
   
 
Woensdag 9 december 2009               Voor onmiddellijke verspreiding 

 
Persbericht 

 

Gelijkheid van vrouwen en mannen in de media 

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de 

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel hebben een 

samenwerkingsprotocol getekend  
 
Op woensdag 9 december werd een samenwerkingsprotocol getekend tussen het Instituut voor de 

gelijkheid van vrouwen en mannen en de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, de regulator van de 

audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap. De voornaamste doelstelling ervan is het 

uitwisselen van deskundigheid inzake kwesties met betrekking tot de gelijkheid vrouwen en mannen in 

de audiovisuele media.   

 

Voortaan kunnen de CSA en het Instituut samen ingaan op vragen om advies of informatie in het 

kader van het onderzoek van klachten of het bestuderen van dossiers met betrekking tot discriminatie 

op grond van het geslacht.  

 

Ze kunnen ook een gezamenlijk standpunt innemen buiten elk individueel dossier dat een van hen te 

behandelen heeft, en samen nadenken over de gelijkheid van vrouwen en mannen, zoals bijvoorbeeld 

aangaande het beeld van vrouwen in de media.  

 

Het Instituut en de CSA zullen jaarlijks een rapport uitwisselen over de klachten en de dossiers die ze 

behandeld hebben in het kader van hun respectievelijke bevoegdheden. 
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 Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is 

de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van 

vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van 

het geslacht. Dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en 

geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van 

de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in 

de mentaliteit als in het handelen. 

 

De CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) is belast met de regulering van de individuele sector in de 

Franse Gemeenschap van België. Zijn opdrachten omvatten controle (verplichtingen van uitgevers, 

distributeurs van diensten en de uitbaters van netwerken), toelating (in het bijzonder het gebruik van 

radiofrequenties) en aanbevelingen over alle kwesties aangaande de audiovisuele media 

(reclameboodschappen, bescherming van minderjarigen, radio- en televisieprogramma’s in 

verkiezingstijd…). Een onderzoekssecretariaat binnen de CSA ontvangt en onderzoekt alle klachten 

van de bevolking en onderwerpt ze aan het toelatings- en controlecollege, die de inbreuk kan 

vaststellen en, eventueel, bestraffen. 

 


