Δελτίο Τύπου – Ενισχύοντας τη συμμετοχή των γυναικών στο δημόσιο διάλογο
Έργο GENDER_PUBLIC DEBATE

H Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ), βρίσκεται
στο δεύτερο χρόνο υλοποίησης του Έργου GENDER_PUBLIC DEBATE ‘’GENDER_PUBLIC
DEBATE’’
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γυναικών υποψηφίων και των
επαγγελματιών των ΜΜΕ στο δημόσιο λόγο στην Ελλάδα (Capacity building for women
candidates and media stakeholders in public debates in Greece).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (REC-AG-2018/REC-RGEN-WWLB-AG-2018), είναι διάρκειας 22 μηνών
και έχει ως Φορέα-Συντονιστή το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα
Θεμιστοκλής και Δημήτρης Τσάτσος (ΚΕΣΔ) και ως εταίρους το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) – Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και
τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ).
Κύριοι στόχοι του Έργου είναι η ενίσχυση της ικανότητας, αφενός των γυναικών πολιτικών
και υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και αφετέρου των επαγγελματιών των ΜΜΕ
(δημοσιογράφων, φοιτητριών/τών επικοινωνίας, bloggers), να αναγνωρίζουν,
επισημαίνουν και να αποτρέπουν τις διακρίσεις λόγω φύλου στο δημόσιο διάλογο.
Στα πλαίσια του Έργου αναπτύχθηκαν έως τώρα οι εξής δράσεις:
-Αξιολόγηση των αναγκών των γυναικών πολιτικών και υποψηφίων στις εκλογές
- Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού απευθυνόμενου στις/τους
εργαζόμενους των μέσων ενημέρωσης καθώς και στις αιρετές και υποψήφιες αιρετές
- Διήμερα εργαστήρια για συνολικά 54 επαγγελματίες του Τύπου σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη αντίστοιχα (Οκτώβριος 2019 – Ιανουάριος 2020)
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- Διήμερα εργαστήρια για συνολικά 62 σπουδαστές επικοινωνίας/δημοσιογραφίας σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- Διήμερα βιωματικά εργαστήρια για γυναίκες αιρετές στην Αθήνα (Φεβρουάριος 2020) με
συμμετοχή 47 γυναικών πολιτικών, υποψηφίων και γενικά γυναικών που εκτίθενται στη
δημόσια σφαίρα, συμπεριλαμβανομένης και της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής
διοίκησης.
Τα εργαστήρια θα τροφοδοτήσουν την παραγωγή δύο Οδηγών για τον εντοπισμό και την
αντιμετώπιση του σεξισμού στο δημόσιο λόγο που θα απευθύνονται ο πρώτος σε
επαγγελματίες του τύπου και ο δεύτερος σε αιρετές.
Τα παραδοτέα του προγράμματος καθώς και όλες οι πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του προγράμματος nosexism.isotita.gr
Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, ακολουθώντας το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2016-2020, συνεχίζει την προσπάθεια εξάλειψης του σεξισμού στο
δημόσιο λόγο, στηρίζοντας τις γυναίκες στην πολιτική και στο δημόσιο χώρο.
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