
 

Смернице за родно сензитивно извештавање 
Због непостојања одговарајућих или обавезујућих смерница за родно сензитивно 
извештавање, како на Косову, тако и у Србији, што доводи до занемаривања овог питања, 
Грачаница Онлајн доноси смернице у циљу да се у медијском извештавању постигне 
израженија родна равноправност.  

1. Новинарке и новинари, уреднице и уредници, запослене и запослени Грачанице 
Онлајн ће се максимално трудити да постигну уравнотежену заступљеност жена и 
мушкараца о којима се чита, гледа и слуша у вестима и осталим медијским 
садржајима. Такође, посветиће посебну пажњу особама које су често скоро 
невидљиве у медијима (на пример: старијим женама, домаћицама и особама из 
маргинализованих група). 

2. Посебно ће обратити пажњу на равноправну заступљеност жена и мушкараца у 
медијском садржају у областима у којима често доминирају мушкарци (политика и 
власт, економија и бизнис, рат и сукоб, наука и технологија, спорт итд.). 

3. Покушаће да обезбеде равноправну заступљеност жена и мушкараца када су у 
питању мишљења и експертизе у медијским садржајима (максимално ће укључивати 
жене као аналитичарке и експерткиње, а не само као обичне грађанке или жртве). 

4. Обратиће пажњу да наши извори информисања представљају различита мишљења 
која долазе од разноврсних група људи, укључујући оне које су често потиснуте (нпр. 
етничке мањине или лица са инвалидитетом). Уколико је могуће, консултоваће често 
невладине организације посвећене женским правима или другим групама које се баве 
родном равноправношчу, да бисмо добили избалансирано становиште. 

5. Новинарке и новинари Грачанице Онлајн ће се трудити да се део прича о којима 
извјештавају фокусира на жене или на питања која се сматрају од посебног значаја за 
жене (нпр. женска права, женска достигнућа, родно засновано насиље, итд). 

6. Организоваће емисије и писаће текстове, а такође ће извештавати о организованим 
кампањама за спречавање насиља у породици и за охрабривање жртава насиља да 
исто пријаве. 

7. Избегаваће сензационалистичке наслове и текстове о породичном и насиљу над 
женама. 

8. Омогућиће да се чује глас жена које су претрпеле насиље, а које желе да се појаве у 
медијима. Заштитиће достојанство и идентитет жртве и њихових породица. 

9. Континуирано ће пратити рад институција које су задужене за родну равноправност. 

10. Посебно ће се фокусирати на медијске садржаје који се односе на питања родне 
равноправности (приче о конкретним случајевима једнакости или неједнакости између 
жена и мушкараца, спровођење релевантних политика, законодавним питањима и на 
програмима који промовишу родну равноправност) и неће извештавати о родној 
равноправности као искључиво женском проблему 

11. Избегаваће приче коришћењем стереотипима, као и сексистике интерпретације о 
улози жена и мушкараца у друштву.  



 
 

12. Неће представљајти жене и мушкарце као особе које поседују стереотипно родне 
атрибуте и карактеристике. (нпр. девојке су стидљиве и момци су храбри, мушкарцма 
су се дивили због успеха, а женама због физичког изгледа). 

13. Избегаваће нефер приказивање.  

14. Провераваће да ли су укључене приче које показују вишедимензионални приказ 
мушкараца и жена у фото вестима и огласима (нпр. приказивање жена увек у кућним 
пословима и у образовном и здравственом систему, а мушкарца у пословима са 
инвестицијама, спортским догађајима итд.). 

15. Избегаваће описивања сексуалности у огласима и сликама, посебно приказивање 
жене као сексуалног објекта.  

16. Уренице и уредници ће охрабривати све запослене да се надограђују у области родно 
сензитивног извештавања. 


