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Tek tek bireyleri ve grupları,
örneğin cinsiyeti, ten rengi,
kökeni veya cinsel kimliği gibi
onlara atfedilen sınıflandırmalar
veya kimlikler nedeniyle değersizleştiren , insan onurunu hiçe
sayan ifadelere nefret söylemi
denir.

Sosyal medya ortamında
cinsiyetçi saldırılar.

Bir kişiye ve örgüte karşı, toplu olarak aşağılayıcı ve karalayıcı iftira
kampanyasının başlatılması
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Sosyal ağlarda, bloglarda veya
internet sayfalarının yorum
bölümlerinde kalabalık gruplarca
iftira atılması
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E-Mail, yazılı (veya online)
mesaj ve internet yoluyla
tacizde bulunmak

Bir kişinin, istemi dışında
ısrarla takip edilmesi
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3. Dijital ortamda faaliyet gösteren şirketler ve
medya, sanal ortamdaki şiddet konusunda, özellikle
de ırkçı ve cinsiyetçi söylem konusunda duyarlı kılınmalı, bu konuda yaşanan ihlaller karşısında sorumlu
tutulmalıdır!

İster çevrimiçi isterse çevrimdışı
olsun; şiddet, mağdurlar için çok ağır
sonuçlara yol açar. Ruhsal sıkıntılar,
depresyon, korkular ve hatta intihar
etmeyi bile düşünmeye varan rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Sosyal medya
kullanımına bir süre ara vermek geçici
bir rahatlama sağlasa dakendini tecrit
etmek uzun vadeli çözüm olamaz.
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Bu yolla seçtikleri
kişilerle internette
ilişkiye geçen faillerin
asıl hedefleri, cinsel
ilişki kuracakları kişiler
bulmaktır.
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2. Sanal ortamda şiddet görmüş olan mağdurlar ciddiye alınmalı, kendilerine çok dilli ve erişimi kolay
destek programları sunulmalı ve yürürlükteki yasalar daha tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır.

det
şid
şı rlar

içi ve çevri
im
m
vr a sıkışan mağ dı
e
du
Ç ın
s

1. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi amaçlayan Avrupa çapında bir sözleşmedir. Sanal ortamdaki şiddet ile onunla mücadeleyi
de kapsayan İstanbul Sözleşmesi’nin, tavizsiz ve
kayıtsız-şartsız hayata geçirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Bu ise, özellikle cinsiyetçilik ve ırkçılık
karşıtı yeni yasaların hazırlanmasını gerekli kılar.
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Sanal şiddet, dijital ortamda gerçekleşir ve internet ile sosyal medya üzerinden (Twitter, Facebook,
Instagram v.b.) yaygınlaştırılır. İster sokakta isterse
dijital ortamda; başkalarını mobbing, taciz, ısrarlı
takip (stalking) veya tehdit yoluyla yıldırmak isteyen
bir kişi şiddete başvurmaktadır. Bu asla düşünce
özgürlüğü olamaz.
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Günümüzde her on kadından biri,
yeni teknolojiler aracılığıyla cinsel
tacize uğruyor veya ısrarlı takip ediliyor. Sanal ortamdaki şiddet, çoğunlukla toplumsal dezavantajlı grupların
değersizleştirilmesiyle el ele ilerliyor.
Göçmen veya sığınmacı kökenli kadınlar bu şiddete maruz kaldıklarında, bir
de ırkçı ve cinsiyetçi sınıflandırmalara
ve hakaretlere uğruyor.

Müdahalede bulun, dayanışma göster ve
şiddet içerikli ifadelere itiraz et! Sanal
ortamdaki şiddet herkesi hedef alabilir!
Kadınlar şiddete maruz kaldıklarında, sosyal
medyada çeşitli gruplarda veya çeşitli etiketler altında birbirlerine destek oluyorlar.
Yalnız değilsin. Yardım ve destek sunan çok
sayıda kadın grubu ve danışma merkezi var.
Kadın danışma merkezlerinin isimlerinin
yer aldığı listeye internetten veya 080 0011
6016 numaralı telefon yardım hattından
ulaşabilirsin. Bu hat 17 ayrı dilde ve 24 saat
ücretsiz yardım sunar. Ayrıca www.hilfetelefon.de adresinden chat aracılığıyla yardım
alabilirsin.

Lütfen yeterli
miktarda pul
yapıştırınız.

