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Δελτίο Τύπου-Ανακοίνωση 

 

Αθήνα, 24/1/2014 

 

Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας υλοποιεί Σχέδιο Δράσης με τίτλο: 

“Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου όπως 

παρουσιάζονται στα ΜΜΕ-Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης” που συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (αρ. υποέργου: 4) στο 

πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α’& Β’ Κύκλου), του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Δικαιούχος: Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων).  

Τα ζητήματα των υφιστάμενων διακρίσεων, οι έμφυλες διαφοροποιήσεις και τα 

στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς που προβάλουν σήμερα τα ΜΜΕ αποτελούν 

καίρια ζητήματα. Στόχος της προτεινόμενης Δράσης είναι η ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση νέων επιστημόνων (Απόφοιτων ή φοιτητών-

τριών Σχολών ΜΜΕ, ΙΕΚ Δημοσιογραφίας, Διαφημιστών/-τριών), δημοσιογράφων 

και απασχολούμενων ή και άνεργων στα ΜΜΕ σχετικά με το τι είναι τα έμφυλα 

στερεότυπα, το πως αυτά αναπαράγονται μέσω των ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, 

τύπος) και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτά αποδομούνται. Επίσης στοχεύει 

στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, ανεξάρτητα από φύλο, των μελών του ΣΔΓ 

και των μελών άλλων Γυναικείων Οργανώσεων, για τα προβαλλόμενα σεξιστικά 

στερεότυπα και τη βία στα ΜΜΕ. Εξάλλου, η συνεργασία με περιφερειακά ΜΜΕ, σε 

δυο εκτός Αθηνών περιοχές, θα βοηθήσει στη χαρτογράφηση των υφιστάμενων 

διακρίσεων και στην ανάδειξη των αναγκών.  
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Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται ποικίλες ενέργειες: Συμβουλευτική 

/Πληροφόρηση νέων, υλοποίηση Θεματικών Εργαστηρίων με συμμετοχή νέων 

επιστημόνων και εργαζομένων στα ΜΜΕ, Ενέργειες Ενημέρωσης και 

Ευαισθητοποίησης, διοργάνωση Ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία 

με τοπικούς φορείς, Συνεργασία με περιφερειακά ΜΜΕ. 

Η ενέργεια της Συμβουλευτικής /Πληροφόρησης νέων περιλαμβάνει ομαδικές 

συναντήσεις με τους/τις ωφελούμενους/-ες νέους/-ες που θα ενημερωθούν σχετικά με 

τα έμφυλα στερεότυπα στην κοινωνία και ειδικότερα στα ΜΜΕ και τους τρόπους 

άρσης τους.  

Το Πρόγραμμα Συναντήσεων της Συμβουλευτικής περιλαμβάνει 2 κύκλους 

ομαδικών συναντήσεων από 4 εισηγήσεις ο κάθε κύκλος. Oι εισηγήσεις θα 

αναφέρονται στην προβληματική του φύλου, στις κοινωνικές αναπαραστάσεις και 

στα έμφυλα στερεότυπα στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο. 

Μετά την επιλογή των ενδιαφερόμενων που επιθυμούν να λάβουν μέρος, οι 

συναντήσεις θα υλοποιηθούν κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο.  

 

Οι συναντήσεις θα γίνονται στα γραφεία του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της 

Γυναίκας, Σκουφά 60, Αθήνα, 17.00-19.00 μ.μ.  

 

Θα δοθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες. 

 

Συνημμένη: Αίτηση Συμμετοχής για τις Συναντήσεις της Συμβουλευτικής 

 

Οι συμπληρωμένες από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες Αιτήσεις θα αποστέλλονται 

στην υπεύθυνη επικοινωνίας κα Αγγελική Υφαντή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

sdg.gendermedia@hotmail.com  

Καταληκτική ημερομηνία για αποστολή αιτήσεων: 17/02/2014 
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