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Адресирање на обидите за замолчување
на новинарките онлајн
Ни претставува задоволство да ве поканиме на настан за безбедноста на новинарките онлајн
(SOFJO) во понеделник, 11 октомври 2021 година, 15:15 - 16:45 (ЦЕВ) на маргините на
Конференција за медиуми во Југоисточна Европа (SEEMC) 2021.
Новинарките сѐ почесто се цел онлајн, како по лична така и од сексуализирана природа,
повеќе отколку нивните машки колеги, со јасна намера да се наруши нивната репутација и
да бидат замолчени, како впрочем и гласот на жените воопшто. Родово базираната
злоупотреба онлајн ги поткопува сите перспективи за слобода на медиумите кои се
дискутираа на овогодинешната конференција за медиуми во Југоисточна Европа, а
честопати е дел од кампањи за дезинформации и редовно се случува и офлајн. Разбирањето
како да се ублажат онлајн нападите е од корист за сите новинари на сите простори.
На годинешната конференција ќе се одржи специјален придружен настан за претставување
неколку јазични верзии на Водичот за ресурси #SOFJO. Овој Водич обезбедува серија
предлог-дејства за десет клучни групи на фактори во справувањето со родово базираната
злоупотреба на новинари онлајн. Во него се идентификува конкретен напредок и обезбедува
листа на корисни ресурси и примери за добри практики. Водичот сега е достапен на албански,
македонски, српски, англиски и руски јазик.
Придружниот настан ќе вклучи експерти од оваа област и ќе се поврзат со секоја од четирите
теми на SEEMC за да разговараат за конкретни активности потребни во однос на
дезинформации, како и работните услови на новинарите, за да ги зајакнат новинарките и да
ја обезбедат нивната правна безбедност. Сите аспекти ќе се дискутираат од интерсекциска и
младинска перспектива и ќе се елаборираат активности предложени во Водичот за ресурси
#SOFJO. За прашања, ве молиме контактирајте со Julia.Haas@osce.org.
Ве очекуваме на придружниот настан за безбедноста на новинарките онлајн!
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