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Νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για
την καταγραφή των απειλών που
δέχονται
οι
γυναίκες
δημοσιογράφοι
H Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση, με αφορμή τη δημιουργία μιας νέας
διαδικτυακής πλατφόρμας για την καταγραφή των απειλών που
δέχονται οι γυναίκες δημοσιογράφοι:

«Νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για την καταγραφή
των απειλών που δέχονται οι γυναίκες δημοσιογράφοι

(Βρυξέλλες 8.3.2016) Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για
τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8
Μαρτίου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τύπου και
Ελευθερίας των ΜΜΕ ECPMF, δημιούργησαν ένα ειδικό Σημείο
Αναφοράς για τις Γυναίκες, στο οποίο θα καταχωρούνται οι
απειλές, που δέχονται όλο και πιο συχνά οι γυναίκες
δημοσιογράφοι, είτε μέσω διαδικτύου ή και απευθείας κατά
πρόσωπο.

Το Σημείο Αναφοράς για τις Γυναίκες φιλοξενείται από το κέντρο
ECPMF και δέχεται αναφορές θυμάτων μέσω κρυπτογραφημένων
μηνυμάτων. Η κάθε αναφορά εξετάζεται με προσοχή από το
γυναικείο προσωπικό του κέντρου. Οι αναφορές, οι οποίες
πρόκειται να κατατεθούν στο κέντρο ECPMF, θα συγκεντρωθούν σε
μια βάση δεδομένων (στην οποία δεν θα αναφέρονται οι
προσωπικές λεπτομέρειες που αφορούν την κάθε γυναίκα). Με αυτό
τον τρόπο θα δημιουργηθεί μία βάση για τη σχετική ανάλυση που
αφορά το μέγεθος του προβλήματος σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η
δραστηριότητα στηρίζεται και από το μέλος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, την Ιταλική Ομοσπονδία FNSI.

Με αυτή την πρωτοβουλία δίνεται η απάντηση στις αυξανόμενες
μαρτυρίες για τη βία που ασκείται μέσω διαδικτύου, στις
γυναίκες δημοσιογράφους λόγω φύλου. Παρόλο που οι απειλές
αυξάνονται, η σχετική έρευνα έδειξε ότι τα θύματα διστάζουν να
καταγγείλουν τις επιθέσεις που δέχθηκαν και ιδιαίτερα τις
απειλές που δέχθηκαν μέσω διαδικτύου.

Η παγκόσμια έρευνα του Διεθνούς Ειδησεογραφικού Ινστιτούτου
για την Προσωπική Ασφάλεια ανέδειξε το γεγονός ότι μόνο το ένα
τρίτο από επιθέσεις, παρενοχλήσεις και απειλές μέσω διαδικτύου
που δέχθηκαν γυναίκες δημοσιογράφοι καταγγέλλονται είτε στην
εργοδοσία ή στην αστυνομία και στις Αρχές. Από τα 921 άτομα
που συμμετείχαν στην έρευνα, σχεδόν τα δύο τρίτα (597άτομα
,δηλαδή 64,8%), απάντησαν ότι «σε σχέση με την εργασία τους,
έχουν υποστεί εκφοβισμούς, απειλές και καταχρηστικές
συμπεριφορές».

Ο Μόγκενς Μπλίχερ Μπζέρεγκαρντ, πρόεδρος της ΕΟΔ, επισήμανε:
«Πρέπει να στηρίξουμε της γυναίκες συναδέλφους και να τις

υπερασπιστούμε, για να ακουστεί η φωνή τους. Δεν πρέπει να
ανεχόμαστε παρενοχλήσεις και καταχρηστικές συμπεριφορές, που
έχουν στόχο τις γυναίκες δημοσιογράφους. Πολύ συχνά οι απειλές
που διατυπώνονται μέσω διαδικτύου δεν λαμβάνονται υπόψη, όμως,
παραμένουν και είναι εξίσου επικίνδυνες για τους
δημοσιογράφους όσο και για την ελευθερία των ΜΜΕ. Αυτές τις
απειλές πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα».

Σε πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε η Dunja Mijatovic,
εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ για την Ελευθερία των ΜΜΕ και στο οποίο
συμμετείχε η ΕΟΔ μαζί με άλλους εμπειρογνώμονες διεθνών
οργανισμών, συζητήθηκε το θέμα των ολοένα αυξανόμενων απειλών,
που δέχονται μέσω του διαδικτύου οι γυναίκες δημοσιογράφοι.
Συγκεκριμένα ότι «συνεχίζεται η πρακτική με την οποία
επιλέγουν γυναίκες δημοσιογράφους που γίνονται στόχοι
προσβλητικών σχολίων, εξαναγκάζοντας τις δημοσιογράφους να
αναθεωρήσουν τα θέματα, που έχουν διαλέξει να καλύψουν
επαγγελματικά». Με αυτό τον τρόπο είναι πλέον ξεκάθαρο ότι
αυτές οι επιθέσεις αποτελούν απειλή για τα ανεξάρτητα ΜΜΕ και
το σύνολο της κοινωνίας.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.osce.org/fom/220411, μπορείτε να αναζητήσετε τις
προτάσεις ΟΟΣΑ, για την αντιμετώπιση των απειλών που δέχονται
μέσω διαδικτύου οι γυναίκες δημοσιογράφοι.
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