Η
Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) προκήρυξε
διαγωνισμό βίντεο με θέμα την
αναχαίτιση του μίσους
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) προκήρυξε
διαγωνισμό βίντεο με θέμα την αναχαίτιση του μίσους.
Τα ΜΜΕ με οποιαδήποτε μορφή, διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο
στη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας, στην προώθηση ή την
αναχαίτιση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της αναγνώρισης.
Με ποιες στρατηγικές
και εργαλεία μπορούμε να έχουμε
διαφορετικά αφηγήματα, προκειμένου να αμφισβητήσουμε τις
αντιλήψεις που μεταδίδονται μέσω των παραδοσιακών ΜΜΕ, για
τους πρόσφυγες, τη μετανάστευση και γενικότερα για τις
περιθωριακές ομάδες;
Η ΕΟΔ καλεί τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, τους
επαγγελματίες των ΜΜΕ και τους σπουδαστές ΜΜΕ της Ευρώπης, να
τεκμηριώσουν με ποιο τρόπο η καθημερινή τους εργασία συμβάλλει
στον αγώνα ενάντια στις διακρίσεις και στην αναχαίτιση του
μίσους.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό:
·
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι χώρας
μέλους της Ε.Ε., της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν.
·
Να έχουν υποβάλλει την εγγραφή τους έως τις 15
Ιανουαρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europeanjournalists.org/blog/2017/01/09/how-media-and-j
ournalists-can-help-to-counter-hate-take-part-in-the-mediaagainst-hate-video-contest/. Θα τους σταλεί ένας σύνδεσμος
Drop Box, στον οποίο, θα πρέπει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017,

να αναρτήσουν το βίντεο της συμμετοχής τους.
·
Το βίντεο που θα υποβάλουν πρέπει να έχει ελάχιστη
διάρκεια ενός (1) λεπτού, να μην υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά
και να απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο ΜΜΕ και
δημοσιογράφοι, μπορούν να αναχαιτίσουν τον λόγο του μίσους και
τα αρνητικά στερεότυπα.
·
Το βίντεο μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, με
υπότιτλους στα αγγλικά.
·
Μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε μορφή βίντεο παίζει
στο YouTube (MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP or
WebM).
·
Στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού συμμετέχουν
εκπρόσωποι οργανώσεων για τα κοινωνικά δικαιώματα.
Το βραβείο:
·

Οι δημιουργοί των πέντε καλύτερων βίντεο θα

προσκληθούν να συμμετάσχουν στα εργαστήρια ΜΜΕ εναντίον του
Μίσους, που θα διοργανωθούν το 2017 και στην τελική διοργάνωση
τον Μάρτιο 2018, στην οποία θα συναντήσουν τα μέλη της
κριτικής επιτροπής.
·
Τα βίντεο που θα επιλεγούν, θα αναρτηθούν στη
διαδικτυακή πύλη Media against Hate.
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