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Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα «Εξάλειψη τρανσφοβικών, 
ομοφοβικών και αμφιφοβικών στερεοτύπων μέσω 
των ΜΜΕ - E.T.Ho.S.» προέκυψε από την προσπάθεια 
των εταίρων να αμφισβητήσουν τα μακροχρόνια 
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εναντίον των 
ΛΟΑΤ+ ανθρώπων στην ΕΕ, στοχεύοντας σε μία 
από τις ισχυρότερες πηγές διαμόρφωσης της 
κοινής γνώμης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Βασικός στόχος του E.T.Ho.S. είναι η εκπαίδευση 
κι ευαισθητοποίηση δημοσιογράφων και 
φοιτητών/φοιτητριών ΜΜΕ σχετικά με το 
φαινόμενο της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας 
και της αμφιφοβίας στα ΜΜΕ, και συγκεκριμένα 
σχετικά με την (ανά)παραγωγή στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων κατά των ΛΟΑΤ+ ατόμων στην 
Ελλάδα, στην Κροατία και στη Λιθουανία.

Tο έργο θα 
απευθύνεται σε:
• Δημοσιογράφους και επαγγελματίες των ΜΜΕ

• Φοιτητές/ριες σχολών ΜΜΕ

• Κέντρα λήψης αποφάσεων

Δράσεις:
• Δημιουργία Οδηγού για την αναπαράσταση/

αντιπροσώπευση των ΛΟΑΤ+ ανθρώπων και 
ζητημάτων στα ΜΜΕ, απευθυνόμενου σε 
επαγγελματίες και φοιτητές/φοιτήτριες ΜΜΕ.

• Εκπαίδευση για δημοσιογράφους και φοιτητές/
φοιτήτριες ΜΜΕ στις χώρες υλοποίησης του Έργου.

• Υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των 
ΛΟΑΤ+ ανθρώπων και εξάλειψη των διακρίσεων 
εναντίον τους.

• Ευαισθητοποίηση για την ομοφοβική, 
τρανσφοβική και αμφιφοβική ρητορική στα ΜΜΕ.

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα:
• Βελτιωμένη γνώση των δημοσιογράφων και 

των φοιτητών/φοιτητριών ΜΜΕ στις τρεις 
συμμετέχουσες χώρες για τη μη διακριτική 
απεικόνιση των ΛΟΑΤ+ ανθρώπων.

• Αυξημένη ευαισθητοποίηση και κατανόηση 
σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της αναπαραγωγής ομοφοβικών/τρανσφοβικών/
αμφιφοβικών στερεοτύπων στις χώρες 
υλοποίησης του Έργου.

• Βελτιωμένη αναπαράσταση/αντιπροσώπευση 
των ΛΟΑΤ+ ανθρώπων και ζητημάτων στα ΜΜΕ.

• Αυξημένη ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο 
του ομοφοβικού/τρανσφοβικού/αμφιφοβικού 
μιντιακού λόγου μεταξύ των φορέων χάραξης 
πολιτικής και λήψης αποφάσεων, των 
επαγγελματιών και του ευρύτερου κοινού.

• Καλύτερα προετοιμασμένοι εκπαιδευτικοί φορείς 
ώστε να ενσωματώνουν τις αρχή της ισονομίας 
για τους ΛΟΑΤ+ ανθρώπους στις σπουδές ΜΜΕ.


