
Με το έργο 
Gender Public Debate 
επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση 
των επαγγελματιών των ΜΜΕ 
και η ενδυνάμωση των γυναικών πολιτικών 
και υποψηφίων για την αντιμετώπιση του 
σεξισμού στο δημόσιο λόγο

Μπες στη σελίδα του έργου: 
nosexism.isotita.gr

Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα 
Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου 
(Συντονιστής φορέας)
www.cecl.gr

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών – 
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ
www.uoa.gr

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
www.isotita.gr

	 Πού	αλλού	μπορώ	να	βρω	πληροφορίες	
για	το	σεξισμό	στο	δημόσιο	λόγο;

για την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
των γυναικών πολιτικών και 
των επαγγελματιών των ΜΜΕ 

στο δημόσιο διάλογο
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που θέλατε 
πάντα να ξέρετε 

για	το σεξισμό
αλλά ντρεπόσασταν 

να ρωτήσετε

Εντοπίζεις-
Αντιμετωπίζεις

	 Tι	μπορώ	να	κάνω	αν	είμαι 
γυναίκα	πολιτικός;	

Πρακτικός	Οδηγός	για	γυναίκες	πολιτικούς 
και	υποψήφιες

	 Τι	μπορώ	να	κάνω	ως 
δημοσιογράφος;

Πρακτικός	Οδηγός	για	επαγγελματίες 
των	ΜΜΕ

Οι δύο Οδηγοί προέκυψαν από την ερευνητική δράση, τη 
συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού και τις δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης του έργου. 

Μπορούν	να	βοηθήσουν	κι	εσένα!

nosexism.isotita.gr

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

πράγματα 
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«Η εκτύπωση του φυλλαδίου συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 - 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
«Το περιεχόμενο του φυλλαδίου απηχεί τις απόψεις των συντακτών/τριών και 
αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτό το κείμενο»

«Η εκτύπωση του φυλλαδίου συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 - 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
«Το περιεχόμενο του φυλλαδίου απηχεί τις απόψεις των συντακτών/τριών και 
αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτό το κείμενο»



		 Τι	είναι	ο	σεξισμός;

Σεξισμός είναι κάθε πρακτική διάκρισης που 
στηρίζεται στην ιδέα ότι κάποια άτομα (πιο συχνά 
γυναίκες) είναι κατώτερα εξαιτίας του φύλου τους.
(Από τον ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης)

	 Τι	σχέση	έχουν	τα	στερεότυπα	με	το	σεξισμό;	

Ο σεξισμός αναπαράγει κυρίαρχα στερεότυπα για 
τους ρόλους ανδρών και γυναικών. Στερεοτυπικοί 
ρόλοι για τις γυναίκες είναι ο ρόλος της μάνας και του 
αντικειμένου πόθου. Για τους άνδρες είναι ο ρόλος 
του επαγγελματία και του ατόμου που συμμετέχει στη 
δημόσια ζωή. Τα στερεότυπα αυτά υπονομεύουν τη 
συμμετοχή των γυναικών στο δημόσιο διάλογο.

		 Αν	σε	μια	δημόσια	συζήτηση	κάνω	ένα	
κομπλιμέντο	για	την	εμφάνιση	μιας	
ομιλήτριας,	είναι	σεξιστικό;	

Είναι σεξιστικό όταν δεν σχετίζεται με το λόγο για 
τον οποίο η γυναίκα παίρνει μέρος στη δημόσια 
συζήτηση. Έτσι υποβαθμίζουμε τις απόψεις της και 
τη θέση της στη συζήτηση, υπενθυμίζοντάς της ότι 
ως γυναίκα πρέπει να συμμορφώνεται σε έναν άλλο 
ρόλο, αυτόν της «όμορφης παρουσίας».

Πώς μια όμορφη 
γυναίκα σαν κι εσάς 

αποφασίζει να κατέβει 
στην πολιτική; Είστε 

παντρεμένη; 
Παιδάκια έχετε;

Γιατί  δε με ρωτούν 
για τη δουλειά μου 

στην πολιτική;

	 Πώς	βοηθά	το	Έργο	Gender	Public	Debate;

Μέσω των δράσεων του έργου 
επιδιώκεται:

Η εκπαίδευση  επαγγελματιών	 
στα	ΜΜΕ	και	σπουδαστών/τριών 
δημοσιογραφίας στον εντοπισμό, την 
αντιμετώπιση και την πρόληψη του σεξισμού 
στα ΜΜΕ.

Η ενίσχυση της ικανότητας γυναικών	πολιτικών	
και	υποψηφίων να εντοπίζουν και να απαντούν σε 
περιστατικά σεξισμού στο δημόσιο λόγο τη στιγμή 
που συμβαίνουν.

Η έκδοση πρακτικών	εργαλείων για την αντιμετώπιση 
του σεξισμού στα ΜΜΕ και στο δημόσιο λόγο. 

Η δέσμευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην 
εξάλειψη του σεξισμού.
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7	 Τι	είναι	η	σεξιστική	γλώσσα;

Σεξιστική είναι η γλώσσα που καθιστά 
αόρατο το γυναικείο φύλο. Αυτό επιτυγχάνεται 
όταν απουσιάζουν παντελώς οι θηλυκοί τύποι 
και η αναφορά στο θηλυκό γένος. 

	 Ποιος	είναι	ο	ρόλος	των	ΜΜΕ	στην	εξάλειψη	
του	σεξισμού;	

Ο ρόλος των ΜΜΕ είναι σημαντικός για τη 
διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας των γυναικών. 
Εάν οι γυναίκες παρουσιάζονται ισότιμα και ισάριθμα 
με τους άνδρες ενισχύεται το μήνυμα της ισότητας στο 
δημόσιο διάλογο.

	 Πώς	μπορώ	να	αντιμετωπίσω	το	σεξισμό	τη	
στιγμή	που	συμβαίνει;

Υπάρχουν εργαλεία και τεχνικές αντιμετώπισης των 
σεξιστικών συμπεριφορών στο δημόσιο λόγο τη 
στιγμή που συμβαίνουν.
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Nα περάσει 
ο επόμενος 
υποψήφιος


