
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάγκη συλλογικής δράσης για την εξάλειψη έμφυλων διακρίσεων σε
σκίτσα, γελοιογραφίες και εικονογραφήσεις

 
Με  αφορμή  τους  δύο  πανελλήνιους  διαγωνισμούς  αφίσας  της  Γενικής  Γραμματείας

Ισότητας  των  Φύλων,  οι  οποίοι  βρίσκονται  σε  εξέλιξη  και  που  ως  σκοπό  τους  έχουν  την
ευαισθητοποίηση των νέων αγοριών και κοριτσιών σε θέματα ισότητας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 

Η εξάλειψη των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων, σε όλες τις
εκφάνσεις της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της
ουσιαστικής  ισότητας  μεταξύ  γυναικών  και  ανδρών. Πολύτιμος  αρωγός  σε  αυτή  την  επίπονη
προσπάθεια  είναι  η  τέχνη,  μέσω  των  ποικίλων  εκφάνσεών  της.  Ωστόσο,  τα  μέσα  μαζικής
ενημέρωσης συχνά αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις και πρακτικές, οι οποίες δε συνάδουν με
το  επιτακτικό  αίτημα  της  διεθνούς  κοινότητας  για  χειραφέτηση  και  σεβασμό  των  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών.
 

Το φημισμένο  43ο Διεθνές  Φεστιβάλ Κόμικς,  που αποτελεί  το σημαντικότερο φεστιβάλ
κόμικς  στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα του είδους διεθνώς, θα πραγματοποιηθεί στην
Angoulême της Γαλλίας το διάστημα 28-31 Ιανουαρίου 2016. Σημειώνεται ότι η αρχική απόφαση της
διοργανώτριας  αρχής να μη συμπεριλάβει  καμία γυναίκα  σκιτσογράφο-εικονογράφο στον τελικό
κατάλογο των υποψηφίων προς βράβευση για το Μεγάλο Βραβείο του Φεστιβάλ, προκάλεσε διεθνή
κατακραυγή.  Εντούτοις,  οι  διοργανωτές  ανασκεύασαν  την  αρχική  τους  απόφαση,  ώστε
συμπεριέλαβαν  και  γυναίκες  υποψήφιες  προς  βράβευση,  λαμβάνοντας  μάλιστα  υπόψη  και  τη
δήλωση ανδρών σκιτσογράφων ότι εάν δε συμμετέχουν και γυναίκες στον σχετικό κατάλογο, θα
αποσυρθούν από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Η Ομάδα Συλλογικής Δράσης Γυναικών Σκιτσογράφων κατά του σεξισμού, δε, κάλεσε σε
μποϋκοτάζ της εκδήλωσης. Η εν λόγω Ομάδα χαίρει εκτίμησης σε διεθνές επίπεδο, ενώ έχει συντάξει
και σχετική Χάρτα για την αντιμετώπιση του σεξισμού στο χώρο του σκίτσου και της γελοιογραφίας
(σχετικός σύνδεσμος με χαριστική φεμινιστική αφίσα: http://bdegalite.org/english/).
 

Έπειτα από τις  τελικές  διευκρινίσεις  των διοργανωτών,  το  Φεστιβάλ  της  Angoulême θα
διεξαχθεί  κανονικά,  ώστε  η  ομορφιά  της  τέχνης  του  σκίτσου  και  της  εικονογράφησης  να
ξεδιπλωθούν μέσα από τις   συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Αναμφίβολα, ο θεσμός αποτελεί ένα
πολύτιμο εργαλείο, το οποίο μπορεί ευρέως να αξιοποιηθεί στον κοινό αγώνα για την επίτευξη της
ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, κοριτσιών και αγοριών.
 

Η  συγκεκριμένη  δράση  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  της  Γ.Γ.Ι.Φ.  εντάσσεται  στο
θεματικό πεδίο της εξάλειψης των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων σε όλο
το εύρος της δημόσιας δράσης.
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