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Hvordan tenker jour-
nalistene og er de
egentlig så farlige?
Det var noe av det
politikerkvinner fikk
svar på under et
medieseminar denne
uka.

Medieviter Elin Johansen og jour-
nalist Stine Sand Eira fra mediepro-
duksjon ved Høgskolen i Finnmark
var seminarledere da kvinnelige
lokalpolitikere og næringslivsle-
dere tirsdag ettermiddag møttes til
medieseminar. Målet var å gjøre
kvinner kjent med hvordan jour-
nalister jobber og tenker, for på
denne måten å skape en større for-
ståelse for media og kanskje bygge
ned frykten mangle føler. Flere
undersøkelser viser at kvinner
kvier seg for å delta i det offentlige
ordskifte, og statistikken viser at
det er langt færre kvinnelige kilder
i mediene, enn det er mannlige. 

– Undersøkelsene foretatt helt til-
bake til 60-tallet viser at situasjo-
nen er den samme den gang som
nå. Det er ingen ønskelig situasjon,
men hva skal man gjøre, spurte
medieviter Elin Johansen som
håpet at seminaret kunne bidra til
at flere kvinner gir mer blaffen og
kaster seg ut i debatten. 

Prøvde seg som journalister
For å kunne forstå hvordan medi-
ene fungerer fikk deltakerne på
tirsdagens seminar blant annet en
pressemelding som de skulle jobbe
med som om de var journalister. 

– Det kan være nyttig å se ting fra
den andre siden og sette seg inn i
hvordan media tenker, sa
Johansen.

Lederen for det politiske kvinne-
nettverket i Alta, Anita Pedersen
(SV), sa at det er et demokratisk pro-
blem at mange kvinner kvier seg
for å delta politisk, og at det er et
problem at mange oppgir medi-
efokus som årsak til at de vegrer
seg. 

– Dette er et kjempeproblem, som
ikke bare gjelder her i Alta, men i
hele landet, sa Pedersen som etter-
lyste tips fra de fremmøtte journa-
listene om hvordan kvinnelige
politikere bør tilnærme seg media
for å få saker ut. 

Bør tilstrebe kjønnsbalanse
Det fremkom under seminaret at
årsaken til det kvinnelige under-
skuddet, som også vises på trykk i
mediene, er sammensatt. Det drei-
er seg om at det fortsatt er for få
kvinnelige journalister i forhold til

menn, at kvinnelige kilder er van-
skeligere å få i tale enn menn og at
det fortsatt er flest menn i ledende
stillinger og som derfor brukes
som kilder. Journalistene var enige
om at selv om det kan være mer tid-
krevende å få kvinner på trykk, så

fritar ikke dette journalistene
ansvaret for å tilstrebe kjønnsba-
lanse i spaltene.

Seminaret varte fra tidlig ettermid-
dag og frem til klokka 22 på kvel-
den. Seminaret ble avsluttet med

en debatt der redaktør i
Mediehuset Altaposten Rolf
Edmund Lund, undertegnede og
journalist i Finnmark Dagblad,
Robin Mortensen deltok. 
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DRILLET POLITIKERNE: Stine Sand Eira (t.v) og Elin Johansen (t.h) ved medieproduksjon ved Høgskolen i Finnmark holdt medietreningskurs for Anita Pedersen (midten) og andre kvinne-
lige lokalpolitikere på tirsdag. 
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