Η ΕΣΠΗΤ στηρίζει την εκστρατεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας
κατά των γυναικών
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου, η ΕΣΠΗΤ, ενώνει και φέτος τη φωνή της με
το Συμβούλιο Ισότητας της ΔΟΔ, για την καταπολέμηση της βίας και της
παρενόχλησης στις γυναίκες δημοσιογράφους αλλά και κάθε φαινομένου
έμφυλης βίας που θίγει βάναυσα την αξιοπρέπεια και της ακεραιότητα όσων
την υφίστανται.
Φέτος, η εκστρατεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων θα
επικεντρωθεί στην επικύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας (International Labour Organization – ILO ) για την εξάλειψη της
βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) εξέδωσε στις 10 Ιουνίου 2019 την
Σύμβαση - ILO C190 για τον τερματισμό της βίας στον κόσμο της εργασίας,
καθώς και μια σύσταση, 206, τονίζοντας ότι πρέπει να επικυρωθούν από τις
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.
Γιατί; Διότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή των δημοσιογράφων και των πολιτών
καθιστώντας παράνομη την παρενόχληση και τη βία στον κόσμο της
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, και να μετατρέψει τους
χώρους εργασίας σε ζώνες απαλλαγμένες από τη βία.
Μέχρι σήμερα, οι χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση είναι: Αργεντινή,
Εκουαδόρ, Φίτζι, Φινλανδία, Ναμίμπια, Σομαλία, Ισπανία και Ουρουγουάη.
Σύμφωνα μάλιστα με στατιστικά στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων, σχεδόν το 65% των γυναικών εργαζομένων στα μέσα
ενημέρωσης έχουν βιώσει εκφοβισμό, απειλές ή κακοποίηση σε σχέση με την
εργασία τους. Και αν μη τι άλλο αυτό αποτελεί απειλή για την ελευθερία της
έκφρασης και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.
Η κακοποίηση μπορεί να προέλθει από όλες τις κατευθύνσεις: ένας
αρχισυντάκτης που χρησιμοποιεί τη θέση του για να εκφοβίσει μια νεαρή
δημοσιογράφο. μια γυναίκα ρεπόρτερ που δέχεται σεξιστικά σχόλια ή δέχεται
σωματική επίθεση.
Η Σύμβαση ILO C190 μπορεί να επιφέρει αλλαγές. Αλλάζει τις ζωές των
γυναικών δημοσιογράφων θέτοντας εκτός νόμου τη βία στον κόσμο της
εργασίας και καθιστώντας το ζήτημα υγείας και ασφάλειας, ως μείζον, στο
οποίο και πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα οι εργοδότες των μέσων
ενημέρωσης.
Περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια ενημέρωσης της ΔΟΔ εδώ:
H δήλωση της ΕΣΠΗΤ στη ΔΟΔ για την καμπάνια εδώ
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