
  

Ciberviolències de gènere: Impacte als drets de les dones 
i estratègies de seguretat i apoderament digital

Sessió 1

Oficina Jove Alt Urgell - Àrea d’Atenció a les Persones - Joventut



  

vídeo
web

mastodon

XV premi 25Nov
Campanya F5

web
acoso.online/es

vídeo i pdfsweb
twitter

https://www.youtube.com/embed/0_Dg7GoO6Nw
https://donestech.net/
https://systerserver.town/@donestech
https://donestech.net/noticia/donestechalia-guanya-el-xv-premi-25n-xarxes-segures-i-lliures-de-violencia-masclista
https://stopviolenciesmasclistesonline.cat/
https://autodefensa.online/
https://acoso.online/es/
https://donestech.net/noticia/donestech-webinar-resultados-de-investigaciones-feministas-sobre-violencias-machistas-online
https://fembloc.cat/
https://twitter.com/fembloc_
https://donestech.net/noticia/donestech-webinar-resultados-de-investigaciones-feministas-sobre-violencias-machistas-online


  

Recursos i material

Redes Sociales en perspectiva de género:
Guía para conocer y contrarrestar las violencias de género on-line 

Kit Contra les violències masclistes on-line

Recursos d’autodefensa.online

Eines d'autodefensa digital feminista

Butlletí trimestral

https://donestech.net/files/redessociales.pdf
https://donestech.net/files/redessociales.pdf
https://donestech.net/files/kitcontraviolenciesmasclistesonline2018.pdf
https://autodefensa.online/recursos.html
https://donestech.net/recursos-dautodefensa-digital-feminista
https://donestech.net/newsletter/subscriptions
https://donestech.net/


Accés + Moviments i participació pública + Economia + Expressió + Agència

Internet feminista

Audio
Traducció

https://archive.org/details/PrincipiosFeministasParaInternet/1+ACCESO+Principios+Femnistas+para+Internet.mp3
https://feministinternet.org/en/page/contribute
https://feministinternet.org/en/download


Acords de convivència

 No se admeten actituds masclistes, racistes, homòfobes, 
transfòbiques, xenòfobes, etc.

 Respectar la privacitat de les que estem participant: no fer fotos 
o captures de pantalla sense consentiment. Pots divulgar fora el 
que vius, però no associar-lo amb cap persona

 No hi ha preguntes ximples i dret a l’errada (no fer burles)

 Respectar els temps, habilitats i coneixements de les 
participants 

 No jutjar a les persones
 Estar atentes de no monopolitzar la paraula, respectar els torns 

de paraula i no interrompre
 Escolta activa: escoltem-nos amb tot el cos  
  Col·laborar per tal que els acords es compleixin



  

Sessió 1: Violències masclistes digitals

18:00 Benvinguda
 Donestech, recursos i acords de convivència
18:15 Presentació de les assistents

VIOLÈNCIES MASCLISTES DIGITALS
18:30 Seguretat i privacitat
18:35 Estructures Patriarcals

Rastres i tipus de dades
18:50 Dinàmica: Cercat a internet 

Intel·ligència artificial
Addiccions

19:00 Violències masclistes digitals
Característiques
Impactes

19:10 Dinàmica: VMD que coneixem
19:25 Classificació
19:30 Dinàmica de classificació
19:40 Dubtes
19:50 Proper dia
19:55 Avaluació

Sessió2: Autodefensa Digital Feminista

Agenda



  

Presentació

Què volem
aprendre?

Què faig a internet?

Quantes hores
ets a internet

al dia?



  

VIOLÈNCIES MASCLISTES DIGITALS



QUÈ ÉS
SEGURETAT?

QUÈ ÉS
PRIVACITAT?

CONCEPTES: SEGURETAT I PRIVACITAT DIGITAL

Violències masclistes digitals



Violències
masclistes

digitals

Estructures
Patriarcals

Violències masclistes digitals



  

 ESTRUCTURES PATRIARCALS: BIG TECH

»
Qui són 

les BIG TECH?
Per què en donen

 coses gratis?

Violències masclistes digitals



  

 ESTRUCTURES PATRIARCALS: BIG TECH

Violències masclistes digitals



ESTRUCTURES PATRIARCALS: BIG TECH I LA NOSTRA VIDA DIGITAL

Test del rastres del teu navegador: Cover Your Tracks! + Eina (anglès)

Violències masclistes digitals

https://www.eff.org/deeplinks/2020/11/introducing-cover-your-tracks
https://coveryourtracks.eff.org/


  

Ciber-violències masclistes

 

ESTRUCTURES PATRIARCALS: BIG TECH: Els 7 pecats capitals

MANDRA

GOLA

ENVEJA

IRA

AVARÍCIA

LUXÚRIA

SUPERBA

Violències masclistes digitals



  Seguin-te el Rastre  Vídeo doblat al català

ESTRUCTURES PATRIARCALS: OMBRA DIGITAL
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Violències masclistes digitals

https://donestech.net/files/hot_on_your_trail_ca_menut.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=bqWuioPHhz0
https://donestech.net/files/hot_on_your_trail_ca_menut.mp4


  

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

ESTRUCTURES PATRIARCALS: TIPUS D’INFORMACIÓ PERSONAL

Violències masclistes digitals



ESTRUCTURES PATRIARCALS: Dinàmica

Violències masclistes digitals

Cercat a internet 
amb una dada teva 

identificable



  
How normal am I?

Violències masclistes digitals
ESTRUCTURES PATRIARCALS: Intel·ligència Artificial

Violències masclistes digitals

https://www.hownormalami.eu/
https://www.hownormalami.eu/


  

Animació de Steve Cuts sobre l'ús dels mòbils
Animació - GLUED - ADICTO A LOS VIDEOJUEGOS
Adicción a las Redes Sociales
Lo que esconden las REDES SOCIALES: ¿por qué son a
dictivas?
Exaddicte al joc online: "Vaig perdre 400.000 euros"  - 
Els Matins
Cómo Combatir la Adicción a la Tecnología | NowThis 
Español
Viví sin redes sociales por 2 años - ¿Qué aprendí?
Data Detox x Youth
#EducarConElEjemplo 8/10 - Prioriza las experiencias 
en directo, sin la mediación de pantallas
#EducarConElEjemplo 7/10 - Impide que las 
notificaciones marquen el ritmo de tu vida
ADICCIÓN AL MÓVIL - Apps para controlarla | 
ChicaGeek

Violències masclistes digitals
ESTRUCTURES PATRIARCALS: Addiccions

Violències masclistes digitals

https://youtube.com/watch?v=QN11E74HIOE
https://www.youtube.com/watch?v=mGpIBTvIicE
https://www.youtube.com/watch?v=napWDUFoS4M
https://yewtu.be/watch?v=ZYM5CyxHhGg
https://yewtu.be/watch?v=ZYM5CyxHhGg
https://www.youtube.com/watch?v=Fqhuox2GSR4
https://www.youtube.com/watch?v=GxiMW8M-A3U
https://www.youtube.com/watch?v=_62UB_yh5_k
https://datadetoxkit.org/ee/families/datadetox-x-youth/
https://www.youtube.com/watch?v=09UD4fku3XY
https://www.youtube.com/watch?v=TwAE0COaxQg
https://www.youtube.com/watch?v=EK8OlUeFSlE


Violències masclistes digitals
CARACTERÍSTIQUES

● Immediatesa
● Repetició
● Multiplicació de canals
● Disponibilitat 24/7
● Contínuum online - offline (onlife)
● Multiplicació agressors
● Extensió geogràfica
● Amplificació / superposició violències
● Anonimat
● No oblit / caducitat
● Evolucionen ràpidament / sofisticació
● Pes BIG TECH (genera clicks, negoci)
● Violència institucional

Violències masclistes digitals



Violències masclistes digitals
IMPACTES
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Violències masclistes digitals

https://donestech.net/noticia/donestech-webinar-resultados-de-investigaciones-feministas-sobre-violencias-machistas-online
https://donestech.net/noticia/donestech-webinar-resultados-de-investigaciones-feministas-sobre-violencias-machistas-online


Ciber-violències masclistes
Quines coneixes?

Violències masclistes digitals



Violències masclistes digitals

Fo
nt

: P
un

t l
ila

 d
e 

l’U
ab

CLASSIFICACIÓ

Violències masclistes digitals

https://www.uab.cat/web/l-observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1345681954963.html


Ciber-violències masclistes
Classifiquem-les!!!

Violències masclistes digitals



Violències masclistes digitals
REFLEXIÓ: Ciber-violència dintre de la parella

● AGUANTO PERQUÈ…

● VAL LA PENA / ÉS AMOR…
● EN PART ÉS CULPA MEVA…
● JO NO SOC PAS UNA VÍCTIMA!
● JO PUC CANVIAR AIXÒ!

Violències masclistes digitals
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Dubtes



  

AUTODEFENSA DIGITAL FEMINISTA



  

• Física

• Digital

• Psico-social
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Autodefensa Digital Feminista

SEGURETAT HOLÍSTICA

https://holistic-security.tacticaltech.org/


Autodefensa Digital Feminista

SH: DIGITAL

SOBIRANIA TECNOLÒGICA

InfraestructuresEines FLOSS

VIOLÈNCIES ESTRUCTURALS PATRIARCALS



Autodefensa Digital Feminista

SH: DIGITAL 

AccióInvestigació

VIOLÈNCIES MASCLISTES DIGITALS
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Avaluació

https://donestech.net/formulari/avaluacio-del-taller


  

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-taller-lalt-urgell-impacte-als-drets-de-les-dones-i-estrategies-de-seguretat-i

https://donestech.net/noticia/donestech-taller-lalt-urgell-impacte-als-drets-de-les-dones-i-estrategies-de-seguretat-i

