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Στη σύγχρονη εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και του
διαδικτύου, τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας) δεν συνιστούν απλά φορείς
ενημέρωσης για το κοινό, αλλά αναπαράγουν, συντηρούν ή και δημιουργούν έμφυλα
στερεότυπα, γεγονός που συνιστά σημαντική μορφή διάκρισης κατά των γυναικών.
Ο Οδηγός Καταπολέμησης των Διακρίσεων λόγω Φύλου στα ΜΜΕ, που
εκπονήθηκε από το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ) έχει ως
αντικείμενο :
• Τη συνοπτική παρουσίαση και ενημέρωση για το ρόλο, τις πρωτοβουλίες
και τις δράσεις των διεθνών και περιφερειακών θεσμών, οργανισμών καθώς
και εθνικών φορέων πολιτικών ισότητας (CEDAW, UN-Women, European
Commission, Council of Europe, European Parliament-FEMM Committee,
EWL, ΓΓΙΦ, ΚΕΘΙ κλπ) σχετικά με την καταπολέμηση των έμφυλων
στερεοτύπων στα ΜΜΕ

•

Την πληροφόρηση σχετικά με το υφιστάμενο διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό
θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων
στα ΜΜΕ καθώς και την ανάδειξη των καλών πρακτικών που έχουν
υιοθετηθεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση
των έμφυλων στερεότυπων στα ΜΜΕ.
• Τη διατύπωση προτάσεων για την εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής
καταπολέμησης των στερεοτύπων λόγω φύλου στα ΜΜΕ. Ενδεικτικά κάποιες
από τις προτάσεις αυτές είναι: η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας και Κωδίκων
Δεοντολογίας, η ισόρροπη προβολή και συμμετοχή των δύο φύλων, η χρήση
μη-σεξιστικής γλώσσας καθώς και ο περιορισμός της προβολής της έμφυλης
βίας στα ΜΜΕ.
O παρών Οδηγός έρχεται να καλύψει το κενό που παρατηρείται μεταξύ της
πολιτικής για την ισότητα και των πολιτικών που εφαρμόζονται στη χώρα μας.
Παράλληλα, αναμένεται να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για κάθε
δημοσιογράφο, για κάθε επαγγελματία των ΜΜΕ καθώς
και για κάθε
ενδιαφερόμενο/η σχετικά με την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων στα
ΜΜΕ.
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