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Chống bạo lực với phụ nữ qua mạng

Bạo hành mạng là gì ?Bạo hành mạng là gì ?

Phát ngôn khinh khi hạ giá trị 
đối với một cá nhân hoặc nhóm 
cá nhân vì những gán ghép liên 
tiếp hay những gán ghép sắc 
tính, ví dụ như giới, màu da, 
xuất sứ, giới tính vv.   

Tấn công giới tính qua các 
phương tiện truyền thông 
xã hội.

Chỉ trích phỉ báng làm tổn hại 
một cá nhân, tập thể hoặc các 
nhóm cá nhân trên mạng xã hội, 
trang mạng thông tin riêng hoặc 
nhật ký trực tuyến (Blog), các 
chức năng bình luận trên mạng.

Tiếp cận làm quen 
người khác qua mạng 
với mục đích dụ dỗ 
quan hệ tình dục.

Quấy nhiễu qua thư điện 
tử (E-mail), tin nhắn hoặc 
tin nhắn trực tuyến hoặc 
qua hệ thống mạng.

Tiếp cận làm phiền hoặc 
quấy rối cá nhân, rình rập 
đeo bám một cá nhân.
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Bạo hành dù qua trực tuyến hay ngoại 
tuyến đều mang ảnh hưởng nặng nề 
cho nạn nhân. Ảnh hưởng tâm lý nặng 
nề, trầm cảm, phát cơn hoảng loạn 
và cả ý tưởng tự tử đều có thể xảy ra 
cho người bị hại. Từ bỏ sử dụng các 
phương tiện truyền thông chỉ là cứu 
cách tạm thời, nhưng cách ly không là 
giải pháp lâu dài.
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Bạo hành mạng là hình thức tấn công qua hệ thống 
trực tuyến và các phương tiện truyền thông xã hội. 
Bất cứ ai chủ ý đàn áp người khác bằng cách tạo áp 
lực tâm lý (mobbing), quấy nhiễu (Belästigung), rình 
rập đeo bám (stalking), đe dọa (Bedrohung), dù trên 
đuờng phố hay qua mạng,  đều có hành vi áp dụng 
bạo lực. Việc này hoàn toàn không thể gọi là tự do 
ngôn luận.
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1. Hiệp ước Istanbul là một hiệp ước của cả Âu Châu 
chống lại bạo hành phụ nữ qua mạng. Chúng ta phải 
nhất quán triệt để thi hành hiệp ước chống lại tất cả 
các hình thức bạo lực qua mạng. Đặc biệt, điều này 
đòi hỏi việc ban hành các luật chống phân biệt giới 
tính và phân biệt chủng tộc.

2. Nạn nhân của bạo lực phải được tôn trọng và 
nhận được sự hổ trợ đáp ứng nhu cầu cơ bản, các bộ 
luật hiện hành phải được  áp dụng nhất quán.

3. Các doanh nghiệp kỷ thuật số và các phương tiện 
truyền thông phải đẩy mạnh nhận thức về bạo hành 
mạng, đặc biệt về hành vi kích động xúi giục phân 
biệt chủng tộc và phân biệt giới tính.

Hảy can thiệp, đoàn kết và chống lại các phát 
ngôn mang tính cách bạo lực. Tất cả chúng ta 
đều có thể trở thành nạn nhân của bạo hành 
qua mạng ! Trong các nhóm liên hệ thông 
qua mạng xã hội (Group), hoặc thông qua sử 
dụng hashtag (#), phụ nữ có thể hổ trợ lẫn 
nhau khi bị bạo hành qua mạng.

Bạn không cô đơn. Các nhóm phụ nữ và cơ 
sở tư vấn sẵn sàng giúp đỡ và hổ trợ bạn. 
Bạn có thể tìm trên mạng danh sách cơ sở tư 
vấn phụ nữ hoặc gọi điện thoại đường dây tư 
vấn hổ trợ nạn nhân 

(miễn phí | có 17 ngôn ngữ | 24 h | 0800 11 
6016 hoặc gọi qua Chat hilfetelefon.de).
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Bạn có thể làm gì để chống
 bạo hành qua mạng ? bạo hành qua mạng ?

Trong mười phụ nữ thì có một đã từng 
bị quấy nhiễu tình dục (sexuelle Belästi-
gung), rình rập đeo bám (Stalking) qua 
các công nghệ hiện đại. Bạo lực qua mạng 
thường đi đôi với sự khinh khi những tần 
lớp bị thiệt thòi trong xã hội. Nạn nhân 
nữ có lịch sử di cư và lịch sử tị nạn còn 
phải chịu đựng thêm bạo hành qua mạng 
vì những gán ghép và sỉ nhục có tính 
cách phân biệt chủng tộc và phân biệt 
giới tính.



Xin vui lòng trả 
cước bưu chính.

Xin vui lòng trả cảảc bảu chính


