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Με την οικονομική υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατευθυντήριες γραμμες για τήν αναφορα
τής Βίας Κατα των γυναίΚων ςτα ΜΜE

        1.   οριςτε τή Βια Κατα των γυναιΚων (ΒκΓ) χρησιμοποιώντας τον διεθνώς αναγνωρισμένο 

ορισμό έτσι όπως διατυπώθηκε στη διακήρυξη του ΟΗΕ (1993) για την Εξάλειψη της ΒκΓ:

               Ως «βία κατά των γυναικών» νοείται οποιαδήποτε ενέργεια βίας εξαιτίας του φύλου, η οποία 

καταλήγει, ή είναι πιθανόν να καταλήξει, σε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο 

στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για τέτοιες ενέργειες, του εξαναγκασμού, ή 

της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια, είτε στην ιδιωτική ζωή.

      2.   Χρήςιμοποιήςτε ςυγΚεΚριμενή Και μή επιΚριτιΚή γλωςςα.   

Για παράδειγμα, ο βιασμός ή η σεξουαλική επίθεση, δεν πρέπει περιέχουν σε καμία περίπτωση 

περιγραφές φυσιολογικής σεξουαλικής δραστηριότητας. Επίσης, η εμπορία γυναικών δεν πρέπει 

να συγχέεται με την πορνεία. Οι καλοί/-ες δημοσιογράφοι επιτυχαίνουν τη σωστή ισορροπία ως 

προς τις λεπτομέρειες των γεγονότων που θα δημοσιεύσουν. Οι πολλές λεπτομέρειες μπορεί να 

είναι αχρείαστες και περιττές. Οι πολύ λίγες μπορεί να αποδυναμώσουν τη θέση του θύματος. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσεχθεί η γλώσσα των αναφορών και να αποφευχθούν 

οι προτάσεις οι οποίες υπονοούν ότι έχει οποιαδήποτε ευθύνη το θύμα για την επίθεση ή τις 

πράξεις βίας εναντίον του.

      3.   αποφυγή τής λεξής «θυμα». Οι γυναίκες που υποφέρουν σε μια τέτοια δοκιμασία δεν 

θα επιθυμούν να περιγραφούν ως «θύματα», εκτός και αν χρησιμοποιούν οι ίδιες τη λέξη αυτή. 

Η χρήση των ετικετών μπορεί να είναι επιβλαβής. Ένας όρος που περιγράφει με μεγαλύτερη 

ακρίβεια την πραγματικότητα ενός προσώπου που έχει υποστεί βία κατά αυτόν τον τρόπο είναι 

ο όρος «επιζούσα» (survivor).
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      4.   ή ευαιςθήτοποιήμενή ςυνεντευξή ςτα μμε ανταποΚρινεται   

ςτις αναγΚες των επιζωςων Βιας.       

Θα πρέπει να υπάρχει μία γυναίκα δημοσιογράφος διαθέσιμη σε περίπτωση που ζητηθεί. 

Το περιβάλλον θα πρέπει να είναι ασφαλές και απόρρητο αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να υπάρξει 

κοινωνικό στίγμα. Τα ΜΜΕ πρέπει να κάνουν ό, τι μπορούν για να αποφεύγεται η έκθεση της 

ερωτώμενης καθώς έτσι παράγεται περαιτέρω κακοποίηση. Αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή 

ενεργειών που ενδέχεται να υπονομεύσουν την ποιότητα της ζωής της ή τη θέση της στην 

κοινότητα.

      5.   αντιμετωπιςή τής επιζουςας Βιας με ςεΒαςμο.     

Για τους/τις δημοσιογράφους αυτό σημαίνει σεβασμό της ιδιωτικής της ζωής, παρέχοντας 

λεπτομερείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που θα καλυφθούν σε κάθε 

συνέντευξη, καθώς και το πώς θα παρουσιαστούν. Οι επιζούσες έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν 

να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις ή να μην αποκαλύψουν περισσότερα από αυτά που νιώθουν 

άνετα να πουν. Επίσης, οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι/-ες για μελλοντική επαφή, 

παρέχοντας στοιχεία επικοινωνίας στην ερωτώμενη. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι είναι 

σε θέση να διατηρήσουν επαφή, αν θέλουν ή έχουν ανάγκη να το πράξουν.

      6.   παρουςιαςή ςτατιςτιΚων ςτοιΧειων Και ΚοινωνιΚων πλήροφοριων  

ώστε να τοποθετηθεί το περιστατικό μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Βίας Κατά των 

Γυναικών στην κοινωνία. Οι αναγνώστες/-τριες και το κοινό των ΜΜΕ πρέπει να ενημερώνονται 

για ευρύτερη εικόνα. Δείτε στατιστικές για τη ΒκΓ εδώ. Η γνώμη των εμπειρογνωμόνων σχετικά 

με τη βία κατά των γυναικών, όπως του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου 

(MIGS) θα αυξήσει την κατανόηση της ΒκΓ παρέχοντας σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες.

Αυτό θα διασφαλίσει επίσης ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν δίνου την εντύπωση ότι η βία κατά των 

γυναικών είναι μια ανεξήγητη, μεμονωμένη τραγωδία που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. 

http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/%CE%B5%CE%B4%CF%8E3.pdf
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      7.   πειτε ολή τήν ιςτορια:

               Μερικές φορές τα μέσα ενημέρωσης εντοπίζουν συγκεκριμένα περιστατικά και επικεντρώνονται 

στις τραγικές πτυχές τους χωρίς να τα εντάσσουν στο ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα της ΒκΓ το 

οποίο είναι μακροχρόνιο κοινωνικο-ιστορικό γεγονός.

      8.   Διατήρήςή του απορρήτου:

               Τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι έχουν την ηθική ευθύνη να μη δημοσιεύσουν ονόματα ή να παρέχουν 

άλλες πληροφορίες π.χ. την καταγωγή, που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να διακυβεύσουν 

περαιτέρω την ασφάλεια και την προστασία των επιζώντων βίας ή των μαρτύρων.

      9.   ςεΒαςμος ςτή ΔιαφορετιΚοτήτα του πολιτιςμιΚου πλαιςιου.   

Σε περίπτωση που διερευνάται υπόθεση Βίας κατά Γυναικών μεταναστριών ερχόμαστε σε επαφή 

με εμπειρογνώμονες, ομάδες γυναικών και οργανώσεις, ώστε να κατανοηθεί η σωστή τεχνική 

συνεντεύξεων και να αποφευχθούν ερωτήσεις και καταστάσεις που μπορεί να είναι ανάρμοστες 

στο κοινωνικό πλαίσιο των άλλων πολιτισμών - για παράδειγμα μπορεί σε κάποιο πλαίσιο να 

μην είναι αποδεκτό να πάρουν συνέντευξη άντρες ή να εισέλθουν σε κάποιο ιδιωτικό χώρο - κάτι 

τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει αμηχανία ή εχθρότητα.

      10.   παροΧή Χρήςιμων πλήροφοριων Και πήγων Βοήθειας.    

Η παροχή στοιχείων επικοινωνίας των τοπικών φορέων υποστήριξης είναι ζωτικής σημασίας 

για τις επιζούσες, τις οικογένειές τους και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.    

            

Α. Γραμμή βοήθειας 1440 του Συνδέσμου για την Πρόληψης και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια.   

Β. Γραφείο χειρισμού θεμάτων βίας στην οικογένεια και κακοποίησης ανηλίκων, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22-808442

Πηγή: Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ) 
Μετάφραση / προσαρμογή: Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) 


