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«Ισότητα μέχρι το 100: Φύλο και ΜΜΕ»
Πραγματοποιήθηκε χθες, 21 Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εκδήλωση με τίτλο «Φύλο και
ΜΜΕ». Την εκδήλωση διοργάνωσε το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) σε
συνεργασία με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για το Φύλο στα ΜΜΕ, που είναι η μεγαλύτερη και η
μακροβιέστερη έρευνα στον κόσμο για το θέμα αυτό.
Κατά τη συζήτηση, η κα Ross, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, ανέφερε ότι σύμφωνα με το
Παρατηρητήριο οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις ειδήσεις των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, αφού αποτελούν
μόλις το 28% των ανθρώπων που φιλοξενούνται σε αυτές. Η κ Μαρία Αγγελή, συντονίστρια της έρευνας
στην Κύπρο από το MIGS ανέφερε ότι οι ειδήσεις των ΜΜΕ στην Κύπρο συνθέτουν ένα μονοφωνικό
τοπίο, όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται (21%) και οι άντρες υπερεκπροσωπούνται (79%). Ανέφερε,
επίσης, ότι σημειώνεται πρόοδος με ρυθμούς χελώνας, αφού η παρουσία των γυναικών στις ειδήσεις
αυξάνεται μόνο κατά 0,6% ανά έτος. Πέραν από την αορατότητα των γυναικών στα ΜΜΕ, η έρευνα
κατέδειξε έμφυλα στερεότυπα που αναπαράγονται με προφανείς ή πιο πλάγιους τρόπους. Η ανάγκη για
έμφυλη ισότητα στα ΜΜΕ είναι συνυφασμένη με τις βασικές αρχές της ποιοτικής και πολυφωνικής
δημοσιογραφίας κατέληξε.
Εκ μέρους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, η κ Ναυσικά Χαραλάμπους παρουσίασε τις πρόνοιες του Κώδικα
Ισότητας που θα θεσπίσει η Αρχή με στόχο να συμβάλει στην επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση των
επαγγελματιών των ΜΜΕ. Ο Κώδικας θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο για τους
επαγγελματίες των ΜΜΕ και διέπεται από τη φιλοσοφία της συρρύθμισης. Την πρωτοβουλία αυτή
στηρίζουν η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και η Ένωση Συντακτών. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης
στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοίνωσε, επίσης, μια σειρά από επιμορφωτικά εργαστήρια που θα γίνουν
με στόχο τη διασφάλιση της ισόρροπης προβολής των φύλων στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο.
Η κ Έλλη Κοτζαμάνη, πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ανέφερε ότι είναι
σημαντική η διασφάλιση της ελευθερίας του λόγου των δημοσιογράφων, αλλά και η εφαρμογή του
κώδικα δεοντολογίας για την ισότητα. Μοιράστηκε παράπονα που έγιναν στην Επιτροπή και προέτρεψε
πολίτες/ιδες και την κοινωνία πολιτών να συνεχίσουν να καταγγέλλουν αντιδεοντολογική
δημοσιογραφική πρακτική.
Ο κ Γιώργος Φράγκος, πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, σημείωσε ότι στο δημοσιογραφικό
συνδικαλίζεσθαι υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα γυναικείας ανέλιξης, πλην όμως αποτελούν την
εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αδιάλειπτη γυναικεία παρουσία σε όλα τα
διοικητικά συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, από την ίδρυση της οργάνωσης το 1959 μέχρι και
τις μέρες μας, μόνο επτά γυναίκες δημοσιογράφοι κατέλαβαν θέση ανώτερου αξιωματούχου. Και από
αυτές καμία δεν αναδείχθηκε Πρόεδρος της συντεχνίας. Σύμφωνα με τον κ. Φράγκο τα ΜΜΕ οφείλουν,
έχουν κοινωνική ευθύνη, να κάμουν τις γυναίκες ορατές στο κοινωνικό γίγνεσθαι με την καθημερινή
δημοσιογραφική πρακτική τους.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας «Ισότητα των Φύλων: Μέχρι το εκατό» η οποία
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
«Citizens Engagement». Την εκδήλωση στήριξε ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.
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