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Coidados
Tecemos rede
Somos grupo

 

Auto coidados
Folla de ruta

Que podemos facer?

É INTERNET UN ESPAZO NEUTRO?

QUE IMOS TRABALLAR HOXE?  
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Tipos de violencias machistas online
Como identificalas?

Impacto e danos 
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Somos unha cooperativa galega de
traballo asociado sen ánimo de lucro
creada no ano 2018. 

Cun equipo interdisciplinar e desde unha
perspectiva feminista, deseñamos e
dinamizamos procesos para a
transformación social co obxectivo de
contribuír ao avance da igualdade de
xénero e á erradicación das violencias
machistas.

NÓS



Quen son e de onde veño?

Por que esta formación? 

Que esperamos desta

xornada... 

Expectativas

Aprendizaxes que

agardamos...

Que esperamos do espazo

Dinámica inicial de presentación

a.

b.

c.

VÓS

Top Secret Rosies



Tipos de violencias

É INTERNET UN
ESPAZO NEUTRO?
IDENTIFICA
Que é a violencia machista
dixital?

Delia Derbyshire



EXPERIENCIAS INSPIRADORAS
Brujeria Hacker #TecnoLovers III



Internet é, absolutamente, un lugar real.
Katherine Cross, Ethics for cyborgs



DEREITOS HUMANOS E VIOLENCIAS EN LIÑA

Dereito a
intimidade e a

privacidade

Jean Jennings Bartik

Dereito a
liberdade de

expresión e
opinión

Dereito ao acceso
á xustiza

Dereito á
liberdade e á
seguridade

As violencias machistas dixitais vulneran os dereitos humanos das mulleres. 
O Consello de Dereitos Humanos de Nacións Unidas aposta pola protección offline e online.



COMO SEI SE ESTOU FRONTE A UN CASO DE VIOLENCIA
MACHISTA DIXITAL? 

REFLEXIONA SOBRE AS SEGUINTES PREGUNTAS:

Cáusame dano, sufrimento ou me fai sentir insegura?
Castiga aspectos da miña identidade como o meu xénero ou a miña
orientación sexual? 
Limita a miña liberdade de expresión ou o meu acceso a Internet? 
Afecta ao meu benestar e á miña saúde física, emocional ou psicolóxica? 
Usa a tecnoloxía para que o dano sexa máis efectivo ou severo?

O que vivín:



DE QUE
FALAMOS?

A violencia de xénero en liña (VGL) ou
violencia machista dixital son conceptos que

usamos para referirnos a accións violentas
en Internet, que foron motivadas por

crenzas e/ou actitudes discriminatorias
baseadas no xénero. 

Este tipo de violencia cométese ou agrava
polo uso de tecnoloxías da información e

comunicación. 
É tan real como calquera outro tipo de

violencia e causa dano físico, psicolóxico
e/ou sexual.



FORMAS 
Segundo a ONG mexicana
Luchadoras, existen até 13
maneiras distintas de usar a
tecnoloxía para facernos dano e
exercer violencia psicolóxica,
sexual e incitar á violencia física
cara a mulleres e corpos e
identidades diversas.



Ataques ou reestrición de acceso ás
contas ou dispositivos dunha persoa

Acceso ou control non
autorizado

Roubo, obtención, perda de control ou
modificación da información non
consentida

Control e manipulación da
información

Uso ou falsificación da identidade
dunha persoa sin o seu
consentimento

Suplantación e roubo de
identidade

Vixianza constante á vida en liña
dunha persoa

Monitoreo e acecho

Discurso contra mulleres e persoas non
binarias que reflicte patróns culturais
machistas baseados en roles
tradicionais

Expresións discriminatorias

Condutas de carácter reiterado e non
solicitado que resultan molestas,
perturbadoras ou intimidantes

Acoso

Contidos violentos, lascivos ou agresivos
que manifestan unha intención de
dano a alguén, aos seus seres queridos
ou bens

Ameazas

Compartir ou publicar sin o
consentimento algún tipo de
información, datos ou información
privada que afecte á persoa

Difusión de información
persoal ou íntima



Obrigar a unha persoa a seguir as
peticións dun terceiro por posuír
algo de valor, como información
persoal

Extorsión

Descalificación da traxectoria,
credibilidade ou imaxe pública dunha
persoa a través da exposición de
información falsa, manipulada ou fóra
de contexto

Desprestixio

Exercicio de poder sobre unha
persoa a partir da explotación sexual
da súa imaxe ou corpo contra da
súa vontade, pode implicar a
obtención dun beneficio lucrativo
ou doutro tipo

Abuso sexual relacionado coa
tecnoloxía

Tácticas ou accións deliberadas para
tirar e deixar fora de circulación canles
de comunicación ou expresión dunha
persoa ou grupo

Afectacións a canles de expresión

Falta de interese, recoñecemento, acción ou menosprezo por parte de autoridades,
intermediarios de internet, institucións ou comunidades que poidan regular, solucionar ou
sancionar violencia en liña

Omisións por parte de actores con poder regulatorio



QUE ROL CUMPRE A TECNOLOXÍA? 

Aproveitado por agresores para non ser
identificades.

Anonimato.

Da xente querida mais tamén de agresores.
Proximidade

En internet o contido pode viralizarse de
maneira simultánea e inmediata.

Propagación

Cando un usuario sube contido a internet é
casi imposible eliminalo.

Permanencia

Un  moi importante xa 
 facilita ou agrava o dano

da violencia machisa
cando son usadas

estratexicamente para
danar, controlar, silenciar
ou desaparecer a persoas

do espazo dixital:

Accesíbel



QUEN AGREDE?

Se non sabes como identificalos,
recomendámosche a axuda mutua
entre compañeiras. Podedes estar 
 atentas ante estes personaxes:

O anónimo*A maioría de casos. Perfís falsos.
Pode que coñeza ou teña algún tipo de relación
coas vítimas pero non os podemos recoñecer.

* A parella ou o ex. 
Utilizan a violencia en liña para vixiar, dominar ou
exercer control sobre  ex parellas ou parellas actuais. 

O amigue machitroll.*As persoas próximas a nós e con acceso aos
nosos datos persoais, tamén poden usar a
tecnoloxía para facernos dano. 

* As manadas virtuais 
Grupos organizados.  Operan conxuntamente para
acosar, divulgar datos persoais e reportar de maneira
sistemática os perfís de redes sociais das súas vítimas.

O perfil varía segundo os motivos e as

maneiras como executan actos violentos.

Comparten os discursos e condutas que

utilizan para silenciar ou intimidar a

persoas en espazos dixitais.



4 CONSIDERACIÓNS
BÁSICAS

Prácticas moi diversas que a través da vixianza, o
control e a manipulación teñen como obxectivo
facerche dano

Que entendemos por violencia en liña?
01

Un mesmo caso de violencia pode manifestar
diferentes tipos de agresións, é importante
nomealas todas

Podemos sufrir diferentes tipos de
violencia online?

03

A violencia machista das rúas, das casas, da cama e a
online están unidas

Está desconectada a violencia offline da
online?

02
Poden ser interdependentes, pero non existe unha
escala de maior a menor

Algúns tipos de violencia son máis
graves que outros?

04



OLLO

Annie Easley

A interseccionalidade

“Desde a interseccionalidade non basta con evidenciar o “sufrimento” da
muller, debemos entender o lugar, o contexto, as implicacións que as
diferenzas das diferentes mulleres e persoas manifestan fronte a un

fenómeno. A interseccionalidade propón fundamentalmente ir máis aló
das consecuencias do patriarcado nas diversas formas de violencia, pois
existen outras matrices de dominación, como son o (hetero)sexismo, o
racismo ou o clasismo, que teñen unha inxerencia interseccional nos
procesos de exclusión e dominación que caracterizan á violencia de

xénero. Considero ademais, que a interseccionalidade é unha ferramenta
que nos afasta das fórmulas fáciles e esencialistas que tantas veces nos

criticaron ás feministas ao centrarnos só nas análises de xénero, ao
mesmo tempo que nos prové dunha forza crítica que nos pode axudar a

dar esa volta de porca ás análises sobre a erradicación da violencia de
xénero, que ten rostros interseccionales e non só de muller en singular”.

Raquel Guzmán



OLLO

O impacto e os danos

Sudoración
Náuseas
Dor de cabeza
Dor de espalda
Dor de estómago
Dor de ril
Falta ou exceso de apetito
Baleiro no estómago
Tensión corporal
Choros
Pesadez no corpo
Autotensión

Danos físicos
Afectación nervosa
Estrés
Angustia
Ira
Enfado
Depresión
Paranoia
Medo
Confusión
Impotencia

Danos emocionais
Medo a saír
Auto - restricción de mobilidade
Abandono das tecnoloxías
Autocensura
Sensación de vixianza constante

Outros



E AGORA QUE?
RESISTE
Camiños para os (auto) coidados

Hedy Lamarr



Antes recibías a ameaza, unha mensaxe, unha pedra
na xanela, e estaban as túas compañeiras para facer
contención.  Agora non. Recibes o email ou o tweet
e estás ti soa e dis, que fago? Aínda que estou cun
mundo de xente conectada estou realmente soa

para facer fronte a isto e non sei si é real.

Anónima, cita tomada por Ciberseguras do grupo focal con 
feministas activistas de México. Violencia de xénero en entornos dixitais. 



DINÁMICA - KIT

* Imaxe extraída da cartilla 2: Defensa Persoal  Dixital
elaborada por Comando Colibrí 

https://comandocolibri.red/wp-content/uploads/2021/09/Cartilla_2_web.pdf
https://comandocolibri.red/wp-content/uploads/2021/09/Cartilla_2_web.pdf
https://comandocolibri.red/wp-content/uploads/2021/09/Cartilla_2_web.pdf


IDEAS SOBRE O KIT

Non hai unha resposta "correcta". Non hai unha única resposta 
 

Concordamos (e parafraseamos ao igual que Ciberseguras) a Laurie Penny en canto a que: 

Compilar diversas tácticas pensadas en común por nós e por
outras compañeiras para responder a diferentes tipos de

violencias machistas dixitais
 

Non existen fórmulas máxicas para lidiar coa violencia.
Non hai forma idóneas para vivir unha situación así.

 
Existe un proceso individual, emocional e físico que tamén pode afectar á nosa

relación coas demais persoas.



COIDÉMONOS

coidados persoais, do entorno e do pc
coidar(nos)

usos, contextos, horarios, espazos, coñecer
normas de privacidade, coñecer sombra
dixital...

valorar riscos

máscaras, indentidades colectivas,
camuflaxe, fragmentación, bloqueo,
reducción

estratexias de mitigación

fotografías, vídeos, outros
destrucción de material sensible

email non corporativo, plataformas,
mensaxería, software seguro e... libre

priorizar ferramentas seguras e libres

navegación segura - anónima (TOR), Rede segura en casa;
servidores autónomos, autentificación

alta seguridade



AUTODEFENSA

sinalar desde o humor contidos e
diagnosticar se o troll machista (machitroll)
é curable ou non

denunciar e visibilizar

block together permite compartir listas de
usuarios bloqueados dentro dunha
comunidade, así como atacantes
frecuentes

cazar troles cercanos

heartmob permite reportar e documentar
casos de acoso diferentes plataformas e
recibir axuda a comunidade

prestar e recibir apoio

solicitar á paxina que elimine contidos de información persoal
da vítima, contactar con google para que deixe de indexalo e
xerar contidos positivos

borrar os danos

quen queira ir máis alá de ignorar, poderá expor,
reportar ao agresor ou optar por explicar puntos de
vista

atacar ao atacante

activar autenticacións de dobre factor en cada plataforma e
utilizar unha ferramenta segura de xestión de contrasinais

evitar sorpresas



A TÚA AMIGA
ESTÁ SENDO 
ATACADA 
EN LIÑA?

Póster: Hey! tu amiga está 
siendo atacada en línea? 
Takebackthetech!

https://takebackthetech.net/es/know-more/heyamiga


ESTRATEXIAS DE RESPOSTA - ACTIVISTAS

Documentar incidentes e ataques (rexistro)01
Campaña de contra-resposta e mensaxes de apoio02

https://ciberseguras.org/

Bloqueo masivo de trolls (Block together en comunidade ou función bloqueo)03
Exhibir ao agresor - difusión da propia versión04
Investigar e seguirlle a pista ao agresor (*ollo, con moito  coidado e seguridade)05
Combater empregando o humor  - RIte do troll!06

https://ciberseguras.org/


ESTRATEXIAS DE RESPOSTA - ACTIVISTAS

Tomar un descanso dos espazos virtuais07
Pedir axuda a compañeiras e colectivas activistas e ciberactivistas08

https://ciberseguras.org/

Falar coa nosa xente, coa nosa rede, coa xente que nos quere ben09
Practicar o autocoidado e deixar que te coiden e acompañen10
Crear comunidade: fala, socializa a experiencia, comparte e segue construíndo 11

https://ciberseguras.org/

