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#MeToo: Κάτι παραπάνω από σύγχρονες “σουφραζέτες”.

Εισαγωγή

Η σεξουαλική παρενόχληση και η σεξουαλική βία αποτελούν συνδηλώσεις μιας κυρίαρχης
κοινωνικής νόρμας, που τις έθετε στον αθέατο κόσμο της αποσιώπησης για πολύ καιρό. Και
τα δύο φαινόμενα είναι έκφραση της ιστορικά διαπιστωμένης ανισότητας στις σχέσεις ισχύος
μεταξύ ανδρών και γυναικών που οδήγησε στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και
στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.12 (παρ. 113 και 118, πρόγραμμα Δράσης της
Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ, Πεκίνο, 1995). Τέτοιες συμπεριφορές καταγράφονται όχι
μόνο στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες, αλλά και σε χώρες με κατοχυρωμένα ανθρώπινα
δικαιώματα. Οι αρνητικές τους συνέπειες επηρεάζουν όχι μόνο γυναίκες αλλα και
υποκειμενικότητες που αυτοπροσδιορίζονται εντός του φάσματος του κοινωνικού
φύλου3(Διοτίμα, 2021). Το ανεξάρτητο κίνημα #MeToo, μια εναλλακτική εκδήλωση της
φεμινιστικής σκοπιάς, αποφαίνεται ως η γενεσιουργός δύναμη μιας σειράς εξομολογήσεων
και δημόσιων καταγγελιών που προσομοιάζει σε σημαντικότητα το κίνημα των
σουφραζετών4 στις αρχές του 20ου αι.

Παράγοντες που οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας του #MeToo

Η σεξουαλική βία συμβαίνει, και συμβαίνει σε όλους σχεδόν τους τόπους ανθρώπινης
δραστηριότητας. Σε σπίτια, εργασιακούς χώρους, πανεπιστήμια, σε εμπόλεμες καταστάσεις,
σε καιρούς ειρήνης 5(Shilwant, 2019). Η σχετικά πρόσφατη ανάδυση του κινήματος όμως δε
σημαίνει ότι πρόκειται για ένα τωρινό διακύβευμα. Η γενεαλογία του #MeToo μπορεί να
ανευρεθεί στην ιστορία, όσο η γυναίκα βρισκόταν σε άνιση σχέση υποταγής υπό την ανδρική
κυριαρχία. Η έμφυλη διαφοροποίηση προέκυψε από τη κοινωνικοπολιτισμική κατασκευή του
φύλου με βάση το βιολογικό στερέωμα 6(Connell, 2006)7(Χαλκιά, 2016). Η θέση και το
εμπειρικό βίωμα διαφοροποιούνται και συναρτούν κοινωνικούς ρόλους. Η Simone de
Beauvoir στο έργο της «Το Δεύτερο Φύλο» ισχυρίζεται οτι η γυναικεία ταυτότητα
περιορίστηκε στο ρόλο του «Άλλου», του έτερου της ενεργητικής ανδρικής

7 Χαλκιά Α. (2016) Σημειώσεις μαθήματος Φύλο και Σεξουαλικότητες

6 Connell R.W. (2006). Κοινωνικό Φύλο, Αθήνα, Εκδόσεις Επίκεντρο, μτφ: Ε. Κοτσιφού.

5 Shilwant Pravin, N. (2019). Me Too Movement : What's Done And What Can Be Done. International Journal of
Humanities and Social Science Invention (IJHSSI),Vol:8, Issue 08,  pp. 20-38 [20-05-2021]

4 Ο όρος «σουφραζέτα» προέρχεται από τη λέξη «suffragist», που δηλώνει τον υποστηρικτή του «suffrage», δηλαδή του
δικαιώματος ψήφου. Οι σουφραζέτες διεκδικούσαν τη συμμετοχή στα κοινά και ίση μεταχείριση με τους άντρες.

3 Έννοια που αναφέρεται στις κοινωνικές διαφορές, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, σε αντίθεση με τις βιολογικές
διαφορές. Στο κοινωνικό φύλο συμπεριλαμβάνονται όλες οι κοινωνικές συμπεριφορές και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, οι
νόρμες και οι δραστηριότητες, που η εκάστοτε κοινωνία μιας δεδομένης ιστορικής περιόδου αποδίδει ως «τυπικά» στη
γυναίκα και τον άνδρα.Σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη, θεωρείται ότι αυτές οι συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά
εκπορεύονται «φυσικά» από το βιολογικό φύλο (sex). Αυτό όμως δεν ισχύει. Αντίθετα συγκροτούνται και επιβάλλονται από
την κοινωνία. Οι άντρες και οι γυναίκες γίνονται, δεν γεννιούνται. Οι κανόνες του κοινωνικού φύλου, αν και βαθιά
ριζωμένοι σε κάθε κουλτούρα, επιδέχονται διαρκούς τροποποίησης αλλά και κριτικής αμφισβήτησης, ενώ παρουσιάζουν
μεγάλο εύρος τόσο μέσα στην ίδια όσο και σε διαφορετικές κουλτούρες.

2 Συνήγορος Του Πολίτη,2006-2010:Σεξουαλική παρενόχληση είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή
σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός
προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος
(άρθρο 2 περ. δ του ν. 3896/2010). Η σεξουαλική παρενόχληση εξομοιώνεται με διάκριση λόγω φύλου, η οποία μπορεί να
αφορά στον ίδιο βαθμό άνδρες και γυναίκες.

1 Europarl.europa, 2010: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, URL:
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/pr/838/838517/838517el.pdf ,[09.11.2010]
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υποκειμενικότητας 8(Beauvoir, 2010)9(Ritzer, 2012), ενω η Kate Millet ιχνηλατεί την έμφυλη
διαφοροποίηση στην κοινωνική εκμάθηση. Οι γυναίκες ‘μαθαίνουν’ να είναι πιο παθητικές,
υποταγμένες, πιο σιωπηλές, να ακολουθούν. Οι άντρες, αντίστοιχα, μαθαίνουν να είναι
διεκδικητικοί, δυναμικοί, εξωστρεφείς, κυριαρχικοί 10(Millet, 2000). Με άλλα λόγια τα
έμφυλα χαρακτηριστικά είναι προϊόντα της κουλτούρας που οι άνθρωποι μαθαίνουν και
ακολουθούν (ΜΜΕ, σχολείο, οικογένεια) 11(Μπουνά, 2019). Ωστόσο, η Catharine
MacKinnon εντοπίζει την κοινωνική σημασία του φύλου στη σεξουαλική αντικειμενοποίηση
του γυναικείου σώματος στις πατριαρχικές κοινωνίες12(Διοτίμα, 2021). Οι γυναίκες ιδώμενες
ως σεξουαλικά αντικείμενα, πρέπει να ικανοποιούν τις αντρικές επιθυμίες. Η αρρενωπότητα
επομένως ορίζεται ως σεξουαλική κυριαρχία, και η θηλυκότητα ως σεξουαλική
υποτακτικότητα. Οι έμφυλες διαφορές λοιπόν έχουν κατ’ αρχήν σεξουαλική διάσταση άρα το
φύλο είναι ο απόηχος μιας πατριαρχικά δομημένης σεξουαλικότητας 13(MacKinnon, 1987),
14(MacKinnon, 1989). Σύμφωνα με την Connell, “η αρρενωπότητα […] είναι ταυτόχρονα
μέρος των έμφυλων σχέσεων εξουσίας, οι πρακτικές μέσω των οποίων οι άνδρες και οι
γυναίκες εμπλέκονται με αυτή τη σχέση, και τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών ως
σωματικών εμπειριών, προσωπικότητας και κουλτούρας” 15(Connell, 1995). Επομένως, η
κουλτούρα του βιασμού είναι η κοινωνική σύμπλεξη του σεξισμού, του μισογυνισμού, και
της τοξικής αρρενωπότητας με την ανοχή ή τη συνενοχή των ΜΜΕ και των θεσμών
16(Μουμτζή, 2020)17. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Kim: «Ολόκληρη η κοινωνία μας
στηρίζεται στα συστήματα της πατριαρχίας, της τοξικής αρρενωπότητας και της κουλτούρας του
βιασμού»18(Kim, 2017).

Τα αίτια της σεξουαλικής βίας έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την πατριαρχική εξουσία.
Εντούτοις, οι σημαντικότεροι συντελεστές, οι οποίοι χωρίζονται σε ομάδες παραγόντων και
σχετίζονται με το αυξημένο ρίσκο εκδήλωσης σεξουαλικής βίας, είναι:

● Ατομικοί παράγοντες του δράστη: θετική στάση απέναντι στη σεξουαλική βία, βίωση
σεξουαλικής βίας (ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία), εκδήλωση “υπερανδρισμού”19,
εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς στο παρελθόν, προτίμηση εναλλαγής πολλών
ερωτικών συντρόφων.

● Παράγοντες σχετιζόμενοι με το οικογενειακό/ φιλικό περιβάλλον του δράστη: ανάγκη
του ενός συντρόφου να εξουσιάζει τον άλλο και ύπαρξη ενδοοικογενειακών
συγκρούσεων.

19 Mosher, D. L. , Sirkin, Μ. (1984), Measuring a macho personality constellation,
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0092656684900266 [21-5-2021]

18 Kim M. (2017), How companies can respond to the #MeToo movement [20/05/2021]

17 Παραδειγματικά αναφέρεται συγκεκριμένο περιστατικό της ελληνικής τηλεόρασης, όταν ο γνωστός παρουσιαστής
Γιώργος Λιάγκας προσέφυγε σε γέλια και χονδροειδή σχόλια ενώπιον της παρενόχλησης μια φοιτήτριας,
https://www.iefimerida.gr/media/giorgos-liagkas-zitise-sygnomi-gia-sholia-foititria [21/5/2021]

16 Μουμτζή Ι. (2020), Τι είναι η κουλτούρα βιασμού; | Η Εφημερίδα των Συντακτών, [20/05/2021]

15 Connell R.W. (2005). Masculinities, Polity Press

14 MacKinnon, C. (1989). Towards a Feminist Theory of the State, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

13 MacKinnon, C.(1987). Feminism Unmodified, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London,
England.

12 Η πατριαρχία αποτελεί το σύστημα εκείνο που ιστορικά οργανώνει και αναπαράγει σε κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό
επίπεδο τις έμφυλες σχέσεις εξουσίας, τις άνισες και κυριαρχικές δηλαδή σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών φύλων, της
επικράτησης μιας ανδροκρατικής αντίληψης εις βάρος των γυναικών και όσων δεν ταυτίζονται με αυτή.

11Μπουνά Α. (2019) Σημειώσεις μαθήματος Κοινωνιολογία του Φύλου

10Millett, K. (2000). Sexual Politics. New York: 2000

9 Ritzer G. (2012). Σύγχρονη Κοινωνιολογική θεωρία, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, μτφ:Χρηστίδης Γ.
8 Beauvoir, S. D. (2010). The Second Sex. New York: Vintage Books.
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● Παράγοντες σχετιζόμενοι με χαρακτηριστικά της κοινότητας: αστικός χαρακτήρας
και υψηλά ποσοστά φτώχειας στην κοινότητα που διαβιούν ο δράστης ή/και το θύμα.

● Κοινωνικοί παράγοντες: κουλτούρα βίας που διαμορφώνεται από κοινωνικά
στερεότυπα στη κοινωνία όπου ανήκουν ο δράστης και το θύμα.20 (World Health
Organization, 2017)

Αίτια και παράγοντες αύξησης της πιθανότητας εμφάνισης της
σεξουαλικής βίας

ΛΟΑΤΚΙ
κοινότητα

● υποστήριξη στερεοτύπων και προκαταλήψεων από πολιτικούς
και κοινοτικούς ηγέτες

● νομοθέτηση σε κάποιες χώρες της εγκληματοποίησης της
κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ

● η έμφυλη βία λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της
ταυτότητας φύλου αποτελεί μέσο επιβολής των στερεοτύπων
φύλου 21(United Nations, 2015)

Παιδιά

● οικονομική εκμετάλλευση μέσω της παγκόσμιας διακίνησης
υλικού παιδικής πορνογραφίας

● εξώθηση στην πορνεία ή εκμετάλλευση σε κυκλώματα
trafficking σε ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
και εμπόλεμες καταστάσεις

● ο βιασμός αποτελεί “όπλο πολέμου” για την ανατροπή
κοινοτικών δεσμών του αντιπάλου και την
“εθνοκάθαρση”22(UNICEF, 2020), 23(World Health
Organization, 2002), 24(United Nations, 2014)

Άτομα με
αναπηρία

● κοινωνικός αποκλεισμός  και στιγματισμός
● περιορισμένες κινητικές ικανότητες, αδυναμία/ευαλωτότητα,

δυσκολία ικανότητας  επικοινωνίας
● έλλειψη υποστηρικτικών δομών
● αρνητική αντίληψη της κοινωνίας σχετικά με τα άτομα με

αναπηρία

24 United Nations (2014), Sexual Violence: a Tool of War, URL:
https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/Backgrounder%20Sexual%20Violence%202014.pdf [21-5-2021]

23World Health Organization (2002), Sexual violence [21-5-2021]
22UNICEF (2020), Sexual violence against children [20-5-2021]

21 United Nations (2015), Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender
identity [21-5-2021]

20World Health Organization, (2017) Violence Studies [21/5/2021]
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● διακρίσεις βάσει φύλου προς νεαρά κορίτσια με αναπηρία σε
πατριαρχικές κοινωνίες.25(United Nations Population Fund,
2018), 26(UN Women, 2020), 27(United Nations, 2013)

Η αποσιώπηση και η κατάπνιξη των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης/βίας,
οφείλεται τόσο στις συνέπειες της δημόσιας ομιλίας, αλλά και στις εσωτερικευμένες ενοχές
των θυμάτων για το περιστατικό που συνέβη 28(Cain Miller, 2017). Τα θεσμικά όργανα και οι
δικαστικές αρχές επιβαρύνουν τα θύματα, απαιτώντας, όχι μόνο να αποδείξουν την ενοχή του
δράστη, αλλά και τη δική τους αθωότητα 29(Παπαρήγα-Κωσταβάρα, 2007), οδηγώντας τα σε
έναν κύκλο δευτερογενούς θυματοποίησης 30(European Institute for Gender Equality, 2021).
Ο δεύτερος μείζων ανασταλτικός παράγοντας αναφοράς περιστατικών βίας, είναι η
εσωτερική ενοχή των θυμάτων, η οποία καλλιεργείται και συντηρείται από τις δομικές και
θεσμικές συνιστώσες της κοινωνίας, η οποία κατ’ επέκταση τροφοδοτεί την κουλτούρα της
σιωπής 31(Freire, 1970). Η έλλειψη ουσιώδους διαπαιδαγώγησης και ευαισθητοποίησης,
όπως και η λογοκρισία, δεν δίνουν δικαίωμα στην ορατότητα της βίας 32(Πετράκη, 2018),
συνεχίζοντας το μοτίβο της αποσιώπησης και καταστολής του φαινομένου 33(Fivush, 2010).

Ορισμός και Εξέλιξη του Κινήματος
Τo #ΜeΤoo είναι ένα ανεξάρτητο διεθνές κοινωνικό κίνημα κατά της σεξουαλικής
κακοποίησης και παρενόχλησης. Κύριος στόχος του είναι η παροχή βοήθειας και
συμπαράστασης στα θύματα τέτοιων περιστατικών. Η προσπάθεια που γίνεται βάσει της
ενσυναίσθησης, δείχνει στα θύματα πως δεν είναι τα μόνα που υπέστησαν σεξουαλική βία
και πως μπορούν σταδιακά να θεραπεύσουν τις πληγές τους. Παράλληλα, επιδιώκεται
κοινωνική αφύπνιση, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της γνωστοποίησης και διάδοσης των
περιστατικών αυτών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης34(Burke, 2018). Το #ΜeΤoo τείνει
να προσλάβει χαρακτηριστικά παγκοσμιοποιημένης ατομικής αντίστασης απέναντι στην
εξουσιαστική κυριαρχία των ανδρών35 (Πετράκη, 2019).

35 Γ. Πετράκη 2019, Το MeToo και η ορατότητα των φεμινιστικών αγώνων: 2 χρόνια μετά την υπόθεση Γουάνστιν, URL: Το
MeToo και η ορατότητα των φεμινιστικών αγώνων: 2 χρόνια μετά την υπόθεση Γουάινστιν 1

34Tarana Burke, 2021 “ History and Inception”,URL: https://metoomvmt.org/get-to-know-us/history-inception/, 2021

33 Fivush R, (2009) Speaking silence: The social construction of silence in autobiographical and cultural narratives, URL:
https://www.researchgate.net/publication/26329389_Speaking_silence_The_social_construction_of_silence_in_autobiograp
hical_and_cultural_narratives [21/5/2021]

32 Πετράκη Γ. (2018) Το MeToo και η ορατότητα των φεμινιστικών αγώνων: 2 χρόνια μετά την υπόθεση Γουάινστιν, URL:
https://socialpolicy.gr/2019/10/το-metoo-και-η-ορατότητα-των-φεμινιστικών-α.html [21/5/2021]

31 Freire, Paulo (2006)Pedagogy of the Oppressed, 30th Anniversary ed. New York: Continuum

30 European Institute for Gender Equality (2021) Η δευτερογενής θυματοποίηση, URL:
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1358?lang=el [21/5/2021]

29 Παπαρήγα-Κωσταβάρα, Κ. (2007) Βιασμός: Το έγκλημα, η δίκη, ο νόμος και οι κοινωνικές αντιλήψεις, URL:
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/SCAD/article/viewFile/9548/9735 [21/5/2021]

28 Claire Cain Miller (2017) It’s Not Just Fox: Why Women Don’t Report Sexual Harassment [21/5/2021]
27 United Nations (2013), Fact Sheet: Violence against Women and Girls with Disabilities [21-5-2021]

26 Unite UNWomen (2020), SEXUAL HARASSMENT AGAINST WOMEN WITH DISABILITIES IN THE WORLD OF WORK
AND ON CAMPUS,
URL:https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-sexu
al-harassment-against-women-with-disabilities-en.pdf?la=en&vs=1256 [21-5-2021]
d Nations Population Fund (2018), Five things you didn’t know about disability and sexual violence, URL:
https://www.unfpa.org/news/five-things-you-didnt-know-about-disability-and-sexual-violence [20-5-2021]

25United Nations Population Fund (2018), Five things you didn’t know about disability and sexual violence, URL:
https://www.unfpa.org/news/five-things-you-didnt-know-about-disability-and-sexual-violence [20-5-2021]
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Η εν λόγω εκστρατεία άρχισε το 2006 με πρωτοβουλία της ακτιβίστριας Tarana Burke. Η
ίδια, ήδη σε μικρή ηλικία έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού36 (Burke,
2021). Μεγαλώνοντας, με σύμμαχο τη μητέρα της, αποφάσισε να κινητοποιηθεί και να
εντοπίσει και άλλες γυναίκες με αντίστοιχα βιώματα, προκειμένου να αλληλουποστηριχθούν.
Το 2003 ίδρυσε την «Just Be», μία μη κυβερνητική οργάνωση που απευθυνόταν σε έγχρωμες
κοπέλες, ηλικίας 12-18 ετών, οι οποίες είχαν υποστεί σεξουαλική βία και χρειάζονταν
βοήθεια. Η αφορμή για την ίδρυση του #ΜeΤοο δόθηκε σε ένα από τα camp που διοργάνωνε
η «Just be», όταν μια νεαρή κοπέλα πλησίασε την Tarana και της εξομολογήθηκε πως την
κακοποιεί συστηματικά ο πατριός της37 (JUSTBEinc, 2013). Η Tarana τότε, συγκλονισμένη
από την αφήγηση της, κατάφερε να ψελλίσει μόνο δύο λέξεις: ‘me too’. Η απαρχή ενός από
τα μεγαλύτερα ανθρωπιστικά κινήματα της σύγχρονης εποχής είχε γίνει.

Παρά το γεγονός ότι το κίνημα υπήρχε ήδη από το 2006, έγινε δημοφιλές και εξαπλώθηκε
διεθνώς μόλις το 2017, όταν πολλές γυναίκες κατήγγειλαν τον γνωστό παραγωγό του
Hollywood, Harvey Weinstein για σεξουαλική παρενόχληση. Το έναυσμα για τη διάδοση του
κινήματος έδωσε η Alyssa Milano χρησιμοποιώντας σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο το
hashtag #ΜeΤoo, το οποίο σε λίγες μόλις ώρες έγινε viral. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο
μοιράστηκαν τις ιστορίες τους, κάνοντας εμφανή την ύπαρξη ενός συστημικού προβλήματος,
που η επίλυση του κρίνεται απαραίτητη38(Maryville University, 2021). Η σεξουαλική βία σε
οποιοδήποτε περιβάλλον είναι φαινόμενο που εμφανίζεται συχνά, όμως οι φορές που
καταδεικνύεται είναι ιδιαίτερα λίγες. Τα θύματα ντρέπονται και φοβούνται να μιλήσουν,
καθώς αν το κάνουν έρχονται αντιμέτωπα με την κοινωνική κατακραυγή, τον στιγματισμό
και την δυσπιστία 39(Bhattacharyya, 2018). Το νομικό πλαίσιο αντί να βοηθά, δεν επαρκεί,
δεν καλύπτει και δεν διαφυλάσσει την προστασία των θυμάτων40 (Πετράκη, 2019).

Η υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της Σοφίας Μπεκατώρου στην Ελλάδα έδωσε το
βήμα σε πολλά άτομα, όχι μόνο από τον χώρο του αθλητισμού, να μιλήσουν για τις δικές
τους εμπειρίες και σε πολλές περιπτώσεις να καταγγείλουν τους κακοποιητές τους
41(Stavrakis, 2021). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Ζέτα Δούκα, ο Χάρης
Τζωρτζάκης, και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, οι οποίοι ανέρτησαν τις προσωπικές τους
εμπειρίες στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κίνημα πήρε σε μικρό διάστημα μεγάλες διαστάσεις. Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλους
τους τομείς της δημόσιας ζωής και έπαψε να αφορά μόνο τις γυναίκες. Το #ΜeΤoo πλέον
εκπροσωπεί άντρες, παιδιά και άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, γεγονός που συμβαίνει όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως 42(MeToo Greece, 2021). Συγχρόνως, παρατηρείται και
ταξική διεύρυνση του κινήματος, καθώς ιστορίες και υποθέσεις που έρχονται στο φως
αφορούν άτομα όλων των κοινωνικών τάξεων. Το #ΜeΤoo επέβαλε την ορατότητα της

42 MeToo Greece, 2021, Χρειάζεσαι βοήθεια;, URL:https://metoogreece.gr/, 2021

41 Stavrakis Th. , 2021: Greece has ‘finally’ its #METOO moment, URL:
https://www.pri.org/stories/2021-02-11/greece-finally-has-its-metoo-moment

40 Γ. Πετράκη, 2019, Το MeToo και η ορατότητα των φεμινιστικών αγώνων: 2 χρόνια μετά την υπόθεση Γουάνστιν, URL:
https://socialpolicy.gr/2019/10/%CF%84%CE%BF-metoo-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BF%CF%81%
CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%B5%CE
%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1.html, 2021

39 Dr R. Bhattacharyya, 2018, “#MeToo Movement:An Awareness Campaign,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3175260, 2021

38 Maryville University, 2021 “Understanding the MeToo Movement: A sexual Harassment Awareness Guide, URL:
https://online.maryville.edu/blog/understanding-the-me-too-movement-a-sexual-harassment-awareness-guide/, 2021

37 JUSTBEinc, 2013, URL:https://justbeinc.wixsite.com/justbeinc/the-me-too-movement-cmml
36Tarana Burke, 2021, “History and Inception”, URL: https://metoomvmt.org/get-to-know-us/history-inception/, 2021
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σεξουαλικής βίας και κατάφερε να την μεταφέρει από την ιδιωτική στη δημόσια σφαίρα.43

(Πετράκη, 2018)

Σημαντικότερες Υποθέσεις που καθόρισαν την πορεία του #MeToo

Ποιές ήταν, όμως, οι σημαντικότερες υποθέσεις που καθόρισαν την ταχύτατη εξάπλωση του
κινήματος;

Τον Οκτώβριο του 2017, η αμερικανίδα ηθοποιός Alyssa Milano έσπασε τη σιωπή της
αναφορικά με τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη στον εργασιακό της χώρο, δίνοντας
έτσι αφορμή για την ανατροφοδότηση του κινήματος #ΜeΤoo. Ειδικότερα, κατά την
διάρκεια των γυρισμάτων μιας επερχόμενης ταινίας, σε μια ερωτική σκηνή με έναν
συνάδελφό της, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από εκείνον, ούσα σε μια ευάλωτη-εκείνη τη
στιγμή- θέση. Έπειτα από 25 χρόνια σιωπής και φόβου, η Alyssa έκανε μία δημοσίευση στο
twitter της, παροτρύνοντας τις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά να
γνωστοποιήσουν την εμπειρία τους απαντώντας ‘me too’44(Smith, 2018). Η ίδια δεν ανέφερε
ποτέ το όνομα του δράστη, καθώς φοβόταν μην καταστρέψει την ζωή και την καριέρα του
45(Joanne, 2019). Την ίδια χρονική περίοδο, ο αμερικανός παραγωγός ταινιών Harvey
Weinstein κατηγορήθηκε46 για σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό από μεγάλο αριθμό
γυναικών. Το κίνημα #ΜeΤoo, δημιουργώντας το «Weinstein effect»47(The Free Dictionary,
2017), πυροδοτήθηκε από τις συγκεκριμένες κατηγορίες και έλαβε παγκόσμιες διαστάσεις με
χιλιάδες γυναίκες να σπάνε τη σιωπή τους48(Maddaus, 2018). Έξι γυναίκες κατέθεσαν
εναντίον του, ενώ οι τρείς από αυτες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εκδίκαση της
υπόθεσης, καταδικάζοντας τον Weinstein σε 23 χρόνια φυλάκισης49(Langer, 2017).

Παραμένοντας στην ίδια χρονική περίοδο, αλλά με κέντρο αναφοράς την Γαλλία, η υπόθεση
της Sandra Muller αποτελεί μία εξαίρεση στον κανόνα. Πιο συγκεκριμένα, το 2017, η
δημοσιογράφος δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως είχε υποστεί λεκτική

49 Langer G. ,2017: Unwanted sexual advances not just a Hollywood, Weinstein story, poll finds, URL:
https://abcnews.go.com/Politics/unwanted-sexual-advances-hollywood-weinstein-story-poll/story?id=50521721,
[17/10/2017].

48 Maddaus G., 2018: Weinstein Effect: Sexual Harassment Claims Up 12% Nationwide, URL:
https://variety.com/2018/biz/news/weinstein-effect-harassment-claims-1202970431/, [05/10/2018]. Μετά τις αποκαλύψεις
σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον του παραγωγού ταινιών Weinstein, η Equal Employment Opportunities Commission
σημείωσε 12% αύξηση σε ισχυρισμούς σεξουαλικής παρενόχλησης συγκριτικά με το 2017.

47 The Free Dictionary, 2017: The Weinstein effect, URL: https://idioms.thefreedictionary.com/the+Weinstein+effect,
[2017]: Μία αύξηση στις δημόσιες κατηγορίες για σεξουαλική βία και κακοποίηση εναντίον ανδρών με μεγάλο κύρος σε
πληθώρα βιομηχανικών κλάδων , αλλά και μεταβολή της αντίδρασης και συνακόλουθη αύξηση της προσοχής σε τέτοιου
είδους αναφορές, αφορμούμενο από την δημοσίευση κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του παραγωγού
Harvey Weinstein. (μετάφραση)

46 metoogermany: Σε μία έρευνα που διεξήχθη από δημοσιογραφους των New York Times αποκαλύφθηκαν ακοινοποίητοι
ισχυρισμοί εναντίον του Weinstein οι οποίοι φτάνουν μέχρι τρεις δεκαετίες πριν. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί
τεκμηριώθηκαν μέσω συνεντεύξεων από υπαλλήλους και εργαζόμενους της κινηματογραφικής βιομηχανίας καθώς και από
νομικά αρχεία ,email και εσωτερικά έγγραφα από τις επιχειρήσεις που έχει διευθύνει, την Miramax και την Weinstein
Company. (μετάφραση)

45 Joanne R. , 2019: Alyssa Milano on sharing alleged sexual assault story 25 years later
,URL:https://abcnews.go.com/Entertainment/alyssa-milano-sharing-alleged-sexual-assault-story-25/story?id=66317784
,[16/10/2019].

44 Smith, S. G., Zhang, X., Basile, K. C., Merrick, M. T., Wang, J., Kresnow, M., & Chen, J. (2018): The National Intimate
Partner and Sexual Violence Survey: 2015 data brief – updated release. Centers for Disease Control and Prevention, URL:
https://www.nsvrc.org/resource/2500/national-intimate-partner-and-sexual-violence-survey-2015-data-brief-updated-release,
[ανανέωση: 01/11/2018].Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Σεξουαλικής παρενόχλησης των ΗΠΑ (National Sexual
Violence Resource Center) , μία στις πέντε γυναίκες υπόκεινται σε βιασμό ή απόπειρα βιασμού κατά την διάρκεια της ζωής
τους.

43 Γ. Πετράκη, 2018, Η διεθνής απήχηση του κινήματος MeToo και ο κρυμμένες θυμός των γυναικών, URL:Η διεθνής
απήχηση του κινήματος MeToo και ο κρυμμένος θυμός των γυναικών, 2021
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κακοποίηση από τον συνάδελφό της Eric Brion, διαμορφώνοντας το
#balancetonporc50(Har-Peled, 2018), που λειτούργησε ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη του
#ΜeΤoo στην Γαλλία. Παρόλο που η υπόθεση οδηγήθηκε στο δικαστήριο, η Muller έχασε
την δίκη με αποτέλεσμα να πληρώσει υψηλό πρόστιμο51(BBC News, 2019)52(Donadio,
2017).

Μεταφερόμαστε στην Ιαπωνία, όπου το 2018 το μοντέλο “Kaori” κατηγόρησε τον γνωστό
φωτογράφο Araki για εκμετάλλευση και ψυχολογική βία στο εργασιακό περιβάλλον. Ο Araki
δημοσίευσε τις φωτογραφίες της σε περιοδικά και εκθέσεις χωρίς τη συναίνεση της. Η Kaori
υποστήριξε ότι την αντιμετώπιζε σαν αντικείμενο, δεν υπολόγιζε τα συναισθήματά της, ενώ
όταν του ζήτησε να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο εκείνος το αρνήθηκε. Τελικά, σε
μια συνέντευξή της στο Τόκιο, η Kaori ανέφερε ότι σταμάτησε να εργάζεται μαζί του.
Μάλιστα, δήλωσε ότι αισθάνθηκε αρκετή οικειότητα να μοιραστεί την εμπειρία της, χάριν
στο ασφαλές περιβάλλον του #ΜeΤoo 53(BBC News, 2018).

54(abcnews.go.com)

54abcNEWS: Στον συγκεκριμένο στατιστικό πίνακα, αναγράφεται πώς πάνω από τον μισό γυναικείο πληθυσμό της
Αμερικής έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση σε γενικότερο πλαίσιο, το 30% στον εργασιακό τους χώρο και το 23%
από κάποιο πρόσωπο με επιρροή στο εργασιακό περιβάλλον. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως ένα μεγάλο ποσοστό
των απαντήσεων των γυναικών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς ο φόβος για την απόλυση από την εργασία

53 BBC NEWS, 2018: What happened when women broke their silence, URL:
https://www.bbc.com/news/world-asia-43721227, [25/04/2018].

52 Donadio R., 2017: #BalanceTonPorc is France’s #MeToo,
URL:https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/the-weinstein-scandal-seen-from-france/543315/
[21/5/2021]

51 BBC NEWS, 2019: Sandra Muller, France's #MeToo creator, fined for defamation, URL:
https://www.bbc.com/news/world-europe-49824683, [25/09/2019]

50 Har-Peled M., 2018: #BalanceTonPorc: the story behind pigs and lust, URL:
https://theconversation.com/balancetonporc-the-story-behind-pigs-and-lust-92491, [26/04/2018].Το #balancetonporc συνιστά
την γαλλική εκδοχή του κινήματος #MeToo, το οποίο στην αγγλική γλώσσα μεταφράζεται ως «denounce your pig».
Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο hashtag αποδίδει την δημόσια καταγγελία του ονόματος και τις πράξεις στις οποίες προέβη ο
δράστης. Αφορμή για την δημιουργία του υπήρξαν οι πολυάριθμες κατηγορίες εναντίον του Harvey Weinstein και το
ψευδώνυμο που το δόθηκε στο φεστιβάλ των Καννών, «The pig».
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Στον αντίποδα, η πορεία της κατάστασης στην Αφρική δεν συμβαδίζει με τους ρυθμούς της
Δύσης55(Verve team, 2018). Εξαιτίας του επισφαλούς δικαιικού συστήματος που επικρατεί
στην ήπειρο εδώ και πολλά χρόνια, η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με
τέτοιου είδους ζητήματα είναι ημιτελής56 57(Collins, 2018),.

Το έτος 2019, το κίνημα #ΜeΤoo επεκτάθηκε και στο χώρο των πολυεθνικών εταιρειών.
Ειδικότερα, η Jamelia Fairley και η Ashley Reddick, υπάλληλοι της αλυσίδας ‘McDonald’s’,
υπέβαλαν κατάθεση για συστηματική σεξουαλική παρενόχληση από συναδέλφους τους. Στο
εγχείρημα τους αυτό, τις ακολούθησαν 5.000 ακόμη γυναίκες υπάλληλοι από 100
καταστήματα ‘McDonald’s’ στις ΗΠΑ, γεγονός που οδήγησε στην ανανέωση του κώδικα
δεοντολογίας της πολυεθνικής εταιρείας, με ευνοϊκότερους όρους απέναντι στους
υπαλλήλους 58(BBC News, 2020).

59(www.forbes.com)

Στην κορωνίδα των υποθέσεων για την εξάπλωση του #ΜeΤoo στην Ελλάδα βρίσκεται η
ιστορία της Σοφίας Μπεκατώρου. Ακριβέστερα, στην τρυφερή ηλικία των 21 ετών υπέστη
βιασμό από μεγάλο στέλεχος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας. 22 χρόνια αργότερα
και αδυνατώντας να αποσοβήσει από την μνήμη της το τραυματικό γεγονός αποφάσισε να
μοιραστεί το βίωμα της. Αμέσως μετά την ομολογία της, ξέσπασε στην Ελλάδα ένα κύμα

59Ferrante M., 2019: Two Years After #MeToo Started, Report Finds Companies Are Not Taking Enough Action,
URL:https://www.forbes.com/sites/marybethferrante/2019/11/13/two-years-after-metoo-started-report-finds-companies-are-n
ot-taking-enough-action/?sh=711b30bf5981 [13.11.2019]
Η Forbes σημειώνει ότι: «The (survey) findings suggest that despite culture's demand to advance equity for women, few
companies have actually taken specific actions to change corporate culture. Perhaps most telling, 55% of respondents said
the impact of #Metoo has been felt more on society and culture, while only 28% said it has had an equal impact on them,
personally. »

58 BBC NEWS, 2020: US McDonald’s workers file $500m sexual harassment lawsuit, URL:
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52284054, [14/04/2020].

57 Collins T., 2018: Can #MeToo sweep across Africa?, URL: https://newafricanmagazine.com/17783/, [01/01/2018].

56 Οι Reuters σημειώνουν την σοκαριστική αλήθεια μιας 39χρονης κοπέλας που ζει στην Νιγηρία: «Sexual harassment is so
endemic in society that it is almost a right for men in Nigeria. It is almost impossible, in fact, unimaginable for a woman to
report such cases. Culturally, the woman is ostracised and will not be married».

55 Verve team, 2018: Where is Africa’s #MeToo moment?, URL:
https://medium.com/verve-up/where-is-africas-metoo-moment-69294bbe5f2b, [ 23/07/2018].

τους και συνακόλουθα ο κοινωνικός αντίκτυπος των ισχυρισμών τους, λειτουργεί αποθαρρυντικά στην προσπάθεια να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
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δημόσιων καταγγελιών κυρίως στον καλλιτεχνικό χώρο με πρωτεργάτρια την Ζέτα
Δούκα60(Stavrakis, 2021).

Νομικές-Θεσμικές Αλλαγές

Μία πολύ σημαντική έκφανση των επιπτώσεων του κινήματος είναι και αυτή που έχει στη
νομική επιστήμη. Το δίκαιο είναι ουσιαστικό στοιχείο της κοινότητας, διότι διαμορφώνει
αλλά και διαμορφώνεται από το κοινωνικό γίγνεσθαι61(Engisch, 1977). Είναι, λοιπόν,
κατανοητό πως κοινωνικά κινήματα, όπως το #ΜeΤoo, μπορούν με τη δράση τους να
επηρεάσουν τον νομικό πολιτισμό και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αυτό διαφαίνεται μέσα
από την εξέλιξη των διεθνών συμβάσεων, των οδηγιών ή των κανονισμών του ενωσιακού
δικαίου και τις εγχώριες νομικές αναθεωρήσεις.

Αρχικά, χρειάζεται να επισημανθεί πως το ποινικό δίκαιο, υπό το πρίσμα του οποίου
εξετάζονται οι υποθέσεις που κινήματος #ΜeΤoo, ως μια δογματική επιστήμη, που σημαίνει
πως ο νομικός ορισμός του βιασμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης άπτονται στην
ευχέρεια των νομοθετών. Φυσικά οι νομοθέτες επηρεάζονται από τις ιστορικές και
κοινωνικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής και εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που
αποδεικνύει τον ισχυρισμό αυτό είναι, πως στο παρελθόν ο βιασμός χαρακτηρίζονταν ως
έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας, διότι η γυναίκα θεωρούταν ιδιοκτησία του συζύγου ή του
πατέρα της 62 (Τσιγκρής, 1996).

Το #MeToo έχει καταστήσει λοιπόν πιο ορατά τα νομικά κενά και τις παραλείψεις που
αφορούν τη σεξουαλική παρενόχληση, τον βιασμό και τις έμφυλες διακρίσεις τόσο εν γένει
όσο και στην εργασία. Αναλυτικότερα, στον τομέα της εργασίας ο International Labour
Organization έχει υιοθετήσει την 'violence and harassment convention, 2019' (No.190), που
διασαφηνίζει τον όρο της έμφυλης βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό
χώρο63(Nebehay, Miles, Gawthorne, 2019). Εκτός αυτού, καλεί τα κράτη-μέλη να
υιοθετήσουν νομοθεσίες με στόχο την πρόληψη της έμφυλης βίας και της
παρενόχλησης64(France24,2018).

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στις τροποποιήσεις και εκ νέου νομοθετικές ρυθμίσεις στις
εθνικές έννομες τάξεις. Το 2017 στη Γαλλία η δημοσιογράφος Sandra Muller, χρησιμοποίησε
εναν παρεμφερή όρο του #MeToo, με την γαλλικη ορολογια ‘Balance Ton Porc’
προκαλώντας την πυροδοτηση του και στη Γαλλία. Ώς απόρροια αυτού, τον Αύγουστο του
2018 το Γαλλικό Κοινοβούλιο ποινικοποίησε τη λεκτική σεξουαλική παρενόχληση στους
δημόσιους χώρους, το λεγόμενο ‘catcalling’65( France24, 2018). Στη Σουηδία, τη χώρα που
κατέχει την τρίτη θέση στον Δείκτη Ανισότητας των Φύλων στην Ευρώπη, η σιωπή των

65 France24, (5\10\2018), #Me too in Europe: New Laws on consent and catcalling, URL: #Metoo in Europe: New laws on
consent and catcalling - France 24, [21\5\2021]

64France24, (5\10\2018), #Me too in Europe: New Laws on consent and catcalling, URL: #Metoo in Europe: New laws on
consent and catcalling - France 24 , [21/5/2021]

63 Nebehay S., Miles T., Gawthorne A., (21/06/2019) UN Labor body adopts #MeToo pact against violence at work.Reuters,
URL: https://Reuters.com/artile/us-n-labour-harassment-idUSKCN1TM1CM, [21/05/2021]

62 Α.Τσιγκρής, 1996, Το έγκλημα του βιασμού: θεωρητικές προσεγγίσεις,
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/download/7289/7009 [21\5\2021]

61Κarl Engisch, (1977), Εισαγωγή στη νομική σκέψη, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης.

60 Stavrakis Th. , 2021: Greece has ‘finally’ its #METOO moment, URL:
https://www.pri.org/stories/2021-02-11/greece-finally-has-its-metoo-moment, [11/02/2021].
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γυναικών έσπασε το 201766(United Nations Development Programme, 2020). Η αντίδραση
της κυβέρνησης ήταν αμεσότατη και τον Ιούλιο του 2018 τέθηκε σε ισχύ νόμος, με τον οποίο
γίνεται απαραίτητη η συναίνεση πριν το σεξ. Στη Δανία, ύστερα από πολυάριθμες ανοιχτές
επιστολές που κατήγγειλαν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο,
θεσπίστηκε τον Ιανουάριο του 2019 νόμος που καταδικάζει τις έμφυλες διακρίσεις και ορίζει
ως σεξουαλική παρενόχληση οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής(ή μη), ή σωματικής
πράξης σεξουαλικής φύσεως, με σκοπό τη παραβίαση της ατομικής αξιοπρέπειας67(Murray,
2020). Τέλος, στην Αίγυπτο, μια χώρα που μαστίζεται από περιστατικά βίας εις βάρος των
γυναικών, το #MeToo έφτασε το 2020, όταν μια γυναίκα μίλησε δημόσια για τον βιασμό της
το 2014 από πέντε άνδρες. Ύστερα από έρευνα οι άνδρες αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι
πολίτες αντέδρασαν, η υπόθεση ξανάνοιξε και το κίνημα έφερε την απάντηση του εθνικού
Κοινοβουλίου, το οποίο ψήφισε αλλά δεν έθεσε ακόμα σε εφαρμογή, νόμο που ενθάρρυνε τα
θύματα να καταγγέλλουν το βιασμό τους με τη διατήρηση της ανωνυμίας τους. Η ρύθμιση
αυτή κρίνεται αρκετά σημαντική, καθώς οι γυναίκες διακατέχονταν από το φόβο του
κοινωνικού στιγματισμού68(BBC NEWS, 2021).

Επιπροσθέτως, οι νομοθεσιες των εθνικών έννομων τάξεων δεν έμειναν ανεπηρεάστες όσον
αφορά τον εργασιακό χώρο. Έπειτα απο τον αντίκτυπο του #MeToo στις ΗΠΑ, ένα μεγάλο
ποσοστό εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έκριναν την υφιστάμενη πρόβλεψη
για τα “Sexual Harassment Trainings”, ως αναποτελεσματική και μονόπλευρη πρακτική,
σύμφωνα με την έρευνα του Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) το 2016.
Τοιουτοτρόπως, επήλθαν αλλαγές στο τρόπο μεθοδολογίας της εν λόγω πρακτικής, που
περιλαμβάνουν την σχολαστική επαφή με τα trainings και τη συμμετοχή όλων των
εργαζομένων σε αυτά. Οι τοπικές αρχές εκδήλωσαν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους με
θέσπιση νόμων που καθιστούν υποχρεωτικά τα Sexual harassment Trainings σε 7 πολιτείες
και σε όλους τους εργασιακούς κλάδους, σε αντίθεση με το προϊσχύον σύστημα, που
αφορούσε μόνο τον χώρο της εστίασης69(Miles and Stockbridge, 2019).

Αντί επιλόγου

Εν κατακλείδι, το #MeToo πρόκειται για ένα κίνημα-ορόσημο που αποσκοπεί στη
δημιουργία ενός εύφορου πεδίου με σεβασμό στην ελευθερία και την αξία του ανθρώπου.
Ένα χώρο διαλόγου με πνεύμα αλληλεγγύης και ισότητας. Η δυναμική του #ΜeToo δεν έχει
εξαντληθεί ακόμα. Η παρουσία του είναι ρητή και αδιαπραγμάτευτη σε όλο το φάσμα της
κοινωνικής ζωής παγκοσμίως. Επιφέρει θεσμικές, νομικές και κοινωνικές αλλαγές. Είναι ένα
κίνημα λοιπόν, το οποίο γεννήθηκε μέσα από ανισότητες, στοχεύει στην πάταξη της βίας και
δηλώνει πως #eimasteoloimazi μέσα από δύο λέξεις: “Me too”.

69 Miles and Stockbridge P.C,(25 Ιουνίου 2019),Sexual Harassment training After #me too,URL: Sexual Harassment
Training After #MeToo | Miles & Stockbridge P.C. - JDSupra [21\5\2021]

68BBC NEWS, 12/05/2021, Case that fuelled Egypt's #MeToo movement shelved, Case that fuelled Egypt's #MeToo
movement shelved - BBC News , [21/05/2021]

67Adrienne Murray 27/09/2020, Denmark confronts sexual harassment at work in #MeToo moment, Denmark confronts
sexual harassment at work in #MeToo moment - BBC News , [21/05/2021]

66 United Nations Development Programme (2020), Human Development Reports: Gender Inequality Index, URL:
http://hdr.undp.org/en/composite/GII?fbclid=IwAR2X4Gc0JrZRJdZj6322_KX11lQnmq_MF02aa5xzsQ7TI_EJJoNh69PL30
8 [21/5/2021]
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