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Xerrada per a famílies d’adolescents:
Violències masclistes als entorns digitals: prevenir i donar resposta des de casa



  

vídeo
web

vídeo i pdfsXV premi 25N (2020): 
xarxes segures i lliures
de violència masclista

https://www.youtube.com/embed/0_Dg7GoO6Nw
https://donestech.net/
https://donestech.net/noticia/donestech-webinar-resultados-de-investigaciones-feministas-sobre-violencias-machistas-online
https://donestech.net/noticia/donestechalia-guanya-el-xv-premi-25n-xarxes-segures-i-lliures-de-violencia-masclista
https://donestech.net/noticia/donestechalia-guanya-el-xv-premi-25n-xarxes-segures-i-lliures-de-violencia-masclista
https://donestech.net/noticia/donestechalia-guanya-el-xv-premi-25n-xarxes-segures-i-lliures-de-violencia-masclista
https://donestech.net/noticia/donestech-webinar-resultados-de-investigaciones-feministas-sobre-violencias-machistas-online


  

INTRODUCCIÓ A LES PANTALLES

La tecnologia no és un tot
Existeix un «imperatiu tecnològic»

Canvi constant!
Ells i elles en saben més que nosaltres?

El 95% de la joventut utilitza internet a diari



  

Estereotips de gènere

INTRODUCCIÓ A LES PANTALLES

INTERNET



  

VIOLÈNCIES MASCLISTES A TRAVÉS
DE LES PANTALLES

Il·lustració: Nuria Frago 
per a Píkara Magazine



  

Socialització diferencial de gènere

Les pantalles són transmissores de rols i normes i 
contribueixen a construir el propi gènere

AFECTARÀ A:

Representacions (auto-representacions), pràctiques, 
accés, riscos, etc. 

I recordem: els nois també tenen gènere 



  

Mandats de gènere

Si ets una dona... Si ets un home...

1. Cures a totes les persones abans que a tu 
mateixa.

2. Cerques agradar, sobretot a hòmens i 
mitjançant el teu cos.

3. Ames, ETS en relació a d’altres persones. 
Necessites connexió i pertinença.

4. Ets principalment emocional.

1. Tens poder i exerceixes control.

2. Utilitzes la violència l’agressivitat per 
regular i resoldre conflictes.

3. Assumeixes riscos

4. Ets principalment racional. L'emocional 
no va amb tu



  

Relacions a través de les pantalles

Usos: 

● constituir identitat
● establir relacions

La dicotomia vida real vs vida virtual no és ja funcional.

Aprendran i prendran per model allò que hi veuen.

Un concepte d’intimitat diferent: si no ets a internet, no existeixes

S’hi donen MOLTES VIOLÈNCIES



  

VIOLÈNCIES

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

VIOLÈNCIA 
SEXUAL

ÀMBIT 
RESTRINGIT

AGREDIR 
FíSICAMENT

VIOLAR PARELLA



  

VIOLÈNCIES

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

VIOLÈNCIA 
SEXUAL

ÀMBIT 
RESTRINGIT

AGREDIR 
FíSICAMENT

VIOLAR PARELLA

Insultar, humiliar
Minar 

l’autoestima

Atemptar contra 
la llibertat sexual

Control



  

VIOLÈNCIES: 4 grans marcs

AUTO-CURA I
ACOMPANYAMENT
AUTO-CURA I
ACOMPANYAMENT

Escletxa digital de gènere

Violències masclistes vinculades a les 
relacions sexo-afectives

Violències masclistes contra les dones i expressions 
de gènere o sexualitats no normatives 

Atacs masclistes amb un fort component 
tecnològic



  

VIOLÈNCIES: 4 grans marcs

DEPÈNSI NO



  

Ciberviolències patriarcals estructurals

● PATRIARCAT CAPITALISTA AMB PATRIARCAT CAPITALISTA AMB 
GEOPOLÍTICA TECNOLÒGICAGEOPOLÍTICA TECNOLÒGICA

● Infraestructures de les Infraestructures de les 
comunicacions privatitzades i amb comunicacions privatitzades i amb 
fi de lucrefi de lucre

● Capitalisme de vigilància: Rastreig, Capitalisme de vigilància: Rastreig, 
emmagatzemament i emmagatzemament i 
comercialització de dadescomercialització de dades

● Programari i maquinari privatiuProgramari i maquinari privatiu
● Termes i condicions d’ús Termes i condicions d’ús 

inassumiblesinassumibles
+ Llicències i patents de + Llicències i patents de 
programari abusivesprogramari abusives

● FI DE LA NEUTRALITAT D’INTERNETFI DE LA NEUTRALITAT D’INTERNET



  

Informació personal identificable 
(IPI)

Informació personal sensible
(IPS)

DNI
Nom legal
Direcció de casa
Telèfon
Direcció IP
Direcció Mac
Matrícula del vehicle
Número de la SS.SS
Fotos
Empremta dactilar
Iris
ADN

Origen ètnic
Creences religioses
Orientació sexual
Identitat sexual
Historial mèdic
Historial de passaport/viatges
Arbre genealògic/familiars
Xarxes de pertinença
Pertinença a col·lectius
Assistència a manifestacions
Col·laboració en campanyes
Suport a col·lectius

Ciber-violències patriarcals estructurals

TIPUS D’INFORMACIÓ PERSONAL



Ciber-violències patriarcals estructurals



  

INFORMACIÓ PERSONAL SENSIBLE: ANUNCIS PERSONALITZATS

Ciber-violències patriarcals estructurals

2019 Discriminació i exclusió als anuncis 
en plataformes

El Departament de Habitatge i 
Desenvolupament Urbà d’USA arriba a 
un acord legal amb les plataformes per 
canviar la selecció d’anuncis 
personalitzats

Per exemple, un propietari pot escollir 
excloure dels seus anuncis a llogaters per ser 
pares i mares, estrangers, no-cristians, 
animalistes, hispànics o musulmans. O pot 
incloure a gent que és simpatitzant de la 
ideologia Nazi o odiadors dels jueus.

Fonts: Politico.com - Washington Post - 
MarketWatch
Google Has Been Allowing Advertisers to Exclude Nonbinary People from Seeing Job Ads  

Si no has seleccionat entre els gèneres binaris, les empreses poden escollir que no t’apareguin 
els anuncis.

2019 Discriminació i exclusió als anuncis 
en plataformes

El Departament de Habitatge i 
Desenvolupament Urbà d’USA arriba a 
un acord legal amb les plataformes per 
canviar la selecció d’anuncis 
personalitzats

Per exemple, un propietari pot escollir 
excloure dels seus anuncis a llogaters per ser 
pares i mares, estrangers, no-cristians, 
animalistes, hispànics o musulmans. O pot 
incloure a gent que és simpatitzant de la 
ideologia Nazi o odiadors dels jueus.

Fonts: Politico.com - Washington Post - 
MarketWatch

https://www.politico.com/story/2019/03/28/hud-charges-facebook-with-housing-discrimination-1241406
https://www.washingtonpost.com/business/2019/03/28/hud-charges-facebook-with-housing-discrimination/
https://www.marketwatch.com/story/facebook-to-revamp-its-targeted-ad-system-to-prevent-discrimination-2019-03-19
https://donestech.net/noticia/google-has-been-allowing-advertisers-exclude-nonbinary-people-seeing-job-ads
https://www.politico.com/story/2019/03/28/hud-charges-facebook-with-housing-discrimination-1241406
https://www.washingtonpost.com/business/2019/03/28/hud-charges-facebook-with-housing-discrimination/
https://www.marketwatch.com/story/facebook-to-revamp-its-targeted-ad-system-to-prevent-discrimination-2019-03-19


  

DARRERES NOTÍCIES

Ciber-violències patriarcals estructurals

● Tu ordenador no es tuyo En les versions modernes 
de MacOS, simplement no pots encendre el teu 
ordinador, iniciar un lector de llibres digitals o un 
editor de text i llegir i escriure sense que es controli 
i transmeti un registre de la teva activitat.

● Nou judici a Google per Android Els telèfons Android 
misteriosament intercanvien 260MB al mes amb 
Google via dades cel·lulars quan són ni tan sols en 
ús

● Cura de les nostres dades digitals: perquè Zoom NO 
S’ha tornat molt popular i no respecte ni els drets 
humans, menteix sobre seguretat i més.

● El sexisme en els algorismes Malgrat l'auge del feminisme en els últims anys, els 
efectes negatius i generalitzats del sexisme en la intel·ligència artificial solen ser 
subestimats.

● Reclaim your face: Sign the petition for a new law now (European Union)  El 
reconeixement facial pot ser utilitzat contra totes per governaments i corporacions, 
basat amb qui ets i el teu aspecte físic.

https://donestech.net/noticia/tu-ordenador-no-es-tuyo
https://donestech.net/noticia/new-lawsuit-why-do-android-phones-mysteriously-exchange-260mb-month-google-cellular-data
https://donestech.net/noticia/cura-de-les-nostres-dades-digitals-perque-zoom-no
https://donestech.net/noticia/el-sexismo-en-los-algoritmos-una-discriminacion-subestimada
https://donestech.net/noticia/reclaim-your-face-sign-petition-new-law-now-european-union


  

AUTODEFENSA DIGITAL FEMINISTA



  

Seguretat holística

• Física

• Digital

• Psico-social



  

Reducció
menys és més!

Ofuscació/Camuflatge
més és menys!

Fortificació
Els meus dispositius,

les meves regles!

Compartimentació
Diversitat!

Estratègies de resistència



AUTO-CURA I
ACOMPANYAMENT

 
DOCUMENTAR I 
PERFILAR
L’AGRESSOR

REPORTAR,
DENUNCIAR I 
BLOQUEJAR

CONTRACAMPANYES
I NARRATIVES

Estratègies de resposta



  

Que fem amb els assetjadors?

Justicia restaurativa

És un procés per implicar, a l'abast possible, els qui en 
tenen a veure en un atac concret i a col·lectivament 
identificar i adreçar mals, necessitats i obligacions, en 
ordre de guarir-se i deixar la situació tan bé com sigui 
possible.

Quan hi ha una agressió
    
● Les persones i les relacions reben un dany, es creen necessitats 
● Les necessitats creades pels danys porten a responsabilitats o obligacions
● Les responsabilitat són per a guarir/curar i arreglar/rectificar els danys; això és 

una resposta justa.

Una resposta justa:

● Reconeix i repara el dany causat pel “mal fer” (restauració);
● Incentiva a la responsabilitat apropiada per adreçar la necessitat, reparant el 

dany (accountability; responsabilitat o rendició de comptes);
● Implica aquells/es impactats, incloent la comunitat, en la resolució 

(compromís).

https://transformharm.org/restorative-justice/


  

Google (Cercador) >>> Duck Duck Go -  
Searx en Disroot - StartPage: utilitza el 
motor de cerca de Google - Qwant europeu 
Chrome >>> Mozilla Firefox
Gmail >>> Riseup amb invitació – Disroot - 
Autistici - Tutanota - ProtonMail  
Google Maps >>> Open Street Map - Apps 
mòbil: OsmAnd - Maps.me 
Google Drive >>> NetxCloud a disroot
Google groups >>> FramaList
Google Forms >>> FramaForms 
Google Docs Documents >>> Etherpad (amb 
info publica) Kefir - Vedetas - Cryptpad 
(amb info sensible. Pots posar contrasenya) 
Google Docs Planella de Càlcul >>> 
Ethercalc a Vedetas
Google Calendar >>> Framagenda 

Android >>> Lineage
Youtube >>> Peertube (pujar vídeos) -   
Invidition (permet veure Youtube i Twitter 
sense que facin perfils) 
Blogger >>> noblogs – blackblog 
Google Hangouts >>> Jitsi (
llista de servidores per velocitat i 
seguretat )
Google Play >>> Yalp Store (baixar apps de 
Google Play sense registrar-se)  F-Droid 
(baixar-se apps de codi obert revisades) 
Google Translate >>> Apertium 
Google Photos >>> PhotoPrism 

ALTERNATIVES A GAFAM: GOOGLE

Eines de protecció digital feminista

https://duckduckgo.com/
https://search.disroot.org/
https://www.startpage.com/
https://lite.qwant.com/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?icn=tabz
https://riseup.net/es/email
https://user.disroot.org/
https://www.autistici.org/
https://tutanota.com/es/
https://protonmail.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=6/40.007/-2.488
https://fossdroid.com/a/osmand~.html
https://maps.me/apk/
https://disroot.org/es/services/nextcloud
https://framalistes.org/sympa/
https://framaforms.org/
https://pad.kefir.red/
https://antonieta.vedetas.org/
https://cryptpad.fr/
https://eveliyn.vedetas.org/
https://framagenda.org/login
https://wiki.lineageos.org/index.html
https://peertube.cpy.re/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/invidition/
https://noblogs.org/
https://blackgblog.org/
https://ladatano.partidopirata.com.ar/jitsimeter/
https://f-droid.org/en/packages/com.github.kiliakin.yalpstore/
https://f-droid.org/
https://www.apertium.org/
https://photoprism.org/


  

Aquesta presentació està subjecta a una llicencia de Reconeixement
- Compartir Igual 4.0 Internacional de Creative Commons

Es pot descarregar en

 
https://donestech.net/noticia/donestech-xerrada-reus-violencies-masclistes-als-entorns-digitals

https://donestech.net/noticia/donestech-xerrada-reus-violencies-masclistes-als-entorns-digitals

