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A diario as usuarias de Internet teñen que facer fronte a diferentes actitudes e situación violentas só polo feito de ser mulleres.
Na Rede reprodúcense as desigualdades e loitas de poder presentes na sociedade, e mesmo se magnifican, dada a confluencia de dous fenómenos
interrelacionados: a sensación de anonimato e a proxección pública de determinadas plataformas sociais.
O sexismo ambiental imperante nos social media así como a normalización do discurso do odio é alarmante e perigosa, máxime se temos en conta a
visibilidade e o potencial socializador de plataformas como Twitter ou Facebook.
Obxecto deste traballo: analizar a manifestación do sexismo, misoxinia e discurso do odio na conversa 2.0 en torno a mulleres referentes.
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· Twitter revélase como un territorio hostil para as mulleres, con especial incidencia
naqueles ámbitos de maior proxección pública como a política ou a comunicación, que
cumpren unha función esencial nas sociedades democráticas.

· Na conversa 2.0 en torno aos perfís destas mulleres referentes destácase a elevada
incidencia do discurso do odio sobre outras manifestacións sexistas.

· De ter en conta que 2 de cada 3 tuits negativos teñen como obxecto o colectivo de
pertenza desas mulleres, cumpriría analizar se o xénero dos perfís constitúe unha variable
explicativa do “efecto de deshibición” da comunidade usuaria.
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