaats in de maatschappij beginnen in te 
nemen, houden nieuwsmedia ook meer rekening met vrouwelijke interesses. Er is dus sprake van een 
dubbele dynamiek: zowel ‘bottom up’ als ‘top down’ vergroot de invloed van vrouwen. 
Anderzijds zorgen de recente tendenzen van commercialisering, concurrentie en convergentie voor een 
verschraling van het  nieuwsaanbod. Oncontroversiële, statusbevestigende visies worden herhaald en 
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berichtgeving over minder zichtbare groepen in de samenleving wordt  nog verder gemarginaliseerd. 
Op die manier worden de media nog meer gender-blind (Lloyd & Howard, 2005, p. 34). 
Een andere belangrijke factor is het  profiel van het nieuwsmedium zelf. Zo zal een tabloidkrant andere 
nieuwswaarden hanteren dan een kwaliteitspublicatie (Lavie & Lehman-Wilzig, 2003, p. 18). In een 
tabloidkrant vinden we meer sensatie-, human interest- en celebritynieuws: onderwerpen die vaak als 
‘vrouwelijk’ worden beschouwd. Een kwaliteitskrant  focust zich traditioneel meer op economisch en 
politiek nieuws: ‘hard’, ‘mannelijk’ nieuws. Het  onderscheid tussen beide formats begint door de 
tendenzen van commercialisering, convergentie en concurrentie wel steeds meer te vervagen. Maar het 
dieper ingaan op die evolutie is in het kader van deze literatuurstudie niet aan de orde.

3.3.4. Womanview

 Er is aangetoond dat vrouwen het  nieuws vanuit  een ander perspectief bekijken, wat Liesbet 
van Zoonen (1998b) het  ‘womanview’ noemde. Vrouwelijke journalisten zijn bijvoorbeeld meer 
geïnteresseerd in de nieuwsconsument, in de context  en achtergrond van verhalen, ze hebben meer 
belangstelling voor het proces dan voor het eindresultaat, en gaan vaker op zoek naar vrouwelijke 
bronnen. Vrouwen houden er ook een andere stijl van berichtgeving op na. Zo hanteren ze 
bijvoorbeeld een minder formele toon (Ross, 2001).
Zo komen vrouwen in een dubieuze situatie terecht die vaak vervelend is. Enerzijds moeten ze 
bewijzen dat ze, ondanks hun professionalisme, ‘echte’ vrouwen zijn. Anderzijds moeten ze aantonen 
dat ze, ondanks hun geslacht, ook goede professionele journalisten zijn (van Zoonen, 1998b, p. 37).

3.4. Who makes the news?

 Het  Global Media Monitoring Project (GMMP) is een initiatief van de Women’s Programme van de 
World Association of Christian Communication (WACC). Het werd voor het  eerst  georganiseerd in 1995 
en vindt sindsdien om de vijf jaar plaats. De GMMP is intussen uitgegroeid tot ‘s werelds grootste en 
langstlopende longitudinale studie over gender en media. Het project  bestaat  uit het wereldwijd 
analyseren van de mediaberichten op één bepaalde dag, met  de focus op gender. Voor de meest recente 
studie hielden vrijwillige medewerkers in 130 landen de kranten, de televisiejournaals en het  radionieuws 
in de gaten op 10 november 2009. De bevindingen van dit  project  zijn terug te vinden in het  rapport  van 
2010, getiteld “Who makes the news? Global Media Monitoring Project 2010 Preliminary Report”.
De GMMP focust op nieuwsmedia omdat  dit wereldwijd nog steeds de grootste en invloedrijkste bron 
van informatie is voor de meeste mensen wereldwijd. Wat  wordt verteld en wat  niet, en hoe mensen en 
situaties worden beschreven vormt  voor een groot deel de publieke opinie. Het nieuws dat de wereld in 
wordt  gestuurd is meestal opgesteld vanuit een mannelijk standpunt. Op die manier bevestigt  en versterkt 
het bestaande structuren en denkbeelden. De bedoeling is dat de nieuwsmedia de patriarchale hiërarchie 
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durven te betwisten en op die manier bijdragen tot verandering en evolutie naar meer gendergelijkheid.  
(WACC, 2010, p.3).

Resultaten

De resultaten van de verschillende studies laten zien dat  er een lichte verbetering heeft  plaatsgevonden in 
de positie en portrettering van de vrouw in de media, maar de vooruitgang gaat traag en we zijn nog 
steeds ver verwijderd van een 50/50-verhouding. Zo bleek uit de studie van 1995 dat vrouwen slechts 
17% van nieuwsonderwerpen uitmaken. Vijf jaar later was dit aantal slechts met één procentpunt 
gestegen, tot 18%. In 2005 bedroeg het  aantal vrouwen al 21% van de onderwerpen, en in 2010 steeg dit 
aantal nog tot gemiddeld 24%. Hierbij dient wel te worden vermeld dat  de grootste stijging plaatsvond op 
de gezondheidspagina’s, die de minste media-aandacht krijgen. In de ‘gewichtigere’ secties zoals politiek 
en economie stegen de vrouwelijke onderwerpen veel minder (WACC, 2010, p. 4-8).

Over het voorbije decennium is het aantal vrouwen in de media gestaag gestegen, hoewel bij de radio nog 
steeds weinig vrouwen aan de slag zijn (slechts 19% in 2010, tegenover 24% in print en 26% op 
televisie). Radio is nochtans in de meeste landen net  het  populairste en meest toegankelijke medium 
(WACC, 2010, p.13). Verder tonen de bevindingen van de meest recente GMMP-studie dat slechts 16% 
van alle artikelen specifiek over vrouwen handelen, dat  vrouwen bijna de helft  uitmaken van de voxpop-
stemmen maar slechts een vijfde van de geciteerde experts, en dat  de zaken die volgens het  Beijing 
Platform for Action van belang zijn voor vrouwen (geweld op basis van gender, politieke en economische 
participatie van vrouwen, armoede en vrede) maar 1,5% van de media-inhoud uitmaken.
Verder ontdekte de GMMP van 2010 dat er veel minder artikels gepubliceerd worden die door vrouwen 
geschreven zijn. Deze artikels doorbreken wel twee keer zo vaak genderstereotypen als artikels 
geschreven door mannen. Vrouwelijke reporters doen bovendien aanzienlijk meer doen op vrouwelijke 
bronnen en onderwerpen (WACC, 2010, p.8).

Het  rapport  van de GMMP van 2010 sluit af met enkele aanbevelingen om verandering sneller en 
efficiënter te laten verlopen. Ten eerste vindt  de WACC dat de participatie van vrouwen in expressie en 
besluitvorming en hun toegang tot  de media en nieuwe communicatietechnologieën vergroot  moet 
worden. Ten tweede moeten de media een evenwichtige en astereotiepe portrettering van vrouwen 
nastreven (WACC, 2010, p. 25-26).

3.5. Women in Newspapers 2001-2003

 Het  Amerikaanse Media Management Center, gebaseerd in Evanston, Illinois, verrichtte tussen 2001 
en 2003 onderzoek naar de positie van vrouwen in nieuwsmedia, in samenwerking met Northwestern 

28



University (Medill School of Journalism en Kellogg School of Management). Dit deed het bij 137 
Amerikaanse kranten met een oplage van meer dan 85.000 exemplaren. De resultaten van deze studies 
werden van 2001 tot 2003 ieder jaar in een rapport gegoten.

3.5.1. How much progress has been made? (2001)

 In 2001 verscheen het eerste onderzoeksrapport: Women in newspapers: how much progress 
has been made? Dit  onderzoek stond onder leiding van Mary Arnold Hemlinger, een vrouw met  veel 
ervaring in zowel de journalistieke als de academische wereld. Ze ondernam zes diepte-interviews met 
vrouwen in senior managementposities, die verscheidene gemeenschappelijke kenmerken bleken te 
delen. Zo hadden ze allen van jongs af aan al veel zelfvertrouwen, houden ze er een flexibele 
levensstijl op na en werden ze allen bijgestaan door een mentor. Bovendien bleek dat geld, succes of 
prestige niet de voornaamste drijfveren zijn voor deze vrouwen, maar wel het  interessante en 
gevarieerde werk dat ze doen. Uit dat eerste onderzoek bleek verder ook dat:

- vrouwelijke managers ondanks de stress erg gesteld zijn op hun job;
- vrouwelijke managers een sterke arbeidsmoraal hebben en graag op zoek gaan naar 

nieuwe uitdagingen;
- omhooggaan op de arbeidsladder hen meer controle en minder stress verschaft;
- het evenwicht  tussen werk en familie een onderwerp is van zowel ongenoegen als 

passie;
- er nog steeds een klimaat  van subtiele exclusie heerst  in de werkomgeving, waar 

vrouwen weggehouden worden van informele netwerken die carrièreperspectieven een 
boost kunnen geven (Hemlinger, 2001, p. 11-12).

Deze vrouwen gaven aan dat de voornaamste reden om van job te veranderen het  gebrek aan 
doorgroeimogelijkheden en interne mobiliteit is, naast het reeds vermelde probleem van de moeizame 
evenwichtsoefening tussen gezin en carrière. Hemlinger sluit  dan ook af met  enkele aanbevelingen 
voor de dagbladsector, die ze opstelde op basis van wat  de geïnterviewde dames als mogelijke 
oplossingen naar voren schoven. Het is volgens hen belangrijk dat er meer vrouwen worden toegelaten 
tot  managementposities, dat er gezinsvriendelijke beleidslijnen opgesteld worden en dat  er 
rolmodellen en mentoren worden aangeboden. Mentoren kunnen beginnende vrouwen namelijk helpen 
om opportuniteiten te herkennen en valkuilen te vermijden. Zo zullen ze sneller gepromoveerd worden 
en meer mobiliteit in hun carrière krijgen (Hemlinger & Linton, 2002). Verder vraagt Hemlinger nog 
dat er in de toekomst zou vermeden worden dat vrouwen jobs worden toegewezen in departementen 
die buiten de opvolgingslijn liggen (Hemlinger, 2001, p. 13). Bovendien is het  belangrijk dat vrouwen 
dezelfde kansen en opdrachten krijgen als mannen, dat de kranten zichzelf onder de loep nemen, en 
dat er iets verandert  aan de perceptie dat vrouwen inferieur zijn. Nu is het vaak zo dat  vrouwen harder 
moeten werken en meer moeten bereiken dan mannen om te bewijzen dat ze evenwaardig zijn. 
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Vrouwen moeten volgens Hemlinger (2001, p. 66) evenveel erkenning krijgen voor hun 
verwezenlijkingen als mannen.

De krantensector is voor vrouwen ook de minst aantrekkelijke sector in de nieuwsmedia volgens 
Hemlingers onderzoek. Terwijl vrouwen 66% van de studenten communicatiewetenschappen 
uitmaken, gaan slechts 3 op 10 na het  afstuderen aan het werk in de journalistiek. De meesten daarvan 
gaan dan ook nog eens voor magazines werken. De hoofdreden hiervoor is geld, want vooral bij kleine 
kranten worden journalisten slecht  betaald. Geld wordt  op de voet  gevolgd door stress en slechte 
werkomstandigheden als andere voorname redenen (Hemlinger, 2001, p. 45; van Zoonen, 1998b; 
Fröhlich, 2007).

3.5.2. Still fighting an uphill battle (2002)

“The prerequisite for being a newspaper executive is being a good golfer.”
(Hemlinger & Linton, 2002, p. 10)

 Voor de studie uit  2002, samengevat in het  rapport Women in newspapers: still fighting an 
uphill battle, kreeg Mary Arnold Hemlinger hulp van Cynthia C. Linton, die naast professor aan de 
Medill School of Journalism ook de eerste en enige vrouw is die het  ooit  tot  executive editor geschopt 
heeft  bij de groep Lerner Newspapers in Chicago. Voor deze studie werden vijftien ceo’s en 
directeuren van kranten geïnterviewd (voornamelijk mannen), en vijf vrouwen die hun 
managementpositie bij de krant  verlaten hebben om diverse redenen. Ook dit jaar kwamen Hemlinger 
en Linton tot de conclusie dat vrouwen onderaan de hiërarchie blijven steken, en dat ze nog steeds 
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor ouders en kinderen - veel meer dan mannen. Toch hoeft dit 
hen niet te beletten om succesvol te zijn in hun carrière, als bedrijven zich wat flexibeler opstellen.
Uit de studie van 2002 blijkt  dat vrouwelijke kaderleden het meest  voorkomen in human resources, 
financiën, communicatie en juridische afdelingen. In de afdelingen circulatie, informatiesystemen en 
productie komen het  minste vrouwen voor. Het  is niet evident  om meer vrouwen in kaderposities te 
krijgen, aangezien de aanwerving bijna uitsluitend door mannen wordt uitgevoerd. Op die manier 
houdt de masculine cultuur zichzelf in stand: mensen hebben immers de neiging om anderen zoals 
zichzelf aan te nemen en te promoten. Bovendien voelen vele mannen, vooral de oudere generaties, 
zich nog steeds niet goed bij het  idee dat  vrouwen meer macht krijgen, en hebben ze meer vertrouwen 
in andere mannen van dezelfde leeftijdscategorie (Hemlinger & Linton, 2002). Sonali Samarasinghe, 
voormalig hoofdredacteur van de Sri Lankaanse krant  The Morning Leader, verwoordde dit  in een 
speech op de Gender Equity Summit van 2008 op een treffende manier:

“There is still no right way to be a woman in power without being called a You-Know-
What. I did read somewhere that because traditionally women are associated with 
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raising children, men feel that they are regressing into childhood when they encounter 
a powerful woman.” 

(Murthy, 2008)

De mannelijke ceo’s die voor deze studie werden geïnterviewd, waren zich blijkbaar wel bewust van 
de ongelijke verwachtingspatronen van mannen en vrouwen. Zo gaven ze toe dat  mannen niet  hoeven 
te kiezen tussen hun job of hun gezin. Dat is een verscheurende keuze die voor hen niet aan de orde is.

Ook aan het  einde van deze studie doen Hemlinger en Linton enkele aanbevelingen. Ten eerste moet 
de bedrijfswereld erkennen dat  de genderongelijkheid niet  vanzelf opgelost zal worden. Ten tweede 
vinden zij dat  het engagement  voor verandering aan de top moet beginnen, en dat er bonussen aan 
gekoppeld moeten worden. Het  is ook belangrijk dat  vrouwen voldoende aanwezig zijn in de ‘talent 
pool’ waaruit  nieuwe werkkrachten gerekruteerd worden: “Make sure you consider women, then pick 
the most qualified candidate” (Hemlinger & Linton, 2002, p. 58). Ten slotte wordt  er nogmaals op 
gehamerd dat bedrijven zich flexibel moeten opstellen tegenover de familiale plichten die de meeste 
vrouwen te beurt vallen (Hemlinger & Linton, 2002, p. 58).

3.5.3. Challenging the status quo (2003)

 In 2003 werkte Mary Arnold samen met Marlene Lozada Hendrickson voor de laatste studie 
in de “Women in Newspapers”-reeks: “Women in newspapers: challenging the status quo”. Uit  deze 
studie blijkt alvast  dat  het aantal vrouwelijke uitgevers, directeuren en ceo’s gestegen is van 14% in 
2002 tot  18% in 2003 (Arnold & Hendrickson, 2003, p. 11). Dat  percentage is nog steeds te klein, 
maar het is een stap in de goede richting. Vrouwen blijken wel nog steeds samen te clusteren in 
categorieën onder de top drie 4 . Voor deze studie werden zes vrouwen geïnterviewd die hun carrière 
startten in de jaren 60 en 70 en het  ondertussen tot de top van hun sector geschopt  hebben. Door deze 
getuigenissen hopen ze andere amibitieuze vrouwen te inspireren om het even ver te brengen.

Zo beweert Cathy Coffey, vice-directeur advertising van Cox Newspapers, dat: 

“If women are committed, resourceful and effective, and can thrive in the hectic 
environment, they have every opportunity. (...) People who can live with this constant 

change and like juggling about 10 balls at the same time will find it’s a terrific business” 
(Arnold & Hendrickson, 2003, p. 32-33)

Mary Jean Connors, senior vice president  bij Knight  Ridder, vindt  ook dat  vrouwen evenveel kansen 
hebben als mannen, als ze er maar voor willen knokken: 
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“I think the people who succeed are the people who have good character, are highly 
motivated, develop their skills and do their jobs well, have self-confidence and are 

resilient. When they meet a few obstacles, they don’t just take their marbles and go home. 
They stand back up, brush off their clothes and move on. The people who succeed are the 

people who have the will and the toughness to take the pounding. That’s just life” 
(Arnold & Hendrickson, 2003, p. 38)

Ook Hana Ibrahim zegt dat gender niet noodzakelijk een belemmering hoeft te zijn: 

“At the end, it boils down to ability, commitment, skill and desire. If you want to be a 
good journalist and are committed to your profession, gender doesn’t really become an 

issue.” 
(eigen interview, 25 mei 2011)

3.6. Byerly & Ross: a model of women’s media action

 Hoewel vrouwen de nieuwsmedia in grote getale betreden hebben over de afgelopen dertig jaar, 
blijven ze vaak steken in lage en gemiddelde posities. Dat  komt  doordat de industrie gendergelijkheid op 
een passieve manier benadert, vanuit  de filosofie dat  de deur openstaat  voor vrouwen en verandering dan 
ook vanzelf plaats zal vinden (Hemlinger, 2001, p. 65). Gendergelijkheid is een zaak die ons allen 
aanbelangt, maar komt er niet automatisch. Het is daarom belangrijk dat  zo veel mogelijk vrouwen en 
mannen zich inspannen om dit  te bereiken. Carolyn M. Byerly en Karen Ross stellen in hun boek Women 
and media, a critical introduction (2006) een “model of women’s media action” voor. In dit model 
worden 4 paden beschreven die vrouwen kunnen volgen om media-activiste te worden (Byerly & Ross, 
2006). Omdat  we nog een lange weg af te leggen hebben, en het  belangrijk is dat mensen weten wat ze 
kunnen doen om hierbij te helpen, geef ik dit model hieronder kort weer.

Politics to media 
 Volgens dit  pad gebruiken vrouwelijke politici of politieke feministische activistes hun positie om 
 artikels en dergelijke te publiceren. Ze eigenen zich autodidactisch bepaalde mediatieke ‘skills’ toe 
 die ze voorheen niet  bezaten. Zo ontspruit  het media-activisme aan een voorafgaand politiek 
 feministisch gedachtegoed, en heeft het als voornaamste opzet  om het  publieke bewustzijn rond de 
 problematiek te vergroten. Met dit  doel voor ogen kunnen verschillende acties ondernomen worden: 
 alternatieve ‘vrouwenmedia’ oprichten (bv. de Women’s Institute for Freedom of the Press, opgericht 
 door Donna Allen in 1972), vrouwenbewegingen in het nieuws brengen (zoals Laxmi Murthy deed 
 in India), de dialoog openen via film en documentaire, en zo meer.
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Media profession to politics
 Een tweede mogelijkheid is dat mediaprofessionals, die dus formeel getraind zijn in de mediatieke 
 skills, hun voordeelspositie als insiders gebruiken om meer vrouwgerelateerde inhoud te publiceren, 
 of zelfs het beleid van de industrie te hervormen om de status van de vrouw te verbeteren. Voor vele 
 vrouwen groeide hun bewustzijn over de problematiek door eigen ervaringen met  discriminatie en/of 
 seksuele intimidatie. Om meer aandacht voor vrouwenzaken te bewerkstelligen moeten deze 
 dames vaak ingaan tegen de gangbare organisationele en journalistieke praktijken in het 
 mediabedrijf.

Advocate change agent
 Sommige activistes zetten de media onder druk om vrouwen beter te behandelen, door bijvoorbeeld 
 onderzoek en analyse te verrichten naar de relatie tussen vrouwen en media. De meeste van deze 
 vrouwen werken via een non-profitorganisatie of ngo (non-gouvernementele organisatie). Zij gaan 
 uit  van het idee dat  het de plicht is van de media om het  publiek (en dus ook vrouwen) te dienen door 
 hun recht  op communicatie en hun recht  om adequaat  afgebeeld te worden in de media te 
 verzekeren. Een goed voorbeeld van deze strategie is het Global Media Monitoring Project  (GMMP) 
 dat sinds 1995 elke vijf jaar georganiseerd wordt (cf. supra).

Women’s media enterprises 
 In enkele gevallen worden geheel nieuwe mediabedrijven opgericht. Daarin hebben vrouwen de 
 maximale controle over de productie en distributie van de content  (bv. boeken, magazines, 
 radio-uitzendingen, nieuwsagentschappen, films, enzovoort). Dit  vereist  wel enkele vaardigheden 
 zoals marketing en management  skills, en brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. 
 Voorbeelden van zulke nieuwsagentschappen zijn The Women’s Feature Service, gebaseerd in New 
 Delhi, en Women’s eNews, dat vanuit New York opereert.
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DEEL II: SRI LANKA NA DE OORLOG

Inleiding

Het onderzoek naar vrouwen in de media beperkt zich veelal tot  Westerse landen. Maar hoe zit het  in andere 
regio’s? Gelden daar dezelfde regels, ondergaan de media daar dezelfde veranderingen? Volgens Romy 
Fröhlich is de beperking tot Westerse landen nodig omdat  in andere landen geheel andere journalistieke 
tradities, mediamarkten en politieke systemen gelden. Door die verschillen worden vergelijkingen 
onbetrouwbaar (Fröhlich, 2007).
Liesbet van Zoonen (1998) is een andere mening toegedaan. Volgens haar vertelt onderzoek naar vrouwen in 
de media steeds hetzelfde verhaal, of het nu gaat over de Verenigde Staten, Senegal of India: de journalistiek 
wordt  gedomineerd door mannen. Hoe hoger in de hiërarchie of hoe meer elitair een publicatie, hoe minder 
kans om er vrouwen tegen te komen. Jobs voor vrouwen worden veelal beperkt tot een verlenging van hun 
sociale rollen en huishoudelijke verantwoordelijkheden: vrouwen kunnen schrijven over mode en voeding, 
maar niet  over politiek of misdaad. Vrouwen worden minder betaald voor hetzelfde werk, ongeacht 
opleidingsniveau, ervaring of andere socio-economische factoren. Deze ongelijkheden ontstaan bij de 
discriminatorische attitudes van besluitvormers. Wat ook overal ter wereld problematisch blijkt  te zijn, is het 
combineren van een veeleisende job met het  huishouden en de opvoeding van kinderen en zorg voor 
hulpbehoevende ouders.

Terwijl in het Westen steeds meer ‘nieuwe mannen’ opduiken, is het in Sri Lanka nog steeds de 
verantwoordelijkheid van de vrouw om voor het  huishouden te zorgen. Dit  systeem wordt er door beide 
partijen in stand gehouden: mannen vinden huishoudelijk te werk te min voor hen, en vrouwen vinden 
wassen en koken ‘ongeschikte’ bezigheden voor mannen. De opvatting dat huishoudelijk werk 
‘vrouwenwerk’ is, wijzigde tot nog toe niet, ook al kregen dames meer economische onafhankelijk en gaan 
ze tegenwoordig meer buitenshuis werken (Jayaweera, 1990, p. 13-15).
Toch is het goed gesteld met  de positie van vrouwen in Sri Lanka. Ze hebben op bijna alle vlakken gelijkheid 
bereikt. Sri Lanka was zelfs het  eerste land ter wereld om ooit een vrouwelijk regeringshoofd te hebben  met 
Sirimavo Bandaranaike, die in 1960 eerste minister werd. Haar dochter, Chandrika Kumaratunga, werd de 
eerste en enige vrouwelijke president van Sri Lanka (1994-2005). Bovendien was Sri Lanka een van de 
eerste landen ter wereld die vrouwen stemrecht verleende, in 1931. Ondanks deze overwinningen voor de 
empowerment van vrouwen, is het triestig gesteld met de vrouwelijke aanwezigheid in besluitvormende 
posities. In het  parlement, aan het hoofd van grote bedrijven of in hoge functies in de media vinden we 
nauwelijks vrouwen terug.

Sri Lanka is bovendien één van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. In theorie is er vrijheid 
van meningsuiting, maar in praktijk wordt  er zware censuur toegepast. Journalisten die het wagen tegen de 
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regering in te gaan, zijn al meer dan eens verdwenen, vermoord, gearresteerd of verbannen. Ik vermoed dat 
dit  ook één van de redenen is waarom ik zo veel moeite had om vrouwelijke Sri Lankaanse journalisten aan 
de praat  te krijgen. Uiteindelijk ging enkel Hana Ibrahim akkoord met een interview. Maar zoals in een 
statement van de UNESCO staat: als niemand bereid is te praten, is dat een verhaal op zich (Lloyd & 
Howard, 2005, p. 66).

In dit tweede deel zullen we de Sri Lankaanse situatie van naderbij bekijken. Vooreerst zullen wij beginnen 
met een korte geschiedenis van het  land, en het conflict dat er gewoed heeft  van 1983 tot 2009. Het is 
belangrijk om deze situatie te schetsen, zodat de lezer een beter beeld kan vormen van de huidige Sri 
Lankaanse leefwereld. Daarna zullen wij ons focussen op de precaire toestand van de media op het  eiland.  
Ook dit  is van primordiaal belang om te begrijpen waarom de focus in media-activisme op het  eiland 
momenteel bij persvrijheid en recht  van informatie ligt. Ten derde zullen we dieper ingaan op de rol van de 
vrouw in de maatschappij, omdat dit aan de basis ligt van hun rol in de media. Eindigen doen we met een 
bespreking van de positie van de vrouw in de media in Sri Lanka, waarbij onder andere een interview met 
journaliste Hana Ibrahim uit de doeken wordt gedaan.
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1. Sri Lanka: geschiedenis van een nationaal conflict

1.1. Aanloop
 
 De 26 jaar durende burgeroorlog (1983-2009) heeft  zijn wortels in de ongelijke behandeling van 
Singalezen en Tamils, de twee grootste bevolkingsgroepen van Sri Lanka.
Het  begon allemaal in de periode van het  Britse kolonialisme (1815-1948). Omdat de Singalese bevolking 
niet bereid was om voor een hongerloon op de theeplantages te werken, haalden de Britse overheersers 
goedkope arbeidskrachten uit  Tamil Nadu in Zuid-India. Zij gingen meer en meer de noordelijke en 
oostelijke gebieden van Sri Lanka bevolken als werkkrachten voor de Britten. In ruil kregen de kinderen een 
goede opleiding en werden Tamils bevoordeeld bij het uitdelen van overheidsjobs.

Op 4 februari 1948 werd Sri Lanka, op dat  ogenblik nog Ceylon genaamd 5, onafhankelijk van de Britten. De 
Singalese regering maakte meteen komaf met de voorkeursbehandeling van de Tamils. Meer nog, ze voerde 
discriminatorische maatregelen in tegenover deze bevolkingsgroep. Zo verloren de Tamils hun 
burgerrechten, en werden grote delen van hun gebieden verdeeld onder minderbedeelde Singalese gezinnen.  
Tamils werden ook geweerd uit universitaire opleidingen. Bovendien werd het Sinhala, de taal van de 
Singalezen, uitgeroepen tot  enige officiële taal in 1957, wat de Tamils erg tegen de borst  stuitte, en werd het 
boeddhisme erkend als ‘staatsreligie’ - alweer een belediging voor de hoofdzakelijk hindoeïstische Tamil-
gemeenschap. Tamil-leiders organiseerden geweldloze protestmarsen tegen de Sri Lankaanse regering 
(GoSL, Government of Sri Lanka), maar deze werden beantwoord met politiegeweld.
Dit leidde er onvermijdelijk toe dat de Tamil-gemeenschap in opstand kwam. Er ontwikkelden zich 
nationalistische groeperingen, waaronder de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE, ook wel Tamil Tijgers 
genoemd). De LTTE werd in 1976 opgericht  door Velupillai Prabhakaran, die op dat ogenblik 22 jaar oud 
was. Deze separatistische rebellenbeweging ijverde voor een autonome Tamil-staat  (Eelam) in het  Noorden 
en Oosten van Sri Lanka. Niet enkel de Singalezen waren hier niet mee akkoord, ook India zag dit niet  zitten 
omdat ze vreesden dat het  een precedent zou stellen voor de Tamils in Tamil Nadu. India heeft  zich dan ook 
meermaals bemoeid in de strijd en in de vredesonderhandelingen, onder andere door een Indian Peace-
Keeping Force (IPKF) naar het eiland te sturen. Dit  moest  het  bekopen met de moord op de Indische premier, 
Rajiv Gandhi, die in 1991 het slachtoffer werd van een zelfmoordaanslag in opdracht van de LTTE.

De Tamil Tijgers waren extreem gewelddadig en vele Tamils stonden niet achter hun daden. Ze verwierven 
hun machtspositie door de andere guerillabewegingen uit  te schakelen. In 1983 vielen de Tijgers vanuit een 
hinderlaag een militair konvooi van het Sri Lankaanse leger aan. Hierbij kwamen dertien Singalese soldaten 
om het leven. Dit werd beantwoord met  grootschalige acties vanwege de Sri Lankaanse regering (GoSL). 
Juli van dat jaar ging de Tamil-geschiedenis in als ‘Black July’, omdat bij verscheidene aanslagen toen bijna 
2.000 Tamils het  leven lieten. Bepaalde bronnen (Wilson, A. J., 2000, p. 161) spreken zelfs van 4.000 doden 
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aan Tamil-zijde en tienduizenden vernielde huisjes. De economische verliezen liepen tot  in de miljoenen 
roepies.
Na het  pogrom van 1983 vluchtten honderdduizenden Tamils weg uit  Sri Lanka. Velen trokken naar het 
Westen, maar de meeste emigreerden naar India. Dit  was de directe aanleiding voor de militaire inmenging 
van de Indische troepen in het conflict (cf. supra).

1.2. Burgeroorlog

 Van 1983 tot  2009 waren de Singalezen en de Tamils verwikkeld in een bloedige burgeroorlog, een 
vrijheidsstrijd van de Tamil-minderheid. 
In 1985 werden de eerste vredesgesprekken gehouden in Thimpu, Bhutan. Deze liepen echter algauw spaak, 
maar de zogenaamde ‘Thimpu principles’ waren wel het referentiepunt voor ieder toekomstig  voorstel voor 
een vredesakkoord. Hierin stond bepaald dat:

- Tamil als aparte nationaliteit moest worden erkend;
- het traditionele thuisland van de Tamils moest  worden erkend en de territoriale integriteit  ervan 

moest worden gegarandeerd;
- het recht op zelfdeterminatie moest worden erkend; en dat
- het burgerschap van alle Sri Lankaanse Tamils moest worden erkend. (Suryanarayan, 2006, p. 101)

Ook in 1986 en 1987 werd er onderhandeld onder bemiddeling van India. Het  kwam zelfs even tot een 
akkoord in ‘87, maar beide partijen trokken zich hieruit  terug wegens wantrouwen tegenover elkaar én 
tegenover India. Na de moord op Indisch premier Rajiv Gandhi in 1991, speelde India enkel nog de neutrale 
rol van ‘derde partij’. Twee jaar later kostte een zelfmoordaanslag van de LTTE ook aan de toenmalige Sri 
Lankaanse president Ramasinghe Premadasa het leven.

In 1994 volgde Chandrika Kumaratunga Ramasinghe Premadasa op als (eerste vrouwelijke) president. Zij 
was bereid de Tamils een eerlijk deel te geven, maar Velupillai Prabhakaran vertrouwde haar niet. Op dat 
ogenblik ging de burgeroorlog zijn derde fase in. In 1999 besloot Kumaratunga dan de hulp van Noorwegen 
in te schakelen. De Noorse autoriteiten hadden geen belangen in de Zuid-Aziatische regio en werden dus 
beschouwd als neutrale partij (Samaranayake, 2006, p. 173). Sinds februari 2002 was er een staakt-het-vuren, 
na het  ondertekenen van de Cease-Fire Agreement (CFA) die werd opgesteld onder bemiddeling van 
Noorwegen. Toch overtrad de LTTE verschillende bepalingen van het  akkoord. Zo breidden ze onder andere 
hun militaire macht  aanzienlijk uit, terwijl in de CFA bepaald stond dat  er een evenwicht  tussen de Tamil 
Tijgers en het Sri Lankaanse leger moest behouden blijven. Door de uitbreiding van hun troepen, en vooral 
van hun zeemacht  (de Sea Tigers), had de LTTE militaire overmacht over GoSL. Noorwegen zag deze 
inbreuken door de vingers om de vrede te bewaren, en werd daarom meermaals beschuldigd van een pro-
LTTE-houding (Muni, 2006).
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Na de grote tsunami van 26 december 2004 laaiden de gemoederen hoog op. Er was immers onenigheid 
tussen de GoSL en de LTTE over de verdeling van de hulpgelden. Na Indonesië, leed Sri Lanka de grootste 
verliezen bij deze natuurramp. Het  Noorden en het  Oosten, Tamil-gebied dus, werd het zwaarst getroffen. De 
Tamils menen echter dat de regering meer aandacht geschonken heeft  aan de reparatie en restauratie van de 
zuidelijke, Singalese gebieden. Toen de Italiaanse ambassade direct  humanitaire hulp naar de Tamil-gebieden 
stuurde, werd ze berispt  door de Sri Lankaanse regering. Alle hulp moest  worden gecentraliseerd bij de 
GoSL, en zou van daaruit herverdeeld worden. De regering opperde dat  80% van de hulpmiddelen naar de 
Tamils is gegaan, maar deze ontkennen dat. Er is nog steeds geen transparantie over hoe de gelden zijn 
verdeeld, maar deze zoveelste marginalisering van de Tamils kondigde een vierde en laatste fase in de oorlog 
aan (Raman, 2006). 

Huidig president Mahinda Rajapaksa, die in 2005 aan het  hoofd van de eilandstaat kwam te staan, had reeds 
in zijn campagne aangegeven dat hij geen medelijden meer zou hebben met de Tamil Tijgers. Hij zette alles 
op alles om de rebellen militair te verslaan. Vele burgers lieten daarbij ook het leven.

1.3. Eindfase en ontknoping van het conflict

 Op 16 januari 2008 werd de Cease-Fire Agreement officieel opgeheven. Het  Sri Lankaanse leger 
rukte op tot  in het Oosten van Sri Lanka en verdreef de Tamils. Toen de Singalese soldaten hun tocht naar het 
Noorden begonnen, vroegen de verzwakte Tamil Tijgers om een staakt-het-vuren. President Rajapaksa 
weigerde, omdat hij de Tijgers niet de kans wou geven om opnieuw aan te sterken en zich te hergroeperen. 
In november 2008 slaagden de rebellen er toch in om de opmars van het leger te stuiten, maar desalniettemin 
besloten vele Tamils hun hoofdstad Kilinochchi in het gelijknamige district  te verlaten. In januari 2009 
veroverde het leger Kilinochchi, en zaten de Tamils geïsoleerd in de Olifantspas, de enige verbinding over 
land tussen Jaffna en de rest van het eiland.
Kort nadien werd ook de Olifantspas veroverd op de Tamils. Toen niet veel later Mullaittivu, het laatste 
stedelijke bolwerk van de Tamils, ingenomen werd, leek het einde van de oorlog - en de nederlaag van de 
LTTE - in zicht. Velupillai Prabhakaran vroeg nog een laatste keer om een wapenstilstand, maar kreeg 
nogmaals neen op het rekest. Het leger dreef de Tamils verder bijeen op een smalle kuststrook van vijf 
vierkante kilometer.
De finale genadeslag kwam er wanneer Prabhakaran werd gedood op 18 mei 2009, toen hij probeerde te 
ontsnappen uit  de kleine enclave waar de rebellen vochten tegen het regeringsleger. Zijn lichaam ging in 
vlammen op wanneer de ziekenwagen waarin hij trachtte te ontkomen onder vuur werd genomen. Ook 
Prabhakarans 24-jarige zoon Charles Anthony en woordvoerder Balasingham Nadesan kwamen om het 
leven. Daarmee was de burgeroorlog in Sri Lanka, die 26 jaar had geduurd, eindelijk afgelopen.

Er vielen in deze oorlog vele onschuldige burgerslachtoffers. Volgens VN-cijfers vielen alleen al in de 
eindfase 40.000 burgerdoden, mogelijk nog veel meer. Burgers werden zowel door de LTTE als door de 
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regering ingezet  als menselijk schild en gebruikt  als kanonnenvoer. Vanuit de internationale gemeenschap 
wordt  dan ook al lang opgeroepen tot  een onafhankelijk onderzoek naar schendingen van de mensenrechten 
en oorlogsmisdaden. President  Rajapaksa houdt  deze initiatieven echter angstvallig tegen, en probeert 
mensenrechtenorganisaties te paaien met zijn eigen onderzoek, de ‘Lessons learnt (for peace) and 
reconciliation commission’. Het  Britse Channel Four heeft  begin juni 2011 een documentaire uitgezonden 
over de laatste weken van het  conflict en de daarin gepleegde oorlogsmisdaden van beide partijen. In Sri 
Lanka’s Killing Fields worden beelden getoond van lijken van burgers, seksueel aangerande vrouwen die na 
executie in een truck worden gedumpt, interviews met  ooggetuigen en internationale experts, enzovoort. De 
GoSL betwist de authenticiteit en betrouwbaarheid van deze beelden, maar Channel Four ontkent  de 
vermeende manipulatie. Een van de meest  beklijvende verhalen uit  de film, was hoe een geïmproviseerd 
hospitaal in de ‘no fire zone’  in Mullivaykkal verschillende malen gebombardeerd werd en tot  drie maal toe 
moest verhuizen, tot  de dokters uiteindelijk noodgedwongen beslisten het ziekenhuis en de patiënten te 
verlaten. Tegen mei 2009 was er al bewijs van 65 aanvallen op hospitalen. Volgens William Schabas, 
professor humanitair recht, wijst  alles erop dat de Sri Lankaanse regering bewust deze ziekenhuizen aanviel, 
wat  een onverdedigbaar oorlogsmisdrijf is (Shaw & Macrae, 2011). Marion Bentley, publiciteitsmanager van 
Channel 4, heeft  verklaard te hopen dat de internationale gemeenschap de film serieus zal nemen en actie zal 
ondernemen tegen de oorlogsmisdadigers (Aranze, 2011). Dit is zeker een interessante ontwikkeling om 
verder op te volgen.
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2. Sri Lanka: gevarenzone voor journalisten

“Attacks perpetrated against the media are at levels making Sri Lanka one of the most 
dangerous countries in the world for media practitioners.” 

(Jesper Hojberg in een brief aan Sri Lankaanse ministers, IMS, 2007, p. 27)

Niet  enkel op de Tamil-bevolking heeft  de Sri Lankaanse regering zware aanslagen gepleegd. Ook de 
institutie van vrije meningsuiting in het algemeen, en individuele journalisten en mediagebouwen in het 
bijzonder, zijn in de voorbije jaren veel onrecht  aangedaan. Naarmate de laatste jaren van de burgeroorlog 
zich ontplooiden, werd de situatie steeds gewelddadiger en gevaarlijker. De restricties op persvrijheid werden 
steeds strenger, en hoe verder we vorderden in de oorlog, hoe meer journalisten werden aangevallen, 
ontvoerd of vermoord. In de South Asia Human Rights Violators Index van 2008 kwam Sri Lanka op de 
tweede plaats van persvrijheidsschenders, na Bhutan (Asian Centre for Human Rights, 2008, p. 10). 
Officiele, directe en onofficiële, indirecte censuur hebben de loop van de oorlog ook aangetast. Enkel de 
officiële beelden die door de regering werden vrijgegeven haalden de media, en zoals we nu weten gaven die 
een zwaar verstoord beeld van de werkelijkheid. Ook in Sri Lanka zelf wisten de meeste mensen in het 
Zuiden niet wat er zich in oorlogsgebied afspeelde.

Ook nu heerst  er nog steeds een cultuur van straffeloosheid tegenover aanvallen op journalisten en 
beperkingen van de vrije meningsuiting. Fysieke aanvallen, intimidatie en belastering van mediapersoneel, 
en het beperken van toegang tot  bepaalde gebieden blijft  schering en inslag op Sri Lanka (Muralidharan, 
2008, p. 27). Het  onderzoek in de zaken van vermoorde en vermiste journalisten wordt nauwelijks opgevolgd 
en er zijn nog maar weinig uitspraken gedaan. Zelfs twee jaar na de oorlog blijft president  Rajapaksa de 
noodmaatregelen handhaven, volgens sommigen om politieke tegenstand in de kiem te smoren. Deze 
praktijken vormen een zwaar obstakel voor de persvrijheid op het eiland. 

2.1. Reguleringen

 “Emergency regulations enable arbitrary arrest and control dissemination of 
information considered contrary to the interests of national security. Members of the 

media remain unable to provide an accurate picture of the conflict to their viewers and 
readers, and the people of Sri Lanka are deprived of their right to know exactly what kind 

of war is being carried out against the people of the north and east in the name of their 
security.”

(Muralidharan, 2008, p. 28)

 In de laatste jaren van de burgeroorlog werden noodmaatregelen geïmplementeerd, die - zoals 
bovenstaand citaat aangeeft - willekeurige arrestaties en aanhoudingen, en verregaande censuur mogelijk 
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maakten. Zo had het door de staat opgerichte Media Centre for National Security een monopolie op alle 
officiële informatie die over het conflict  verspreid werd. Deze reguleringen werden gebruikt  om journalisten 
aan te houden, om kranten en tv- en radiostations op te doeken en om (internationale) journalisten en andere 
mediawerkers ervan te weerhouden hun job naar behoren uit te voeren (Muralidharan, 2008, p. 27). 

2.1.1. Emergency (Prevention of Terrorism and Specified Terrorist Activities) Regulations
 
 Op 6 december 2006 werden de Emergency (Prevention of Terrorism  and Specified Terrorist 
Activities) Regulations ingevoerd. Deze nieuwe regels geven de overheid verregaande vrijheid in het 
bestraffen van eenieder die zich schuldig maakt  of zou maken aan terrorisme (regel 2). Wat dat 
“terrorisme” precies inhoudt, wordt slechts vaag omschreven. De vijfde regel kan op de pers betrokken 
worden en luidt als volgt: 

“No person shall provide any information which is detrimental or prejudicial to national 
security to any person, group, groups of persons or an organization which acts in 

contravention of Regulation 2 of these Regulations.”
(Wet van 6 december 2006)

Hieruit wordt duidelijk dat  enkel informatie mag versrekt  worden die in het  kamp van de overheid 
past. Het artikel werd dan ook gebruikt als rechtvaardiging voor de arrestatie van elke journalist die 
tegen de oorlog was of kritiek waagde te uiten op de president  en zijn regering. Artikel 7 bepaalt 
immers dat: 

“Any person who acts in contravention of Regulations 3 and 5 of these Regulations shall 
be guilty of an offence, and shall on conviction by a High Court be sentenced to a term of 

imprisonment of not less than five years and not exceeding ten years.”
(Wet van 6 december 2006)

2.1.2. Press Council Act

 In juni 2009 kondigde de regering aan dat zij de Press Council Act  (PCA) opnieuw in het 
leven zou roepen. Deze draconische wet  uit 1973, die zware inbreuken pleegt  op de persvrijheid, stond 
de facto  op non-actief sinds 1994; en in 2003 werd de Press Council Law (PCL) vervangen door de 
Press Complaints Commission of Sri Lanka (PCCSL). De PCA is zwaar gekant tegen de media, en 
verleent de regering verregaande vrijheid om journalisten te bestraffen en te beboeten als ze artikels 
schrijven die volgens hen anti-nationaal zijn (Muralidharan, 2011, p. 41). De wet  rechtvaardigt onder 
andere langdurige vasthouding van journalisten die berichten over een gamma van zaken in het 
publiek belang (Muralidharan, 2010a, p. 20; Muralidharan, 2010b, p. 35). 
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 De PCL  Er kwam veel protest  uit Sri Lanka en vanwege de internationale gemeenschap tegen de 
implementatie van deze wetten, maar tot  op vandaag werden ze nog niet opgeheven - ook al is de 
oorlog dan al jaren voorbij. Critici beweren dat president  Rajapaksa deze wetten behoudt  om politieke 
tegenstand en kritiek tot een minimum te beperken.

2.2. Aanvallen op de media

 “The easiest label a journalist can earn these days for impartiality, for giving voice to the 
voiceless, for presenting another point of view, for advocating peace and a negotiated 

settlement, highlighting human rights abuse, is terrorist.”
(Sonali Samarasinghe in een speech op World Press Freedom Day 2008)

 Vele journalisten werden in de loop van het laatste decennium vermoord, ontvoerd, aangevallen of 
bedreigd. Sri Lankaans minister van media Anura Priyadarshana Yapa spreekt  dit  formeel tegen. Hij hanteert 
dan ook een ander criterium: zij die niet in het bezit  zijn van een mediakaart van zijn ministerie, worden niet 
officieel als mediapersoneel erkend. Volgens die logica maakte Yapa slechts gewag van één dode journalist  in 
2006-2007, terwijl de International Federation of Journalists (IFJ) spreekt  van zes vermoorde mediawerkers 
(Muralidharan, 2008, p. 29). De overheid ontkent alle betrokkenheid en er komt nauwelijks schot  in de 
onderzoeken naar deze gebeurtenissen. Bovendien noemt  de regering vaak journalisten in een zodanig slecht 
daglicht, dat hun veiligheid ernstig in het gedrang komt (Muralidharan, 2009, p. 43).
Anura Priyadarshana Yapa ontkent  overigens ook dat  er inbreuken op de vrije meningsuiting worden 
gepleegd: “The government is very clear on this point. Journalists are free to write, free to express their 
views. If there is any problem, they can definitely contact us or the security authorities and we will do 
whatever we can to protect, if there is an issue. We are doing our utmost to protect the 
journalists” (Manikavasagam, 14 juni 2008).

In 2008 werd door meer dan 45 verenigingen van journalisten, persvrijheids- en mensenrechtenorganisaties 
een campagne opgezet, “Stop the war on journalists in Sri Lanka”. De eerste actie in het  kader van deze 
campagne was een open brief aan president  Rajapaksa. Daarin werd gevraagd om het recht op informatie en 
vrijheid van meningsuiting, dat aan eenieder toekomt, te handhaven. Om hun woorden kracht bij te zetten, 
voegen de ondertekenende organisaties nog een hele reeks voorbeelden toe van inbreuken op deze 
fundamentele mensenrechten. Voor de volledige tekst van deze brief, zie Appendix B. 
Nadien volgden nog enkele initiatieven, waaronder geweldloze protestacties. De campagne eindigde op 
World Press Freedom Day op 3 mei 2008, en met de publicatie van het  press freedom report 2007-2008 van 
de IFJ (cf. infra).
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De vijf grootste mediaorganisaties op Sri Lanka6 hebben zich in 2009 verenigd in het Five Media Collective.  
Ze protesteren onder andere tegen het  herstel van de Press Council Law en andere inbreuken op de 
persvrijheid (Muralidharan, 2010b, p. 32). Recent voegden ook de South Asian Free Media Associatoin 
(SAFMA) en Journalists Against  Suppression (JAS) zich erbij, en werd het  collectief omgedoopt  tot Alliance 
of Media Organisations (Muralidharan, 2011, p. 44).

Januari staat  intussen bekend als ‘zwarte maand’ voor de media. In januari 2009 werd de journalist Lasantha 
Wickrematunge vermoord, in januari 2010 verdween de cartoonist Prageeth Eknaligoda en in januari 2011 
werden de gebouwen van het  online nieuwsportaal Lanka-e-News platgebrand. Deze zaken, en de arrestatie 
van J.S. Tissainayagam, worden hieronder verder toegelicht. Deze cases werden gekozen omdat ze 
internationaal het meeste aandacht hebben genoten.

2.2.1. De moord op Lasantha Wickrematunge

 Toen Lasantha Wickrematunge, hoofdredacteur van de Sri Lankaanse krant  The Morning 
Leader op 6 januari 2009 op weg was naar het  werk, werd zijn auto onder vuur genomen door twee 
mannen op motorfietsen. Minder dan drie uur later werd hij dood verklaard.
Lasantha Wickrematunge stond ervoor bekend op te komen voor persvrijheid, zijn eigen veiligheid ten 
spijt. Zoals hij in zijn testament schreef: “People often ask me why I take such risks and tell me it is a 
matter of time before I am bumped off. Of course I know that: it is inevitable. But if we do not speak 
out now, there will be no one left to speak for those who cannot, whether they be ethnic minorities, the 
disadvantaged or the persecuted...” (Muralidharan, 2009, p. 41).
President  Rajapaksa reageerde scherp op Wickrematunge’s dood. Hij beweerde dat het  een 
samenzwering was om zijn regering in een slecht daglicht te stellen. Hoewel er geen harde bewijzen 
zijn, is het gezien de vele bedreigingen en aanvallen die Lasantha en zijn krant  reeds te verduren 
hadden gekregen in voorgaande jaren, toch aanneembaar dat  de regering iets met de moord te maken 
had (Muralidharan, 2009, p. 41). Volgens de IFJ hebben de politie en de veiligheidsautoriteiten 
informatie over de moord die ze niet vrijgeven aan het publiek. Minister Mervyn Silva zou zelfs de 
moord opgeëist  hebben, maar ontkende nadien zoiets te hebben gezegd. Silva staat er echter voor 
bekend buitensporige uitspraken te doen en er zich nadien van te distantiëren (Muralidharan, 2010a, p. 
10-12). Op 13 januari 2011 liet  de president  ten slotte weten dat  er niet  voldoende bewijzen waren om 
het onderzoek naar de moord op Wickrematunge verder te zetten (Muralidharan, 2011, p. 42).
 
2.2.2. De aanhouding van J.S. Tissainayagam

 Op 7 maart 2009 werd de Tamil-journalist  J.S. Tissainayagam - beter bekend als Tissa - 
gearresteerd wanneer hij een bezoek bracht aan zijn collega’s Jasiharan en Valamarthi, die de dag 
voorheen waren aangehouden. Hij werd maandenlang vastgehouden zonder dat  er formeel een klacht 
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tegen hem was ingediend en zonder enige uitleg. Op 25 augustus werd hij uiteindelijk officieel 
beschuldigd van aanzet tot  rassenhaat  onder de Prevention of Terrorism Act  op basis van enkele 
artikelen die hij had geschreven voor de Northeastern Monthly (Muralidharan, 2009, p. 42). De logica 
achter de aanklacht  luidde als volgt: Tissa bekritiseerde het leger, hij is Tamil, het  leger is grotendeels 
Singalees, dus zijn artikelen zetten kwaad bloed tussen Tamils en Singalezen (Muralidharan, 2010b, p. 
34; Muralidharan, 2010a, p. 14). Op 31 augustus werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel, maar hij tekende 
hiertegen beroep aan (“Sri Lankan editor JS Tissainayagam gets bail, 11 januari 2010). Op 11 januari 
2010 werd hij op borgsom vrijgelaten om gezondheidsredenen. De aanhouding van Tissa wekte overal 
ter wereld verontwaardiging op. Zo zei de Amerikaanse president  Barack Obama in zijn speech op 
World Press Freedom Day dat de behandeling van Tissainayagam een exemplarisch voorbeeld is van 
de misbruiken die journalisten overal ter wereld te beurt vallen (Muralidharan, 2010b, p. 33-34). Op 3 
mei van dat  jaar verleende president Rajapaksa de Tamil-journalist uiteindelijk gratie (“Sri Lanka: 
journalist J. S. Tissainayagam pardoned”, 4 mei 2010).

2.2.3. De verdwijning van Prageeth Eknaligoda

 Op 24 januari 2010 verdween cartoonist en columnist Prageeth Eknaligoda. Hij werd nog 
steeds niet teruggevonden. Eknaligoda werkte freelance voor Lanka-e-News, een online nieuwsportaal 
dat een dag later geblokkeerd werd (Muralidharan, 2010b, p. 34). Hij was een notoir links activist, en 
kwam uit voor zijn anti-regeringssentimenten. Hij was een openlijk medestander van kolonel Sarath 
Fonseka, die zich presidentskandidaat stelde in 2010 tegen Mahinda Rajapaksa. Fonseka zit 
momenteel ook in de cel om onduidelijke redenen, wat nog meer doet  vermoeden dat de president 
geen tegenstand duldt. Het  was bovendien niet  de eerste keer dat Eknaligoda het slachtoffer werd van 
geweld. Op 27 augustus 2009 werd hij al eens ontvoerd, beroofd, en geblinddoekt vastgehouden 
gedurende 24 uur. Wegens de lange periode dat Prageeth Eknaligoda reeds vermist is, en zijn slechte 
gezondheidstoestand (hij is diabeticus), wordt het ergste gevreesd (Muralidharan, 2011, p. 40).

2.2.4. Brandstichting bij Lanka-e-News

Op 31 januari 2011 werd het kantoor van het online nieuwsportaal Lanka-e-News platgebrand. De 
website was erg kritisch tegenover de president en zijn broer, minister van defensie Gotabhaya 
Rajapaksa. Deze aanval kwam er na een hele reeks bedreigingen tegenover Lanka-e-News. De website 
werd al meermaals geblokkeerd, en de hoofdredacteur Sandaruwan Senadeera ontvluchtte het  land na 
de verdwijning van Prageeth Eknaligoda (Muralidharan, 2011, p. 43).
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2.3. Missies 

2.3.1. IFJ press freedom reports for South Asia

 Ieder jaar onderneemt  de International Federation of Journalists (IFJ), in samenwerking met 
de South Asia Media Solidarity Network (SAMSN) en vele andere lokale mediaorganisaties, een 
missie voor persvrijheid naar Zuid-Azië. In het rapport  van de zesde  missie, In the balance: press 
freedom in South-Asia (2007-2008), wordt de perssituatie in Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, 
Pakistan en Sri Lanka onder de loep genomen. Naast het  geven van een status questionis en enkele 
aanbevelingen, somt de IFJ in dit rapport ook een 90-tal mediawerkers op die in het  onderzochte jaar 
werden vermoord, aangevallen, bedreigd, geïntimideerd, ontvoerd, vastgehouden of verbannen 
(Muralidharan, 2008, p. 36-39).

Voor de zevende  missie, samengevat in het rapport  Under fire: press freedom  in South-Asia 
(2008-2009), werd naast de zes bovengenoemde landen ook Bhutan onderzocht. In het  voorwoord 
beweert  Jacqueline Park, directeur van IFJ Asia-Pacific, dat de algemene situatie in de regio nog 
verslecht was in vergelijking met het voorgaande jaar. Sri Lanka is er volgens haar het ergste aan toe: 

“State-directed efforts to thwart press freedom are most clear-cut in Sri Lanka, where 
journalists and the media suffered systematic repression, intimidation by government 

members and security personnel, and the application of draconian counter-terror laws.”
 (Muralidharan, 2009, p. 1)

Ook verder in het rapport wordt de precaire situatie op Sri Lanka aangehaald: 

“A quarter century of armed conflict in Sri Lanka has taken a heavy toll on freedom of 
expression, especially in terms of the functioning of the media and the security of 
journalists and other media staff. In tandem with a deteriorating political climate, 

attacks and threats against journalists and media institutions have increased sharply.” 
(Muralidharan, 2009, p. 6)

De moord op Lasantha Wickrematunge en de aanhouding van T.S. Tissainayagam (cf. supra) waren 
belangrijke keerpunten in het  jaar 2009. Als een direct gevolg hiervan verlieten 36 journalisten en 
activisten vrijwillig het land, uit angst voor represailles (Muralidharan, 2010b, p. 32).

De achtste  missie naar de regio voegde ook de Maldiven toe aan de agenda. In Battle for democracy: 
press freedom in South-Asia (2009-2010) wordt  gezegd dat alle landen in de regio, behalve India, 
zware politieke en sociale veranderingen ondergingen. In Sri Lanka vonden presidentsverkiezingen 
plaats. Na de overwinning van Mahinda Rajapaksa, die aan zijn tweede ambtstermijn begon, werden 
de regels waaraan de media zich moesten onderwerpen nog strenger. Zo werd de Declaration of Assets 
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and Liabilities Act opnieuw in het leven geroepen, die normaal gezien van toepassing is op media, 
maar ook op het parlement  en andere publieke beroepen. In praktijk worden echter enkel de kranten 
geviseerd (Muralidharan, 2010b, p. 31). 
Ook de door de staat gecontroleerde Telecommunication Regulatory Commission (TRC) legt zware 
beperkingen op aan de media. De TRC heeft al verschillende nieuwssites geblokkeerd, waaronder 
Lanka-e-News (cf. supra), en alle lokale websites moeten van de TRC een goedkeuring krijgen om te 
mogen publiceren. Op die manier kan de overheid alle inhoud controleren (Muralidharan, 2010b, p. 
32).
Bovendien liet de minister van defensie, Gotabhaya Rajapaksa, broer van de president, zich op 1 
februari 2009 ontvallen dat  als internationale mediaorganisaties zich niet  ‘verantwoordelijk’ zouden 
gedragen, ze daar ernstige gevolgen van zouden ondervinden en het  land uit  gejaagd zouden worden 
(Muralidharan, 2010b, p. 34). Dit belooft weinig goeds voor de perssituatie in de eilandstaat.

De negende  en laatste missie werd samengevat in het  rapport Free speech in peril: press freedom in 
South-Asia (2010-2011). Wat Sri Lanka betreft blijft  de tendens gelijk: er heerst  nog steeds een klimaat 
van straffeloosheid tegenover de misdaden tegen journalisten, en het  onderzoek in de hangende zaken 
schiet  weinig op (Muralidharan, 2011, p. 3). Wel opvallend is dat  er geen moorden op mediapersoneel 
werden vastgesteld in de onderzochte periode (mei 2010 - april 2011), en dat  het  aantal aanvallen op 
journalisten gedaald is. Toch blijven zich nog incidenten voordoen, het voornaamste hiervan was de 
brandstichting in het kantoor van Lanka-e-News in januari 2011 (Muralidharan, 2011, p.39). 
Journalisten en media-activisten zeggen dat  het klimaat voor verslaggeving zo onzeker is dat  ze enkel 
kunnen berichten over wat de regering publiek wenst te maken (Muralidharan, 2011, p. 41). 
Journalisten doen dus courant aan zelfcensuur uit veiligheidsoverwegingen.
De IFJ wijst er in dit rapport eveneens op dat steeds meer media-instanties in overheidshanden komen. 
Dit is een bijkomende problematiek die vaak overschaduwd wordt door meer zichtbare en 
spectaculaire problemen, zoals moorden op en verdwijningen van journalisten (Muralidharan, 2011, p. 
41). Er moet dringend werk gemaakt worden van onafhankelijke, private media. 
In dit opzicht  is de oprichting van de Media Development Authority (MDA) ook een onrustwekkende 
ontwikkeling. Officieel is het  de taak van de MDA om lokale media-instellingen te helpen om hun 
ethiek te verbeteren, maar bij een nadere lectuur van de MDA-regels vindt  men terug dat  het  de taak is 
van de MDA om heldere, consistente en voorspelbare reguleringen te verzekeren, en om richtlijnen te 
vrijwaren die de kernwaarden en de publieke belangen beschermen. Bovendien moeten de lokale 
media-instellingen zich schikken naar het beleid van de overheid, moeten ze zich laten registreren en 
moeten ze erkend worden alvorens ze operationeel kunnen zijn (Muralidharan, 2011, p. 42).

2.3.2. Press Freedom and Freedom of Expression in Sri Lanka: struggle for survival (IMS, 2007)

 In oktober 2006 ondernam het International Media Support (IMS) samen met de IFJ, de IPI 
(International Press Institute), de INSI (International News Safety Institute) en de UNESCO een 
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“International Press Freedom and Freedom of Expression Mission to Sri Lanka”. De bevindingen van 
deze missie werden gebundeld in het  rapport “Struggle for Survival”, dat gepubliceerd werd in januari 
2007. Hieruit bleek dat de perssituatie in Sri Lanka sterk achteruit  was gegaan sinds de laatste missie 
in augustus 2005 (IMS, 2007, p. 4). De missie focuste zich hoofdzakelijk op drie probleemgebieden: 
veiligheid en straffeloosheid, censuur, en mediabeleid. Zo wordt gerapporteerd over negen vermoorde 
journalisten en het gebrek aan actie dat  hiertegen ondernomen werd door de autoriteiten. Dit kadert  in 
een algemeen klimaat van straffeloosheid en laksheid vanwege de overheid, die ook de aanklachten 
van inbreuken op de mensenrechten niet  serieus neemt  (IMS, 2007, p. 8-10). De reactie van de 
regering op de Channel 4-documentaire “Sri Lanka’s Killing Fields” in juni 2011 bewijst dat  aan deze 
indolente houding nog niet veel veranderd is.
Wat de censuur betreft, wordt duidelijk dat die op verschillende manieren en door verschillende 
instanties wordt  afgedwongen. Er is sprake van directe en indirecte censuur vanwege de regering, 
politici, groepleiders, veiligheidstroepen, de LTTE en het leger. Het  grootste probleem was ook in 
2006 al de zelfcensuur. De media-instituties plachten toen reeds hun artikels voor publicatie aan het 
Media Centre for National Security voor te leggen, die ze in overeenstemming bracht  met de 
‘officiële’ normen.. Hoewel ook Engelstalige en Singalese media geviseerd werden, werden de Tamil-
media met veel meer geweld onderdrukt  - zowel door de LTTE als door de regering (IMS, 2007, p. 
12-14).
In verband met het mediabeleid, laat  de missie weten dat  de overheid dringend werk moet maken van 
onafhankelijke public service broadcasting en een wettelijk kader rond recht  op informatie. Deze 
problemen worden nog verscherpt door de censuur en controle die de regering uitoefent  op de media. 
In dit  opzicht vestigt  het rapport  de aandacht  op de Emergency (Prevention of Terrorism  and Specified 
Terrorist Activities) Regulations van december 2006 (cf. supra) (IMS, 2007, p. 15-16).

Het rapport sluit af met enkele aanbevelingen en observaties:
- Er moet gezorgd worden voor een open, diverse en pluralistische mediaomgeving; alle acties 

die al ondernomen zijn om persvrijheid tegen te gaan moeten ongedaan gemaakt worden;
- De belangrijke rol van onafhankelijke, eerlijke, evenwichtige en accurate journalistiek in het 

verminderen van spanning en onzekerheid moet erkend worden; de media moeten volledige 
toegang krijgen tot conflictgebieden;

- Alle dreigementen en aanvallen op media moeten onmiddellijk gestaakt worden;
- De moorden op journalisten moeten snel en grondig onderzocht worden, en de daders 

bestraft;
- Men moet  erkennen dat alle partijen in het conflict zich schuldig hebben gemaakt aan 

aanvallen op de media;
- Men moet zweren dat  mediawerkers zullen bijgestaan worden in hun job, en dat  hun 

veiligheid zal verzekerd worden;
- Alle inmenging in redactionele inhoud en iedere belemmering van redactionele 

onafhankelijkheid moet stopgezet worden;
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- De regulering moet herzien worden en aangepast  worden aan internationale standaarden; het 
recht op informatie moet erkend worden en een wet rond vrijheid van informatie moet 
opgesteld worden;

- Er moeten inspanningen geleverd worden om staatsmedia om te vormen tot  public service 
media met redactionele onafhankelijkheid. (IMS, 2007, p. 17-18)

2.3.3. Media under fire: Press freedom lockdown in Sri Lanka (IMS, 2008)

 In 2008 vond het IMS een verslechtering in de mediasituatie in Sri Lanka, waar journalisten 
het nog steeds zwaar te verduren kregen. Deze keer centreerde het  rapport  zich rond vier problemen: 
het nationaal conflict, de veiligheid, de laksheid in justitie en de indirecte censuur.
Wat het conflict betreft, bedreigden drie trends de persvrijheid: weinig toegang tot  conflictzones, een 
golf van aanvallen op oorlogsjournalisten, en zelfcensuur door de media over de realiteiten van de 
oorlog. Dit staat  in nauw verband met  het  probleem van veiligheid. Volgens de missie werden 11 
journalisten vermoord in Singalese gebieden in de 18 maanden voorafgaand aan publicatie, en werd 
nog niemand ter verantwoording gebracht  voor deze daden. Dat wijst dan weer op de derde kwestie: 
een blijvend klimaat  van straffeloosheid met betrekking tot  deze misdaden. De regering beroept  zich 
op de draconische antiterrorismewetten om hun acties, of het gebrek eraan, te verantwoorden (cf. 
supra).
De indirecte (zelf)censuur, ten slotte, wordt  afgedwongen door verschillende factoren, zoals het  feit 
dat de regering en de LTTE dreigen met  represailles, en journalisten daarom vrezen voor hun leven. 
De aanbevelingen in dit rapport zijn grotendeels dezelfde als het jaar voordien (IMS, 2008).

2.3.4. Key Challenges for Media after War’s End (IFJ, 2010)

 Het  rapport  van de IFJ over de situatie van de media na de beëindiging van de oorlog in Sri 
Lanka, maakt nogmaals duidelijk dat  intimidatie van en moord op journalisten tijdens de oorlog 
courante praktijken waren, en dat ook nu de mediaomgeving nog erg onveilig is. Dit wordt verder 
geïllustreerd met  verhalen over kolonel Sarath Fonseka, Lasantha Wickrematunge, enkele Tamil-
kranten, de burgerjournalistiekwebsite www.groundviews.org, en nog vele andere. Ook de Press 
Council Act wordt op de korrel genomen. 
Aan het eind roept de IFJ op om een charter op te stellen dat de eisen van alle partijen in acht  neemt. 
In dit  charter moeten onder andere de volgende zaken opgenomen worden: de verzekerde terugkeer 
van alle verbannen journalisten met  een garantie voor hun veiligheid, de belofte dat  alle staatsmedia 
onafhankelijk zullen mogen rapporteren, een herziening (met  een neiging tot amnestie) van alle 
rechtszaken tegen journalisten die werden gearresteerd onder de noodmaatregelen, het  opnemen van 
verantwoordelijkheid voor het misbruik van mediapersoneel, de omvorming van staatsmedia tot 
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onafhankelijke public service media, en ten slotte het  opstellen van een wetgeving rond het recht  op 
informatie (Muralidharan, 2010a, p. 23). 
Tot op vandaag is er nog geen dergelijk charter goedgekeurd door de overheid. Er werd wel een press 
freedom bill voorgesteld door de oppositie, maar de president  heeft deze geweigerd (AFP, 22 juni 
2011).
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3. Gendergelijkheid in Sri Lanka

 In Sri Lanka hebben vrouwen op vele vlakken gelijke rechten, maar op een aantal gebieden bestaat er 
nog een grote genderkloof. In vergelijking met andere ontwikkelingslanden stellen Sri Lankaanse vrouwen 
het goed, maar de internationale normen worden nog lang niet gehaald (NCED & UNDP, 2005, p. 43). Zo 
behaalt  het land in het  Global Gender Gap Report van het  World Economic Forum al vier jaar op rij een 
score van rond de 0,7. In 2006 was dit  0,720 en in 2010 0,746 (Haussman et al., 2010, p. 277). Daarmee 
schommelt het  rond de 15de plaats op de wereldranglijst (in 2010 was Sri Lanka 16de van 132 landen). Voor 
de volledige scorekaart van Sri Lanka, zie Appendix C. Volgens verschillende wettelijke bepalingen (het 
CEDAW en artikel 12 van de Sri Lankaanse grondwet, cf. infra) is discriminatie op basis van gender 
verboden, maar helaas blijft er een grote discrepantie bestaan tussen de wet en de realiteit. 

Het  Millenium Development Goals Country Report van 2005 meet de vooruitgang die geboekt werd sinds de 
implementatie van de doelstellingen in 2000. In totaal werden toen acht Millenium Development Goals 
(MDGs) vooropgesteld:

1. extreme armoede en honger uitroeien (“Eradicate extreme poverty and hunger”);
2. universeel lager onderwijs bewerkstelligen (“Achieve universal primary education”);
3. gendergelijkheid promoten en vrouwen meer macht  geven (“Promote gender equality and 

empower women”);
4. kindersterfte reduceren (“Reduce child mortality”);
5. de gezondheid van moeders verbeteren (“Improve maternal health”);
6. HIV/aids, malaria en andere ziektes bestrijden (“Combat HIV/AIDS, malaria and other 

diseases”);
7. duurzaamheid van het milieu verzekeren (“Ensure environmental sustainability”);
8. een globaal vennootschap voor ontwikkeling vormen (“Develop a global partnership for 

development”).

Ondanks een aanbeveling van de Verenigde Naties in het  MDG Report  van 2005 (p. 48), en druk van vele 
andere nationale en internationale partijen om met een Women’s Rights Act een wettelijk kader voor 
vrouwenrechten op te stellen, is dit  nog steeds niet  gebeurd. Dit  jaar was men bezig met het  ontwikkelen van 
een Women’s Rights Bill (een proces dat  al aansleept sinds 2002, cf. infra) en een Women’s Rights 
Commission, maar daar kwam uiteindelijk niets van terecht. De uitwerking werd alweer naar een niet nader 
bepaald tijdstip in de toekomst verschoven en er zijn geen concrete pogingen meer ondernomen om een 
wettelijk kader op te stellen. 

In de lijst  van de South Asia Human Rights Violators Index uit 2008 kwam Sri Lanka op de derde plaats wat 
betreft  geweld tegen vrouwen. Vooral de marteling en verkrachting van Tamil-vrouwen door 
veiligheidstroepen tijdens de oorlog heeft  ervoor gezorgd dat het  land zo hoog scoort in de index (Asian 
Centre for Human Rights, 2008, p. 11-12). Geweld tegen vrouwen blijft  een veelvoorkomend fenomeen in 
Sri Lanka, maar blijft  meestal onuitgesproken wegens sociale taboes. Een grote stap in de goede richting om 
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dit  geweld te bestrijden, kwam er met de ratificatie van de Prevention of Domestic Violence Act  in 2005 -   
een wet die geweld tegen vrouwen eindelijk strafbaar stelde. Sindsdien lijkt het  alsof het  geweld alleen maar 
is toegenomen, maar een meer plausibele verklaring is dat het  enkel zichtbaarder wordt, omdat  het nu uit de 
taboesfeer treedt. Terwijl er vroeger over gezwegen werd, durven vrouwen nu meer naar buiten te komen met 
hun verhaal (Asian Development Bank, 2008, p. 31-32).

In een rapport van de Social Institutions & Gender Index (SIGI) over Sri Lanka staat dat vrouwen tamelijk 
veel financiële autonomie genieten. Zo hebben ze recht  op land, hebben ze gelijke erfenisrechten en kunnen 
ze leningen, hypotheken en andere vormen van krediet afnemen (SIGI, n.d.). Op politiek vlak is er echter 
minder reden tot juichen: volgens het  Committee on the Elimination of all Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW) is Sri Lanka de slechtste leerling van de Zuid-Aziatische klas wat betreft politieke 
participatie van vrouwen (WILPF, 2011). Deze stellingen staan echter in contrast met  de bevindingen van de 
Global Gender Gap Report uit 2008, waar te lezen staat dat vrouwen het beter doen op politiek vlak, maar 
minder goed op vlak van economische mogelijkheden en participatie (Haussman et al., 2008, p. 21).
Volgens de Global monitoring checklist on women, peace and security van GAPS (Gender Action for Peace 
and Security UK) uit  2009 doet Sri Lanka het goed op vlak van toegankelijkheid van ministeriele 
budgetinformatie, de oprichting van het  Sub-Committee on Gender Issues (SGI, cf. infra) en onderzoek naar 
de rol van de vrouw. Op het gebied van vrouwelijke participatie in vredesonderhandelingen, mensenrechten 
en vrouwelijke participatie in de politiek scoort de eilandstaat  dan weer bijzonder slecht (GAPS, 2009, p. 
120).

3.1. Wettelijke bepalingen

 De gelijkheid van vrouwen staat ingeschreven een aantal wettelijke bepalingen die door de Sri 
Lankaanse regering werden onderschreven. In artikel 12 van de grondwet uit  1978 is bepaald dat  eenieder 
gelijk is voor de wet. Bovendien ratificeerde Sri Lanka in 1981 de Convention on the Elimination of all 
Forms of Discrimination against Women (CEDAW), dat door de Verenigde Naties werd opgesteld in 1979.

3.1.1. Grondwet (1978)
 
 In de Sri Lankaanse grondwet  wordt  gelijkheid van mannen en vrouwen gegarandeerd in 
artikel 12, ‘Right to equality’. Dit artikel luidt als volgt: 

“1. All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the 
law.; 
2. No citizen shall be discriminated against on the grounds of race, religion, language, 
caste, sex, political opinion, place of birth or any one of such grounds (...); 
3. No person shall, on the grounds of race, religion, language, caste, sex or any one of 
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such grounds, be subject to any disability, liability, restriction or conditions with regard 
to access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment and places of 
public worship of his own religion.; 
4. Anything in this Article shall not prevent special measures being taken by law, 
subordinate legislation or executive action where necessary for the sole purpose of the 
protection or advancement of disadvantaged or underpriviliged individuals or groups 
including those that are disadvantaged or underpriviliged because of ethnicity, gender, 
sex, age or mental or physical disability.” 

(GAPS, 2009, p. 131).

Hierbij dient  te worden opgemerkt dat de grondwet wat  het  familierecht  betreft (echtscheiding, erfenis, 
hoederecht) meestal wel wordt  overtroffen door lokale legale systemen, zoals de islamitische, 
Kandyaanse (Singalese) of Thesavalamai (Tamil) wetgeving. Deze rechtsregels stammen uit oude 
tradities en de rechten van de vrouw worden er dan ook veel minder in beschermd (Asian 
Development Bank, 2008, p. 4; SIGI, n.d.). Nu wordt opgeroepen om deze lokale rechtssystemen 
conform te maken aan internationale normen, maar tot nog toe zijn hier geen stappen toe ondernomen.

3.1.2. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (VN, 1979)

 In 1981 ratificeerde Sri Lanka de Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination against Women (CEDAW) en in 2002 het Optional Protocol hiervan. Het  CEDAW 
werd in 1979 aanvaard door de Algemene Vergadering van de VN. De 30 artikels worden wereldwijd 
beschouwd als de referentie voor alle wetgeving rond vrouwenrechten. Door het  CEDAW te 
ondertekenen, verbinden staten zich ertoe enkele maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen 
tegen te gaan: alle discriminatorische wetten moeten afgevoerd worden, alle organisaties en 
ondernemingen moeten vrouwen gelijk behandelen, en er moeten instanties in het  leven geroepen 
worden die de handhaving van de gelijkheidswetten controleren (VN, n.d., “Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination against Women”).
Het  Optional Protocol werd in 2000 door de Verenigde Naties toegevoegd aan het  CEDAW. Door dit 
protocol te ratificeren, erkent  de ondertekenende staat de autoriteit  van het  Committee on the 
Elimination of Discrimination against  Women om klachten van individuen of groepen te behandelen. 
Het  comité mag ook op eigen initiatief handelen waar het een schending van de vrouwenrechten 
vermoedt (VN, n.d. “Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination against Women”).

Hoewel landen die het CEDAW ratificeren juridisch verplicht zijn deze bepalingen in praktijk om te 
zetten, werden ze in Sri Lanka nog steeds niet geconsolideerd in de wetgeving. In 2002 werd een 
Women’s Rights Bill voorgesteld aan het parlement. In 2008 was deze, nog steeds niet goedgekeurd, 
alweer van het  politieke toneel verdwenen (Asian Development  Bank, 2008, p. 42). In 2011 werd 
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nogmaals een voorstel gedaan voor een Women’s Rights Bill en een National Women’s Commission, 
die als taak zou hebben de rechten van Sri Lankaanse vrouwen te promoten, ontwikkelen en vrijwaren. 
Er werd een wetsontwerp opgesteld dat in juli goedgekeurd had moeten worden, maar dit  is bij dit 
schrijven, eind juli 2011, nog niet  gebeurd (“National women’s commission to safeguard rights of Sri 
Lanka women”, 3 juni 2011).

In een rapport van januari 2011 stelde het  CEDAW Committee dat  het gewapend conflict  en de 
milieurampen, voornamelijk de grote tsunamiramp van 2004, de levens van vrouwen en kinderen meer 
hebben aangetast  dan die van mannen. De situatie in Sri Lanka is inderdaad moeilijk geweest, maar er 
is volgens het comité nog te weinig vooruitgang geboekt om de CEDAW-doelstellingen te bereiken. 
Vooral het ontbreken van een expliciete wet tegen discriminatie van vrouwen vormt voor het  comité 
een probleem: “It was clearly stated that the experts do not consider Sri Lanka to have implemented 
CEDAW as it lacks legislation in line with the Convention in critical areas such as an explicit 
prohibition of discrimination of women.” (WILPF, 2011). Ook hier wordt  opgeroepen om een National 
Action Plan for Women en een Women’s Rights Bill op te stellen tegen juli 2011, maar daar is, zoals 
hierboven gemeld, nog geen sprake van.

3.1.3. Gendergelijkheid in het Parlement

 Er zijn enkele entiteiten die zich bezighouden met  gendergelijkheid in de Sri Lankaanse 
politiek: het  Ministry of Child Development  and Women’s Empowerment (MCDWE, het vroegere 
Ministry of Women’s Affairs) en het National Committee on Women zijn hiervan de voornaamste. 
Deze instellingen zijn helaas erg gemarginaliseerd en spelen nauwelijks een rol in de Sri Lankaanse 
politiek. Ze staan in voor alle wetgevingen en bepalingen over gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen, maar hun autoriteit  en hun verantwoordelijkheden blijven afnemen. Genderissues zijn nu 
eenmaal geen grote prioriteit  voor de Sri Lankaanse regering, die met het  etnisch conflict  en de 
tsunami in het  laatste decennium voor hetere vuren heeft gestaan. Een sprekend voorbeeld hiervan is 
het feit  dat  ze er nog steeds niet  in geslaagd zijn de Women’s Rights Bill goedgekeurd te krijgen 
(Asian Development Bank, 2008, p. 2-3). Om dit te bewerkstelligen is het dan ook van primordiaal 
belang dat vrouwen beter vertegenwoordigd worden in het  parlement. Dit  stond eveneens te lezen in 
het editoriaal van de Sri Lankaanse krant The Daily News op 12 juli 2011:

“(...) to the extent to which a social segment could be represented in Parliament and help 
shape legislation to further its legitimate interests, to that degree would its well being be 

looked after. To the degree to which it lacks representation in Parliament, to the same 
extent would it be powerless.” 

(“A case for empowering women and youth”, 12 juli 2011).
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3.2. Sociale rol
 
 Vrouwen zijn altijd de zorgverleners van de familie geweest, en staan in voor de opvoeding van de 
kinderen en de huishoudelijke taken, ongeacht of ze ook buitenshuis werken of niet. De Sri Lankaanse 
cultuur is geworteld in een traditioneel patriarchale structuur, en het gedrag van vrouwen wordt  dan ook 
streng gecontroleerd (Jayaweera, 1990, p. 2). Een vrouw wordt geboren als ‘dochter van’, wordt later 
‘echtgenote van’, en als ze oud is staat ze onder de controle van haar zoon. De economische emancipatie van 
vrouwen in de voorbije dertig jaar heeft  hier weinig aan veranderd: de man blijft het gezinshoofd en de 
vrouw moet zich schikken naar de regels van het patriarchaat  (Jayaweera, 1990, p. 26). Familierelaties en 
genderrollen hebben dus wel enkele wijzigingen ondergaan in de voorbij decennia, zonder dat  de structuren 
echt radicaal gewijzigd zijn (Jayaweera, 1990, p. 31).

Sri Lanka is nochtans pionier in het verlenen van meer rechten aan vrouwen. Zo was het  een van de eerste 
landen ter wereld om vrouwen stemrecht te geven in 1931, 17 jaar vòòr België. Ook heeft Sri Lanka al 
vrouwen in de hoogste politieke posities gehad (eerste minister en president). Maar tegenwoordig zijn er 
bijzonder weinig dames in het parlement te bespeuren (cf. infra).

3.3. Economische rol

 Sinds de onafhankelijkheid van Sri Lanka in 1948 werd de gelijke toegang tot  lager, secundair en 
hoger onderwijs voor jongens en meisjes gepromoot. Nu zijn er nauwelijks nog ongelijkheden in 
participatiegraad, zoals onderstaande figuur aantoont. In het  secundair onderwijs zijn er zelfs meer meisjes 
dan jongens ingeschreven (Jayaweera, 1990, p. 29). De overstap naar hoger onderwijs blijft  wel 
hoogdrempelig, maar dit is zowel voor jongens als meisjes het geval (Asian Development  Bank, 2008, p. 
13). Die gelijke verhouding trekt  zich jammer genoeg niet  door op de jobmarkt: terwijl de helft van de 
studenten vrouwen zijn, is slechts een derde van de beroepsbevolking vrouwelijk. Van de vrouwen die uit 
werken gaan, blijven de meeste steken in slechtbetaalde low-status jobs in de privésector, waar ze niet 
wettelijk beschermd zijn tegen discriminatie. Volgens de studie van de Asian Development Bank zitten 
slechts 1,1% van de werkende vrouwen in hooggeplaatste jobs. Er bestaan nog steeds vooroordelen tegen de 
capaciteiten van professionele vrouwen, wat vooral hun aanstelling in de privésector verhindert (Asian 
Development Bank, 2008, p. 20).
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Figuur 4: Percentage inschrijvingen van meisjes in het onderwijs
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been achieved in plantation areas, and more girls 
than boys continue in senior secondary education 
in these areas as in the rest of the country. 

All socioeconomic groups have access to 
primary education; enrollment rates in primary 

education were 95% in the lowest income quintile 
and 97% in the highest quintile in 2002. However, 
there are disparities, increasing with each educa-
tional level, in participation in secondary and ter-
tiary education—61% in the lowest quintile and 

Table 3. Total Enrollment in Schools: Percentage of Girls

Grades
1998 2006

Total No. of Girls Girls, % Total No. of Girls Girls, %
1–5 1,801,387 873,633 48.5 1,606,721 788,037 49.04
6–9 1,342,459 665,753 49.6 1,317,634 653,888 49.6
10–11 727,157 378,888 52.1 622,429 316,991 50.9
6–11 2,069,416 1,044,641 50.5 1,940,063 970,879 50.04
12–13 Science 53,039 23,657 44.6 65,438 30,978 47.3
12–13 Arts 140,728 94,096 66.0 142,330 94,240 66.2
12–13 Commerce 70,268 34,119 48.6 77,954 36,668 47.03
12–13 Total 264,035 151,872 57.5 285,722 161,886 56.7
1–13 Total 4,134,838 2,070,146 50.1 3,837,548 1,922,829 50.1

Source: Sri Lanka Ministry of Education. Annual School Census 1998 and 2005.
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Figure 1. Total Enrollment in Schools, 2006
Percentage of Girls and Boys

Source: Sri Lanka Ministry of Education. Annual School Census 2005.

bron: Asian Development Bank, 2008, p. 12

Op vlak van geletterdheid scoort  Sri Lanka zeer goed. Volgens de laatste cijfers uit  de census van 2001 was 
92,3% van de mannen en 89,2% van de vrouwen geletterd (Asian Development  Bank, 2008, p. 16; NCED & 
UNDP, 2005, p. 45). Volgens de cijfers van de GAPS-studie uit 2009 zijn zelfs meer dan 95% van de 
vrouwen geletterd (GAPS, 2009, p. 121). De kloof tussen mannen en vrouwen is op dit  gebied minuscuul in 
de bevolkingsgroep jonger dan 50 jaar, en dus geboren na de onafhankelijkheid (Asian Development Bank, 
2008, p. 16). Op het platteland is er wel nog steeds meer analfabetisme dan in de stedelijke gebieden.

Economisch gezien genieten vrouwen een relatief grote autonomie. Vooral vanaf de jaren 1980 gingen steeds 
meer vrouwen uit werken, omdat er nood was aan goedkope werkkrachten. Vrouwen werden immers maar 
de helft zo veel betaald als mannen. Het loon van vrouwen ging wel snel omhoog: aan het einde van de jaren 
80 verdienden vrouwen al 90% van wat hun mannelijke collega’s verdienden (Jayaweera, 1990, p. 7-8). 
Toch vertoont  de arbeidsmarkt  een grote genderkloof. Hoewel meer dan de helft van de afgestudeerde 
studenten meisjes zijn, is slechts een derde van de totale beroepsbevolking vrouwelijk. Hier komt  al sinds 
1995 weinig verandering in. Vrouwen blijven ook vaak steken in de ‘lagere jobs’: weinig status, weinig 
verantwoordelijkheid, en weinig loon. Zo werken er bijvoorbeeld zeer veel vrouwen op de theeplantages, 
hoewel dit  aantal sterk vermindert nu hun job meer en meer geautomatiseerd wordt. Maar het beeld van de 
vrouwelijke economische participatie kan niet  volledig kloppen, aangezien er ook vele vrouwen 
tewerkgesteld zijn in de informele sector en op die manier niet opgenomen worden in de officiële cijfers 
(Asian Development Bank, 2008, p. 18). 
Werkloosheidscijfers liegen er daarentegen niet  om: ongeveer dubbel zo veel vrouwen als mannen zijn 
werkloos in Sri Lanka (NCED & UNDP, 2005, p. 47). Dit is al zo sinds de jaren 70, ongeacht  of de jobmarkt 
aangroeit  of slinkt. De grote kloof tussen mannelijke en vrouwelijke werkloosheid wijst erop dat de waarde 
van vrouwen als werkkrachten veel lager wordt ingeschat  dan die van mannen (Asian Development Bank, 
2008, p. 19).
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3.4. Politieke rol

 Ondanks de relatief grote economische autonomie die vrouwen genieten, en ondanks het  feit  dat Sri 
Lanka al een vrouwelijke premier en president heeft  gehad, vinden we maar weinig vrouwen terug in het 
parlement (4% in 2001) en in lokale gemeenschapsraden (2%) - eigenlijk in besluitvormingsposities in het 
algemeen. Ondanks verschillende quotavoorstellen van de overheid (25% in 1997, 50% in 2003) verandert  er 
in de praktijk weinig aan deze ondervertegenwoordiging van vrouwen in het  parlement (GAPS, 2009, p. 
131-132). Het Millenium Development Goals Report  van 2005 wijt  deze erbarmelijke participatie van 
vrouwen aan het feit  dat mannelijk leiderschap de norm is, en vrouwen daardoor zelf niet geïnteresseerd zijn 
om in de politiek te stappen. Bovendien combineren vrouwen al een job, huishoudelijke taken en zorg voor 
kinderen (en ouders) en hebben ze vaak niet  voldoende financiële middelen om zich met politiek in te laten. 
Het  langdurende etnische conflict tussen Tamils en Singalezen heeft  de intrede van vrouwen in de politiek 
eveneens sterk bemoeilijkt (Asian Development Bank, 2008, p. 7; NCED & UNDP, 2005, p. 47).

Volgens de cijfers van GAPS-studie van 2009 waren slechts 13 van 225 zetels in het  parlement bezet door 
vrouwen (5,8%). In de provincieraden waren er slechts twee vrouwen terug te vinden, op een totaal van 114 
zetels (1,75%). De lokale raden deden het iets beter, met 74 vrouwen van de 3.952 raadsleden (1,9%).
Dit is volgens de studie te wijten aan de weinige nominaties die worden gegeven aan vrouwelijke kandidates. 
De GAPS beveelt dan ook aan dat er moet gestreefd worden naar een vrouwelijke participatie van 33% in 
alle comités en commissies (2009, p. 140).

3.5. Rol in het etnische conflict

 Ook in het conflict  werden vrouwen ingeschakeld. De Tamil Tijgers hadden een vrouwenbrigade, de 
birds of freedom, en bij de vredesonderhandelingen werd een Sub-Committee on Gender Issues opgericht. 
Door de oorlog waren sommige vrouwen verplicht om de traditionele barrières te doorbreken om het  welzijn 
van hun gezin te verzekeren (GAPS, 2009, p. 121).Toch was de oorlog voornamelijk nadelig voor de 
vrouwelijke bevolking. De verliezen treffen hen immers disproportioneel meer dan mannen. 
Vrouwen die hun man verloren in de oorlog, heb een weinig benijdenswaardige positie in de Sri Lankaanse 
maatschappij. Vithavai, ‘weduwe’, is er bijna een scheldwoord. Weduwes worden beschouwd als 
ongeluksbrengers en worden geweerd van sociale evenementen. Door de oorlog werden in het  jaar 2000 al 
22% van alle huishoudens geleid door vrouwen (De Soysa, september 2000). Economisch gezien genieten 
deze vrouwen bescherming van de regering, maar als ze recht  willen hebben op tegemoetkomingen moeten 
ze wel ongehuwd blijven. Naast  hun echtgenoten, verloren veel vrouwen ook hun waardigheid in de oorlog. 
Zowel Tamil Tijgers als regeringstroepen maakten zich schuldig aan massale verkrachtingen en 
mishandelingen van burgervrouwen. Deze praktijken plaatsten Sri Lanka bovenaan de lijst  van 
mensenrechtenschenders in Zuid-Azië (Human Rights Violators Index 2008).
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3.4.1. Birds of Freedom

 Naar de vrouwenbrigade van de LTTE wordt verwezen met  het eufemisme ‘birds of 
freedom’. In het  begin speelden deze vrouwen vooral een rol in propaganda, rekrutering, 
informatiegaring, medische zorgen en fondsenwerving. Maar naarmate de oorlog vorderde, had de 
LTTE steeds meer strijdkrachten nodig. Op dat  punt  werden de birds of freedom  ook ingeschakeld in 
militaire operaties. Op die manier overstegen ze de traditionele grenzen van aanvaardbaar gedrag voor 
vrouwen. Maar een echte verbetering in hun status was dit  niet, immers: “The Liberation Tigers make 
women look and act like men without giving them the rights of men” (Stack-O’Connor, 2007, p. 51, 
geciteerd in Wang, 2011). 
Het  inschakelen van vrouwen had zo z’n tactische voordelen. Het is namelijk ongehoord dat mannen 
vrouwen aanraken in de Sri Lankaanse cultuur. Op die manier geraakten de onschuldig ogende 
vrouwen met een bommenpakket, die een zwangerschap veinsden, vaak zonder fouillering voorbij de 
Singalese veiligheidsagenten.
Vrouwen gingen bij de LTTE om verschillende redenen. Sommigen wouden het Tamil-nationalistische 
gedachtegoed verdedigen, anderen wouden zichzelf beschermen tegen verkrachting en aanranding, 
nog anderen wouden de dood van hun geliefden wreken of werden gemotiveerd door het  ideaal van 
martelaarschap. Voor velen leek dit ook een hoopvolle stap in de richting van vrouwenemancipatie, 
maar dit is helaas altijd een droombeeld gebleven (Wang, 2009). 

3.4.2. Sub-Committee on Gender Issues (SGI)

 Na de derde ronde van de vredesonderhandelingen van 2002 werd het  Sub-Committee on 
Gender Issues opgericht. Dit leek een stap in de goede richting om vrouwen meer bij de 
vredesgesprekken te betrekken en om de aandacht te vestigen op de gendergerelateerde gevolgen van 
het conflict, maar de facto heeft de SGI weinig tot niets bereikt. Het  comité kwam in Kilinochchi een 
eerste keer bijeen in maart 2003 en een tweede keer in april 2003, maar sindsdien werden geen 
vergaderingen meer gepland. 
De SGI bestond uit vijf leden van de GoSL en vijf aangeduid door de LTTE - de beperking tot  deze 
twee groepen vormde dan ook een grote hindernis voor het  vlotte verloop van de vergaderingen. 
Bovendien was er geen duidelijke relatie tussen de SGI en de andere sub-committees, hadden ze 
nauwelijks toegang tot  financiering en werden ze uitgesloten van het besluitvormingsproces. Dit alles 
heeft  ertoe bijgedragen dat de SGI niets bereikte en al snel opgedoekt werd toen de LTTE zich uit  alle 
comités terugtrok (GAPS, 2009, p. 128).
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4.Vrouwen in de media in Sri Lanka

 Bij mijn onderzoek naar de positie van de vrouw in de media (en meerbepaald in de journalistiek) in 
Sri Lanka is gebleken dat  gender geen prioritaire issue is. Veel belangrijker in de huidige context  is de 
veiligheid, zowel van de bevolking in zijn geheel als van de journalist. Volgens de Amerikaanse psycholoog 
Abraham Maslow kan immers pas aan secundaire behoeften worden gedacht, indien aan de primaire 
behoeften is voldaan. Veiligheid en zekerheid staan op de tweede plaats in de behoeftenhiërarchie van 
Maslow (zie figuur 5), en is daarmee belangrijker dan gendergelijkheid (op de vierde plaats).

Figuur 5: piramide van Maslow

Door de gespannen situatie van de voorbije dertig jaar door de oorlog die pas recent werd beëindigd, het 
milieu van straffeloosheid tegenover criminele daden en de onveilige omgeving voor journalisten die het 
beleid van de president willen aanklagen, staat  persvrijheid hoger op de agenda van media-activisten in Sri 
Lanka. Pas als dat probleem opgelost is, zal gendergelijkheid aan belang winnen.

Dat  wil niet  zeggen dat gelijkheid van mannen en vrouwen niet  belangrijk is. Het  is een aanslepend probleem 
dat leeft onder de Sri Lankaanse bevolking. Tot  2004 was er nog geen onderzoek gedaan naar gender in Sri 
Lankaanse krantenorganisaties (Kurukulasuriya, 2004), maar in recente jaren is hier wel al wat  rond te doen 
geweest. Het onderzoek staat  echter nog in zijn kinderschoenen. Genderactivisten die lobbyen voor meer 
gelijkheid stuiten op de tegenwerking van de regering, waardoor wetgevingen er niet door komen, en 
gelijkheid niet  juridisch kan afgedwongen worden. Telkens opnieuw wordt  de vraag naar vrouwenrechten 
door de overheid onderaan de stapel geschoven. Een studie uit 2011 van het  Sri Lanka Press Institute werd 
ook op de lange baan geschoven en niemand weet of of wanneer het  zal afgewerkt  worden (Hana Ibrahim, 
eigen interview, 25 mei 2011).
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Maar de stem van de genderactivist in Sri Lanka wordt steeds luider. Op World Press Freedom Day op 3 mei 
2008, gaf Sonali Samarasinghe - toenmalig hoofdredacteur van de Sri Lankaanse krant The Morning Leader 
en echtgenote van de in 2009 vermoorde journalist Lasantha Wickrematunge - een speech getiteld: “Good 
journalism doesn’t have genitals”. Hierin zei ze onder andere dat gendergelijkheid rust op drie pijlers. Ten 
eerste, kwantiteit: we moeten streven naar een zo groot  mogelijk aantal vrouwen in de professionele wereld. 
Ten tweede, kwaliteit: de vrouwelijke professionelen moeten ook meer macht krijgen, en moeten 
aangespoord worden om te streven naar meer rechten en meer gelijkheid. Ten derde, mainstreaming: 
vrouwen moeten ook hooggeplaatste jobs kunnen uitoefenen, en moeten de vrijheid krijgen om over ‘harde’ 
onderwerpen te berichten.
In haar toespraak vraagt  Samarasinghe zich ook luidop af waarom ze twee jaar na het ondertekenen van het 
Charter of Gender Equality in 2006 (cf. infra), nog steeds dezelfde vragen moet stellen. Ook nu, nog eens 
drie jaar later, is het nog steeds wachten op echte vooruitgang met betrekking tot  de maatregelen die in het 
charter zijn voorgesteld.

Uit het beperkte aanbod van informatie, en uit een interview met  de Sri Lankaanse journaliste Hana Ibrahim, 
heb ik toch kunnen concluderen dat  de heersende genderproblemen in Sri Lanka grotendeels dezelfde zijn als 
in de rest  van de wereld. Bovendien zijn de obstakels die vrouwen in de nieuwsbranche ondervinden ook 
voor het merendeel dezelfde als de hindernissen waar vrouwen in andere jobcategorieën mee te maken 
krijgen, zoals een gebrek aan toegang tot besluitvormingsposities. Gender is dus geen geïsoleerde 
problematiek, maar maakt deel uit van een kluwen van probleemgebieden - van mensenrechten over 
traditionele culturele waarden tot nationale veiligheid - dat zowel binnen Sri Lanka als in een globaal 
netwerk zijn plaats vindt. 

4.1. Obstakels voor vrouwen in de media in Sri Lanka

 Zoals hierboven vermeld zijn de hindernissen die vrouwen in hun journalistieke carrière tegenkomen 
grotendeels dezelfde als in de rest van de wereld:

• Gebrek aan toegang tot besluitvormingsposities, weinig gelegenheid tot promoties en vooruitgang in de 
journalistieke carrière;

• Discriminatie op vlak van promovering, toekenning van opdrachten, gelijke vergoeding, en 
werkzekerheid. Als vrouwen gepromoveerd worden, gaat  men er vaak vanuit  dat  dit niet uit verdienste 
is maar vanwege favoritisme. De nieuwsverhalen die vrouwen mogen verzorgen zijn meestal stereotiep 
vrouwelijk: de typische ‘soft  news’-verhalen. Vrouwen worden regelmatig slechts parttime of als 
freelancer ingeschakeld;

• Problemen te wijten aan de meerdere rollen van vrouwen, waarbij de professionele eisen conflicteren 
met de familiale verantwoordelijkheden. Hierbij zijn vooral de rigide werkuren, slechtbetaald 
ouderschapsverlof en het gebrek aan mogelijkheden voor kinderopvang grote hindernissen;
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• Gebrek aan gendergelijkheid in vakbonden en beroepsorganisaties. Er zetelen weinig vrouwen in de 
journalistieke organisaties, en er wordt weinig ondernomen om meer vrouwen te rekruteren. De 
organisaties zouden ook vrouwvriendelijker georganiseerd kunnen worden, door bijvoorbeeld 
vergaderingen te plannen op tijdstippen en plaatsen die haalbaar zijn voor vrouwen, en dan vooral voor 
moeders. (Murthy, 2008).

Een probleem waar vrouwen in de Westerse wereld minder mee te kampen hebben, is de vijandige 
werkomgeving. Ongepast gedrag dat varieert  van flauwe grapjes tot  seksuele intimidatie komen hier nog wel 
voor, maar zijn taboe. In Sri Lanka zijn er geen regels die vrouwen hiertegen beschermen. Vrouwen in het 
Westen hoeven zich ook geen zorgen te maken als ze ‘s avonds laat naar huis moeten. In Sri Lanka is dit  een 
groot probleem, en de lobbygroepen dringen er dan ook op aan dat vrouwen verzekerd worden van veilig 
transport bij nachtwerk en in conflictgebieden (een probleem dat sinds de beëindiging van de oorlog minder 
aan de orde is).  

Sonali Samarasinghe wees er in haar speech op World Press Freedom Day 2008 op dat vrouwen die toch aan 
de top geraken, zich vaak als mannen gaan gedragen. Ze maakte duidelijk dat een persoon niet minder 
bevoegd is om een leidinggevende positie te bekleden, omdat die persoon een vrouw is:

“It doesn’t qualify you less to be in a position of power because you may suffer occasionally 
from PMS just as much as men may suffer from a migraine. It doesn’t qualify you less because 

you care if there’s a stubbed cigarette on the office carpet as much as it may be of little 
importance to the man in the position of power. Women have to own their sex and be proud of 
being a woman. It is the differences between the woman and the man that will bring about the 

change. If a woman acts like a man the moment she is in a position of power there is no change 
that will occur. And remember this: good journalism doesn’t have genitals.”

Ruwani Gunewardena van Young Asia TV zei in een artikel van 21 mei 2007 dat  er al een lange weg is 
afgelegd voor vrouwen in de journalistiek. Toen zij meer dan 20 jaar geleden in de branche ging, waren er 
geen vrouwen die aan hard core journalism deden. Er waren geen vrouwelijke reporters die nieuws, defensie 
of analyse versloegen. Nu berichten meer en meer vrouwen over deze onderwerpen. In de 
besluitvormingsposities is de participatie van vrouwen helaas wel nog steeds disproportioneel laag 
(Gunewardena, 21 mei 2007). Zoals Hana Ibrahim in een interview (cf. infra) ook duidelijkmaakte, waren er 
een tijdlang vier vrouwelijke hoofdredacteuren van mainstream kranten (waaronder zijzelf), maar twee 
hiervan zijn intussen alweer van het  toneel verdwenen. Er zijn ook enkele gespecialiseerde weekbladen die 
wel nog een vrouw aan het roer hebben.

In een speech op de SAFMA Regional Workshop on Gender and Media in South-Asia van 26 en 27 juni 
2004, zei Lasanda Kurukulasuriya dat de verhouding van mannelijke en vrouwelijke journalisten ongeveer 
50/50 was. Toch nuanceerde ze: “This is not necessarily a reason to rejoice because it could have something 
to do with the fact that journalism is not seen to be a very lucrative career option, and is therefore not 

60



attractive to males” (Kurukulasuriya, 2004). Hana Ibrahim vertelde in het interview dat  er intussen al dubbel 
zo veel vrouwen als mannen in de journalistiek werken, maar voegde hieraan toe dat vrouwen in hogere 
posities ver te zoeken zijn (eigen interview, 25 mei 2011).

4.2. Charter of Gender Equality for Media and Journalism in Sri Lanka (2006)

 In 2006 werd door de Federation of Media Employees Trade Unions (FMETU), de Sri Lanka 
Working Journalists’ Association (SLWJA), de Free Media Movement (FMM), de Sri Lanka Tamil Media 
Alliance (SLTMA) en de Sri Lanka Muslim Media Forum (SLMMF) een charter voor gendergelijkheid in de 
media opgesteld. Voor de volledige tekst van dit charter, zie Appendix D.
In dit charter worden de minimumnormen, principes en acties vooropgesteld die nodig zijn om de 
gendergelijkheid in Sri Lanka te onderbouwen. Er wordt  ook een praktisch actieplan geschetst, gebaseerd op 
volgende fundamentele principes:

• gelijke toegang zonder discriminatie in de aanstelling en rekrutering van nieuwe werkkrachten, salaris, 
of doorgroeimogelijkheden in het beroep;

• gelijke mogelijkheden tot  promotie, gelijke toegang tot  opdrachten, beperkte hantering van onzekere 
werksituaties zoals freelancewerk;

• het opstellen van beleidslijnen om discriminatie en seksuele intimidatie tegen te gaan;

• de veiligheid van vrouwen verzekeren door disciplinaire procedures tegen seksuele intimidatie op te 
stellen en door transportfaciliteiten te voorzien voor vrouwen die ‘s nachts werken;

• gelijke rechten voor alle journalisten die ouders zijn (zowel mannen als vrouwen): flexibele werkuren, 
eerlijke uitbetaling van ouderschapsverlof, beschikbare kinderopvangfaciliteiten;

• het beeld dat  van vrouwen geschapen wordt  moet evenwichtig en divers zijn. Hiervoor moeten de 
regels van gender-sensitive reporting gevolgd worden;

• gelijke participatie van mannen en vrouwen in vakbonden en verenigingen mogelijk maken door hen 
gelijke kansen te geven bij rekrutering en vergaderingen te houden op tijdstippen en plaatsen die 
geriefelijk zijn voor mensen met kinderen, bv. een zondagnamiddag in het park;

• de oprichting van een nationaal netwerk voor vrouwelijke journalisten promoten;

• mediabedrijven die initiatieven nemen om de gendergelijkheid te bevorderen, belonen met awards. 
(FMETU et al., 2006)

4.3. Interview met Hana Ibrahim, journaliste

 Van maart  tot mei 2011 heb ik naar verschillende Sri Lankaanse journalisten, mediaorganisaties en 
een journalistieke school e-mails gestuurd met de vraag of zij aan mijn onderzoek naar de positie van de 
vrouwelijke journalist  in Sri Lanka wilden meewerken door enkele vragen te beantwoorden (zie Appendix 
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E). In totaal sprak ik 18 verschillende mensen en instanties aan, sommige slechts eenmalig, maar de meesten 
ontvingen drie e-mails van mij. Het grootste deel heeft nooit enige reactie gegeven. De heer Sukumar 
Muralidharan, verantwoordelijk auteur van de IFJ-rapporten over persvrijheid in Zuid-Azië verwees mij op 
28 maart 2011 door naar Hana Ibrahim en Laxmi Murthy. Mevrouw Murthy kon mijn vragen niet 
beantwoorden omdat  zij Indische is, maar mailde mij wel een interessant  document door over de situatie van 
de vrouwelijke journalist in Sri Lanka (Murthy, 2008). 
De Federation of Media Employees Trade Union verwees mij door naar mevrouw Sharmini Boyle, 
hoofdredacteur van YA TV. Met haar heb ik enkele e-mails uitgewisseld, maar mijn vragenlijst  heeft  ze nooit 
ingevuld terugbezorgd. 
Hetzelfde gebeurde met  journaliste Dilrukshi Handunetti, die aanvankelijk zeer enthousiast  was over mijn 
onderzoek maar plots niet meer reageerde. We hebben verschillende e-mails uitgewisseld. Telkens zei ze dat 
ze geen tijd had gehad om mijn vragenlijst  in te vullen en dat ze dit  zo snel mogelijk zou doen, maar plots 
beantwoordde ze geen enkele e-mail meer.
Ik kreeg dus slechts van drie aangeschreven journalistes respons: Dilrukshi Handunnetti, Sharmini Boyle en 
Hana Ibrahim, maar uiteindelijk kreeg ik enkel van deze laatste een ingevulde vragenlijst. Deze lijst  bestond 
uit  zes open vragen waarmee ik een algemeen beeld wou krijgen van de situatie, en ik de respondent zo veel 
mogelijk vrijheid wou geven om uit te weiden en over eigen ervaringen te vertellen. 

In het interview vertelde Hana Ibrahim dat  er ongeveer dubbel zo veel mannen als vrouwen aan het  werk zijn 
in de nieuwsmedia op het  ingangsniveau, maar dat  vrouwen dan ook meestal onderaan de ladder blijven 
steken. De meeste redacteuren zijn mannen, enkele uitzonderingen niet  te na gesproken. Engelstalige kranten 
zijn hierin iets progressiever dan Singalese of Tamil-kranten.
Volgens Ibrahim kunnen vrouwen in Sri Lanka in principe over alles schrijven, maar uit 
veiligheidsoverwegingen wordt  in bepaalde gevallen toch de voorkeur gegeven aan mannen. 
Veiligheidsproblemen beïnvloeden vrouwen ook meer dan mannen. Het  is dus moeilijker voor vrouwen om 
over ‘harde’ onderwerpen te schrijven, maar dat  neemt niet  weg dat  sommige volhouders erin geslaagd zijn 
all round reporters te worden. Omgekeerd zal een man dan weer nooit over een ‘women’s issue’ schrijven.
Sri Lankaanse journalisten hebben ook last  van discriminatie, maar dit gebeurt  eerder op basis van politieke 
overtuigingen dan gender. Hana zegt  dat ze evenveel gediscrimineerd werd door mannelijke als vrouwelijke 
collega’s, en dat er ook heel wat mannen waren die haar steunden.
Net  zoals in de Westerse wereld, is ook in Sri Lanka het  moederschap een grote hindernis voor de 
journalistieke carrière. Ook daar kiezen vele vrouwen ervoor zich terug te trekken uit de harde wereld van de 
journalistiek. Wat niet  voorkomt  in onze contreien, is de druk die op vrouwen wordt uitgeoefend door de 
familie om hun job op te geven. Dit is vooral een probleem in de moslimgemeenschap, en ook Hana Ibrahim 
heeft dit meegemaakt.

Hieronder vindt u het volledige interview terug.
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Question 1: How would you estimate  the  male-female  ratio in Sri  Lanka, and are  there many women 
in high positions?

“Unfortunately I don’t have exact numbers on male female ratio, although the Sri Lanka Press Institute has 
undertaken a study to determine the same. However, the study seems to be in limbo and no one is certain 
when or whether it will be completed. A 2005 directory on Women Journalists and Writers, compiled by the 
Sri Lanka Environment Journalists Forum listed 500 journalists, TV and Radio anchors and producers and 
writers. The directory is outdated and inconclusive.

So to give a very, very rough estimate for the print media, I would say it is around two females to one male at 
the entry level. Journalism colleges around the country also have more female students than males. This 
changes drastically when it comes to mid level or managerial positions.

At present there are only two female chief editors in the mainstream print media (Daily Mirror, Sunday 
Leader). There were two more – Sonali Samarasinghe (Morning Leader) and myself (Sunday Standard) 
neither newspaper exists any more. The Morning Leader was shut  down in 2009 following the murder of 
Lasantha Wickremetunge and Sonali (his wife) had to flee the country. The Sunday Standard was shut down 
by the government in 2008 for its independence, anti-war stance.  Of course, there are a couple more female 
editors of weekly tabloids dedicated to women. However, in the Lake House group, even the editor of a 
women’s weekly (Tharuni) is a male. YA TV, which is not a mainstream television channel, also has a female 
chief editor (Sharmini Boyle). But I don’t know of any female editors in the electronic media.

The English media seems to be slightly more progressive than the Sinhala or Tamil media and also has a 
couple of female deputy and associate editors.

Sadly there is a clear, male dominated hierarchy mainly due to the management  and ownership of the media 
houses which are all owned by men or operated by men who subscribe to the belief that  men are better suited 
for managerial posts. With a few exceptions, the highest women journalists can aspire to is the features editor 
post, or associate editor.  Most of the features editors are women as are the feature writers and even the sub 
editors. Very often, they do not get to have a say in policy decisions taken by the management.

In the news section, you would get  an even division, but news editors are mostly men, with maybe one or 
two exceptions. The business and sports sections are also dominated by men.”

Question 2: What are  the  key challenges for women in journalism (e.g. motherhood, status, 
harassment,...)? Do you feel it is harder as a women to be active in the journalistic profession?

“Overall, it  is tough being a journalist in Sri Lanka because of the repressive environment. You would have 
heard or read about the number of journalists killed, attacked, harassed and persecuted. So it is no tougher for 
women than men. But it  does get  a bit  difficult  for women if they have to travel outside Colombo 7 , work 

63

7 Colombo is de hoofdstad van Sri Lanka en tevens het economische centrum.



late.... this is one of the reasons male editors often opt for male reporters to cover difficult  assignments. You 
hardly get  any female reporters covering the crime beat. Having said that, a number of women have indeed 
persevered and succeeded in becoming all round reporters, covering all areas of news, including politics and 
defence. At the end, it  boils down to ability, commitment, skill and desire. If you want to be a good journalist 
and are committed to your profession, gender doesn’t really become an issue.

Motherhood is however an issue, because given the traditional, even orthodox nature of the Sri Lankan 
society, the burden on running the home and looking after the children more often than not, falls on the 
woman. This makes it difficult for her to devote the same amount of time to her career, as she would have 
done when she was single, or before she became a mother. Sometimes having an extended family helps, but 
in the end, it often becomes a toss-up between family and career. Many women journalists I know, have 
taken the middle path – moved to the features desk, where the pace is somewhat slower, or become freelance 
journalists. In a few extreme cases, the marriage has become a casualty... but  then  again, you can’t  solely 
blame journalism for this.

Family pressure is also another issue that compels women to give up their careers as journalists... it is more 
so in the Muslim community. One example is the Sunday Leader news editor. Of course, her case is extreme, 
as she was forced to give up her career after she began receiving threatening letters for the articles she was 
writing. I know of another, who opted for a job in a foreign embassy after she got married.

Personally, there was stiff opposition to my career choice as a journalist from my family, but I was fortunate 
enough to have an understanding father, very liberal in his outlook, who encouraged me all the way. And I 
can’t  say that I found it  any more difficult  being a journalist  than my male counterparts. In fact, I covered 
parliament, cabinet, politics, environment, finance and did a whole lot of investigative reporting. 

If there is one thing that  makes it  harder for women to be active in journalism, I would say it  is the current 
situation in the country. Security and safety are two serious issues that, I guess concern women more than 
men.”

Question 3: Are  women expected to cover ‘female’ topics  (such as fashion, celebrities, health, etc.) or 
can they just as well cover hard news (such as politics and economics)?

“Almost all the newspapers have a ‘women’s section’ devoted to fashion, cookery and other female issues. 
And some editors do relegate their female staff to this section. But overall, if a female journalist  is proved 
competent, there is no restriction on what  kind of news she covers. There are several female journalists who 
do defence – columns, analysis and news. The head of the investigative desk at the Sunday Leader (could be 
deemed the most  progressive paper) was a female. There are several young reporters covering economic 
issues, health, environment and a range of other topics. Having said that, if there was a celebrity in town or a 
women’s issue that  need coverage, invariably it  would be a female journalist who would be assigned to cover 
the event or issue.”
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Question 4: Have you experienced discrimination or harassment by your male colleagues?

“Oh yes, but then I have also had plenty of support and encouragement from my male colleagues. I have also 
been harassed by female colleagues. The harassment from both male and female often occurs when 
promotions are involved. I recall a particular incident  when a male colleague aspiring to be an editor/or 
deputy, purely because he was a male, resented my position as associate editor. He not  only resorted to 
sending anonymous letters against  me to the management, but also posted them on the office notice board. 
He also conspired with the female colleagues to have me removed from the post.

Discrimination often happens, not so much because of your gender, but  because of politics. It  was so in my 
case. I consider myself a professional journalist  and have always acted in a professional manner. But 
Associated News Papers Ltd (Lake House) where I suffered the discrimination happens to be a much 
politicised institution. The management changes every time the regime changes, and often one is found at 
fault if he/she doesn’t toe the political line. The editor of Sunday Observer was removed for this reason, as so 
was I – we were deemed not being sufficiently political.”

Question 5: Do you try to do journalism from a feminist perspective?

“Not really. I have always done my journalism from a journalistic perspective – accurate, fair, honest, ethical, 
unbiased. I believe most female journalists also carry out their journalism in this manner. As an editor, you 
can’t  be professional if you try to bring a gender perspective to everything you cover or report on. But when 
covering issues that  also have a gender perspective.... such as those affected by war and natural calamities 
like the tsunami and floods, those living as refugees and in camps for the internally displaced, health issues 
and even environment issues,  I have certainly focused on the gender component  because there is a very 
strong gender element  here. However, I wouldn’t  call it a feminist perspective – it is a gender perspective.  
But  I have written articles highlighting the achievements made by women in male dominated fields and also 
on the need to have more women participating in politics.

For your information, I was also the editor of a magazine called Man’s Mission, a lifestyle magazine for 
men. Here, I was able to introduce several gender elements, which was, if you go by the letters to the editor 
that I received, much appreciated by the male readership.”

Question 6: Is there a difference between print and broadcast media for women?

“Yes certainly. Also  I think there is a general difference in the approach to news coverage in the two media.  
In television, there is a technical element involved that  requires more training in handling equipment. In the 
print  media it is more about writing, researching and interviewing skills. For this reason, I believe you do not 
get that  many television journalists who are females. Of course you do get  a few producers and a whole lot of 
anchors. However, unlike in other countries, where anchors also do reporting, here, they mostly read out the 
news written by others.”
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Als zevende vraag had ik nog toegevoegd of de oorlog de situatie voor vrouwen veranderd had. Deze vraag 
stond echter in een aparte e-mail, omdat ik deze oorspronkelijk niet in mijn vragenlijst  had opgenomen. Om 
die reden werd deze vraag vermoedelijk vergeten.
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Conclusie

Over het algemeen is gebleken dat  de problemen die vrouwen in het Westen ondervinden in hun 
journalistieke carrière grotendeels dezelfde zijn als die in Sri Lanka. Vooral de lange en flexibele werkuren 
vallen moeilijk te combineren met het  moederschap. In de Sri Lankaanse maatschappij valt de zorg voor 
kinderen en hulpbehoevende ouders nog meer op de schouders van de vrouw dan in het Westen.
Bijkomende moeilijkheden voor Sri Lankaanse journalisten hebben vooral met  veiligheid te maken. Door het 
bijna dertig jaar durende etnische conflict  en het  repressieve regime dat daarmee gepaard ging, is de 
mediasituatie er erg precair. Over de laatste jaren zijn al veel journalisten vermoord, gearresteerd, ontvoerd 
of verbannen die kritisch waren tegenover de president en zijn beleid. Veiligheid is een issue die vrouwen 
meer beïnvloedt  dan mannen, en om die reden is het ook moeilijker voor vrouwen om over harde 
onderwerpen zoals oorlog en misdaad te berichten. Er zijn wel enkele uitzonderingen van vrouwen die 
hebben doorgezet en zich hebben kunnen bewijzen als all-round reporters.
Andere obstakels die specifiek van toepassing zijn op Sri Lankaanse vrouwen, zijn de druk van de familie 
om hun job op te geven (vooral in de islamitische gemeenschap) en de noodzakelijkheid van 
transportfaciliteiten voor journalistes die nog laat ‘s avonds na het werk naar huis moeten. 

Wat de verhouding tussen mannen en vrouwen betreft, vinden we op het  ingangsniveau in Sri Lanka 
ongeveer dubbel zo veel vrouwen als mannen terug in de journalistiek. Dit  vertaalt zich echter niet  naar de 
hogere posities: op enkele uitzonderingen na, zijn alle redacteuren, hoofdredacteuren en directeuren mannen.  
In de Westerse wereld variëren de percentages van 0,6% volgens de studie van de IFJ onder leiding van 
Bettina Peters (2001) tot 18% in het onderzoek van Mary Arnold (2003).

In het huidige Sri Lankaanse mediaklimaat staat  persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en recht op 
informatie hoger op de agenda van media-activisten. Van zodra deze situatie uitgeklaard is en de 
mediaomgeving liberaler is geworden, met  een wettelijke consolidatie van de internationale normen rond 
deze fundamentele mensenrechten, is het  belangrijk dat er werk wordt  gemaakt van een juridisch kader rond 
gendergelijkheid. In dit  opzicht is het ook belangrijk dat  er vanuit de academische wereld meer aandacht 
wordt  besteed aan deze regio. In eventueel volgend onderzoek is het aangewezen dat  er exact  wordt 
nagegaan welke proportie van mediawerkers vrouwen zijn, en wat de proportie is van vrouwen in hoge 
posities. Ook moet worden nagegaan over welke onderwerpen de vrouwelijke journalisten het meest 
berichten, en of hierin een evolutie op te merken valt  sinds de beëindiging van de oorlog. Maar de meeste 
aandacht dient toch te gaan naar de gelijke rechten van vrouwen, zowel in de professionele wereld als in de 
maatschappij in zijn geheel. Want hoewel de media een belangrijke rol spelen in de samenleving, is het 
algemeen welzijn van de mens nog steeds het allerbelangrijkst.
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Wet van 6 december 2006, Emergency (Prevention of  Terrorism and Specified Terrorist Activities) 
Regulations. Geraadpleegd op 17 juli 2011 op het  World Wide Web: http://tamilnation.co/srilankalaws/
06emergency_regulations.htm
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Appendix A

Beijing Declaration and Platform for Action

Sectie J: Women and the media

Bron: VN (1995). Beijing declaration and platform for action, pp. 99-103

76



equality of women and men in public and private life, including their
rights within the family and relevant human rights instruments under
national and international law;

(h) Promote education in all countries in human rights and international
humanitarian law for members of the national security and armed
forces, including those assigned to United Nations peace-keeping
operations, on a routine and continuing basis, reminding them and
sensitizing them to the fact that they should respect the rights of
women at all times, both on and off duty, giving special attention to
the rules on the protection of women and children and to the
protection of human rights in situations of armed conflict;

(i) Take appropriate measures to ensure that refugee and displaced women,
migrant women and women migrant workers are made aware of their human
rights and of the recourse mechanisms available to them.

J. Women and the media

234. During the past decade, advances in information technology have facilitated
a global communications network that transcends national boundaries and has an
impact on public policy, private attitudes and behaviour, especially of children
and young adults. Everywhere the potential exists for the media to make a far
greater contribution to the advancement of women.

235. More women are involved in careers in the communications sector, but few
have attained positions at the decision-making level or serve on governing
boards and bodies that influence media policy. The lack of gender sensitivity
in the media is evidenced by the failure to eliminate the gender-based
stereotyping that can be found in public and private local, national and
international media organizations.

236. The continued projection of negative and degrading images of women in media
communications - electronic, print, visual and audio - must be changed. Print
and electronic media in most countries do not provide a balanced picture of
women’s diverse lives and contributions to society in a changing world. In
addition, violent and degrading or pornographic media products are also
negatively affecting women and their participation in society. Programming that
reinforces women’s traditional roles can be equally limiting. The world-wide
trend towards consumerism has created a climate in which advertisements and
commercial messages often portray women primarily as consumers and target girls
and women of all ages inappropriately.

237. Women should be empowered by enhancing their skills, knowledge and access
to information technology. This will strengthen their ability to combat
negative portrayals of women internationally and to challenge instances of abuse
of the power of an increasingly important industry. Self-regulatory mechanisms
for the media need to be created and strengthened and approaches developed to
eliminate gender-biased programming. Most women, especially in developing
countries, are not able to access effectively the expanding electronic
information highways and therefore cannot establish networks that will provide
them with alternative sources of information. Women therefore need to be
involved in decision-making regarding the development of the new technologies in
order to participate fully in their growth and impact.

238. In addressing the issue of the mobilization of the media, Governments and
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other actors should promote an active and visible policy of mainstreaming a
gender perspective in policies and programmes.

Strategic objective J.1. Increase the participation and access
of women to expression and decision-
making in and through the media and
new technologies of communication

Actions to be taken

239. By Governments:

(a) Support women’s education, training and employment to promote and
ensure women’s equal access to all areas and levels of the media;

(b) Support research into all aspects of women and the media so as to
define areas needing attention and action and review existing media
policies with a view to integrating a gender perspective;

(c) Promote women’s full and equal participation in the media, including
management, programming, education, training and research;

(d) Aim at gender balance in the appointment of women and men to all
advisory, management, regulatory or monitoring bodies, including those
connected to the private and State or public media;

(e) Encourage, to the extent consistent with freedom of expression, these
bodies to increase the number of programmes for and by women to see to
it that women’s needs and concerns are properly addressed;

(f) Encourage and recognize women’s media networks, including electronic
networks and other new technologies of communication, as a means for
the dissemination of information and the exchange of views, including
at the international level, and support women’s groups active in all
media work and systems of communications to that end;

(g) Encourage and provide the means or incentives for the creative use of
programmes in the national media for the dissemination of information
on various cultural forms of indigenous people and the development of
social and educational issues in this regard within the framework of
national law;

(h) Guarantee the freedom of the media and its subsequent protection
within the framework of national law and encourage, consistent with
freedom of expression, the positive involvement of the media in
development and social issues.

240. By national and international media systems:

Develop, consistent with freedom of expression, regulatory mechanisms,
including voluntary ones, that promote balanced and diverse portrayals
of women by the media and international communication systems and that
promote increased participation by women and men in production and
decision-making.

241. By Governments, as appropriate, or national machinery for the advancement
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of women:

(a) Encourage the development of educational and training programmes for
women in order to produce information for the mass media, including
funding of experimental efforts, and the use of the new technologies
of communication, cybernetics space and satellite, whether public or
private;

(b) Encourage the use of communication systems, including new
technologies, as a means of strengthening women’s participation in
democratic processes;

(c) Facilitate the compilation of a directory of women media experts;

(d) Encourage the participation of women in the development of
professional guidelines and codes of conduct or other appropriate
self-regulatory mechanisms to promote balanced and non-stereotyped
portrayals of women by the media.

242. By non-governmental organizations and media professional associations:

(a) Encourage the establishment of media watch groups that can monitor the
media and consult with the media to ensure that women’s needs and
concerns are properly reflected;

(b) Train women to make greater use of information technology for
communication and the media, including at the international level;

(c) Create networks among and develop information programmes for
non-governmental organizations, women’s organizations and professional
media organizations in order to recognize the specific needs of women
in the media, and facilitate the increased participation of women in
communication, in particular at the international level, in support of
South-South and North-South dialogue among and between these
organizations, inter alia, to promote the human rights of women and
equality between women and men;

(d) Encourage the media industry and education and media training
institutions to develop, in appropriate languages, traditional,
indigenous and other ethnic forms of media, such as story-telling,
drama, poetry and song, reflecting their cultures, and utilize these
forms of communication to disseminate information on development and
social issues.

Strategic objective J.2. Promote a balanced and non-stereotyped
portrayal of women in the media

Actions to be taken

243. By Governments and international organizations, to the extent consistent
with freedom of expression:

(a) Promote research and implementation of a strategy of information,
education and communication aimed at promoting a balanced portrayal of
women and girls and their multiple roles;
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(b) Encourage the media and advertising agencies to develop specific
programmes to raise awareness of the Platform for Action;

(c) Encourage gender-sensitive training for media professionals, including
media owners and managers, to encourage the creation and use of
non-stereotyped, balanced and diverse images of women in the media;

(d) Encourage the media to refrain from presenting women as inferior
beings and exploiting them as sexual objects and commodities, rather
than presenting them as creative human beings, key actors and
contributors to and beneficiaries of the process of development;

(e) Promote the concept that the sexist stereotypes displayed in the media
are gender discriminatory, degrading in nature and offensive;

(f) Take effective measures or institute such measures, including
appropriate legislation against pornography and the projection of
violence against women and children in the media.

244. By the mass media and advertising organizations:

(a) Develop, consistent with freedom of expression, professional
guidelines and codes of conduct and other forms of self-regulation to
promote the presentation of non-stereotyped images of women;

(b) Establish, consistent with freedom of expression, professional
guidelines and codes of conduct that address violent, degrading or
pornographic materials concerning women in the media, including
advertising;

(c) Develop a gender perspective on all issues of concern to communities,
consumers and civil society;

(d) Increase women’s participation in decision-making at all levels of the
media.

245. By the media, non-governmental organizations and the private sector, in
collaboration, as appropriate, with national machinery for the advancement of
women:

(a) Promote the equal sharing of family responsibilities through media
campaigns that emphasize gender equality and non-stereotyped gender
roles of women and men within the family and that disseminate
information aimed at eliminating spousal and child abuse and all forms
of violence against women, including domestic violence;

(b) Produce and/or disseminate media materials on women leaders,
inter alia, as leaders who bring to their positions of leadership many
different life experiences, including but not limited to their
experiences in balancing work and family responsibilities, as mothers,
as professionals, as managers and as entrepreneurs, to provide role
models, particularly to young women;

(c) Promote extensive campaigns, making use of public and private
educational programmes, to disseminate information about and increase
awareness of the human rights of women;
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(d) Support the development of and finance, as appropriate, alternative
media and the use of all means of communication to disseminate
information to and about women and their concerns;

(e) Develop approaches and train experts to apply gender analysis with
regard to media programmes.

K. Women and the environment

246. Human beings are at the centre of concern for sustainable development.
They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.
Women have an essential role to play in the development of sustainable and
ecologically sound consumption and production patterns and approaches to natural
resource management, as was recognized at the United Nations Conference on
Environment and Development and the International Conference on Population and
Development and reflected throughout Agenda 21. Awareness of resource
depletion, the degradation of natural systems and the dangers of polluting
substances has increased markedly in the past decade. These worsening
conditions are destroying fragile ecosystems and displacing communities,
especially women, from productive activities and are an increasing threat to a
safe and healthy environment. Poverty and environmental degradation are closely
interrelated. While poverty results in certain kinds of environmental stress,
the major cause of the continued deterioration of the global environment is the
unsustainable pattern of consumption and production, particularly in
industrialized countries, which is a matter of grave concern, aggravating
poverty and imbalances. Rising sealevels as a result of global warming cause a
grave and immediate threat to people living in island countries and coastal
areas. The use of ozone-depleting substances, such as products with
chlorofluorocarbons, halons and methyl bromides (from which plastics and foams
are made), are severely affecting the atmosphere, thus allowing excessive levels
of harmful ultraviolet rays to reach the Earth’s surface. This has severe
effects on people’s health such as higher rates of skin cancer, eye damage and
weakened immune systems. It also has severe effects on the environment,
including harm to crops and ocean life.

247. All States and all people shall cooperate in the essential task of
eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development,
in order to decrease the disparities in standards of living and better meet the
needs of the majority of the people of the world. Hurricanes, typhoons and
other natural disasters and, in addition, the destruction of resources,
violence, displacements and other effects associated with war, armed and other
conflicts, the use and testing of nuclear weaponry, and foreign occupation can
also contribute to environmental degradation. The deterioration of natural
resources displaces communities, especially women, from income-generating
activities while greatly adding to unremunerated work. In both urban and rural
areas, environmental degradation results in negative effects on the health,
well-being and quality of life of the population at large, especially girls and
women of all ages. Particular attention and recognition should be given to the
role and special situation of women living in rural areas and those working in
the agricultural sector, where access to training, land, natural and productive
resources, credit, development programmes and cooperative structures can help
them increase their participation in sustainable development. Environmental
risks in the home and workplace may have a disproportionate impact on women’s
health because of women’s different susceptibilities to the toxic effects of
various chemicals. These risks to women’s health are particularly high in urban
areas, as well as in low-income areas where there is a high concentration of

-103-

81



Appendix B

Campagne ‘Stop the war on journalists’

Bron: IFJ (2008). Stop the war on journalists. http://asiapacific.ifj.org/en/pages/stop-the-war-on-

journalists-in-sri-lanka
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Postal Address: IFJ Asia-Pacific Project Office, PO Box 723,  
Strawberry Hills, NSW, 2012, Australia 

www.ifj-asia.org 

 

 
 

 
 
 
Mr Mahinda Rajapaksa  
President 
Socialist Democratic Republic of Sri Lanka 
C/- Office of the President 
Temple Trees 
150, Galle Road 
Colombo 3, SRI LANKA 
E: secretary@presidentsoffice.lk 
          March 27, 2008 
 
 
Dear President Mahinda Rajapaksa, 
 

RE: Stop the War on Journalists in Sri Lanka 
 
The international press freedom and human rights community is extremely concerned that 
journalists and media workers in Sri Lanka are daily confronting grave threats to the safety 
of themselves and their families.  
 
As a result of our concerns and common interest in defending the rights of journalists and 
others across the world and in Sri Lanka, we have joined forces in an international 
campaign to Stop the War on Journalists in Sri Lanka.    
 
To all intents and purposes, the failure of Sri Lanka’s security personnel to act to prevent 
threats and attacks on journalists and media workers and to bring those responsible to 
account indicates that the State has relinquished its role as keeper of the peace.  
 
We respectfully request that, as President of the Socialist Democratic Republic of Sri 
Lanka, you take urgent action to remedy this appalling situation and direct your 
Government and the police to abide by Sri Lanka’s commitments to uphold the human 
rights of journalists in accordance with international law.  
 
In particular, we request that the Government of Sri Lanka fulfill its obligations as a 
signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to uphold and 
respect the right to freedom of expression for all people, including journalists, as stipulated 
under Article 19 and to refrain from deliberate attacks that endanger journalists’ lives. 
 
We request also that the Government of Sri Lanka enforce the United Nations Security 
Council Resolution to Protect Journalists Reporting in War Zones and Crisis Areas, 
adopted by the Security Council in 2006. The resolution stipulates: “… that all parties to an 
armed conflict comply fully with the obligations applicable to them under international law 
related to the protection of civilians in armed conflict, including journalists, media 
professionals and associated personnel.” 
 
You will be aware that Sri Lanka has the unenviable reputation as one of the most 
dangerous places for journalists in Asia-Pacific. Six journalists and media workers were 
killed in 2007 and very many others were - and continue to be - threatened and assaulted. 
Twenty-five journalists from Jaffna have been forced to flee the country. Others are in 
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hiding due to threats on their lives and the failure of the Government and authorities to 
assure them of protection and to investigate their tormentors. The families of threatened 
journalists are also at great risk.  
 
We are extremely disturbed that senior members of Sri Lanka’s Government and security 
personnel have made inflammatory comments condemning journalists as traitors, implicitly 
allowing for the incitement of violence against journalists and media institutions.  
 
In addition, Government Minister Mervyn Silva is allegedly linked to continuing threats and 
attacks against people who witnessed or reported on an incident at the office of the Sri 
Lanka Rupavahini Corporation (SLRC) in late December. 
 
The physical and psychological violence confronting journalists and their families cannot 
be denied. Cases reported so far in 2008 include the following: 
 

• January: Chevaan Daniel, Kingsley Ratnayaka and Susil Kedelpitya, of MBC TV 
and Radio network, received death threats, linked to coverage of SLRC incident. 

• January: SLWJA president Sanath Balasooriya and FMETU general secretary 
Dharmasiri Lankapeli, among others, threatened in relation to SLRC incident. 

• January 7: Social Services and Social Welfare Minister K.N. Douglas Devananda 
calls Shakti TV Minnal presenter Sri Ranga Jeyarathnam a terrorist and traitor. 

• January 7: Silumina senior journalist and SLWJA secretary Poddala Jayantha 
suffers attempted abduction at his home by an unknown gang. 

• January 16: Sirasa TV correspondent U.S.A. Bandara threatened by a ruling party 
politician and a village officer while covering an explosion in south-west Sri Lanka. 

• January 23: SLRC news producer Lal Hemantha Mawalage’s vehicle intentionally 
hit by another car. 

• January 23: Freelance television journalist Aravinda Sri Nissanka arrested in 
Ratmalana as he filmed pedestrians crossing the road without using traffic lights. 

• January 25: Lal Hemantha Mawalage attacked with a knife by two unidentified 
men on his way home in Athurigiriya. 

• January 28: Thinakarn daily journalist Suhaib M. Kasim stabbed by five intruders 
at his home in Colombo.  

• January 29: Two armed assailants threatened the mother of SLRC media worker 
Duleep Dushantha with death. 

• February: Sirasa TV news director Susil Kedelpitiya reports being followed by 
suspicious figures. 

• February 12: Gemnu Amarasinghe, Associated Press photojournalist, arrested 
while covering the re-opening of a college in Colombo.  

• February 12: Eight journalists held in custody in Galle for two hours for covering an 
unruly incident in a Southern Provincial Council meeting.  

• February 12: Muslim journalists M.S.M. Noordeen and S.M.M. Mustafa verbally 
abused by police and denied entry to the Government Secretariat in Batticaloa.  

• February 23: Derana TV news producer Sugath Dharmapriya abused and 
assaulted by a senior police officer while reporting on a bomb blast in Colombo. 

• February 27: SLRC assistant director of news camera Priyal Ranjith Perera 
threatened at home by a gang of four who attempted to attack him with a knife. 

• March 4: Lal Hemantha Mawalage threatened by an unidentified person who told 
him to get his coffin ready. 

• March 5: SLRC librarian Ranjani Aluthge stabbed in the back and shoulder while 
travelling on a bus. 
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• March 6-8: Seven journalists and media workers from www.outreachsl.com taken 
in for questioning by Terrorist Investigations Department and not permitted to notify 
their families of their whereabouts. J.S. Tissainayagam, editor, and N. Jasiharan, of 
E-Kwality Printers, remain in custody as of March 20.  

• March 10: Journalist Vincent Jeyam arrested and kept in custody for 12 hours in 
Wellawatta police station. 

• March 14: SLRC journalist Anurasiri Hettige beaten with an iron rod by an 
unidentified gang. 

• March 14: The father and sister of journalist Munusami Parameshwari seriously 
injured at home by armed intruders. The group warned that Parameshwari would 
risk death if she returned to Gampola. Parameshwari remains in hiding. 

• March 16: Home of journalists Sunethra Athugalpura and Sashi Kumara ransacked 
by unknown people. Nothing stolen, incident regarded as intimidation.  

• March 19: Minster Silva verbally attacked SLWJA general secretary Poddala 
Jayantha and the owners of Sirasa TV. 

 
In not one case of attack or threat have the police taken action to bring offenders to 
account, in accordance with due legal process. 
 
We respectfully request that the Government of Sri Lanka take urgent action to end the 
culture of impunity confronting journalists and media workers in Sri Lanka. 

We welcome reports of your personal pledge to representatives of journalists at a meeting 
on March 17, 2008, that the SLRC-related attacks will be investigated and action will be 
taken to prevent further attacks.  

However, the appointment on March 20 of a recently retired general, Sunil Silva, as 
Additional Deputy Director General, Administration at SLRC does not in any way allay our 
concerns for SLRC staff and media freedom in Sri Lanka.  

We strongly urge that you extend your commitment to protect all journalists and media 
workers in Sri Lanka and take action to ensure freedom of expression is not curtailed, 
officially or unofficially. We call on you to act on this commitment by immediately (i) 
directing members of the Government and security forces to show their respect for the 
rights of journalists and to desist from making derogatory and libellous comments targeting 
the media, and (ii) directing the Sri Lankan Police to investigate seriously all attacks and 
threats against journalists and to follow due process in bringing perpetrators to account. 
 
Free expression and a strong, independent and critical media are fundamental hallmarks 
of a successful democracy. We strongly believe that press freedom must be respected and 
upheld by all parties in order for democracy to prevail in Sri Lanka.  
 
We respectfully ask that as the President of Sri Lanka, you acknowledge and act on the 
concerns expressed here by a wide range of international and local organisations 
dedicated to defending a free media, free expression and the human rights of all peoples. 
 
Yours Respectfully, 
 
Signed by: 
 
Afghan Independent Journalists Association (AIJA) 
Algerian Centre for the Defence and Promotion of Press Freedom (CALP) 
Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia 

85



 

 

Postal Address: IFJ Asia-Pacific Project Office, PO Box 723,  
Strawberry Hills, NSW, 2012, Australia 

www.ifj-asia.org 

 

American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA) 
Association of Taiwan Journalists (ATJ) 
Azerbaijan Journalists Trade Union (JuHI) 
Bahrain Center for Human Rights 
Bangladesh Federal Union of Journalists (BFUJ) 
Cambodian Association for the Protection of Journalists (CAPJ) 
Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) 
Cartoonists Rights Network, International (CRNI) 
Center for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES), Nepal 
Committee to Protect Journalists (CPJ) 
Federation of Media Employees Trade Union (FMETU), Sri Lanka 
Free Media Movement (FMM) 
Freedom House 
Greek Helsinki Monitoring 
Hong Kong Journalists Association (HKJA) 
Independent Journalism Center, Moldova 
Indian Media Centre 
Institute for Reporters’ Freedom and Safety, Azerbaijan 
Institute of Mass Information (IMI) Ukraine 
International Federation of Journalists (IFJ) 
International Movement Against all forms of Discrimination and Racism (IMADR) 
Asia Committee 
Kurdistan Journalists’ Syndicate 
Media Institute, Kenya 
Media Rights Agenda (MRA), Nigeria 
Media, Entertainment & Arts Alliance (MEAA) 
National Union of Journalists, India (NUJ(I)) 
National Union of Journalists, United Kingdom (NUJ) 
National Union of Somali Journalists (NUSOJ) 
New Zealand Engineering, Printing and Manufacturing Union (NZEPMU) 
Observatoire pour la liberté de press, d’édition et de création (OLPEC), Tunisie 
Pakistan Federal Union of Journalists (PFUJ) 
Pakistan Press Foundation (PPF) 
Reporters Without Borders (RSF) 
Sri Lanka Muslim Media Forum (SLMMF) 
Sri Lanka Tamil Media Alliance (SLTMA) 
Sri Lanka Working Journalists Association (SLWJA) 
South East Asia Press Alliance (SEAPA) 
Tamil Information Centre 
Union Aid Abroad – APHEDA, 
Union of Cyprus Journalists 
Walkley Foundation  
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) 
World Association of Newspapers (WAN) 
World Press Freedom Committee (WPFC) 
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Appendix C

Global Gender Gap Report 2006-2010
Sri Lanka

bron: Haussman et al., 2010, Global Gender Gap Report 2010, pp. 276-277
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Sri Lanka 2010
Gender Gap Index 2010 16 0.746

Key Indicators
Total population (millions) .....................................................................20.16
Population growth (%) .............................................................................0.73
GDP (US$ billions)...................................................................................24.17
GDP (PPP) per capita.............................................................................4,333

Mean age of marriage for women (years) ..............................................24
Fertility rate (births per woman) ............................................................2.30
Year women received right to vote ......................................................1931
Overall population sex ratio (male/female) ..........................................0.97

Gender Gap Subindexes

Economic Participation and Opportunity 89 0.601 0.590
Labour force participation .......................................118 0.47 0.69 38 80 0.47
Wage equality for similar work (survey) .................32 0.73 0.65 — — 0.73
Estimated earned income (PPP US$).......................77 0.56 0.53 3,064 5,450 0.56
Legislators, senior officials, and managers............76 0.32 0.27 24 76 0.32
Professional and technical workers ........................72 0.89 0.64 47 53 0.89

Educational Attainment 57 0.993 0.929
Literacy rate .................................................................79 0.97 0.86 89 92 0.97
Enrolment in primary education..................................1 1.00 0.98 100 99 1.01
Enrolment in secondary education ............................1 1.00 0.92 — — 1.05
Enrolment in tertiary education................................— — 0.86 — — —

Health and Survival 1 0.980 0.955
Sex ratio at birth (female/male) ..................................1 0.94 0.92 — — 0.96
Healthy life expectancy................................................1 1.06 1.04 65 61 1.07

Political Empowerment 6 0.410 0.179
Women in parliament................................................121 0.06 0.22 5 95 0.06
Women in ministerial positions...............................114 0.06 0.18 6 94 0.06
Years with female head of state (last 50) ..................1 0.85 0.15 23 27 0.85

Additional Data

276 Country Profiles Global Gender Gap Report 2010

country score
sample average

0.00 = inequality
1.00 = equality
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Sample Female-to-
Rank Score average Female Male male ratio

(out of 134 (0.00 = inequality,
countries) 1.00 = equality)

Maternity and Childbearing
Births attended by skilled health staff (%) ........................................99
Contraceptive prevalence, married women (%)...............................68
Infant mortality rate (per 1,000 live births).........................................13
Length of maternity leave ........................................................12 weeks
Maternity leave benefits (% of wages paid)................86% of wages 

for workers paid at a time or piece rate; employees 
covered by the Shop and Offices Employees Act receive 100%

Provider of maternity coverage..............................................Employer
Maternal mortality ratio (per 100,000 live births)..............................58
Adolescent fertility rate (births per 1,000 women aged 15–19) .....28

Education and Training
Female teachers, primary education (%)...........................................85
Female teachers, secondary education (%) .....................................63
Female teachers, tertiary education (%)...........................................—

Employment and Earnings
Female adult unemployment rate (%)...................................................8
Male adult unemployment rate (%) ......................................................4
Women in non-agricultural paid labour 

(% of total labour force).....................................................................31
Ability of women to rise to positions 

of enterprise leadership* ...............................................................5.20

Basic Rights and Social Institutions**
Paternal versus maternal authority .................................................0.50
Female genital mutilation...................................................................0.00
Polygamy ..............................................................................................0.00
Existence of legislation punishing acts 

of violence against women ............................................................0.33

*Survey data, responses on a 1-to-7 scale (1 = worst score, 7 = best score)
**Data on a 0-to-1 scale (1 = worst score, 0 = best score)
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Economic Participation and Opportunity

Labour force participation
Year Female Male Female-to-male ratio

2010 .................38 80 0.47
2009 .................46 79 0.58
2008 .................38 81 0.47
2007 .................39 82 0.47
2006 .................35 77 0.45

Wage equality for similar work
Year Score

2010 .......................................5.13
2009 .......................................5.05
2008 .......................................5.14
2007 .......................................5.15
2006 .......................................4.49

Estimated earned income (PPP US$)
Year Female Male Female-to-male ratio

2010 ............3,064 5,450 0.56
2009 ............2,186 5,636 0.39
2008 ............2,647 6,479 0.41
2007 ............2,561 6,158 0.42
2006 ............2,579 5,009 0.51

Legislators, senior officials, and managers
Year Female Male Female-to-male ratio

2010 .................24 76 0.32
2009 .................24 76 0.31
2008 .................22 78 0.27
2007 .................21 79 0.27
2006 .................21 79 0.27

Professional and technical workers
Year Female Male Female-to-male ratio

2010 .................47 53 0.89
2009 .................46 54 0.84
2008 .................47 53 0.89
2007 .................46 54 0.85
2006 .................46 54 0.85

Educational Attainment

Literacy rate
Year Female Male Female-to-male ratio

2010 .................89 92 0.97
2009 .................89 93 0.96
2008 .................90 93 0.97
2007 .................89 92 0.97
2006 .................89 92 0.97

Educational Attainment (Cont’d.)

Enrolment in primary education
Year Female Male Female-to-male ratio

2010 ...............100 99 1.01
2009 ...............100 99 1.01
2008 ...............100 99 1.01
2007 .................98 99 1.00
2006 .................98 99 1.00

Enrolment in secondary education
Year Female Male Female-to-male ratio

2010..................— — 1.05
2009..................— — 1.05
2008..................— — 1.05
2007..................— — 1.05
2006..................— — 1.05

Enrolment in tertiary education
Year Female Male Female-to-male ratio

2010..................— — —
2009..................— — —
2008..................— — —
2007..................— — —
2006..................— — —

Political Empowerment

Women in parliament
Year Female Male Female-to-male ratio

2010 ...................5 95 0.06
2009 ...................6 94 0.06
2008 ...................6 94 0.06
2007 ...................5 95 0.05
2006 ...................5 95 0.05

Women in ministerial positions
Year Female Male Female-to-male ratio

2010 ...................6 94 0.06
2009 ...................6 94 0.06
2008 ...................6 94 0.06
2007 .................10 90 0.11
2006 .................10 90 0.11

Years with female head of state
Year Female Male Female-to-male ratio

2010 .................23 27 0.85
2009 .................23 27 0.86
2008 .................23 27 0.86
2007 .................21 29 0.72
2006 .................21 29 0.72

Gender Gap Subindexes

Sri Lanka 2006–2010
Gender Gap Index 2010 (out of 134 countries) 16 0.746
Gender Gap Index 2009 (out of 134 countries) 16 0.740

Gender Gap Index 2008 (out of 130 countries) 12 0.737

Gender Gap Index 2007 (out of 128 countries) 15 0.723

Gender Gap Index 2006 (out of 115 countries) 13 0.720

Global Gender Gap Report 2010 Country Profiles 277

Rank Score (0.000 = inequality, 1.000 = equality)

Note: Blue bars indicate female values and white bars indicate male values.
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Appendix D

2006 Charter of Gender Equality for Media and Journalism in Sri 
Lanka

bron: http://www.ifj.org/en/articles/2006-charter-of-gender-equality-for-media-and-journalism-in-
sri-lanka
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29 May 2006

2006 CHARTER OF GENDER EQUALITY FOR MEDIA AND JOURNALISM 
IN SRI LANKA

This meeting of Representatives of Sri Lankan Journalists’ Associations including the: 

FEDERATION OF MEDIA EMPLOYEES TRADE UNIONS (FMETU), 
SRI LANKA WORKING JOURNALISTS’ ASSOCIATION (SLWJA), 
FREE MEDIA MOVEMENT 
SRI LANKA TAMIL MEDIA ALLIANCE (SLTMA), AND 
SRI LANKA MUSLIM MEDIA FORUM (SLMMF); 

This charter sets out  the minimum standards, principles and actions needed to underpin gender equity in 
media in Sri Lanka and outlines a practical program of action to support the achievement of equality in 
media workplaces, journalists organizations and the media itself 

The five organisations declare its endorsement of this charter for gender equity and urge all journalists, 
media institutes, organisations and media unions to adopt and support the following actions. 

1. Fundamental Principles 

To create equality throughout society it  is essential that  the media promote and protect gender equality, both 
within the working environment and in their representation of women. It is the responsibility of media to 
open debate and discussion of these issues, to better inform society and to break down the limitations of 
gender stereotypes. 

Gender equity in the media workplace is central to any discussion about gender equality in media. 

All journalists and media staff, regardless of gender, have the right to expect equal access and no 
discrimination in: 

• appointment and recruitment of people to journalism: 
• payment of salaries; or 
• opportunities for promotion and advancement in journalism. 

Media can either perpetuate the subordination of women or play a central role in promoting women’s rights. 
It  is vital that  journalists recognize their responsibility to represent men and women in an equitable way so 
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that media images do not  reflect  or reinforce stereotypes about men and women and the relations between 
them that replicate inequalities traditionally unfavourable to women. 

2. Equality of opportunity 

All media, whether public or private, must  uphold the principles of gender equity in the media workplace by 
committing to: 

• The use of transparent selection and promotion procedures based on merit i.e. qualifications and 
experience, not gender or favouritism; 
• The removal of job segregations, allowing equal access to all assignments and resisting traditional 
gender allocations; 
• Equal pay for work of equal value; 
• The introduction of policies and clear guidelines to rid the workplace of all forms of sexual harassment 
and outlining disciplinary procedures for inappropriate behaviour and provision of adequate safety for 
women journalists. 
• Provide safe working environment and adequate transport facilities for women journalists at night. 
• The introduction and promotion of clear anti-discrimination policies that encourage selection of women 
for important roles. 
• Special policies to limit  the use of insecure employment  practices including freelance, casual, relief, 
piece rate and contract work 

3. Equal Rights for journalists as parents 

Journalists who are also parents have special needs and responsibilities. Since the bulk of the childcare often 
falls to the woman, creating pressure and conflicting demands with work, special provisions need to be made 
to both parents to allow their full participation at work. 

All media houses and journalists organisations must address the under-representation of women both in 
journalism generally and in senior decision-making roles within media institutes and organisations 
particularly by promoting: 

• Flexible working hours that accommodate family commitments; 
• Fair payment of maternity and paternity leave; 
• The availability of child-care services to employees; 
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4. Portrayal of women 

Everybody involved in the media has a responsibility to strive for fair and inclusive representation of men 
and women. Journalism must  give voice to everyone and should avoid reinforcing traditionally unfavourable 
images of women, but rather promote a balanced portrayal of women and girls and their multiple roles. 

Journalists and media should make special effort to ensure a diverse range of female perspectives are 
included in all stories, including politics, economics and war; 

Responsibility for ethical conduct in journalism rests with media professionals, including the drafting of 
guidelines to promote gender sensitive reporting and credible and accountable systems of self-regulation. 

5. Gender equity and participation in unions and associations. 

Journalists’ organisations recognise they have a responsibility themselves to adopt  a policy of gender 
equality and to take up the concerns of women and principles of gender equity and incorporate them into 
their policy and action frameworks, including through: 

• Demanding equal opportunity in appointment, recruitment, promotion and advancement in journalism 
and in payment of salaries; or 

• Best-practice surveys that  encourage workplace policies that  promote gender equality; and work 
practices that ease the burden on working parents and promote more compatible work and family 
responsibilities; 

• Increasing representation of women in journalist’s organisations, and in their decision-making structures 
will contribute to a mainstreaming of gender equity issues. Journalists organisations see this as a goal and 
commit  themselves to working with women journalists on practical programs to encourage better 
representation of women. 

• To hold union meetings at a time and place convenient to women members. 

• Journalists organisations encourage and support  the development  of a national women’s network for 
female journalists to share their experiences and support one another while also advocating for gender 
equity in media. 

• Explore the possibility of hosting awards to create incentives for men and women to report  on issues 
that are important to women as well as recognising special contribution of women in media. 
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• To open discussions with media houses to develop policies and proposals to ensure that  internal 
regulations to promote gender equality are put in place in all media throughout the country. 

• The journalists organisations understand the importance of adopting internal policies that reflect  gender 
equality by adopting the following actions: 

• The development of a gender committee that specifically focuses upon producing campaigns related to 
gender issues; 
• The introduction of a minimum quota of female representatives, particularly on the executive board; 
• The encouragement of family-friendly meetings.
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Appendix E

E-mailverkeer met Sri Lankaanse journalisten, 

journalistenorganisaties en journalistieke scholen

maart-juni 2011
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22 maart 2011:
 eerste e-mailcontact met:

- Sanath Balasooriya (bmskb@yahoo.com), voorzitter van de Sri Lanka Working 
Journalists’ Association. Geen respons.

- Sri Lanka Press Institute (info@slpi.lk). Geen respons.

26 maart 2011:
 Eerste e-mailcontact met:

- Jacqueline Park (jaqui.park@ifj-asia.org), directeur van IFJ Asia-Pacific. Geen respons.
- Sukumar Muralidharan (sukumar.md@gmail.com), IFJ Asia-Pacific. Antwoord op 28 maart 

met doorverwijzing naar Hana Ibrahim en Laxmi Murthy
- Sri Lanka College of Journalism (info@slcj.lk). Op 29 maart 2011 stuurde Anuradha 

Herath, directeur van de SLCJ mijn e-mail door naar Aanjanee Seneviratne, M. 
Thevagowary, Gagani Weerakoon, en Manel Wickremasinghe. Hij was erg opgezet met 
mijn interesse en drong er bij zijn collega’s op aan mij te helpen.

- Federation of Media Employees Trade Unions (fmetu123@gmail.com). Op 27 maart  2011 
stuurde Dharmasiri Lankapeli van de FMETU mijn e-mail door naar Sharmini Boyle. Ook 
hij was verheugd over mijn onderzoek.

- Dilrukshi Handunnetti (dilrukshihandunnetti@yahoo.com). Antwoord 29 maart  2011, met 
de mededeling dat ze met plezier mijn vragen zou beantwoorden.

31 maart 2011:
 Tweede e-mailcontact met Dilrukshi Handunnetti (doorsturen van de vragenlijst).

 Persoonlijke e-mail naar Aanjanee Seneviratne (aanjanee@slcj.lk), M. Thevagowary 
 (gowry@slcj.lk), Gagani Weerakoon (gagani@slcj.lk) en Manel Wickremasinghe (manel@slcj.lk), 
 die nog niet hadden gereageerd op de CC-mail die via Anuradha Herath was doorgestuurd.

 Persoonlijke e-mail naar Laxmi Murthy (murthy.laxmi@gmail.com), die nog niet  had gereageerd op 
 de e-mail die naar haar was doorgestuurd door Sukumar Muralidharan. Dezelfde dag kreeg ik een 
 e-mail van haar met het hoofdstuk “Status of women journalists in Sri Lanka” uit haar handboek van 
 2008 in bijlage. Ze kon mijn vragen niet beantwoorden, omdat ze zelf Indisch is, zoals ik vermoedde.

 Persoonlijke e-mail naar Sharmini Boyle (sharminib@gmail.com), die nog niet had gereageerd op de 
 e-mail die naar haar was doorgestuurd door Dharmasiri Lankapeli.

3 april 2011:
 E-mail van Dilrukshi Handunnetti met de vraag om haar nog meer vragen door te sturen indien ik die 
 zou hebben en de mededeling dat  ze druk bezig was maar dat ik haar antwoorden mocht  verwachten 
 tegen het einde van de week.
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7 april 2011:
 E-mail van Sharmini Boyle met de mededeling dat  ze tegen maandag 11 april mijn vragen zou 
 beantwoorden. Ze vertelde ook dat er momenteel een onderzoek uitgevoerd wordt door de Sri Lanka  
 Press Institute naar de positie van de vrouwelijke journalist en beloofde de resultaten met mij te 
 delen. Deze werden verwacht tegen juli 2011.

18 april 2011:
 Derde e-mailcontact  met  Dilrukshi Handunnetti om haar te herinneren aan haar belofte en nogmaals 
 te vragen om mijn vragenlijst in te vullen.

 Tweede e-mailcontact  met Sharmini Boyle om haar te herinneren aan haar belofte en nogmaals te 
 vragen de vragenlijst in te vullen.

 Persoonlijke e-mail naar Hana Ibrahim, die nog niet  geantwoord had op de e-mail die Sukumar 
 Muralidharan haar had doorgestuurd.

21 april 2011:
 Eerste e-mailcontact met de Sri Lankaanse ambassade in Brussel. Geen respons.

27 april 2011:
 Eerste contact  met  journaliste Dru Chand, met  wie mijn nicht Nishy Uduwawela mij in contact had 
 gebracht. Geen respons.

29 april 2011:
 Tweede directe e-mailcontact met Hana Ibrahim, die nog niet gereageerd had op de eerdere e-mails.

 Derde e-mailcontact  (tweede directe contact) met  Aanjanee Seneviratne, M. Thevagowary, Gagani 
 Weerakoon, en Manel Wickremasinghe, die nog steeds niet gereageerd hadden.

 Vierde e-mailcontact  met Dilrukshi Handunnetti die nog steeds geen antwoorden had doorgestuurd 
 en niet meer gereageerd had op mijn laatste twee e-mails.

 Derde e-mailcontact met Sharmini Boyle die nog steeds niet gereageerd had.

30 april 2011:
 E-mail van Hana Ibrahim met de mededeling dat ze de week nadien haar antwoorden zou 
 doormailen.
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22 mei 2011:
 Laatste e-mail naar Dilrukshi Handunnetti met de vraag waarom ze plots niet meer antwoordde op 
 mijn e-mails, of alles in orde was en indien ze niet  meer wou meewerken, of ze me dan op zijn minst 
 de reden kon zeggen. Geen respons.

 Derde directe e-mailcontact met Hana Ibrahim, omdat ik nog steeds niets van haar gehoord had.

 Vierde e-mailcontact  met  Sharmini Boyle, met de vraag hoe het SLPI-onderzoek vorderde en of ze 
 mijn vragenlijst toch nog wou invullen. 

23 mei 2011:
 E-mail van Hana Ibrahim met een verontschuldiging en de belofte haar antwoorden tegen woensdag  
 25 mei door te mailen. 

25 mei 2011:
 Ingevulde vragenlijst van Hana Ibrahim.

7 juni 2011:
 E-mailcontact  met  Pamela Morinière (pamela.moriniere@ifj.org), die als contactpersoon aangeduid 
stond in de IFJ-publicatie Getting the balance right. Ik was op zoek naar de contactgegevens van Rosanne 
Therese, die verantwoordelijk was voor de Gender Council in Zuid-Azië, maar vond haar contactgegevens 
nergens terug. Mevrouw Morinière antwoordde onmiddellijk dat ze mij zou doorverwijzen naar haar collega 
Deborah Muir, maar dat is het laatste wat ik hiervan heb gehoord.

13 juni 2011:
 E-mailcontact  met Dharman Wickremaratne (ejournalists@gmail.com), die in 2005 een studie had 
gedaan bij 500 Sri Lankaanse vrouwelijke journalisten en schrijvers met  de vraag of hij meer up-to-date 
gegevens ter beschikking had. Hij antwoordde op 15 juni met  de vraag naar de details van mijn onderzoek. 
Nadat ik die had gegeven, vroeg hij mijn adres om mij een hard copy van zijn laatste studie op te sturen. 
Deze gegevens hebben mij helaas nooit bereikt. 
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