εμινάριο ςε ςτελζχθ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ:

Καταπολζμθςθ τθσ Ζμφυλθσ Βίασ μζςω των ΜΜΕ:
τρατθγικζσ και Προοπτικζσ

Πρόγραμμα Εργαςιών

2 Δεκεμβρίου 2014
Ξενοδοχείο Altius, Λευκωςία

Το Σεμινάριο ζυγχρημαηοδοηείηαι από ηην Ευρωπαϊκή Ένωζη

8:30 Εγγραφζσ – Καφζσ
Συντονίςτρια: Μαρία Αγγελή, Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Μελετών Κοινωνικοφ Φφλου.
Εκπαιδεφτρια: Κρίνη Καφίρη, εμπειρογνώμονασ, ακαδημαϊκόσ.
9.00-9.30 Ειςαγωγι





-

Γνωριμία, προςδοκίεσ, προβλθματιςμοί
Κφρια ηθτιματα
Τι είναι θ ζμφυλθ βία;
Ποιεσ είναι οι ςυνζπειεσ τθσ ζμφυλθσ βίασ για τισ γυναίκεσ, για τουσ
άνδρεσ, για τθν οικογζνεια, για τθν κοινωνία;
Πϊσ «φυςικοποιοφν» τθν ζμφυλθ βία τα ΜΜΕ;
Ποιεσ δθμοςιογραφικζσ ςτρατθγικζσ καταπολεμοφν τθν ζμφυλθ βία;
Γιατί θ καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ μζςω τθσ δθμοςιογραφίασ είναι
ςτθν ουςία ποιοτικι δθμοςιογραφία;
Επιςκόπθςθ ςεμιναρίου: ςτόχοι, περιεχόμενο, μζκοδοσ

9.30-10.45 Ζμφυλθ βία, πατριαρχικι κουλτοφρα και ΜΜΕ
 Ζμφυλθ βία: μορφζσ, ζκταςθ, αιτίεσ
 Η ςυςτθμικι φφςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ
 Ο ρόλοσ τθσ πατριαρχικισ κουλτοφρασ ςτθν υποςτιριξθ και προϊκθςθ
τθσ ζμφυλθσ βίασ
 Βία, εξουςία, απανκρωποποίθςθ
 Ο ρόλοσ των ΜΜΕ ςτθν «φυςικοποίθςθ» τθσ ζμφυλθσ βίασ

10.45-12.00 Ζμφυλα ςτερεότυπα ςτα ΜΜΕ





Βιολογικό φφλο και κοινωνικό φφλο
Ζμφυλα ςτερεότυπα ςτα κυπριακά και διεκνι ΜΜΕ
Ζμφυλα ςτερεότυπα ςε κείμενο, αφιγθςθ και εικόνα
Ο ρόλοσ, θ λειτουργία και οι ςυνζπειεσ των ζμφυλων ςτερεότυπων

12.00-12.15 Διάλειμμα

12.15-13.45 Ζμφυλθ Βία ςτα ΜΜΕ
 Αναπαραςτάςεισ ψυχολογικισ βίασ, ςωματικισ και ςεξουαλικισ
κακοποίθςθσ, ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ, βιαςμοφ και φόνου
 Στερεότυπα που ςυςχετίηονται με τθν ζμφυλθ βία: γλϊςςα, αφιγθςθ,
εικόνα
 Απόκρυψθ/αποκλειςμόσ πλθροφοριϊν, φωνϊν, απόψεων

13.45-14.15 Διάλειμμα/Γεφμα

14.15 -16.15 τρατθγικζσ/πολιτικζσ δθμοςιογραφικζσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ
ζμφυλθσ βίασ
 Η οπτικι του φφλου (the gender lens)
 Η οπτικι του φφλου και θ καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ: τεχνικζσ
δθμοςιογραφικισ ζρευνασ, ρεπορτάη/φωτορεπορτάη και ςφνταξθσ
κειμζνων
 Εφαρμογι τεχνικϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ: επιμζλεια
κειμζνων από τον κυπριακό τφπο με κζμα τθν ζμφυλθ βία
 Πολιτικζσ ενθμζρωςθσ και δθμοςίου διαλόγου ςτα ΜΜΕ
 Θεςμοκζτθςθ ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ για τθν
καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ

16.15-16.30 Διάλειμμα

16.30-17.00 υμπεράςματα

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ
Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε ςτελζχθ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, τα οποία
ςτα πλαίςια των κακθκόντων μποροφν να ςυνδράμουν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ
βίασ κατά των γυναικϊν και κοριτςιϊν ςτθν Κφπρο.

ΣΟΧΟΙ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
Γενικόσ ςτόχοσ του ςεμιναρίου είναι να ενθμερϊςει, να ευαιςκθτοποιιςει και να
ενεργοποιιςει τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ϊςτε να εντείνουν/βελτιϊςουν τισ
προςπάκειζσ τουσ για πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν
και κοριτςιϊν ςτθν Κφπρο.

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
Γιώργοσ Κακότασ,
Συντονιςτήσ Δράςησ
Λειτουργόσ Α’, Γραφείο Επιτρόπου Διοικήςεωσ, Τηλ: 22405520
Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Μελετών Κοινωνικοφ Φφλου (MIGS)
www.medinstgenderstudies.org
Τηλ: 22 22842032

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
2 Δεκεμβρίου, 2014
Ώρεσ: 8:30 – 17:00

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Ξενοδοχείο Alitus,
Αχαιϊν 1, 1101 Λευκωςία Τθλ.: 22255540

