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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΚΔΗΛΩΗ/ΔΗΜΟΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ
Θζμα: ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ ΛΟΓΩ ΦΤΛΟΤ: Βοθκοφν τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ) ςτθν
εξάλειψι τουσ ι τα αναπαράγουν;
Κυριακι 27 επτεμβρίου 2015, 18:30 μμ
ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διμου Κορινκίων - Αίκουςα
MediaLab Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ (Πυλαρινοφ 84, Αϋ Όροφοσ, τθλ. 2741028048)
Σα ΜΜΕ (Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ) επιτελοφν ζναν ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςιμερα ςτθν
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, κακϊσ και ςτθ διαμόρφωςθ των κοινωνικϊν αντιλιψεων
απζναντι ςε καίρια κοινωνικά ηθτιματα. Παράλλθλα όπωσ ζχει επιςθμανκεί, διαδραματίηουν ρόλο
διαμορφωτι τθσ κοινισ γνϊμθσ απόψεων και αντιλιψεων κακϊσ ςυχνά αναπαράγουν, ςυντθροφν ι και
δθμιουργοφν ςτερεότυπα για τα δυο φφλα, τα οποία ςυνικωσ αςυνείδθτα δεν αμφιςβθτοφνται.
Ο φνδεςμοσ για τα Δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ/ ΔΓ κζλοντασ να ςυμβάλει ενεργά ςτον
προβλθματιςμό και ςτθν ανάδειξθ των ηθτθμάτων αυτϊν ςτθ χϊρα μασ υλοποιεί χζδιο Δράςθσ με τίτλο:
“υμβολι ςτθν καταπολζμθςθ των ςτερεοτφπων λόγω φφλου όπωσ παρουςιάηονται ςτα ΜΜΕ-Μζςα
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ” που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και από εκνικοφσ
πόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013-ΤΠΕ» .

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ

το πλαίςιο τθσ δράςθσ ο ΔΓ πραγματοποιεί Κυριακι 27 επτεμβρίου 2015, 18:30 μμ ςτο
Κζντρο Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Περιβάλλοντοσ του Διμου Κορινκίων. ςτθν Αίκουςα MediaLab
(Πυλαρινοφ 84, Αϋ Όροφοσ)

Εκδιλωςθ/Δθμόςιο Διάλογο με κζμα: ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ ΛΟΓΩ ΦΤΛΟΤ:

Βοθκοφν τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ) ςτθν εξάλειψι τουσ ι τα αναπαράγουν;
Oι ειςθγιςεισ που κα γίνουν από τα μζλθ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ κα

αναδείξουν τισ

ποικίλεσ διαςτάςεισ του ρόλου των ΜΜΕ ςιμερα και ειδικότερα κα εξετάςουν

τισ κοινωνικζσ

αναπαραςτάςεισ ςχετικά με τα ζμφυλα ςτερεότυπα ςτον ζντυπο και ςτον θλεκτρονικό τφπο, το ρόλο
και τα είδθ τθσ διαφιμιςθσ κακϊσ τθν αυξανόμενθ προβολι τθσ βίασ κατά των γυναικϊν

ςτα ΜΜΕ

που λειτουργεί προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ από αυτι τθσ ιςότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και του
ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ζναρξθ- Χαιρετιςμοί
Πρόεδροσ : Λιλι Κουράκου, Πρόεδροσ του ΔΓ

Ειςθγιςεισ
 Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντθ, Δρ Κοινωνιολογίασ, ΒϋΑντιπρόεδροσ του .Δ.Γ.
«Παρουςίαςη του Σχεδίου Δράςησ που υλοποιεί ο ΣΔΓ για την καταπολζμηςη των \
ςτερεοτφπων λόγω φφλου ςτα ΜΜΕ»
 Χαρά Καραγιαννοποφλου, Λζκτορασ Παντείου Παν/μίου, Ειδ. Γραμματζασ του .Δ.Γ.
«ΜΜΕ και καταςκευή κοινωνικών προτφπων»
 Ειρινθ Φερζτθ, ΒϋΑντιπρόεδροσ του .Δ.Γ.
«Βία κατά των γυναικών και ΜΜΕ »

Θα ακολουκιςουν τοποκετιςεισ και ςυηιτθςθ με ςυμμετζχοντεσ-ςυμμετζχουςεσ ςτθν εκδιλωςθ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ

ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΩΝ ΣΕΡΕΟΣΤΠΩΝ ΛΟΓΩ ΥΤΛΟΤ ΟΠΩ
ΠΑΡΟΤΙΑΖΟΝΣΑΙ ΣΑ ΜΜΕ-ΜΕΑ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Σο χζδιo Δράςθσ «υμβολι ςτθν καταπολζμθςθ των ςτερεοτφπων λόγω φφλου όπωσ
παρουςιάηονται ςτα ΜΜΕ-Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ»

που υλοποιεί

ο

ΔΓ

ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και από εκνικοφσ πόρουσ (αρ.
υποζργου: 4) ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ Πράξθσ 3.2.4. «Υποςτήριξη των Μη Κυβερνητικών
Οργανώςεων (Γυναικείων Οργανώςεων)» (Α’ & Β’ Κφκλου), του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
«ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 2007-2013» και
υντονιςμοφ,

Διαχείριςθσ

και

Εφαρμογισ

Δικαιοφχοσ είναι θ «Ειδικι Τπθρεςία
υγχρθματοδοτοφμενων

Δράςεων

του

Τπουργείου Εςωτερικϊν (ΕΤΤΔΕ-ΤΠΕ).

ΤΝΔΕΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ , ΔΓ
Ιδρύθηκε το 1920 και είναι το πρώτο αποκλειςτικϊ φεμινιςτικό ωματείο ςτην Ελλϊδα που
αγωνίζεται για την επίτευξη τησ τυπικήσ και ουςιαςτικήσ ιςότητασ των φύλων, την προϊςπιςη
και κατοχύρωςη των δικαιωμϊτων των γυναικών, την εξϊλειψη των διακρίςεων κατϊ των
γυναικών και των ςτερεοτύπων λόγω φύλου. L.women-rights@otenet.gr www.leagueforwomenrights.gr

