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مبارزه با خشونت الکرتونیکی علیه عبارات غیرانسانی که افراد یا گروهها را بر 

اساس وابستگی ها یا هویت های مختلف 

منتسب به جنسیت ، رنگ پوست ، منشاء 

، هویت جنسی و غیره کم ارزش می کند.

 تجاوز جنسی در رسانه

های اجتامعی

این موجی از انتقادات توهین آمیز ، افرتا و 

تهمت علیه شخص یا سازمان خاص است.

گروه هایی در چارچوب شبکه های 

اجتامعی ، وبالگ ها ، گروه های 

اظهار نظر در صفحات اینرتنت. 

گب زدن با افراد در اینرتنت با 

هدف رشوع متاسهای جنسی

آزار و اذیت از طریق ایمیل 

، پیام های متنی یا منت 

های نوشتاری )آنالین(

متاس گرفتنهای ناخواسته با یک 

شخص ، آزار و اذیت آن شخص

سیتی
خشونت سایربی - یک مشکل جن

هر  یک زن در میان 10 زن  از طریق تکنولوجی 

وفن آوری های جدید مورد اذیت وآزار جنسی قرار 

گرفته است. خشونت سایرب غالباً با کاهش ارزش 

گروه های آسیب پذیر اجتامعی همراه می شود.

زنان با سابقه مهاجرت و پناهندگی 

وانهایی که مورد خشونت سایربی را قرار 

گرفته اند از طریق تعبیرها و توهین های 

نژادپرستانه و جنسی گرایانه رنج میربند.

رصف نظر از این که آیا خشونت به 

صورت آنالین یا آفالین انجام می شود ، 

عواقب آن برای افراد آسیب دیده جدی 

است واحتامال به ازار روحي ، افرسدگی ، 

اضطراب و حتی افکار خودکشی منجر شود.                                                    

چشم پوشی از رسانه های اجتامعی در 

حال حارض می تواند منجر به ارامش باشد 

، اما انزوا راه  حل طوالنی مدت نیست.
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خشونت دیجیتالی هنگام اتصال به اینرتنت رخ می دهد و در  

شبکه های اینرتنت ورسانه های ا جتامعی )توییرت ، فیس بوک ، 

اینستاگرام و غیره( گسرتش می یابد،چه در خیابان و چه در شبکه 

انرتنت - هرکسی که دیگران را از طریق زورگویی،تهدید وآزار 

واذیت کند بعنوان خشونت بر عليه ديگران تلقی میشود،  واین 

هرگز منی تواند بعنوان آزادی رای وعقیده در نظر گرفته شود 

1. کنوانسیون استانبول یک توافقنامه در سطح اروپا برای 

مقابله با خشونت علیه زنان است! ما برای ومبارزه با انواع 

خشونت سایربی نیاز به  اجرای قاطع و بدون قید و رشط 

توافق نامه استانبول داریم. این امر همچنین مستلزم تدوین 

قوانین جدید ضد تبعیض و ضد نژادپرستی است.

2. کسانی را که تحت تأثیر خشونت سایربی قرار گرفته 

اند ، جدی بگیرید و خدمات پشتیبانی چند زبانه ایجاد 

کنید و قوانین موجود را به طور مداوم اعامل کنید.

3. رشکتهای دیجیتالی باید درمورد حوادث خشونت 

الکرتونیکی آموزش دیده و آگاه و مسئول مخالفتها باشند، 

به ویژه حوادث تبعیض نژادی و تبعیض جنسی باشند.

وارد شوید ، همبستگی نشان دهید، اظهارهای خشونت 

آمیز را انتقاد کنید. ممکن است هر يكی از ما تحت 

تأثیر  خشونت سايربی قرار دهد! در گروه های رسانه های 

اجتامعی یا از طریق هشتگ . زنان * هنگامی که تحت تأثیر 

خشونت قرار می گیرند به یکدیگر کمک می کنند.

شام تنها نیستید تعداد زیادی از گروه ها و مراکز مشاوره 

زنان وجود دارند که کمک و پشتیبانی را ارائه می دهند.

 شام می توانید لیستی از مراکز مشاوره زنان در 

انرتنت یا از طریق تلفن کمک پیدا کنید

تلفن راهنام

:)رایگان | به 17 زبان | 24 ساعت باشامره تلفن

08000116016

hilfetelefon.de یا از طریق چات در سایت  
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طفاً به اندازه کافی رصیح باشید


