
മാധ�മ�ള�ം സ്�തീനീതിയും 
 

എഴു�്  : എൻ. സുസ്മിത 

 

മാധ�മ�ളിൽ സ്�തീകൾ�് നീതിപൂർ�കവും സമതുലിതവുമായ പരിഗണന എ�ത്       

മനുഷ�ാവകാശമാണ് എ� തിരി�റിവ് ഇനിയും േവ��ത ഉ�ായി�ിെ��ാണ് ആേഗാള       

മാധ�മ പഠന�ൾ വ��മാ�ു�ത് . ഇ��യിെല �ിതി വ�ത�സ്തമെ��് �പേത�കി�്        

പറേയ� കാര�മി�. 

ഐക�രാഷ്�ട സഭയുെട സ്�തീകൾ�ായു� ക�ീഷൻ 1995-ൽ ബീജി�ിൽ സംഘടി�ി�       

നാലാമത് അ�ാരാഷ്�ട സേ�ളനം മുേ�ാ��വ� ല���ൾ ഇവയായിരു�ു -       

മാധ�മ�ളിൽ സ്�തീകള�െട പ�ാളി�വും ലഭ�തയും വർധി�ി�ുക, തീരുമാനം      

എടു�ു� �ാന�ളിെല സാ�ിധ�ം വർധി�ി�ുക, സമതുലിതവും പര�രാഗത      

വാർ�� മാതൃകകളിൽ അ�ാ�തുമായ ചി�തീകരണം േ�പാ�ാഹി�ി�ുക. ഇത്       

എ�തക�് സാ�ാത്കരി�ി��െ��് 17 വർഷ�ൾ�ി��റം വിലയിരു�ുേ�ാൾ വലിയ      

സംതൃപ്തി�് വകയി�. മാധ�മ�ളിൽ സ്�തീകൾ�് നീതിപൂർ�കവും സമതുലിതവുമായ      

പരിഗണന എ�ത് മനുഷ�ാവകാശമാണ് എ� തിരി�റിവ് ഇനിയും േവ��ത       

ഉ�ായി�ിെ��ാണ് ആേഗാള മാധ�മ പഠന�ൾ വ��മാ�ു�ത് . ഇ��യിെല �ിതി       

വ�ത�സ്തമെ��്  �പേത�കി�്  പറേയ� കാര�മി�. 

 

എ�ുെകാ�്  മാധ�മ�ൾ 
 

ഇ�് മാധ�മ�ൾ സർ�വ�ാപിയാണ് . െടലിവിഷൻ, േറഡിേയാ, പ�തം, ആനുകാലിക�ൾ,       

ഇ�ർെന�് തുട�ി വിവിധ രൂപ�ളിൽ അവ എവിെടയും നിറ�ു നിൽ�ു�ു.        

െമാൈബൽ േഫാണുകളിലൂെടയും േപാർ�ബിൾ ക����റുകളിലൂെടയും എവിെട വ��ം      

എേ�ാഴും അവ നി�ൾ�് ലഭ�മാണ് . മാധ�മ�ള�െട സാ�ിധ�േമാ സ�ാധീനേമാ       

പലേ�ാഴും തിരി�റിയെ�ടു�ി�. അ�തയ്�ും ആധുനിക ജീവിത�ിെ� ഭാഗമായി      

മാറി�ഴി�ു അവ. കുടുംബം, സമൂഹം, മതം, ഔപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസം മുതലായവ        

പ�ു നിർ�ഹി�ിരു� പല ധർ��ള�ം ഇ�് മാധ�മ�ളാണ് നിർ�ഹി�ു�ത് .       

വിവരവും വി�ാനവും വിനിമയം െച��ക മാ�തമ� അവ െച���ത് . മൂല��ള�ം        

നിബ�നകള�ം രൂപെ�ടു�ുക, മേനാഭാവ�ള�ം െപരുമാ�വും വാർെ�ടു�ുക,     

ജീവിതരീതിെയ�െ� സ�ാധീനി�ുക - മാധ�മ�ള�െട പ�് മുെ��േ��ാള�ം      

വർധി�ിരി�ു�ു. നാം എ�ു ചി�ി�ു�ു എ�ു �പവർ�ി�ു�ു എ�െനെയാെ�       

കാര��ൾ നട�ിെ�ാ�ുേപാകു�ു എ�ിവെയെയാെ� സ�ാധീനി�ു�    



സാംസ്കാരികാ�രീ�ം െനയ്െതടു�ു�തിൽ നമു�ു ചു��ം രാപകലി�ാെത     

�പവർ�ി�ു� മാധ�മ�ൾ�്  വലിയ പ�ു�് . 

 

ലിംഗനീതിയുെട മാന�ൾ 
 

മാധ�മ�ള�ം ലിംഗനീതിയും എ� വിഷയ�ിന് പല മാന�ള��് . ഒ�് മാധ�മ�ള�െട        

ഉ�ട��ിലും ചി�തീകരണ�ിലും സ്�തീയ്� നീതി കി���ുേ�ാ എ�ത് .      

ര�ാമതായി മാധ�മ�ള�െട നട�ി�ിലും തീരുമാന�ൾ ൈകെ�ാ���തിലും     

സ്�തീകൾ�് എ�തേ�ാളം പ�ു�് എ� കാര�ം. മൂ�ാമതായി വായന�ാരും       

േ�പ�കരും എ� നിലയിൽ അവർ�് മാധ�മ�ൾ എ�ു നൽകു�ു എ� �പശ്നം.         

നാലാമതായി മാധ�മനിയമ�ൾ സ്�തീകള�െട ജീവിതെ� എ�െന ബാധി�ു�ു എ�       

കാര�ം. മാധ�മ�ൾ എ�ത് വളെര വിശാലമായ ഒരു കാൻവാസ് ആെണ�തു        

െകാ�ുതെ� �പധാനമായും വാർ�ാ മാധ�മ�െള�ുറി�ാണ് ഇവിെട     

പരാമർശി�ു�ത് . 

 

ഉ�ട��ിെല വിേവചനം 
 

ഇതിൽ ഉ�ട�വും ചി�തീകരണവും സംബ�ി� വിഷയ�ളാണ് ഏ�വുമധികം ചർ�       

െച�െ��ി���െത�് േതാ�ു�ു. എ�ാൽ, സാമാന�മായ അനുമാന�ൾ���റം     

കൃത�മായ �ിതിവിവര�ണ�ുകൾ ഇ�ാര��ിൽ ലഭ�മായിരു�ി�. 2010-ൽ     

ഗ്േളാബൽ മീഡിയ േമാണി�റി�് േ�പാജക്ട് എ� അതിവിപുലമായ ഒരു ഗേവഷണ        

പരിപാടി ഇ��യുൾെ�െട 108 രാജ��ളിൽ നട�ു. ഒെരാ� ദിവസം       

േലാക�ാകമാനമുളള വിവിധ മാധ�മ�ൾ സ്�തീകെള എ�െന ചി�തീകരി�� എ�       

പഠനമായിരു�ു നട�ത് . ഇതിൽ നി�ു കി�ിയ വിവരമനുസരി�് േലാക�ാെക       

വാർ�കളിെല സ്തീ സാ�ിധ�ം േകവലം 24 ശതമാനമാണ് . ഇ��യിൽ 22 ശതമാനവും.         

സ്�തീകെള �പധാന വിഷയമായി സമീപി�ു� വാർ�കൾ േലാക�് 13       

ശതമാനമാെണ�ിൽ ഇ��യിലിത് 12 ശതമാനമാണ് . രാഷ്�ടീയ�ിൽ 18 ശതമാനവും       

സാ��ിക കാര��ളിൽ 10 ശതമാന�ിൽ താെഴയുമാണ് ഇ��യിൽ സ്�തീ സാ�ിധ�ം.        

ഭരണക�ിയുെടയും �പതിപ��ിെ�യും �പധാന േനതാ�ൾ സ്�തീകളായി��� ഒരു      

രാജ��ാണിെത�താണ് വിേശഷം. ഇനി സ്�തീകൾ കാണെ�ടു�ത്      

എവിെടെയാെ�െയ�് േനാ�ാം - ൈ�കം 43%, ആേരാഗ�ം 51%, പരി�ിതിയും        

മലിനീകരണവും 33%, ദാരി�ദ�ം, സാമൂഹികേ�മം 34%, വിദ�ാഭ�ാസം 38%. ലിംഗസമത�ം        

എ� വിഷയം ൈകകാര�ം െചയ്ത വാർ�കൾ േകവലം അ�ു ശതമാനം മാ�തം.         

ഏെത�ിലും വിഷയ�ിൽ വിദഗ്ധാഭി�പായം നൽകു�യാളായി സ്�തീകൾ     



�പത��െ�ടു�ത് അ�ിൽ ഒ�് വാർ�കളിൽ മാ�തം. സ്�തീകെള അവരുെട ശാരീരിക        

സവിേശഷതകൾ, �പായം, കുടുംബം എ�ിവയുമായി ബ�െ�ടു�ി റിേ�ാർ ◌ ്�് െച���       

�പവണതയ്�് ഇേ�ാഴും മാ�ം വ�ി�ിെ��ും പഠനം വ��മാ�ി. 30 ശതമാനം സ്�തീകൾ         

ഇ�ര�ിൽ അവതരി�ി�െ��േ�ാൾ അ�് ശതമാനം പുരുഷ�ാർ മാ�തമാണ്       

ഇ�െന ചി�തീകരി�െ��ത് . 

വാർ�കള�െട ഭാഷ, അവതരണരീതി, ചി�ത�ൾ മുതലായവയിലും കാണാം വിേവചനം.       

മലയാള പ�ത�ളിൽ ചരമേ�ാളം മുതൽ കായികരംഗം വെര ഏെതടു�ു       

പരിേശാധി�ാലും ഇ�ര�ിൽ നിരവധി ഉദാഹരണ�ൾ കെ��ാം.     

ആ�കമി�െ�ടു� സ്�തീകെള തിരി�റിയു� വിധം വ��ിവിവര�ൾ നൽകരുെത�      

�പാഥമിക പാഠം േപാലും ലംഘി�െ�ടു�ു. സൂര�െന�ി െപകു�ിെയ��ി അടു�യിെട       

വ� വാർ�കൾ തെ� ഉദാഹരണം. പീഡന�ള�ം അതി�കമ�ള�ം      

വാർ�യാ�ുേ�ാൾ ഒരു തരം ഒളി�ുേനാ��ിെ� സുഖമാണ് റിേ�ാർ�റും      

വായന�ാരനും അനുഭവി�ു�െത�്  പലേ�ാഴും േതാ�ാറു�് . 

  

ആേഗാളവൽ�രണ കാലെ� മാ�ം 
 

ആേഗാളവൽ�രണ�ിെ� കുെ�ാഴു�് മാധ�മേലാക�ിെ� കവാട�ൾ    

ത�ി�ുറ�് തീരം തകർ�ുകയും പലേ�ാഴും ഗതി മാ�ി ഒഴു�ുകയും െച���താണ്         

കഴി� ര�ു ദശാബ്ദ�ാല�് നാം ക�ത് . നിർഭാഗ�വശാൽ ലിംഗനീതിയുെട       

കാര��ിൽ ഇത് ഗുണേ��ാേളെറ േദാഷമാണ് െചയ്തത് . മാധ�മേലാകെ�      

കഴു�റു�ൻ മ�ര�ിൽ മു�ിേ�ാവുകയാണ് പലേ�ാഴും നീതിയും ന�ായവുെമാെ�.      

വാർ� േ�ബ�് െച�ാനു� ത�ത�ാടിൽ എ�ാ അടി�ാന മര�ാദകള�ം       

മറ�ുേപാവു�ു. ഇലക്േ�ടാണിക് മാധ�മ�ളിലാകെ� പലേ�ാഴും എഡി�ി�് എ�      

�പ�കിയ തെ� നട�ു�ി� എ�തു െകാ�് റിേ�ാർ�റുെട മേനാധർ��പകടനമാണ്        

കാണു�ത് . ഒരു തര�ിലു� അരി�കളിലൂെടയും കട�ു േപാകാ� ഇ�രം       

വാർ�കൾ മാധ�മധർ�െ� തെ� അപായ�ിലാ�ു�ു. 

ക�ീർ പര�രകൾ കുടുംബ�ളിൽ െചലു�ു� സ�ാധീനെ��ുറി�് നിരവധി      

ആേ�പ�ൾ ഉയരാറു�് . ഇ��ൻ െടലിവിഷനിൽ പര�രകള�െട ആദ�കാലം      

എ�െനയായിരു�ു എ�് ഓർ�ു�ത് ന�ായിരി�ും. ‘ഉഡാൻ’ േപാെല സ്�തീ       

ശാ�ീകരണ�ിെ� ശ�മായ സേ�ശ�ൾ പകരു� പര�രകൾ ഭാഷയുെട      

അതിർവര�ുകൾ േപാലുമി�ാെത ജന�ൾ ഏെ�ടു�ിരു� ഒരു ഭൂതകാല�ിൽ      

നി�ാണ് ആധുനിക േവഷവും പി�ിരി�ൻ കാഴ്ച�ാടുമു� പുതിയ പര�രകള�െട       

കാലം പിറ�ത് എ�തിൽ േഖദി�ാെത വ�. കഴി� ര�ു ദശാബ്ദമായി ഇ��യിെല         



സാധാരണ�ാരായ സ്�തീകൾ സാമൂഹികമായും സാ��ികമായും ഏെറ മുേ�ാ��      

േപായേ�ാഴാണ്  മാധ�മ�ൾ ഈ തിരി��േപാ�്  നട�ു�െത�ത്  �ശേ�യമാണ് . 

വിഷയ�ൾ തിരെ�ടു�ു�തിലും അവതരി�ി�ു�തിലുമു� ഈ വിേവചനം     

േകവലം സ്�തീകള�െട മാ�തം �പശ്നമായി കാണാനാവി�. ഇത് ആെകയു�       

മനുഷ�ാവകാശ �പശ്ന�ള�െട ഒരു ഭാഗമാണ് . സ്�തീെയ എ� േപാെല പുരുഷേനയും ചില         

പര�രാഗത വാർ�� മാതൃകകളിൽ തള�ിടുകയാണ്  മാധ�മ�ൾ െച���ത് . 

 

മാധ�മ�ളിെല സ്�തീ 
 

മാധ�മരംഗ�് പണിെയടു�ു� സ്�തീകള�െട എ��ിൽ വർധനയു�ായി���് .     

എ�ാൽ, തീരുമാന�െളടു�ാനും മാധ�മനയെ� സ�ാധീനി�ാനും ഇവർ�്      

എ�തേ�ാളം കഴിയു�ു എ� േചാദ�ം അവേശഷി�ു�ു. തുല�േജാലി�് തുല� േവതനം        

േപാലും ലഭി�ാ� ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇ�ും മാധ�മ�പവർ�കരായ സ്�തീകൾ.       

സ്�തീകൾ�് േവ�ി എ� േലബലിൽ ഇറ�ു� �പസി�ീകരണ�ളിൽ േപാലും       

ഉ�ട�വും സമീപനവും തീരുമാനി�ു�ത് അ�ും ഇ�ും പുരുഷ�ാരാണ് . ഇ�് ഒരു        

പടി കൂടി കട�് കേ�ാളവും പരസ��ാരുമാണ് എ�ു പറയാം. വാർ�യും പരസ�വും         

ത�ിലു� അതിർവര�് േനർ�ി�ാതാവുകയും വായന�ാരന് /കാഴ്ച�ാരന് അത്      

തിരി�റിയാൻ കഴിയാതാവുകയും െച��� കാലഘ�മാണിത് . ഒേരാ മാധ�മ �ാപനവും       

ത�ള�െട വനിതാ നയം �പഖ�ാപി�ണെമ� ആവശ�ം െന�് വർ�് ഓഫ് വിെമൻ ഇൻ          

മീഡിയ ഉയർ�ിയത്  ഈ പ�ാ�ല�ിലാണ് .  

 

 
 
വായന�ാരുെട പ�്  
 

സ്�തീകൾ ഉൾ�െട സമൂഹ�ിെല ഓേരാ വിഭാഗേ�ാടും മാധ�മ�ൾ എടു�ു�       

നിലപാടിൽ വായന�ാർ/േ�പ�കർ എ� നിലയിൽ സമൂഹ�ിന് അഭി�പായ�ള�ം      

നിലപാടുകള�മു�് . എ�ാൽ, ശ�മായ ചില സ�ർ� �ഗൂ��കൾ ഒഴിെകയു�       

ഭൂരിപ��ിെ� അഭി�പായ�ൾ പലേ�ാഴും മാധ�മ�ളിേല�് എ�ു�േതയി�.     

വിേശഷി��ം സ്�തീകള�േടത് . അ�െന എ�ി�ാൻ കഴി�ി���േ�ാൾ മാ��ൾ      

ഉ�ായി��െ��തും ഓർ�ണം. ത�ൾ�് ആവശ�മു�ത� മാധ�മ�ൾ     

നൽകു�െത�ിൽ അത് ശ�മായി അവെര അറിയി�ാനും തിരു�ൽ      

ശ�ിയാകാനും വായന�ാരുെട/ േ�പ�കരുെട സമൂഹ�ൾ�് കഴിയണം.     

മാധ�മ�ള�െട വിേക��ീകരണവും ജനാധിപത�വൽ�രണവും ആണ്  േപാംവഴി. 



 

മാധ�മ നിയമ�ൾ 
 

നിയമ�ൾ എ�െനയാണ് ലിംഗനീതിയുെട കാര��ിൽ ഇടെപടു�ത് എ�ത് വളെര       

�പസ�മാണ് . സ്�തീകെള അപമാനി�ു�തും േമാശമായി ചി�തീകരി�ു�തും തടയാൻ      

നിയമമു�് . എ�ാൽ ഈ നിയമ�പകാരം കഴി� അ�ു വർഷം െകാ�് സം�ാന�്          

രജി�ർ െചയ്തത് ആെക 113 േകസുകളാണ് . മി� ജി�കളിലും വിരലിൽ എ�ാവു�         

േകസുകൾ മാ�തം. മാധ�മ�ള�െട അനുദിനം മാറു� സാേ�തിക വിദ�കൾ ഉയർ�ു�        

െവ��വിളി െചറുത�. ഇ�ർെന��ം െമാൈബൽ േഫാണും അട�മു� നവമാധ�മ�ൾ       

സ്�തീവിരു�മായി ഉപേയാഗി�െ�ടു�തിെ� നിരവധി ഉദാഹരണ�ൾ നാം ക�ു      

കഴി�ു. ഇ�രം േകസുകളിൽ 80 ശതമാനവും സ്�തീകെള      

അപകീർ�ിെ�ടു�ു�താെണ�് േപാലീസിെ� കണ�ുകൾ വ��മാ�ു�ു.    

എ�ാൽ, േകെസടു�ാേനാ കു��ാെര കെ��ി ഫല�പദമായി ശി�ി�ാേനാ      

കഴിയു�ി�. നിലവിലു� നിയമ�ൾ ഫല�പദമായി നട�ാ�ുകയും പുതിയ      

സാഹചര��െള േനരിടാൻ ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വരു�ുകയും     

അത�ാവശ�മായിരി�ു�ു.  

 

മാതൃഭൂമി ചീഫ് റിേ�ാർ�റായ േലഖിക േദശീയ മാധ�മദിന�ിെ� ഭാഗമായി േകരള        

�പസ്അ�ാദമിയും ക��ർ �പസ്ക്ള��ം സംയു�മായി നട�ിയ മാധ�മ െസമിനാറിൽ       

അവതരി�ി� �പബ�ം. േലഖികയുെട ഇ-െമയ് ൽ: susmithn@gmail.comശബ്ദതാരാവലി 

 


