RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
GENDER BASED VIOLENCE THROUGH
AUDIO-VISUAL MEDIA AND MUSIC
Συλλογή Στοιχείων και Αξιολόγηση Αναγκών – Ελλάδα
Συγγραφική ομάδα: Αντιγόνη Νούνου, Γιάννη Καρδούλη &
Μαρία-Έλλη Δουφεξή-Καπλάνη

Ιούνιος 2018, Αθήνα
PLAY IT FOR CHANGE - Raising awareness and empowerment of girls and boys for the prevention of gender
based violence through audio-visual media and music. Grant Agreement no: REC-VAW-AG-2016-02-776965
Funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme(2014-2020)

1

Περιεχόμενα
1.

Εισαγωγή

4

2.

Μεθοδολογία

6

a.

Μέθοδος

b.

Συμμετέχοντες

8

3.

Ανάλυση των ομάδων εστιασμένης συζήτησης με
μαθητές

4.

Ανάλυση των ομάδων εστιασμένης συζήτησης με
14
δασκάλους και επαγγελματίες εκπαίδευσης

5.

Ανάλυση των ερωτηματολογίων

16

6.

Κύρια αποτελέσματα

21

7.

Προτάσεις

24

8.

Βιβλιογραφία

25

The content of this report does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the
information and views expressed in this report lies entirely with the authors.

2

Το έργο
Το Play it for Change είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που έχει ως στόχο την εκπαίδευση των νέων μέσω των
οπτικοακουστικών μέσων και της μουσικής ενθαρρύνοντας την κριτική τους σκέψη και ενισχύοντας την πρόληψη
και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Gender-Based Violence).
Με βάση τους προαναφερόμενους στόχους, η πρώτη δραστηριότητα του έργου ήταν η ανάπτυξη συλλογής
στοιχείων για τις επιπτώσεις των φυλετικών στερεοτύπων στα οπτικοακουστικά μέσα και τη μουσική σχετικά με τις
νοοτροπίες και τις συμπεριφορές των νέων απέναντι στην έμφυλη βία καθώς και την αξιολόγηση των αναγκών των
εκπαιδευτικών για την πρόληψη του προαναφερόμενου φαινομένου. Η παρούσα έκθεση περιέχει το αποτέλεσμα
αυτής της δράσης.
Το έργο υλοποιείται από ένα εταιρικό σχήμα έξι (6) ευρωπαϊκών χωρών: FundacióSurt (Καταλονία, Ισπανία), KMOP
(Ελλάδα), The Peace Institute (Σλοβενία), CESI (Κροατία), Mediterranean Institute of Gender Studies (Κύπρος) and
Feminoteka (Πολωνία). Επικεφαλής του έργου είναι η FundacióSurt (Καταλονία, Ισπανία).
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Εισαγωγή
Στερεότυπα θεωρούνται οι απλουστευμένες αντιλήψεις που μοιράζονται οι άνθρωποι που ανήκουν στην ίδια
ομάδα. Όταν αυτές είναι άκαμπτες, η ελευθερία δράσης των ανθρώπων διακυβεύεται, καθώς είναι αναγκασμένοι
να ακολουθούν άγραφους κανόνες για να μην διαταράξουν την κοινωνική ισορροπία (Lindsey, 2016).
Μια πρόσφατη έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA, 2014) για τη
συχνότητα της έμφυλης βίας σε 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ αποκάλυψε ότι 1 στις 3 γυναίκες έχει υποστεί ψυχολογική
κακοποίηση από πρώην ή νυν σύντροφο, έχει ανεχτεί συμπεριφορές όπως ιδιωτικό και δημόσιο εξευτελισμό, έχει
δεχτεί παρεμβάσεις στην εκδήλωση της προσωπικότητάς της, τής έχει απαγορευθεί η έξοδος από το σπίτι, έχει
εξαναγκασθεί να παρακολουθήσει πορνογραφικό υλικό και έχει δεχτεί εκφοβισμό και απειλές για χρήση βίας
εναντίον της ίδιας ή κάποιου οικείου προσώπου. Η έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης διαφέρει από άτομο σε
άτομο, αντικατοπτρίζοντας κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες, κανόνες και αντιλήψεις σε σχέση με τους
ρόλους των φύλων και τις κατάλληλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, το 25% των
συμμετεχόντων έχουν πέσει θύματα οποιασδήποτε μορφής σωματικής, σεξουαλικής ή ψυχολογικής βίας πριν την
ηλικία των 15 ετών, ενώ ο δράστης ήταν ενήλικος. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που σημειώνει ένα
από τα χαμηλότερα ποσοστά εκδήλωσης τέτοιων περιστατικών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 35% των
συμμετεχόντων έχουν θυματοποιηθεί παραπάνω από μία φορά πριν τα 15 έτη από πρώην ή νυν σύντροφο, ενώ το
18% ανέφερε παρόμοια περιστατικά μετά από αυτήν την ηλικία.
Σύμφωνα με τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (2015), τα κορίτσια έχουν περισσότερες πιθανότητες
να πέσουν θύματα σεξουαλικής βίας, παρενόχλησης και εκμετάλλευσης, ενώ τα αγόρια πέφτουν συχνότερα
θύματα σωματικής βίας. Τα κορίτσια χρησιμοποιούν κυρίως ψυχολογική και λεκτική βία, ενώ τα αγόρια έχουν την
τάση να είναι πιο επιρρεπή στην άσκηση σωματικής βίας. Αυτές οι συμπεριφορές αποδίδονται σε κοινωνικά
πρότυπα σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα χαρακτηριστικά των δύο φύλων. Η οικογένεια θεωρείται ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση τέτοιων στερεότυπων αντιλήψεων.
Κατά τη διάρκεια των ετών 2011-2013, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας συμμετείχε στο έργο Youth4Youth για
την Ενδυνάμωση Νέων Ανθρώπων στην Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω της Διομότιμης Εκπαίδευσης. Κατά τη
διάρκεια αυτού του προγράμματος, οργανώθηκαν σεμινάρια για την αναγνώριση, την κατανόηση και την
πρόληψη της έμφυλης βίας, μέσω χρήσης εμπειρικών εκπαιδευτικών μεθόδων, καθώς είχε αποδειχθεί ότι οι
ομάδες συνομηλίκων παραμένουν ένας παράγοντας που επηρεάζει τους νέους σε μεγάλο βαθμό. Στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις προσδοκίες τους
σχετικά με το φύλο, το οποίο τους έχει αποδοθεί από την οικογένειά τους, την κοινωνία και τα ΜΜΕ, αλλά και να
κατανοήσουν τις διαφορετικές μορφές της έμφυλης βίας εντός και εκτός των διαπροσωπικών σχέσεων.
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Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο και τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
Πολιτισμού εξέδωσαν ένα εγχειρίδιο για την επίλυση συγκρούσεων στα σχολεία, προσεγγίζοντας το θέμα μέσω
της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης, ώστε τα θύματα να μπορούν να μεταφέρουν στον δράστη τον αντίκτυπο που
είχε πάνω τους η βίαιη συμπεριφορά, αλλά και οι υπαίτιοι τέτοιων πράξεων να κατανοήσουν τις συνέπειες των
πράξεων τους και να βρουν έναν τρόπο να επανορθώσουν. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει έναν λεπτομερή οδηγό για
τις πρακτικές της διαμεσολάβησης, του κύκλου και άλλων μεθόδων, για την αξία των πρακτικών αυτών, καθώς και
μία σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένας διαμεσολαβητής. Επιπρόσθετα,
οργανώνονται ετήσια σεμινάρια για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τρόπους αναγνώρισης του
σχολικού εκφοβισμού και των πιθανών βίαιων περιστατικών, αλλά και για την απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να
μπορούν να προσεγγίσουν και οι ίδιοι το φαινόμενο μέσω της χρήσης μεθόδων της Αποκαταστατικής
Δικαιοσύνης. Ωστόσο, αυτά τα μοντέλα δεν εφαρμόζονται ευρέως, λόγω του μη-υποχρεωτικού τους χαρακτήρα.
TΠλέον είναι ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι τα ΜΜΕ επηρεάζουν τις αντιλήψεις των ατόμων σχετικά με το φύλο
και την έμφυλη βία (Russo & Pirlott, 2006). Όπως υποδεικνύουν παλαιότερες έρευνες, οι διαστρεβλωμένες
αναπαραστάσεις των φύλων σχετικά με τη σεξουαλικότητα και η υπερβολική έκθεση σε σεξουαλικό περιεχόμενο,
που προωθούνται από τη μουσική βιομηχανία, επηρεάζουν τις απόψεις των νέων και τη στάση τους απέναντι στη
σεξουαλικότητα. Ειδικότερα, οι νέοι τείνουν να είναι πιο ανεκτικοί, ενώ παράλληλα ενισχύεται το διπλό πρότυπο
σεξουαλικότητας κατά το οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες αξιολογούνται διαφορετικά για την ίδια συμπεριφορά
(Zhang, Miller & Harrison, 2008).
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μία στροφή αρκετών ειδών μουσικής, όπως της hip-hop και της rap,
προς μία πιο εμπορευματοποιημένη και καταναλωτική προσέγγιση της σεξουαλικής αλληλεπίδρασης, οδηγώντας
σε μία διαστρέβλωση των χαρακτηριστικών φύλου, σε μία υποτιμητική αποτύπωση της γυναίκας και στην
προώθηση των υλικών αγαθών, αντί των σχέσεων (Hunter, 2011). Οι γυναίκες παρουσιάζονται συνήθως ως
ευαίσθητες, υποτακτικές και σεξουαλικοποιημένες, με ανάγκη αντρικής προστασίας. Αντίθετα, οι άντρες φαίνεται
να εκδηλώνουν πιο επιθετικές συμπεριφορές. Συνεπώς, η θηλυκότητα και η αρρενωπότητα κατασκευάζονται, όχι
μόνο από τους στίχους, αλλά και από τις μη-λεκτικές εκφράσεις που προωθούν τα έμφυλα στερεότυπα και δεν
συνάδουν με την καθημερινή ζωή (Wallis, 2010).
Η παρούσα μελέτη, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 2ου πακέτου εργασίας (ΠΕ2: Συλλογή Δεδομένων
και Αξιολόγηση Αναγκών) του έργου Play It for Change, στοχεύει να εξετάσει τις απόψεις των νέων ανθρώπων
σχετικά με τα στερεότυπα φύλου και την έμφυλη βία και την αποτύπωσή τους στη μουσική και τα βίντεο κλιπ,
καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους νέους σε αυτά τα θέματα και να τους ενδυναμώσει σχετικά με την πρόληψη
της έμφυλης βίας με χρήση οπτικοακουστικών μέσων και μουσικής. Η μελέτη αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία
ενός προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων για επαγγελματίες εκπαίδευσης (ΠΕ3: Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς) με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους σχετικά με την
πρόληψη της έμφυλης βίας.
Λέξεις-κλειδιά: στερεότυπα, φύλο, μουσική, οπτικοακουστικά μέσα, βία, έμφυλη βία, έφηβοι
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Μεθοδολογία και έρευνα
Μέθοδος
Πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης με μαθητές γυμνασίου και λυκείου και συμπληρώθηκαν
40 ερωτηματολόγια από μαθητές λυκείου, για να συλλεχθούν πληροφορίες για τις προτιμήσεις τους στη μουσική,
την επίδραση που ασκεί το οπτικοακουστικό υλικό στην προώθηση στερεοτύπων και τον αντίκτυπο που έχει
στους μαθητές. Επιπλέον, διενεργήθηκαν δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης και 11 συνεντεύξεις προκειμένου να
διερευνηθούν οι απόψεις των επαγγελματιών εκπαίδευσης για το ίδιο θέμα. Παρότι είχε συμφωνηθεί να
πραγματοποιηθούν μόνο ομάδες εστιασμένης συζήτησης με τους εκπαιδευτικούς, λόγω δυσκολιών ταυτόχρονης
συμμετοχής, αποφασίστηκε ότι οι ίδιες πληροφορίες θα μπορούσαν να αντληθούν από έναν συνδυασμό
πραγματοποίησης ομάδων εστιασμένη συζήτησης και συνεντεύξεων.
Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν ερωτήσεις κλειστού τύπου και οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης βασίστηκαν
σε ημιδομημένες ερωτήσεις. Όλοι όσοι συμμετείχαν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους και υπέγραψαν το
παρουσιολόγιο. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας.
Στις ομάδες με τους μαθητές, η συζήτηση εξελίχθηκε με βάση τον οδηγό έρευνας του “Play it for change” για τους
μαθητές. Ιδίως, παρουσιάστηκαν δύο τραγούδια ως εισαγωγή στο φαινόμενο. Οι μαθητές ανέλυσαν τα στερεότυπα
και τις μορφές της έμφυλης βίας όπως αυτά παρουσιάστηκαν στα δύο βίντεο κλιπ. Το πρώτο, με τίτλο You don’t
own me, από τη Grace και τον G-Eazy, επιλέχθηκε να προβληθεί και στις δύο ομάδες μαθητών, ως μία περιγραφή
συχνών στερεοτύπων που κυριαρχούν στη σύγχρονη κοινωνία. Το δεύτερο, με τίτλο I love the way you lie, του
Eminem και της Rihanna, προβλήθηκε μόνο στους μεγαλύτερους μαθητές, που ήταν έφηβοι, λόγω του σκληρού
του περιεχομένου. Το τελευταίο αυτό τραγούδι επιλέχθηκε ως μια περιγραφική κατάσταση βίας μεταξύ
συντρόφων και αποτέλεσε το έναυσμα για μία συζήτηση για τη βία κατά των γυναικών και την παραπλανητική
εικόνα των διαπροσωπικών σχέσεων.

Grace - You don't own me
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Eminem and Rhianna - Love the way you lie
Στις ομάδες έρευνας και στις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς, η συζήτηση εξελίχθηκε με βάση τον οδηγό
έρευνας για επαγγελματίες του έργου “Play it for change”. Στόχος ήταν η άντληση πληροφοριών σχετικά με τις
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την κατάσταση και τις απόψεις των μαθητών τους για τα προαναφερθέντα
ζητήματα. Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό. Η ανάλυση περιεχομένου ήταν
η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να αναλυθούν τα αποτελέσματα των ομάδων εστιασμένης συζήτησης και των
συνεντεύξεων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα προσδιορίστηκαν ποσοτικά μαζί με τα αποτελέσματα των
ερωτηματολογίων, ώστε να διερευνηθεί η συχνότητα των διαφόρων πτυχών του φαινομένου.

Συμμετέχοντες
Στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης με τα παιδιά, συμμετείχαν 12 μαθητές γυμνασίου και 7 μαθητές λυκείου
(μέσος όρος ηλικίας = 15,5 έτη, 5 αγόρια & 2 κορίτσια). Χρησιμοποιήθηκαν ημιδομημένες ερωτήσεις σχετικά με τις
μουσικές τους προτιμήσεις και την προώθηση έμφυλων στερεοτύπων και έμφυλης βίας από τη μουσική
βιομηχανία. Ο μέσος όρος ηλικίας της πρώτης ομάδας ήταν τα 12 έτη. Πέντε από τους συμμετέχοντες ήταν αγόρια
και επτά ήταν κορίτσια.
Στις ομάδες και τις συνεντεύξεις με τους επαγγελματίες συμμετείχαν 20 άτομα, από τα οποία οι 11 ήταν άνδρες και
οι 9 ήταν γυναίκες∙ 12 ήταν καθηγητές λυκείου, ένας ήταν καθηγητής λυκείου και γυμνασίου και 2 ήταν σχολικοί
σύμβουλοι σε γυμνάσιο και λύκειο.
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Ανάλυση των ομάδων
εστιασμένης συζήτησης με
μαθητές
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις μουσικές προτιμήσεις, στις αναπαραστάσεις φύλου και στην πιθανή σύνδεση με
την καθημερινή ζωή. Για τον λόγο αυτό, το τραγούδι You Don’t Own Me (Grace και G-Eazy) επιλέχθηκε ως
κατάλληλο, αφού παρουσιάζει έμφυλες διακρίσεις στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν και οι δύο ομάδες
μαθητών.
Οι νεότεροι μαθητές ανέφεραν την pop, τη rock, τη hip hop, την indie και την k-pop ως κάποια από τα είδη
μουσικής που προτιμούν. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες της δεύτερης ομάδας έρευνας, που ήταν μεγαλύτεροι,
εξήγησαν ότι πλέον δεν παρακολουθούν βίντεο κλιπ τόσο συχνά, καθώς χρησιμοποιούν περισσότερο εφαρμογές,
όπως το Spotify. Αναφορικά με τη χρήση του YouTube, συνήθως γίνεται συμπληρωματικά με το τραγούδι. Όπως
δήλωσαν, θα χρησιμοποιούσαν το YouTube, για να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα βίντεο κλιπ και όχι για να
ακούσουν μουσική, καθώς δεν αποτελεί μια πλατφόρμα που θα προτιμούσαν να χρησιμοποιούν για να περάσουν
τον χρόνο τους.
Μερικές από τις μαθήτριες γυμνασίου, στις οποίες άρεσε το τραγούδι, απόλαυσαν τη μελωδία και τους στίχους,
διότι ένιωσαν ότι τονίζει πως οι γυναίκες δεν πρέπει να εξαρτώνται από κανέναν άντρα. Όπως περιέγραψαν κάποια
αγόρια της ίδιας ηλικίας, το νόημα που κρύβεται πίσω από τους στίχους εστιάζει στην ελευθερία, στην οποία όλοι
πρέπει να στοχεύουμε. Αντίθετα, το τραγούδι δεν φάνηκε να αρέσει στους μεγαλύτερους μαθητές, αλλά κάποιοι
συμφώνησαν ότι έχει μια φεμινιστική προσέγγιση, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι είναι απλώς μία στρατηγική για να
ικανοποιηθεί το κοινό. Για την ακρίβεια, αισθάνθηκαν ότι απευθύνεται σε «δωδεκάχρονα που είναι θυμωμένα με
το αγόρι τους». Ο καλλιτέχνης παρουσιάζεται γοητευτικός με σύγχρονους όρους, και τόσο αυτός όσο και η
τραγουδίστρια δείχνουν αψεγάδιαστοι. Ένας νέος τόνισε ότι παρόλο που η καλλιτέχνης είναι προσεγμένη, δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό στοχεύει στην ικανοποίηση του αντρικού κοινού, αλλά ίσως στην προσωπική της
ικανοποίηση. Περιέγραψαν το τραγούδι ως επαναστατικό, αφού απεικονίζει ένα ζευγάρι που είναι σε σχέση και ο
άντρας θέλει να κάνει ό,τι επιθυμεί, ενώ η γυναίκα εξηγεί ότι δεν του ανήκει. Βρήκαν ότι οι κινήσεις του άντρα
συνδέονται με το σεξ, αφού είναι έτοιμος να «επιτεθεί» στη γυναίκα», ενώ οι κινήσεις της τραγουδίστριας
συνδέονται, μάλλον, με την αγάπη, αν και παραμένει πιο σεξουαλικοποιημένη και παθητική, καθώς η κάμερα
εστιάζει αρκετές φορές στα χείλη της και τα μάτια της την κάνουν να φαίνεται σαν μεθυσμένη.
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Η ομάδα των εφήβων (ηλικίας 15-16 ετών) φάνηκε να πιστεύει ότι ένα παιδί 12 ετών δεν θα είναι σε θέση να
αναλύσει το κρυφό μήνυμα του τραγουδιού και, πιθανότατα, δεν θα το κατανοήσει. Ακόμη και αν το καταλάβει δεν
θα νιώσει ότι το αντιπροσωπεύει. Οι νέες που συμμετείχαν στη συζήτηση εξήγησαν ότι, όταν ήταν σε μικρότερη
ηλικία, απολάμβαναν τέτοια τραγούδια χωρίς να κατανοούν το νόημά τους, τραγούδια που πλέον όμως
περιγράφουν ως ανόητα. Πιο συγκεκριμένα, όταν άκουγαν τραγούδια που περιέγραφαν έναν άντρα να «κυνηγάει»
μια γυναίκα, ήθελαν να ζήσουν αυτή την εμπειρία και οι ίδιες, ενώ τώρα το θεωρούν παράλογο.
Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι η απουσία κατανόησης του όρου «στερεότυπο» από τους μαθητές μικρότερης
ηλικίας, παρότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν σε θέση να αναγνωρίσει τέτοιες προκαταλήψεις, όπως
αυτές αποτυπώνονταν στους στίχους του τραγουδιού.
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Η ομάδα των εφήβων (ηλικίας 15-16 ετών) φάνηκε να πιστεύει ότι ένα παιδί 12 ετών δεν θα είναι σε θέση να
αναλύσει το κρυφό μήνυμα του τραγουδιού και, πιθανότατα, δεν θα το κατανοήσει. Ακόμη και αν το καταλάβει δεν
θα νιώσει ότι το αντιπροσωπεύει. Οι νέες που συμμετείχαν στη συζήτηση εξήγησαν ότι, όταν ήταν σε μικρότερη
ηλικία, απολάμβαναν τέτοια τραγούδια χωρίς να κατανοούν το νόημά τους, τραγούδια που πλέον όμως
περιγράφουν ως ανόητα. Πιο συγκεκριμένα, όταν άκουγαν τραγούδια που περιέγραφαν έναν άντρα να «κυνηγάει»
μια γυναίκα, ήθελαν να ζήσουν αυτή την εμπειρία και οι ίδιες, ενώ τώρα το θεωρούν παράλογο.
Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι η απουσία κατανόησης του όρου «στερεότυπο» από τους μαθητές μικρότερης
ηλικίας, παρότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν σε θέση να αναγνωρίσει τέτοιες προκαταλήψεις, όπως
αυτές αποτυπώνονταν στους στίχους του τραγουδιού.
Οι μεγαλύτεροι μαθητές περιέγραψαν ένα μοτίβο που παρατηρείται σε πολλά δημοφιλή τραγούδια. Ένα άτομο που
έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, προσπαθεί να την αναπτύξει σταδιακά για να κάνει παρέα με κάποιον που είναι
δημοφιλής. Η pop, η R&B, η rap και ίσως η hip hop και η trap θεωρούνται ότι είναι είδη μουσικής που στοχεύουν
στην αύξηση κέρδους. Αντίθετα, η indie και άλλα λιγότερο δημοφιλή είδη περιλαμβάνουν τραγούδια αφιερωμένα
στην αυτοέκφραση. Ένας συμμετέχων στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι
άνθρωποι με κριτική σκέψη δεν ακούν pop μουσική», διότι τα στερεότυπα φύλου αναπαράγονται κυρίως μέσα από
τα δημοφιλή τραγούδια. Τα pop τραγούδια απευθύνονται συνήθως σε εφήβους και, έτσι, πρέπει να ενσωματώσουν
χαρακτηριστικά που θα ικανοποιήσουν το συγκεκριμένο κοινό.
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Αν και πολλοί από τους μεγαλύτερους μαθητές θεωρούν τα στερεότυπα «κλισέ», κάποιοι δήλωσαν ότι τους αρέσει
να τα βλέπουν σε ταινίες και βίντεο κλιπ, «πάντα λέω ότι κάποια πράγματα είναι κλισέ, αλλά όταν βλέπω ένα βίντεο
κλιπ, είμαι κάπως ωραία, ο πρίγκιπας».
Σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ της αναπαράστασης των δύο φύλων στα βίντεο με την καθημερινή ζωή, οι
μαθητές ανέφεραν ότι είναι αρκετά συχνό ένας άντρας να επιβάλλει στη σύντροφό του «τι να λέει, τι να κάνει, τι
ρούχα να φοράει και δεν υπάρχουν πολλά κορίτσια που θα έλεγαν κάτι τέτοιο στα αγόρια». Ένα αγόρι σχολίασε ότι
αυτό δεν ανταποκρίνεται στις προσωπικές του εμπειρίες, αλλά εξαρτάται και από τις προτιμήσεις των γυναικών.
Μαθητής νεαρής ηλικίας: «Εάν είναι ευαίσθητη σε τέτοιου τύπου ζητήματα… εάν οι άντρες το θεωρούν γλυκό, προτιμά
να εξαρτάται από αυτούς, γιατί πάντα υπάρχουν γυναίκες που θα έχουν, ας πούμε, περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα
πάρουν τον χρόνο τους για το τι θα κάνουν και θα αντιδρούν σε αυτή την επιβολή… οπότε θεωρώ ότι εξαρτάται από τη
γυναίκα και τη στάση της απέναντι σε αυτό, και πόση αυτοπεποίθηση έχει για να αντισταθεί»
Ένας μαθητής πρόσθεσε ότι «όταν μια γυναίκα ή ένα κορίτσι έχει λιγότερη αυτοπεποίθηση, συχνά οι άνδρες
καταφέρνουν να της λένε τι να κάνει και να την ελέγχουν και εκείνη φοβάται ότι αν μιλήσει, μπορεί να συμβεί κάτι»,
συμπεριλαμβανομένου και του φόβου των διαφόρων μορφών βίας που μπορεί να υφίστανται τα θύματα. Μία
μαθήτρια ανέφερε ότι υπάρχουν φορές που ένας άντρας καταλαβαίνει ότι η σύντροφός του δεν είναι διατεθειμένη
να τον ελέγχει με κάποιον τρόπο και να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να έχει ο ίδιος αυτό τον ρόλο. Παρότι οι
μικρότεροι σε ηλικία συμμετέχοντες ούτε δέχονται, ούτε αντιλαμβάνονται τέτοιες συμπεριφορές ως ένα ρομαντικό
κομμάτι μίας σχέσης, εξήγησαν ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουν αυτή την άποψη άλλοι συνομήλικοί τους.
Μία συμμετέχουσα μικρής ηλικίας δήλωσε ότι προτιμά να βλέπει σειρές που έχουν μία πιο φεμινιστική προσέγγιση
και ότι είναι εναντίον των προαναφερθέντων αντιλήψεων που υποστηρίζουν την υπονόμευση των δικαιωμάτων
των γυναικών. Κάποιοι αναφέρθηκαν σε παλαιότερες ταινίες, οι οποίες αναπαριστούν εμφανώς τέτοιες
στερεοτυπικές ιδέες, καθώς οι γυναίκες δεν είχαν τόσα πολλά δικαιώματα όσα έχουν στη σύγχρονη κοινωνία.
Κάποιες μαθήτριες γυμνασίου φάνηκαν να νιώθουν ότι το συγκεκριμένο τραγούδι τις εκφράζει, καθώς τους είχαν
ζητήσει στο παρελθόν να αλλάξουν αρκετά, λόγω της έλλειψης παραδοσιακών γυναικείων χαρακτηριστικών και
της ενασχόλησής τους με «ανδρικές» δραστηριότητες, όπως είναι τα αθλήματα που συνήθως παίζονται από άντρες
και η αποφυγή γυναικείων ενδυμάτων, όπως τα φορέματα. Μία από τις μαθήτριες δήλωσε συγκεκριμένα: «Παίζω
ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλές γυναικείες ομάδες, οπότε παίζω σε μία αντρική και πολλές φορές,
πριν από το παιχνίδι, μπορώ να καταλάβω ότι ο προπονητής και οι παίκτες της άλλης ομάδας με κρίνουν». Άλλες
μαθήτριες ανέφεραν ότι συχνά τρίτα άτομα τους επιβάλλουν τι πρέπει να κάνουν, ώστε να ακολουθούν και να υιοθετούν
τα κοινωνικώς αποδεκτά γυναικεία χαρακτηριστικά και δραστηριότητες, όπως ο χορός.»
Μαθήτρια γυμνασίου: «Μερικές φορές κρίνουν τα κορίτσια, γιατί νομίζουν ότι τους αρέσει το ροζ ή έχουν στο μυαλό
τους το στερεότυπο ότι δεν ασχολούνται πολύ με τα αθλήματα ή ότι κάνουν μπαλέτο και παίζουν βόλεϊ. Όμως, μερικές
φορές αρέσει στους ανθρώπους να κάνουν διαφορετικά πράγματα, αν και οι άλλοι δεν το σέβονται ή δεν μπορούν να το
καταλάβουν, δηλαδή… πρέπει να αφήνεις τον άλλο να κάνει αυτό που αγαπά. Πολλοί άνθρωποι με έχουν ρωτήσει γιατί
ασχολούμαι με κάτι σαν το ποδόσφαιρο. Και σε άλλα μέρη, τιμωρούν τους ανθρώπους, επειδή κάνουν πράγματα που δεν
θα έπρεπε να κάνουν».
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Οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας δήλωσαν ότι τα στερεότυπα ορίζουν τους άντρες ως πιο δυνατούς. Στα χωριά ο
άντρας δουλεύει, ενώ η γυναίκα μένει στο σπίτι και φροντίζει τα παιδιά. Αυτό το φαινόμενο θεωρήθηκε ότι υπάρχει
ακόμα, σε κάποιο βαθμό.
Ένα άλλο κορίτσι (12 ετών) τόνισε, επίσης, ότι οι άνθρωποι είναι πιο δεκτικοί και υποστηρικτικοί στις περιπτώσεις
που ένας άνδρας αποφασίζει να φέρει την κουβέντα σε ένα ζήτημα, ενώ αντίθετα όταν μια γυναίκα αναφέρεται σε
θέματα όπως ο σεξισμός και ο φεμινισμός «αντιδρούν και λένε ότι έχει πολύ τουπέ, μιλάει πολύ, και προσπαθούν
να ελέγξουν τα κορίτσια, ώστε να μην εκφράζουν τις απόψεις τους πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί
οι απόψεις των κοριτσιών έχουν λιγότερη αξία από αυτές των αγοριών».
Αναφέρθηκαν, ακόμη, στα στερεότυπα που αφορούν στον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα,
όπως ο χαρακτηρισμός «αγοροκόριτσο» για κορίτσια που φέρουν στοιχεία του άλλου φύλου.
Κορίτσι, 12: «Ορισμένοι άνθρωποι είναι προκατειλημμένοι και αποκαλούν τους ανθρώπους με διάφορους τρόπους,
βασισμένοι απλώς στο τι τους αρέσει να κάνουν ή πως τους αρέσει να ντύνονται ή τα αγαπημένα τους… μερικοί
άνθρωποι, όταν λέω ότι το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε, αντιδρούν και λένε: ‘μα αυτό είναι αγορίστικο χρώμα,
γιατί σου αρέσει;’»
Ένας άλλος μαθητής (11) μίλησε για στερεότυπα με βάση την καταγωγή: «Για παράδειγμα εγώ είμαι Ιταλός και οι
άνθρωποι με φωνάζουν Μαφιόζο, δεν ξέρω γιατί, απλώς το κάνουν, και είμαι επίσης από τη Σερβία, οπότε με
φωνάζουν Ρώσο… άρα είμαι ένας Ρώσσος Μαφιόζος». Εκτός άλλων, έγινε αναφορά και σε άλλες στερεοτυπικές
αντιλήψεις, όπως το ότι οι γυναίκες είναι κακές οδηγοί, αλλά και σε άλλα στερεότυπα που προωθούνται ιδιαίτερα
από τις ταινίες της Disney, όπως η Ποκαχόντας και η Μουλάν οι οποίες ναι μεν παρουσιάζονται ως ανεξάρτητες,
αλλά ακόμη και αυτές εστιάζουν την προσοχή τους σε έναν άντρα. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, αξίζει να σημειωθεί
ότι παρατηρείται μια σταδιακή μείωση τέτοιων αναπαραστάσεων μέσα από ταινίες όπως το Frozen.
Οι μεγαλύτερης ηλικίας συμμετέχοντες φάνηκαν να συμφωνούν με αυτό, αναφέροντας ότι παρόλο που η
ομοφυλοφιλία είναι κοινωνικά αποδεκτή, δεν παρουσιάζεται συνήθως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα έμφυλα
στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν, υποδηλώνοντας ότι οι άνδρες είναι πιο δυνατοί και οι γυναίκες πιο
«θηλυκές». Μία μαθήτρια πρόσθεσε ότι οι γυναίκες είναι παραδοσιακά πιο περιποιημένες, ενώ οι άντρες έχουν τη
δυνατότητα να είναι όπως θέλουν. Στο πλαίσιο της σεξουαλικότητας, οι γυναίκες θεωρούνται, στερεοτυπικά, ως
αυτές που πάντα θα έχουν συναισθήματα και θα επιδιώκουν μία σχέση, ενώ οι άντρες ως αυτοί που θα επιθυμούν
το αντίθετο. Ένα αγόρι εξήγησε ότι προτιμά να κάνει παρέα με κορίτσια, διότι οι συζητήσεις τους στρέφονται γύρω
από μια ποικιλία θεμάτων, σε αντίθεση με τα αγόρια συνομήλικους του.
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Υποστήριξαν, ακόμη, ότι είναι συχνό για τις γυναίκες καλλιτέχνες να υποβαθμίζουν τους άντρες, όταν προσπαθούν
να εστιάσουν στην προάσπιση των δικών τους αξιών και δικαιωμάτων, επισημαίνοντας το νικητήριο τραγούδι του
Διαγωνισμού Τραγουδιού Eurovision (“I’m not your toy, you stupid boy”). Όπως επισημάνθηκε, αν κάτι αντίστοιχο
είχε εκφρασθεί για τις γυναίκες, θα υπήρχαν σίγουρα πολλές αντιδράσεις.
Μεγαλύτερος μαθητής, 16: «Δεν έχω δει ποτέ κάποιον άντρα καλλιτέχνη να το κάνει αυτό, αυτό είναι το πρόβλημά
μου με τον φεμινισμό. Παρόλο που πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα, πλέον έχουμε φτάσει στο
σημείο να εκφράζεται η άποψη ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν ίσα, αλλά περισσότερα δικαιώματα… αυτό
ορίζουν οι σημερινές φεμινίστριες».
Αυτό παρατηρήθηκε ότι είναι ένα συχνό μοτίβο πολλών ταινιών και βίντεο κλιπ. Ένας μαθητής μικρότερης ηλικίας
ανέφερε κάποιες συζητήσεις που έχει κάνει με την αδερφή του για το τρίτο κύμα φεμινισμού και τον τρόπο που το
φεμινιστικό κίνημα έχει αποπροσανατολιστεί από την κατάκτηση ίσων δικαιωμάτων και για τα δύο φύλα,
εστιάζοντας στην απόκτηση περισσοτέρων από την πλευρά των γυναικών. Επιπλέον, σχολίασε ότι οι γονείς του τον
ενθαρρύνουν να αποφεύγει τέτοιες συζητήσεις, γιατί το θέμα αυτό αφορά μόνο τις γυναίκες. Ένας άλλος
συμπλήρωσε ότι οι διακρίσεις προς το γυναικείο φύλο δεν γίνονται μόνο από άνδρες, αλλά και από γυναίκες, όταν
διαιωνίζουν στερεοτυπικές αντιλήψεις, όπως το ότι οι γυναίκες θα έπρεπε να χορεύουν. Αν και οι νέες γενιές
εναντιώνονται σε τέτοιες αντιλήψεις και προσπαθούν να τις μεταβάλλουν, οι παλαιότερες δεν το δέχονται και
εγείρουν αντιρρήσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξής δήλωση μίας μαθήτριας: «Όταν ξεκίνησα να παίζω ράγκμπι
και μποξ, η μητέρα μου δεν ήταν ιδιαίτερα περήφανη και προσπάθησε να με πείσει να ξαναγυρίσω πίσω στο
μπαλέτο και να συνεχίσω το χορό, γιατί αυτές είναι κοριτσίστικες δραστηριότητες». Ένας άλλος μαθητής (11)
μίλησε για τον τρόπο που τα στερεότυπα επηρεάζουν τους άντρες και παρέπεμψε σε αντιλήψεις όπως ότι οι
άντρες δεν πρέπει να κλαίνε και, αργότερα, έδωσε το παράδειγμα ενός διαγωνισμού μαγειρικής, στον οποίο
συμμετείχε με τον πατέρα του. Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, «το 99% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και
όλες μας κοιτούσαν παράξενα, σαν να έλεγαν ‘τι κάνουν αυτοί εδώ, σοβαρά; Αυτό είναι γυναικεία δουλειά’. Παραλίγο να
κερδίσουμε – ήρθαμε δεύτεροι».
Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μεγαλύτεροι μαθητές (15-16 ετών) παρακολούθησαν και το βίντεο κλιπ
του τραγουδιού I Love The Way You Lie (του Eminem και της Rihanna), ως μια αναπαράσταση έμφυλης βίας μέσα
σε μία σχέση. Το τραγούδι αυτό έγινε αντιληπτό ως μια υπερβολική απεικόνιση των βίαιων διαπροσωπικών
σχέσεων, με τον άντρα να εμφανίζεται να ελέγχει και να κακοποιεί τη σύντροφό του και μετά την απόπειρά της να
φύγει, την πείθει να μείνει, εκείνη ακολουθεί την παρότρυνσή του με την ελπίδα ότι εκείνος θα αλλάξει.
Θεωρήθηκε ότι αυτή η υπερβολή χρησιμοποιείται για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αποφυγή
δικαιολογιών. Σύμφωνα με την πλειονότητα των συμμετεχόντων, το βίντεο προωθεί την ιδέα ότι κανείς δεν θα
έπρεπε να ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Άλλοι σχολίασαν ότι παρουσιάζεται σαν κάτι ρομαντικό και σέξι, ενώ
συγχέει τη βία με το σεξ και το πάθος.
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Σχετικά με την αναπαράσταση των φύλων, ο άντρας παρουσιάζεται ως ανώτερος, οξύθυμος, σκληρός, ζηλιάρης
και χωρίς πολύ υπομονή, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι παρουσιάζεται γλυκός, ακολουθώντας τη δήλωση μιας άλλης
συμμετέχουσας ότι κάποιες γυναίκες το βρίσκουν ελκυστικό. Από την άλλη πλευρά, η γυναίκα παρουσιάζεται ως
αδύναμη και υποτακτική και σε κάποιες σκηνές, εναντιώνεται στη συμπεριφορά του συντρόφου της,
ακολουθώντας το μοτίβο του πρώτου τραγουδιού. Κάποιοι τόνισαν ότι το τραγούδι περιγράφει ότι οι βίαιες
καταστάσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν. Ένα άλλο στερεότυπο που προβάλλεται στο βίντεο είναι ότι ο άντρας
συχνά απατά τη γυναίκα, ενώ κάποιοι συμμετέχοντες φάνηκαν να θεωρούν ότι συνήθως συμβαίνει το αντίθετο.
Όπως ανέφεραν οι μαθητές, η κατάσταση που περιγράφεται αποτελεί ένα φαινόμενο που συναντάται στην
καθημερινή ζωή. Αντανακλά την πραγματικότητα, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, ιδίως στην Ελλάδα, αφού οι
γυναίκες μένουν στο σπίτι, ακολουθώντας το στερεοτυπικό μοντέλο οικογένειας, έχουν λιγότερη ελεύθερη
βούληση και οι άνδρες έχουν τη δυνατότητα να συμπεριφέρονται βίαια και να τις απατούν. Μία συμμετέχουσα (16)
δήλωσε ότι δεν το θεωρεί απίθανο μία γυναίκα να αρέσκεται στο να φαίνεται αδύναμη και ο σύντροφός της να την
ελέγχει και να την προστατεύει ή να εκφράζει συχνά τη ζήλια του. Άλλοι ανέφεραν ότι το τραγούδι δεν συμβαδίζει
με την πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό, ενώ κάποιοι αποκάλυψαν ότι γνωρίζουν ανθρώπους που βρίζουν και
συμπεριφέρονται άσχημα στις γυναίκες. Κάποια αγόρια που έχουν υπάρξει μάρτυρες βίαιων πράξεων εναντίον
μιας κοπέλας που γνωρίζουν, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το τραγούδι υπερβάλλει. Κατά τη γνώμη τους
παρουσιάζει διακρίσεις προς τα δύο φύλα, παρόλα αυτά, όμως, μπορεί να εκφράζει κάποια αλήθεια. Δήλωσαν ότι
«ακόμη και αν 5 από τους 100 άντρες δέρνουν τη σύζυγό τους, το στερεότυπο θα αρχίσει να αναπαράγεται».
Τόνισαν ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι περίπλοκη για τους εφήβους και ένας από τους συμμετέχοντες
πρόσθεσε ότι η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα σημείο που συγχέει το προσδοκώμενο και το αναμενόμενο με το τι
συμβαίνει στην πραγματικότητα. Όταν κάποιος αποπειράται να περιγράψει την υπάρχουσα κατάσταση, οι άλλοι
μπορεί να τον χαρακτηρίσουν σεξιστή. Επικρατεί μια κυρίαρχη άποψη, συνειδητή ή υποσυνείδητη, ότι οι γυναίκες
είναι αδύναμες. Οι άντρες θεωρούνται ότι μπορούν να τις απατούν, αλλά οι γυναίκες που κάνουν το ίδιο πέφτουν
θύματα διακρίσεων και άσχημων χαρακτηρισμών. Αυτά τα στερεότυπα δεν είναι πια εμφανή στις περισσότερες
κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με την ισότητα των φύλων. Ωστόσο, όσον αφορά στη σεξουαλική
απελευθέρωση του άντρα και της γυναίκας, ενδεχομένως να υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις. Κάποιοι νέοι
υπογράμμισαν ότι οι αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων μαθαίνουν και πηγάζουν από την οικογένεια.
Οι συμμετέχοντες μίλησαν, επίσης, για την «απειλή στερεοτύπου», μία κατάσταση κατά την οποία το άτομο δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει τα στερεότυπα της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει και είναι, συνήθως, έτοιμο να
προσαρμοστεί σε αυτά. Αντίστοιχα, πολλές γυναίκες νιώθουν αδύναμες να αντιμετωπίσουν τα στερεότυπα που
αφορούν τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο του φύλου τους, ενώ οι άντρες προτιμούν να εκπληρώνουν τις
στερεοτυπικές αντιλήψεις για το δικό τους φύλο που είναι κοινωνικά αποδεκτές, ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε
μορφή διακρίσεων. Παρόλο που δεν υπάρχουν πολλές οικογένειες που υποστηρίζουν τέτοιες συμπεριφορές και
αντιλήψεις, υπάρχουν κάποιες που αναπαράγουν το φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν, ακόμη, κάποιες γυναίκες που
μένουν στο σπίτι και ο σύζυγός τους πηγαίνει στη δουλειά. Τα αγόρια συμπλήρωσαν ότι χρειάζεται χρόνος για να
αλλάξουν αυτές οι καταστάσεις και αναρωτήθηκαν αν η κοινωνία είναι έτοιμη.

PLAY IT FOR CHANGE - Raising awareness and empowerment of girls and boys for the prevention of gender
based violence through audio-visual media and music. Grant Agreement no: REC-VAW-AG-2016-02-776965
Funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme(2014-2020)

13

Συγκρίνοντας τα δύο τραγούδια, οι μεγαλύτεροι μαθητές δήλωσαν ότι μιλούν για το ίδιο θέμα, αλλά με
διαφορετικούς τρόπους, ενώ και τα δύο στοχεύουν στην αύξηση του κέρδους. Η μόνη διαφορά φάνηκε να είναι
ότι το δεύτερο τραγούδι αναπαριστά ξεκάθαρα διάφορες μορφές συντροφικής βίας, ενώ η σωματική βία δεν
παρουσιάζεται στο πρώτο βίντεο.
Κάποιοι μαθητές δήλωσαν ότι τα στερεότυπα φύλου όντως υπάρχουν και αναπαράγονται και στο σχολείο τους, αν
και συμφώνησαν από κοινού ότι ο τρόπος που αναπαρίστανται τα δύο φύλα στο τραγούδι δεν ανταποκρίνεται
στην καθημερινή ζωή. Όπως έγινε σαφές τα παιδιά δεν συμφωνούν με αυτές τις αναπαραστάσεις και τα
στερεότυπα. Όπως δήλωσε ένα αγόρι (13): «Θεωρώ ότι δεν βγάζει νόημα ότι οι γυναίκες πρέπει να χορεύουν ή να
μαγειρεύουν, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».
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Ανάλυση των ομάδων
εστιασμένης συζήτησης με
δασκάλους και επαγγελματίες
εκπαίδευσης
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης με επαγγελματίες
εκπαίδευσης, με 9 συμμετέχοντες συνολικά, καθώς και 11 συνεντεύξεις. Αφού εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και
έθεσαν ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες μίλησαν για υπάρχοντα στερεότυπα στο
σχολείο που εργάζονται και για τους τρόπους που χρησιμοποιούν για να τα καταπολεμήσουν.
Ήταν εμφανές ότι όλοι έχουν συναντήσει στερεότυπα στην ελληνική κοινωνία, αλλά μόνο ορισμένοι μπορούσαν
να τα εντοπίσουν στο σχολικό περιβάλλον. Σχετικά με τη γενική συχνότητα των έμφυλων στερεοτύπων στην
κοινωνία, επικρατεί μία κατηγοριοποίηση γυναικείων και ανδρικών χαρακτηριστικών και συνηθειών. Οι γυναίκες
περιγράφονται περισσότερο μοχθηρές από τους άντρες. Μία συμμετέχουσα ανέφερε τη χρήση αντωνυμιών
αρσενικού γένους όταν αναφέρονται όχι μόνο σε μαθητές, αλλά και μαθήτριες, καθώς επίσης και τον συχνό
χαιρετισμό «κυρίες και κύριοι», με τις γυναίκες να προσφωνούνται πάντοτε δεύτερες. Κάποιοι συμπλήρωσαν ότι τα
στερεότυπα είναι πιο συχνά μεταξύ αλλοδαπών μαθητών, όπως για παράδειγμα αυτών με καταγωγή από την
Αλβανία, που έχουν διαφορετικό πολιτισμό. Μία καθηγήτρια ανέφερε: «Έχω δει παιδιά να γράφουν ευθαρσώς ότι
οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να δουλεύουν». Μία συμμετέχουσα τόνισε, επίσης, ένα άλλο περιστατικό που έλαβε
χώρα σε ένα χωριό και μπορούσε να ερμηνευθεί ως έμφυλη βία. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του
μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ένα κορίτσι μίλησε για την εμπειρία της και ένα αγόρι σχολίασε ότι τα
κορίτσια δεν πρέπει να έχουν πολλές τέτοιες συνευρέσεις, ή ακόμη και καμία, γεγονός που ήταν κυρίαρχη άποψη
του συγκεκριμένου πληθυσμού, ενώ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή λειτούργησε ως επίθεση στην
προαναφερθείσα μαθήτρια.
Μετά την εξέλιξη του παραπάνω περιστατικού, η καθηγήτρια προσπάθησε να εξηγήσει στο μαθητή τους λόγους
για τους οποίους έχει την τάση να αποδέχεται τέτοιες απόψεις και να ακολουθεί τα πρότυπα που επικρατούν στο
μέρος που μεγάλωσε, ενώ του ανέφερε ότι αν είχε μεγαλώσει σε μια άλλη πόλη θα είχε μια διαφορετική νοοτροπία.
Εξήγησε, επίσης, ότι όλες οι απόψεις που ενστερνίζεται ένας άνθρωπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα
πρότυπα που κυριαρχούν στην εκάστοτε κοινωνία.
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Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν στο πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η μουσική στη ζωή των εφήβων.
Ωστόσο, κάποιοι πιστεύουν ότι η μουσική που οι νέοι συνήθως επιλέγουν «δεν είναι καλή» σε σχέση με τους
στίχους και το νόημά τους. Η πλειονότητα των σύγχρονων βίντεο κλιπ παρουσιάζει τις γυναίκες με έναν σεξιστικό
τρόπο, συμβάλλοντας, έτσι, στη διαιώνιση των στερεοτύπων και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Όπως
υπογραμμίστηκε, σε ποσοστό 80-90% των περιπτώσεων, τα θύματα είναι γυναίκες. Αυτή η επιφανειακή
προσέγγιση των πραγμάτων, όπως επίσης, και η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας επηρεάζει τις διαπροσωπικές
σχέσεις των εφήβων. Θεωρούν δεδομένο ότι αυτό που βλέπουν είναι αληθινό και, όπως δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί,
υπάρχει μία πιθανότητα η νέα γενιά να αναπτύξει επιφανειακές σχέσεις, βασισμένες στην εικόνα, ενώ οι γυναίκες
θα συνεχίσουν να αντικειμενοποιούνται. Οι μαθητές μπορούν να επηρεαστούν από την απόδοση των
χαρακτηριστικών του κάθε φύλου, όπως παρουσιάζονται στη μουσική και τα οπτικοακουστικά μέσα, καθώς δεν
έχουν διαμορφώσει ακόμη την ταυτότητα/ προσωπικότητά τους και τείνουν να μιμούνται τα πρότυπά τους.
Κάποιοι άνδρες εκπαιδευτικοί την άποψη ότι στην πραγματικότητα, οι γυναίκες είναι που ηγούνται της σχέσης, ενώ
στα βίντεο κλιπ παρουσιάζονται ως αδύναμες.
Σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις και την αναγνώριση έμφυλων στερεοτύπων, μια εκπαιδευτικός εξήγησε ότι είχε δεχθεί
στερεότυπα σε μικρότερη ηλικία.
Δασκάλα: «Νομίζω ότι τα αναγνώρισα (έμφυλα στερεότυπα) όταν ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία, όντας ένα κορίτσι που
ασχολούνταν με αθλήματα, έκανα πολλές συζητήσεις με τα αγόρια της ηλικίας μου για το τι σημαίνει να είσαι κορίτσι∙
μεγαλώνοντας και έχοντας έναν πολύ υποστηρικτικό πατέρα που μου έλεγε ότι μπορώ να ανταγωνίζομαι αγόρια και ότι
είναι εντάξει να τους κερδίζω και να μη νιώθω άσχημα γι’ αυτό, όταν τα αγόρια κοροϊδεύουν άλλα αγόρια που έχασαν
από ένα κορίτσι. Οπότε πιστεύω ότι γνώρισα το φαινόμενο σε πολύ μικρή ηλικία».
Άλλοι πρόσθεσαν ότι είναι ένα υπαρκτό κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο επιβάλλει στα δύο φύλα πώς να
συμπεριφερθούν. Μια συμμετέχουσα από την Αμερική θεώρησε πολύ παράξενο και ξένο προς εκείνη, το γεγονός
ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα τη ρωτούσαν συχνά αν ήταν παντρεμένη και αν μαγείρευε. Παρόλα αυτά, τα
παλαιότερα χρόνια τέτοιες αντιλήψεις επιβάλλονταν σε μεγαλύτερο βαθμό σε αντίθεση με τις πιο σύγχρονες
γενιές, γεγονός που δείχνει ότι το φαινόμενο έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης, ενώ γίνονται πολλές προσπάθειες
να αντιμετωπισθεί. Πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για ένα «ζήτημα γενεών».
Ένας δάσκαλος ανέφερε μία περίπτωση μαθήτριάς του που αυτοπροσδιορίζεται ή προσδιορίζει τον εαυτό της ως
αγόρι, επειδή έχει κοινά χόμπι με τα αγόρια χόμπι που αρέσουν και στα αγόρια και κάνει παρέα με πολλά από αυτά
λόγω των κοινών ενδιαφερόντων, ενώ αποφεύγει τις κοπέλες που ασχολούνται με πιο κοριτσίστικες
δραστηριότητες («τα όρια είναι τόσο σαφή [μεταξύ αντρικών και γυναικείων δραστηριοτήτων] που καθορίζουν με
ακρίβεια τη ταυτότητά σου»). Παρότι πολλοί έμοιαζαν να πιστεύουν ότι οι μαθητές δε νιώθουν θύματα
στερεοτύπων στο σχολείο, καθώς αυτό αποτελεί έναν ασφαλή χώρο, ανέφεραν ότι όταν φεύγουν από το σχολικό
περιβάλλον αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με τέτοιου είδους προκαταλήψεις.
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Όπως επιβεβαιώνουν οι καθηγητές, τα στερεότυπα που προωθούνται από τη μουσική βιομηχανία επηρεάζουν τη
συμπεριφορά των εφήβων, καθώς αυτά τα μέσα υπερβάλλουν στην αναπαράσταση των φύλων και
αντικειμενοποιούν τις γυναίκες, υπερσεξουαλικοποιώντας το σώμα τους. Οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν ότι το
φαινόμενο αυτό είναι συστημικό, και αναφέρθηκαν σε ιδέες που έχουν επικρατήσει, όπως ότι «ο άντρας είναι
αυτός που κυνηγάει τη γυναίκα, σπάνια βλέπεις να συμβαίνει το αντίστροφο». Στη συνέχεια, όμως, διευκρίνισαν ότι
αυτό οδηγεί στην απεικόνιση των γυναικών ως αντικείμενα. Η χρήση των στερεοτύπων αυτών και η προώθησή
τους από τα μέσα λειτουργούν ως μεγάλο μειονέκτημα για τις γυναίκες, και όχι τόσο για τους άνδρες.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι, επηρεασμένοι από αυτές τις αναπαραστάσεις, οι έφηβοι μπορεί να
επιδείξουν συμπεριφορές που διαταράσσουν την κοινωνική ισορροπία, ενώ είναι πολύ πιθανό τα κορίτσια να
υιοθετήσουν στερεότυπες αντιλήψεις για τον εαυτό τους χωρίς να το καταλάβουν. Όπως τόνισαν οι
συμμετέχοντες, πρόκειται για ένα ολιστικό φαινόμενο.
Η μουσική παιδεία διαδραματίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο στον βαθμό επιρροής. Εκτός αυτού, η υπερβολική
έκθεση σε τέτοιες εικόνες και πρότυπα μπορεί τελικά να οδηγήσει στην απευαισθητοποίηση και τη διαστρέβλωση
της προσωπικότητας των νέων. Ένας άλλος συμμετέχων περιέγραψε ότι είναι πλέον προαπαιτούμενο για τις
μεγάλες εταιρείες να έχουν μία γυναίκα ως πρέσβειρα την οποία θα παρουσιάζουν με έναν σεξουαλικοποιημένο
τρόπο για να προσελκύσουν το ανδρικό κοινό. Παραδοσιακά στερεοτυπικά γυναικεία χαρακτηριστικά
παρατηρούνται, επίσης, στις ταινίες. Για παράδειγμα, παρόλο που όλοι οι υπερήρωες έχουν αθλητικά σώματα, η
Wonder Woman παρουσιάζεται υπερβολικά λεπτή, ενώ έχει τις ίδιες δυνάμεις με τους άνδρες υπερήρωες που
έχουν “ ανεπτυγμένους μύες”, διότι ένα μυώδες σώμα δεν θεωρείται θηλυκό.
Όπως παρατήρησε μία άλλη εκπαιδευτικός τα κορίτσια έχουν υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση και είναι πιο
οργανωτικές από τα αγόρια, επειδή είναι πιο συγκεντρωμένα. Επικρατεί ακόμη, μια γενική σύγχυση σχετικά με τον
ρόλο του άνδρα, καθώς «πλέον δεν πρέπει να είναι επιθετικός και να κυνηγάει τη γυναίκα». Εντούτοις, παρόλο που
το στερεότυπο του Άλφα αρσενικού έχει αρχίσει να εξαλείφεται, εξακολουθεί να υπάρχει η προσδοκία από τους
άντρες να είναι δυνατοί, ενώ δεν θα έπρεπε. Από την άλλη πλευρά, αναμένεται από τα κορίτσια να είναι δυναμικές
και ανεξάρτητες σε κάθε πτυχή της ζωής τους, ενώ ταυτόχρονα οφείλουν να είναι γλυκές και ευαίσθητες. Μια
γενικευμένη σύγχυση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των ρόλων των φύλων φαίνεται να κυριαρχεί, όχι μόνο
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.
Οι διαπροσωπικές σχέσεις παρουσιάστηκαν ως μία ακόμη πτυχή της καθημερινής ζωής που μπορεί να επηρεαστεί
από την αναπαράσταση των οπτικοακουστικών μέσων. Ένας συνεντευξιαζόμενος περιέγραψε πώς αυτό μπορεί να
επηρεάσει την ανοχή βίαιων συμπεριφορών σε μία σχέση και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πιθανότητα μία γυναίκα
να συγχωρήσει κάποιον, ή ακόμη και να τον δικαιολογήσει, διότι αυτή η στάση προωθείται, δηλαδή «οτιδήποτε με
το οποίο γελάς, το έχεις ήδη αποδεχτεί ως αντίληψη, με τον ίδιο τρόπο, μου φαίνεται, όπως όταν αρχίζεις να
σιγοτραγουδάς τους στίχους ενός τραγουδιού στο αυτοκίνητο και τους κάνεις δικούς σου, κατά κάποιον τρόπο».
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Αναφορικά με την αντίληψή τους για τα έμφυλα στερεότυπα, όπως αυτά ερμηνεύονται από τους μαθητές, ένας
δάσκαλος έδωσε ένα παράδειγμα από το μάθημα θεατρολογίας. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι, ο αριθμός των
κοριτσιών και των αγοριών δεν είναι ισάριθμος σε κάθε τάξη, συνεπώς υπάρχουν φορές που τα αγόρια πρέπει να
υποδυθούν έναν γυναικείο ρόλο, αλλά πού και πού, φέρνουν αντιρρήσεις και προτείνουν να αλλάξουν τον ρόλο
από «Κα. Μουρ» σε «Κος Μουρ». Παρατηρείται μια διακριτή διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που υποδύονται έναν
ρόλο υιοθετώντας κοινώς αποδεκτές απόψεις και χαρακτηριστικά των γυναικών και στον τρόπο που ερμηνεύουν
τον εκάστοτε ρόλο, όταν παραμένουν ανεπηρέαστοι, σαν να πιστεύουν ότι είναι στην πραγματικότητα ο
χαρακτήρας που υποδύονται. Συμπληρωματικά, τα αγόρια συνήθως δεν προτιμούν να τραγουδούν, καθώς το
τραγούδι αποτελεί γυναικεία δραστηριότητα∙ το ίδιο ισχύει και για τον χορό. Μία διευθύντρια ανέφερε ότι πολλές
μαθήτριες την έχουν προσεγγίσει για να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τον κώδικα ενδυμασίας, ο οποίος
διαμορφώνεται κυρίως από την αρνητικότητα που εκφράζεται εναντίον των κοριτσιών και ένας καθηγητής
πρόσθεσε ότι το γεγονός αυτό είναι που τις αντικειμενοποιεί, ότι δηλαδή αποτελούν τον λόγο που δημιουργήθηκε
ο κώδικας ενδυμασίας. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται πώς τα επηρεάζει η φύση.
Οι δάσκαλοι τόνισαν ότι η βία δεν εκδηλώνεται πάντα από τα αγόρια προς τα κορίτσια, αλλά και αντίστροφα,
καθώς είναι συχνό μια κοπέλα να επιτίθεται λεκτικά σε ένα αγόρι. Το στερεότυπο που θέλει τα κορίτσια να είναι πιο
ευαίσθητα έχει κυριαρχήσει, και έτσι τα αγόρια τείνουν να εκφράζονται με μεγαλύτερη προσοχή.
Καθηγητής: «Κάθε φορά που τα κορίτσια βρίσκουν ελεύθερο έδαφος, κοιτάζουν να το εκμεταλλευτούν προς
όφελός τους πολύ πιο συχνά σε σχέση με τους άντρες […] έχω δει πολλές φορές μία γυναίκα να λέει ‘τι; θα με
χτυπήσεις’ και να κινείται επιθετικά προς το μέρος του άνδρα, γνωρίζοντας ότι είναι απίθανό ότι θα τη χτυπήσει.
Συνεπώς, θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία. Δεν κρατούν ισορροπίες.»
Έπειτα, διευκρίνισε ότι η παραπάνω κατάσταση αναφέρεται κυρίως σε καθημερινές αλληλεπιδράσεις και όχι
ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον, αφού τα παιδιά μικρότερης ηλικίας δεν επιδεικνύουν συνήθως τόσο ακραίες
συμπεριφορές. Μολαταύτα, τα περιστατικά εκφοβισμού μέσω της χρήσης λεκτικής βίας από κορίτσια σε αγόρια
αγγίζουν υψηλότερα ποσοστά, από ότι από αγόρια προς κορίτσια.
Όπως αναφέρθηκε, υπάρχει ένα μάθημα κατά το οποίο γίνεται συζήτηση γύρω από το θέμα των διακρίσεων,
καθώς και τρόποι αναγνώρισης και καταπολέμησής τους. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αυτού, έγινε αντιληπτό
ότι «όταν αναπαριστούσαν σκηνές της καθημερινότητας κατά τις οποίες οι μαθητές ένιωθαν ότι είναι θύματα
κάποιου είδους εκφοβισμού, τα κορίτσια δυσκολεύονταν πολύ να βρουν έναν λόγο που ένα κορίτσι θα ασκούσε
εκφοβισμό σε ένα αγόρι. Δεν είχαν πρόβλημα με τον εκφοβισμό που ασκούνταν από ένα κορίτσι σε ένα άλλο
κορίτσι, αλλά τη στιγμή που ένα αγόρι θα ασκούσε εκφοβισμό σε ένα άλλο αγόρι, μπορούσαν να το εκφράσουν
μόνο υπό τη μορφή της σωματικής βίας». Ήταν εμφανές ότι τα κορίτσια δεν ήταν σίγουρα για τη χρήση βίας.
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Σχετικά με τις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί έχουν συμβάλει στην ανατροπή των υπαρχόντων στερεοτύπων,
αναφέρθηκαν, αρχικά, στους εαυτούς τους ως πρότυπα που καταπολεμούν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις, καθώς
ορισμένοι μαθητές επιδιώκουν να τους μιμηθούν. Οι πιο συχνοί τρόποι καταπολέμησης του φαινομένου είναι η
συζήτηση για τέτοια θέματα και η παρουσίαση καθημερινών παραδειγμάτων, οι δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης και τα προγράμματα που απευθύνονται σε θύματα, δράστες και μάρτυρες τέτοιων
περιστατικών που λειτουργούν ως εκπαιδευτικές και προληπτικές μέθοδοι. Ένας δάσκαλος ανέφερε τη χρήση της
Σχολικής Διαμεσολάβησης ως μοντέλο επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. Οι
εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή κατευθύνοντας την κουβέντα και ενθαρρύνοντας τους
μαθητές να επανορθώσουν.
Σε ένα από τα σχολεία, διατηρούν το θεσμό της θεματικής εβδομάδας, που λαμβάνει χώρα στην αρχή κάθε
σχολικής χρονιάς και κατά τον οποίο αναλύουν θέματα, όπως ο ρατσισμός, συμπεριλαμβανομένης και μίας
σύντομης περιγραφής του σεξισμού. Πρότειναν τη συμμετοχή περισσότερων ειδικών στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν τέτοια ζητήματα τέτοια θέματα με έναν πιο
επικοινωνιακό τρόπο. Όπως επισημάνθηκε, «δεν μπορείς να ασχοληθείς με το θέμα με δική σου πρωτοβουλία,
πρέπει να μιλήσεις για ένα ζήτημα μόνο όταν υπάρξει σχετική αναφορά κατά τη διάρκεια του μαθήματος». Οι
περισσότεροι συμμετέχοντες δεν φάνηκαν να χρησιμοποιούν τη μουσική και τα οπτικοακουστικά μέσα κατά τη
διάρκεια του μαθήματος, με εξαίρεση μία καθηγήτρια λογοτεχνίας, που ενίοτε κάνει χρήση τέτοιων μέσων για να
προωθήσει σχετικό υλικό με τα ποιήματα που διδάσκει (μελοποιημένα ποιήματα). Συνέστησαν τη δημιουργία μίας
ομάδας μαθητών για τη δημιουργία βίντεο με σχετική θεματολογία, ώστε να δώσουν μία πιο νεανική προσέγγιση.
Τέλος, δήλωσαν ότι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την προώθηση θεμελιωδών αξιών, όπως ο σεβασμός, η
αγάπη και η αποδοχή.
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την οικογένεια ως έναν κύριο παράγοντα υιοθέτησης τέτοιων αντιλήψεων, καθώς τα
παιδιά τείνουν να μιμούνται τη συμπεριφορά των γονέων. Για παράδειγμα, η έμφυλη βία μπορεί να είναι
αποτέλεσμα μιας μη-υγιούς σχέσης στο σπίτι.
Εν κατακλείδι, όλοι συμφώνησαν ότι η μουσική και το οπτικοακουστικό υλικό μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί
για την πρόληψη της στερεοτυπικής κατηγοριοποίησης των χαρακτηριστικών και να συμβάλει στην αντιστροφή
της παραδοσιακής απόδοσης των ρόλων, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Η πιθανότητα
χρήσης τέτοιων μέσων για την εκπαίδευση των μαθητών φάνηκε εφικτή στους επαγγελματίες εκπαίδευσης, αλλά
υπογραμμίστηκε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα απαιτούσε αρκετή έρευνα για την εύρεση ενός κατάλληλου
τραγουδιού. Οι συμμετέχοντες τόνισαν, ακόμη, ότι η μουσική αποτελεί απλά το μέσο προσέγγισης και ότι οι
πληροφορίες που παρέχονται στους μαθητές πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες τους.

PLAY IT FOR CHANGE - Raising awareness and empowerment of girls and boys for the prevention of gender
based violence through audio-visual media and music. Grant Agreement no: REC-VAW-AG-2016-02-776965
Funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme(2014-2020)

3

Ανάλυση των
ερωτηματολογίων
Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε 40 μαθητές από 11 έως 16 ετών. Δεκαπέντε από αυτούς ήταν αγόρια και 25
ήταν κορίτσια. Σχεδόν όλοι όσοι συμμετείχαν ζουν στην Αθήνα και στον Πειραιά, εκτός από κάποιους που ζουν
στα προάστια.
Η pop μουσική φάνηκε να είναι το πιο δημοφιλές είδος (70%), όπως επίσης η hip hop (57,5%) και η rock (55%). Η
R&B, η electro, η ethno, η country, η κλασσική, η indie και η k-pop είναι λιγότερο δημοφιλείς στα παιδιά που
έλαβαν μέρος στην έρευνα.
Τα παιδιά ανέφεραν ότι, όταν ακούν ένα τραγούδι, αποφασίζουν αν τους αρέσει με βάση τον ρυθμό (90%) και τους
στίχους (75%). Κάποιοι ανέφεραν άλλα κριτήρια, όπως τον/την καλλιτέχνη/-χνιδα και τη γενική τους/της παρουσία,
τα βίντεο κλιπ, το νόημα του τραγουδιού, τη μελωδία και την ενέργεια του/της τραγουδιστή/-δίστριας, καθώς
επίσης και τα συναισθήματα που τους προκαλεί το εκάστοτε τραγούδι.
Σύμφωνα με την πλειονότητα των μαθητών (62,5%), οι γυναίκες και οι άντρες δεν παρουσιάζονται ως ίσοι στα
τραγούδια και τα βίντεο κλιπ, ούτε οι αναπαραστάσεις τους συνάδουν με την πραγματικότητα, αν και κάποιοι
(37,5%) εξέφρασαν αντίθετη άποψη. Το ίδιο ισχύει και για το αν η αποτύπωση της έννοιας της αγάπη αναπαριστά
την καθημερινή ζωή. Οι περισσότεροι μαθητές (90%) συμφωνούν ότι οι γυναίκες παρουσιάζονται περισσότερο
σέξι στα βίντεο κλιπ για να ικανοποιήσουν το ανδρικό κοινό, ενώ το 60% αναγνωρίζει ότι οι άντρες απεικονίζονται
ως δυνατοί και προστάτες των γυναικών.
Πιο αναλυτικά, οι άντρες παρουσιάζονται συνήθως όμορφοι (67,5%), κατακτητές των γυναικών (65%), πλούσιοι με πολλά χρήματα και αυτοκίνητα - (65%), γοητευτικοί (65%), γενναίοι (52,5%) και σέξι (50%). Σε μικρότερα
ποσοστά αποτυπώνονται ως αδέξιοι, ευαίσθητοι, απογοητευμένοι, θυμωμένοι, επαναστατικοί και περιμένοντας
την αγάπη (27,5%). Ακόμη πιο σπάνια, εμφανίζονται ως ιδανικοί, απογοητευτικοί, πληγωμένοι και ερωτευμένοι.
Όσον αφορά τις αναπαραστάσεις του γυναικείου φύλου στα οπτικοακουστικά μέσα, σχεδόν όλοι οι μαθητές (90%)
πιστεύουν ότι οι γυναίκες παρουσιάζονται να είναι όμορφες. Ακόμη, εμφανίζονται ως σέξι (82.5%), γοητευτικές
(70%), κατακτήτριες των αντρών (52,5%), περιμένοντας την αγάπη (50%) και ευαίσθητες (40%). Σε χαμηλότερα
ποσοστά θεωρούνται γενναίες και επαναστατικές (25%), θυμωμένες (22,5%), πλούσιες - με πολλά χρήματα και
αυτοκίνητα - (29%), απογοητευμένες (12,5%) και αδέξιες (7,5%). Ορισμένοι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ότι
συμπλήρωσαν ότι κάποιες φορές απεικονίζονται ελκυστικές, εξαρτώμενες από τους άντρες ή σαν τις «τέλειες
γυναίκες, Barbie».
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Πάνω από τους μισούς μαθητές (57,5%) δεν έχουν αποκλειστεί ποτέ από κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το
Instagram, το Τwitter, κλπ., ενώ το 20% το έχει βιώσει σπάνια. Το υπόλοιπο 22,5% διαφώνησε λέγοντας ότι τέτοια
περιστατικά εκδηλώνονται πολύ πιο συχνά. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (55%) δήλωσαν ότι
ποτέ δεν έχουν βιώσει περιστατικό διάδοσης φημών εναντίον τους στα κοινωνικά δίκτυα. Αντίθετα, το 17,5%
υποστήριξε ότι έχει αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά σε μικρή έκταση και το υπόλοιπο 25% ότι του έχει συμβεί
μερικές φορές. Αναφορικά με τη διάδοση φημών στο σχολείο, τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Για την
ακρίβεια, το 62,5% ανέφερε ότι αυτό συμβαίνει σε μία πιο μόνιμη βάση, ενώ το 15% συμφώνησε ότι συμβαίνει,
αλλά όχι τόσο συχνά. Ένας συμμετέχων δεν θέλησε να απαντήσει στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Η συντριπτική
πλειονότητα (92,5%) δήλωσε ότι ποτέ δεν έτυχε να δημοσιευθεί κάποια αποκαλυπτική τους φωτογραφία τους στα
κοινωνικά δίκτυα χωρίς την άδειά τους. Ωστόσο, αυτό έχει συμβεί κάποιες φορές στο 5% των συμμετεχόντων και
λιγότερο συχνά σε ποσοστό 2,5%.
Από ολόκληρο το δείγμα, το 10% δήλωσε ότι κάποιος συνομήλικός τους ασκεί συχνά σωματική βία εναντίον τους.
Το 12,5% ανέφερε ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει κάποιες φορές, ενώ ο ίδιος αριθμός μαθητών υποστήριξε ότι
συμβαίνει σπάνια. Για άλλη μία φορά ένας από τους μαθητές δεν απάντησε στη σχετική ερώτηση. Ένα μικρό
ποσοστό (5%) δήλωσε ότι κάποιος συνομήλικός τους τούς έχει αγγίξει με σεξουαλικό τρόπο, ενώ δεν το
επιθυμούσαν. Επιπλέον, το 12,5% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι είχε παρόμοιες εμπειρίες στο παρελθόν, ενώ το
22,5% ότι σπανίως έχει βιώσει μία ανάλογη κατάσταση.
Αναφορικά με τους μαθητές που γίνονται μάρτυρες διαφόρων μορφών βίας ή κακοποίησης, τα ποσοστά αλλάζουν
ελαφρώς. Παρότι το 40% δήλωσε ότι κανείς από τους συνομηλίκους του δεν έχει αποκλειστεί από τα κοινωνικά
δίκτυα, σε αντίθεση με το 57,5% που ανέφερε τέτοια περιστατικά, ενώ το 22,5% από αυτούς δήλωσε ότι κάτι τέτοιο
συμβαίνει σπάνια. Ένας μόνο δεν απάντησε στη σχετική ερώτηση. Οι περισσότεροι μαθητές (60%) έχουν
παρατηρήσει κάποιον να διαδίδει φήμες για έναν άλλο συμμαθητή τους στα κοινωνικά δίκτυα, το 12,5% ανέφερε
ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει αλλά όχι συχνά, ενώ δύο συμμετέχοντες δεν απάντησαν καθόλου. Το φαινόμενο
εμφανίζει μεγαλύτερη συχνότητα στο σχολικό περιβάλλον, καθώς το 82,5% των μαθητών δήλωσαν ότι έχουν
ακούσει να διαδίδονται φήμες για κάποιους συμμαθητές τους τακτικά και το 7,5% ότι αυτό συμβαίνει, αλλά πιο
σπάνια. Οι περισσότεροι μαθητές (65%) διευκρίνισαν ότι δεν έχουν δει ποτέ κάποια αποκαλυπτική φωτογραφία
των συνομηλίκων τους να έχει ανέβει στο διαδίκτυο χωρίς την έγκρισή τους. Ωστόσο, το 10% των συμμετεχόντων
δήλωσε ότι έχουν γίνει αρκετές φορές μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, ενώ το 22,5% σε μικρότερο βαθμό. Ένας
συμμετέχων δεν επιθυμούσε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση.
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Στο θέμα της σωματικής κακοποίησης, το 45% των συμμετεχόντων έχουν γίνει αρκετές φορές μάρτυρες
περιστατικού κατά το οποίο κάποιος συνομήλικός τους ασκεί σωματική βία σε άλλους συμμαθητές τους, ενώ το
27,5% λιγότερο συχνά. Δύο από τους συμμετέχοντες επέλεξαν να μην απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Από το
συνολικό δείγμα, το 35% δεν έχει ακούσει ποτέ να έχουν αγγίξει με σεξουαλικό τρόπο κάποιον συμμαθητή του
χωρίς να το θέλει και το 30% ανέφερε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σπάνια. Ωστόσο, το 32,5%, δήλωσε ότι παρόμοιες
πράξεις εκδηλώνονται περισσότερο συχνά. Ένας μαθητής δεν απάντησε καθόλου στη συγκεκριμένη ερώτηση.
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Κύρια αποτελέσματα
Συνοψίζοντας, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η μουσική αποτελεί μια σημαντική πτυχή της ζωής των
νέων ανθρώπων και μπορεί να τους επηρεάσει σημαντικά. Επιπρόσθετα, όλοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη
κοινωνικών στερεοτύπων.
Τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις για ζητήματα φύλου και έμφυλης βίας εξακολουθούν να έχουν
κυρίαρχη θέση στη μουσική βιομηχανία. Η προώθηση και η διαιώνιση αυτής της κοινωνικής παθολογίας
επηρεάζει βαθιά τους νέους στην καθημερινή τους ζωή. Για την ακρίβεια, οι νέοι τείνουν να ενστερνίζονται τις
προωθούμενες κοινωνικές συμπεριφορές, όπως επισημαίνεται τόσο από τους μαθητές όσο και από τους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Russo & Pirlott, 2006). Πιο
συγκεκριμένα, οι νέοι άνθρωποι τείνουν να μιμούνται αυτές τις συμπεριφορές μέσα στις σχέσεις και στην
καθημερινότητά τους, μερικές φορές νιώθοντας ανεπαρκείς, ανεχόμενοι βίαιες πράξεις και δικαιολογώντας τες. Οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές έδωσαν παραδείγματα εξηγώντας ότι η μουσική και τα βίντεο κλιπ προωθούν την
ιδέα ότι κάποιος θα βελτιώσει τον εαυτό του για να είναι με κάποιον που είναι καλύτερος από τον ίδιο. Η
κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών φύλου αποτελεί μία ακόμα πτυχή της επιρροής αυτών των προτύπων
στους νέους ανθρώπους.
Οι έφηβοι μίλησαν για την απειλή στερεοτύπου, μία κατάσταση κατά την οποία τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες
που δέχονται αρνητικά στερεότυπα διακινδυνεύουν να επιβεβαιώσουν αυτές τις απόψεις και μπορεί να κριθούν με
βάση αυτές και όχι με βάση τη δική τους προσωπικότητα (Inzlicht and Schmader, 2011). Αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, καθώς και σε διαστρέβλωση της προσωπικότητας, στιγματισμό και παρέμβαση
στο αίσθημα του «ανήκειν». Αν και οι μαθητές φάνηκαν εξοικειωμένοι με τον όρο «στερεότυπο», δεν μπορούσαν
να το ορίσουν με μεγάλη ακρίβεια.
Ο στερεοτυπικός ρόλος του άνδρα, όπως παρουσιάζεται από τη μουσική βιομηχανία, περιλαμβάνει
χαρακτηριστικά όπως είναι η ομορφιά, η γοητεία, ο πλούτος, η γενναιότητα και η σεξουαλικότητα. Οι άνδρες
συχνά παρουσιάζονται να προστατεύουν τις γυναίκες και να τις κατακτούν. Οι γυναίκες παρουσιάζονται, επίσης,
όμορφες, σέξι και γοητευτικές, αλλά σε μεγαλύτερα ποσοστά από τους άντρες. Επιπλέον, αναπαρίστανται ως
κατακτητές των αντρών, ανυπομονώντας να βρουν την αγάπη και ευαίσθητες. Παρουσιάζονται, ακόμη, γενναίες
και πλούσιες σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με τους άνδρες.
Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα ήταν η αντίληψη των εφήβων (15-16 ετών) ότι τα μικρότερα παιδιά (12 ετών) δεν
έχουν την ικανότητα να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα στερεότυπα που εμπεριέχονταν
στα τραγούδια που προβλήθηκαν στις ομάδες έρευνας, αλλά και σε άλλα τραγούδια με παρεμφερές περιεχόμενο.
Όπως αναφέρθηκε, δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα ταύτισης με τέτοια τραγούδια. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι μαθητές
φάνηκαν να έχουν μία διαστρεβλωμένη εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τα στερεότυπα φύλου,
καθώς επικεντρώθηκαν στους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, όπως φαίνεται και από την αντίληψη τους ότι οι
άντρες δουλεύουν και οι γυναίκες μένουν στο σπίτι, τονίζοντας, βέβαια, ότι αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό σε
κάποια μέρη, αλλά όχι παντού.
PLAY IT FOR CHANGE - Raising awareness and empowerment of girls and boys for the prevention of gender
based violence through audio-visual media and music. Grant Agreement no: REC-VAW-AG-2016-02-776965
Funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme(2014-2020)

21

Οι πιο μικροί σε ηλικία μαθητές αναφέρθηκαν σε στερεότυπα, όπως τις απόψεις ότι οι γυναίκες είναι οικονομικά
εξαρτώμενες, κακές οδηγοί, χάνουν χρόνο ψωνίζοντας, τους αρέσει το ροζ, ασχολούνται με δραστηριότητες όπως
ο χορός και το μπαλέτο, παρά με άλλα «αντρικά» αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο και το ράγκμπι. Σχολίασαν,
επίσης, την ιδέα ότι οι γυναίκες είναι «συνηθισμένες/κλασσικές», εννοώντας ότι είναι όλες ίδιες, και ότι οι άνδρες θα
έπρεπε να ψάχνουν για την εξαίρεση. Επιπλέον, μίλησαν για τις διακρίσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, το τρίτο
κύμα φεμινισμού και τα στερεότυπα με βάση την καταγωγή, διαψεύδοντας τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας
σχετικά με το εύρος των γνώσεων τους. Παράλληλα, τόνισαν ότι οι άνθρωποι δείχνουν περισσότερη δεκτικότητα
στις αντιλήψεις που εκφράζονται από ένα αγόρι, παρά από ένα κορίτσι, προσπαθώντας να το ελέγξουν και να το
κατηγορήσουν ότι «μιλάει πολύ», παρουσιάζοντας έτσι μία πτυχή του σεξισμού.
Οι μικρότεροι σε ηλικία μαθητές όχι μόνο ένιωσαν το τραγούδι τα αντιπροσώπευε το τραγούδι, αλλά δήλωσαν,
επίσης, ότι έχουν πέσει θύματα διακρίσεων, καθώς τους έχει ζητηθεί αρκετές φορές να αλλάξουν την
προσωπικότητά τους, ώστε να έχει τα κοινωνικώς αποδεκτά γυναικεία χαρακτηριστικά. Όπως φάνηκε, αρκετά
συχνά τα κορίτσια που συμμετείχαν στην έρευνα και ασχολούνται με το ράγκμπι και το ποδόσφαιρο
παροτρύνονται να ασχοληθούν με μία πιο «γυναικεία» δραστηριότητα, όπως ο χορός, ή να τις κρίνουν και να τις
κοροϊδεύουν σχετικά με τις «ανδρικές» τους συνήθειες. Αυτού του είδους η ψυχολογική βία συμβαδίζει με τις
στατιστικές της μελέτης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) σχετικά με τη
θυματοποίηση των γυναικών πριν την ηλικία των 15. Οι έμφυλες διακρίσεις κατά των ανδρών αποτέλεσαν, επίσης,
θέμα συζήτησης, καθώς ένας μικρής ηλικίας μαθητής κατήγγειλε ένα αντίστοιχο περιστατικό που βίωσε, όταν
συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και τον
κατέκριναν, επειδή θεώρησαν ότι η μαγειρική αποτελεί γυναικεία δραστηριότητα. Αξιοσημείωτο είναι και το
γεγονός ότι κάποιοι μαθητές που είχαν πέσει θύματα διακρίσεων ή έμφυλων στερεοτύπων, δεν εκλάμβαναν τους
εαυτούς τους ως θύματα.
Τα αθλήματα και άλλες δραστηριότητες φαίνεται να είναι οι κυριότερες αιτίες που οι νέοι μαθητές αισθάνονται
θύματα στερεοτύπων. Η κατηγοριοποίηση μεταξύ γυναικείων και ανδρικών αθλημάτων φαίνεται να επηρεάζει όχι
μόνο τις αντιλήψεις των άλλων ανθρώπων για την προσωπικότητα και την ταυτότητά τους, αλλά και την
προσωπική άποψη που έχουν για τον εαυτό τους. Εντούτοις, τα παιδιά που συμμετείχαν στις ομάδες εστιασμένης
συζήτησης δεν ανέφεραν την ύπαρξη διακρίσεων στο σχολείο, αλλά κυρίως εκτός από αυτό, γεγονός που μπορεί
να είναι η αιτία που ήταν εξοικειωμένα με τη σημασία του όρου και είχαν την ικανότητα να διακρίνουν
στερεοτυπικές συμπεριφορές και έμφυλες διακρίσεις. Οι εκπαιδευτικοί επιβεβαιώνουν την απουσία στερεοτύπων
στο σχολικό περιβάλλον, αν και στο παρελθόν είχαν εκδηλωθεί τέτοια περιστατικά, όπως μαθητές να υποδύονται
γυναικείους ρόλους, ενσωματώνοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις και εικόνες που κυριαρχούν στην κοινωνία.
Ωστόσο, οι μαθητές που απάντησαν στα ερωτηματολόγια αναφέρθηκαν σε μία πληθώρα συμπεριφορών , οι
οποίες βασίζονται στις διακρίσεις που εκδηλώνονται στο σχολείο, όπως σωματική κακοποίηση και σεξουαλική
παρενόχληση.
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Οι συμμετέχοντες μεγαλύτερης ηλικίας ανέφεραν ότι είναι συχνό για τους άντρες να επιβάλλουν στις γυναίκες πώς
να φέρονται ή να ντύνονται, ενώ οι γυναίκες δεν συνηθίζουν να το κάνουν αυτό. Οι έφηβοι επιβεβαίωσαν, επίσης,
το εδραιωμένο διπλό πρότυπο σεξουαλικότητας (Zhang, Miller and Harrison, 2008), καθώς δήλωσαν ότι θεωρείται
αναμενόμενο ότι οι άντρες απατούν τις συζύγους τους και συγχωρούνται, ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση, οι
γυναίκες δέχονται άσχημους χαρακτηρισμούς για αυτή την κοινωνικώς μη αποδεκτή συμπεριφορά. Αυτή είναι μια
ακόμη πτυχή της ανισότητας των φύλων που κυριαρχεί στην κοινωνία και αναπαράγεται από τη λανθασμένη
προβολή των φύλων στη μουσική βιομηχανία.
Όσον αφορά τη συντροφική βία, οι νεότεροι μαθητές δεν τη θεώρησαν καθόλου ρομαντική, αλλά αναγνώρισαν ότι
ορισμένοι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν μία τέτοια αντίληψη, διευκρινίζοντας ότι αποτελεί ένα προσωπικό ζήτημα.
Από την άλλη πλευρά, κάποιοι από τους μεγαλύτερους συμμετέχοντες δέχτηκαν ότι η συντροφική βία, όπως
παρουσιάστηκε στο δεύτερο τραγούδι (I Love the Way You Lie), μπορεί να αποτελεί μία μορφή πάθους που πολλοί
συνομήλικοί τους αναζητούν, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι παρουσιάζεται σαν κάτι σέξι και συγχρόνως ρομαντικό.
Συμφώνησαν ότι αποτελεί ένα υπαρκτό φαινόμενο, τουλάχιστον ως έναν βαθμό, ειδικά στην Ελλάδα, σε αντίθεση
με τα στατιστικά στοιχεία του FRA (2014), σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά
κακοποιητικών σχέσεων. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές λυκείου θεώρησαν ότι τα δύο
τραγούδια περιέγραφαν το ίδιο φαινόμενο, παρότι το θέμα παρουσιαζόταν πιο ξεκάθαρα στο δεύτερο.
Οποιαδήποτε μορφή βίας μπορεί να προκαλέσει τα ίδια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στα θύματα.
Όπως τόνισαν οι εκπαιδευτικοί, κυριαρχεί μια γενική σύγχυση στις επιβολές των ρόλων του κάθε φύλου. Οι νέοι
άνθρωποι φαίνεται να έχουν παραπλανηθεί σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να φέρονται και ποια χαρακτηριστικά
πρέπει να υιοθετήσουν. Αν και το στερεότυπο του «άνδρα-κυνηγού» εξασθενεί σταδιακά, ακόμη αναμένεται από
τους άντρες να «κυνηγούν» τις γυναίκες, αλλά με έναν πιο «κομψό» τρόπο, βέβαια όχι τόσο κομψό προκειμένου να
διατηρούν τα ανδρικά χαρακτηριστικά τους.
Επιπλέον, ανέφεραν ότι παρόλο που υπάρχουν βίντεο κλιπ και ταινίες που προωθούν τον φεμινισμό έως έναν
βαθμό, εξακολουθούν να διαιωνίζουν στερεότυπα φύλου, μερικές φορές προκαλώντας σύγχυση στους νέους
ανθρώπους και δημιουργώντας την ιδέα της τελειότητας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η Wonder Woman, η
οποία έχει τις ίδιες δυνάμεις με το Superman, αλλά έχει ένα αρκετά πιο «γυναικείο» σώμα. Γενικότερα, οι σύγχρονες
αναπαραστάσεις των πρωταγωνιστών ταινιών και βίντεο κλιπ προωθούν μία πλασματική εικόνα της
πραγματικότητας και δημιουργούν υψηλές, και πολλές φορές υψηλά, απρόσιτα πρότυπα, όπως οι ήρωεςπρωταγωνιστές που παρουσιάζονται να αποκτούν χαρακτηριστικά και γνώσεις χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια
και, σίγουρα, χωρίς να δείχνουν την πρόοδο που σημείωσαν και την προεργασία που έκαναν για την επίτευξη των
στόχων τους.
Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές συμφωνούν ότι, μεταξύ άλλων, η οικογένεια συνιστά τον βασικό
παράγοντα αναπαραγωγής των στερεότυπων φύλου. Πολλά περιστατικά καταγγέλθηκαν από τις μαθήτριες
μικρότερης ηλικίας, οι οποίες αναφέρθηκαν σε παραδείγματα διακρίσεων που έχουν βιώσει και μίλησαν για την
παρότρυνση των οικογενειών τους να υιοθετήσουν πιο «γυναικεία» χαρακτηριστικά και να συμμετέχουν σε
περισσότερες «γυναικείες» δραστηριότητες. Όπως δήλωσε ένας εκπαιδευτικός, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει
πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να λυθεί με την παροχή σωστής εκπαίδευσης.
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Οι θεματικές εβδομάδες και οι γενικές συζητήσεις για θέματα όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός και η ανάλυση
κυρίαρχων απόψεων για τα φύλα είναι κάποιες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι καθηγητές για την
καταπολέμηση του φαινομένου και την αντιμετώπιση πιθανών ανάλογων περιστατικών.
Όπως φαίνεται, οι μαθητές μικρότερης ηλικίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διακρίσεις και οι αντιλήψεις
σχετικά με στερεοτυπικά χαρακτηριστικά δεν έχουν φύλο. Ειδικότερα, οι γυναίκες μπορούν να δεχθούν διακρίσεις
τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες. Oι άνδρες συνήθως επιβάλλουν τα «θέλω» τους στις γυναίκες, ώστε να
διατηρήσουν την κυριαρχία τους, ενώ παλαιότερες γενιές γυναικών προσπαθούν να επιβάλλουν «την πρέπουσα
συμπεριφορά» στα νέα κορίτσια. Παρότι οι νέες γενιές προσπαθούν να καταπολεμήσουν το φαινόμενο,
κυριαρχούν ακόμα αντιλήψεις για τα γυναικεία και ανδρικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, εξακολουθούν να
πιστεύουν ότι οι γυναίκες επιδιώκουν τη σύναψη σχέσεων, ενώ οι άντρες εστιάζουν στις σεξουαλικές
συναναστροφές.
Όπως επιβεβαιώνει η παρούσα μελέτη, τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών ρόλων των φύλων χαρακτηρίζουν
ακόμη την πλειονότητα των ανδρών καλλιτεχνών, όπως παρουσιάζονται στη μουσική και τα οπτικοακουστικά
μέσα. Τα στερεότυπα υπάρχουν ακόμα, καθώς τα κορίτσια που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι τους έχει
επιβληθεί πολλές φορές το τι πρέπει να κάνουν, ώστε να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού τους
φύλου. Οι μαθητές επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Hunter, 2011) σχετικά με την
επικρατούσα αναπαράσταση των υποτακτικών, σεξουαλικοποιημένων γυναικών, οι οποίες έχουν ανάγκη την
αντρική προστασία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι παραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων είναι ακόμα κυρίαρχοι και σιωπηρά
παραδεδεγμένοι, ενώ αναπαράγονται μέσω της μουσικής και, τελικώς, μέσω της κοινωνίας. Παρόλα αυτά, οι
μαθητές πιστεύουν ότι χρειάζεται χρόνος για να καταπολεμηθούν και να εξαλειφθούν τα υπάρχοντα στερεότυπα.
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Προτάσεις
Είναι εμφανές ότι περαιτέρω ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε θέματα όπως η έμφυλη βία και τα έμφυλα
στερεότυπα πρέπει να επιτευχθεί μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και της μουσικής βιομηχανίας. Όπως
προτάθηκε από τους εκπαιδευτικούς, η μουσική θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ως
ένας δημιουργικός τρόπος συμπλήρωσης των υπαρχόντων κενών που παρατηρούνται στις πληροφορίες που
παρέχονται στους νέους ανθρώπους σχετικά με τέτοια θέματα. Αν και αυτό μπορεί να είναι ένα δύσκολο
εγχείρημα, και ιδιαίτερα η επιλογή και η χρήση ενός κατάλληλου τραγουδιού, δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο να
πραγματοποιηθεί. Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν, επίσης, τη δημιουργία ενός βίντεο από τους ίδιους τους μαθητές, το
οποίο θα αφορά σχετικά θέματα. Όπως διευκρινίστηκε, η διομότιμη επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά
αποτελέσματα.
Πέραν αυτού, τα παιδιά θα πρέπει, να εισαχθούν στο νόημα αυτών των εννοιών σε νεαρή ηλικία, διότι, ενώ ήταν
σαφές ότι μπορούσαν να αναγνωρίσουν στερεοτυπικές και βίαιες συμπεριφορές, δεν ήταν εξοικειωμένα με τους
όρους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν προκαταλήψεις και μορφές
βίας με βάση το φύλο.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, θα πρέπει να οργανωθούν περισσότερες συζητήσεις, σεμινάρια και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι περισσότεροι ειδικοί χρειάζεται να προσεγγίσουν το
φαινόμενο με έναν πιο επικοινωνιακό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις απαραίτητες
ικανότητες για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις και αντιλήψεις, όχι μόνο προς τα ίδια, αλλά και προς τους
άλλους. Χρειάζεται, επίσης, να εξοικειωθούν με τα πιθανά αίτια που συμβάλλουν στη διαιώνιση αυτών των
αντιλήψεων, καθώς είναι αναγκαίο να κατανοήσουν το φαινόμενο σε βάθος για να είναι σε θέση να το
καταπολεμήσουν στο μέλλον.
Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητο να ενημερωθεί το ευρύ κοινό και οι γονείς, ώστε να μπορούν να
καταπολεμήσουν τέτοιες αντιλήψεις και να αποφύγουν να τις επιβάλουν στα παιδιά τους. Σε κάθε περίπτωση οι
παλαιότερες γενιές θα πρέπει να κατανοήσουν τι είναι τα στερεότυπα και να ενδυναμωθούν με γνώσεις και
εργαλεία που θα συμβάλουν στην εξάλειψή τους.
Συμπληρώνοντας, τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια θα πρέπει να διαδίδονται σε
μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν. Οι προσεγγίσεις
της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της μη τυπικής εκπαίδευσης αποτελούν
καλά παραδείγματα επίλυσης συγκρούσεων και μεθόδων ευαισθητοποίησης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν
σε όλα τα σχολεία. Για την ακρίβεια, θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο τέτοιες πρακτικές να γίνουν
υποχρεωτικές, ως ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών.
Με βάση τα παραπάνω, έχει καταστεί σαφές ότι οι αναπαραστάσεις των δύο φύλων από τη μουσική βιομηχανία
χρειάζεται να συμβαδίζουν περισσότερο με τους ρόλους του άνδρα και της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, και
να προωθούν αξίες, όπως η ισότητα, ώστε να συμβάλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.
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