
 

 

 

 

 

Ενισχύοντας τη συμμετοχή των γυναικών στο δημόσιο διάλογο: GENDER_PUBLIC DEBATE 

Σεξισμός στο δημόσιο διάλογο: Εντοπίζεις – Αντιμετωπίζεις! 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Έκδοση 2 Πρακτικών Οδηγών για Επαγγελματίες του Τύπου και Γυναίκες Πολιτικούς και 

Υποψήφιες για την εξάλειψη του σεξισμού στο δημόσιο διάλογο. 

Η ΓΓΟΠΙΦ ενημερώνει για την έκδοση 2 Οδηγών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο 

πλαίσιο του έργου GENDER_PUBLIC DEBATE. 

Οι 2 Οδηγοί σχεδιάστηκαν για να αποτελέσουν εύχρηστα εργαλεία α) για δημοσιογράφους 

και όσους ασχολούνται με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας β) για γυναίκες που μετέχουν 

στον δημόσιο διάλογο, ασχολούνται με την πολιτική ή στοχεύουν να ασχοληθούν 

μελλοντικά με την πολιτική. 

Ο Οδηγός για Επαγγελματίες του Τύπου παρέχει  πρακτικές πληροφορίες για να 

διευκολύνει την αναγνώριση και την αντιμετώπιση στερεοτυπικών ή/και σεξιστικών 

συμπεριφορών στο δημόσιο χώρο που οριοθετούν τα ΜΜΕ. Περιλαμβάνει γενικότερες 

πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη θέση των γυναικών στο δημόσιο 

λόγο και τις ανάγκες ενδυνάμωσής τους, την οριοθέτηση εννοιών, και συμπληρώνεται με 

στοιχεία αντιμετώπισης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί μία 

δικαιότερη δημοσιογραφική κάλυψη της ελληνικής κοινωνίας αλλά και η αντιμετώπιση 

σεξιστικών προτύπων. 

Ο Οδηγός για Γυναίκες Πολιτικούς και Υποψήφιες περιλαμβάνει γενικότερες πληροφορίες 

και στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη θέση των γυναικών στο δημόσιο λόγο και τις 

ανάγκες ενδυνάμωσης τους, συνεχίζει με την οριοθέτηση εννοιών, και συμπληρώνεται με 

μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όποια 

ενδιαφερόμενη για την αντιμετώπιση στερεοτυπικών και σεξιστικών συμπεριφορών στο 

δημόσιο διάλογο.  

Οι 2 Οδηγοί συνοδεύονται από την ηλεκτρονική έκδοση ειδικής σύνοψης στην αγγλική  

γλώσσα. 



Το έργο GENDER_PUBLIC DEBATE, το οποίο 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) 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. 

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. 

Βρείτε τους 2 Οδηγούς, την ηλεκτρονική σύνοψη και περισσότερες πληροφορίες για το 

έργο στο: 

http://nosexism.isotita.gr/ 

http://nosexism.isotita.gr/

