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Το ζργο Women in the Media 
(WOMED) υποςτθρίηει τθσ 
γυναίκεσ ςτθν δθμιουργικι 
βιομθχανία, ςυγκεκριμζνα 
ςεναριογράφουσ, ςκθνοκζτεσ και 
παραγωγοφσ ςτθν 
κινθματογραφικι και τθλεοπτικι 
βιομθχανία.  

Παρζχει μια ςυνολικι εικόνα τθσ 
κατάςταςθσ των γυναικών ςε 
αυτοφσ τουσ τομείσ και το κφριο 
μζλθμα του ζργου είναι να 
δθμιουργιςει μια διαδικτυακι 
εκπαιδευτικι πλατφόρμα για τθν 
ανάπτυξθ τθσ επαγγελματικισ 

Διάρκεια του έργου: 

 9/2019- 8/2021 

Διαχειριστής:  

FilmWorks Trust,  

Μεγάλη Βρετανία 

Εταίροι: 

EU 15 Limited, ΜΒ 

Le LABA, Γαλλία 

BPWCR,  Τςεχία 

Καρπόσ, Ελλάδα 

Eesti People to People, Εςκονία 

τουσ κατάρτιςθσ και ζτςι να 
μποροφν να       
διεκδικιςουν διοικθτικζσ 
κζςεισ ςτον τομζα.  

Στόχοσ του προγράμματοσ 
είναι να ςυμμετάςχουν ςε 
αυτό 2000 γυναίκεσ από όλθ 
τθν Ευρώπθ και να 
υποςτθρίξει τθν 
επαγγελματικι τουσ 
ανάπτυξθ και 
επιχειρθματικότθτα ςτον 
οπτικοακουςτικό τομζα . 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ 

Μια από τισ πρώτεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι γυναίκεσ που είναι ι 
κζλουν να είναι ςτθν οπτικοακουςτικι παραγωγι είναι θ πρόςβαςθ ςτθν 
πλθροφορία, ειδικά όςον αφορά τθν ιςότθτα των φφλων. Η ενθμζρωςθ για 
τα δικαιώματα τουσ τθν φπαρξθ τοπικών, εκνικών και ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών, τθν δραςτθριότθτα ςχετικών οργανιςμών, δικτφων ι 
φεςτιβάλ, κλπ. που  πάντα βοθκοφν ςτθν μείωςθ του αιςκιματοσ  τθσ 
απομόνωςθσ και ςτθν μάχθ για να ςπάςει θ περίφθμθ '' γυάλινθ οροφι'' . 
Πρόςφατα οι εταίροι μασ, ςυνζλεξαν πλθροφορίεσ από τθν χώρα τουσ που 
αφοροφν το νομοκετικό πλαίςιο, οργανιςμοφσ, εκδθλώςεισ, φεςτιβάλ, 
φιλμογραφίεσ, βιογραφίεσ και τθν ιςτορία των γυναικών ςτθν 
κινθματογραφικι και τθλεοπτικι βιομθχανία. 

Τι λένε οι στατιστικές; 
Από τθν ζρευνα που ζγινε από τθν Skillset για  τισ  Γυναίκεσ ςτον 
Κινθματογράφο και τθν Τθλεόραςθ, προκφπτει ότι :  Μόνο 1 ςτισ  5 ταινίεσ 
από 7 ευρωπαϊκζσ χώρεσ  (2006-2013) ςκθνοκετικθκαν από γυναίκεσ. Το 
μεγαλφτερο ποςοςτό χρθματοδότθςθσ (84%) πθγαίνει ςε ταινίεσ με άνδρεσ 
ςκθνοκζτεσ.. Όμωσ τα ςτοιχεία δείχνουν  μεγάλο αρικμό γυναικών που 
αποφοιτοφν από ςχολζσ τζχνθσ, που ςθμαίνει ταλζντα υπάρχουν απλώσ 
δεν αξιοποιοφνται από τθν βιομθχανία.. 

https://www.facebook.com/groups/2448429732112433/

