PART 1:
o
o
o
o

Context i genealogies ciberfeministes
Definició i característiques de les VMD
Quines són les violències digitals? quins impactes tenen?
Sobre les VMD: dades? qui agredeix i contra qui?

PART 2:
o Les violències masclistes digitals a la reforma de la llei 17/2020

PART 3:
o Què entenem per seguretat digital
o Estratègies de resposta
o Recomanacions

• Governança i desenvolupament impregnat
de gènere
• Cisheteropatriarcal
• Technocapitalisme colonial (GAFAM)
• Bretxa digital i expulsions

Lliure de
desigualtats de
gènere ???
Lliure de
violències
masclistes ???

• Estereotips gènere / subestimació nenes
i dones àmbits tecnològics / videojocs (la
tecnología i els jocs no són per tu).
• Gaming: una de les indústries digitals que
experimenta major creixement (5,5%
2019). Qui creix? Monopolis? Quines
formes de producció i sota quins valors?
On està el negoci?
• Representacions de rols de gènere /
hipersexualització cossos. Arquetips
masclistes.
• Polítiques publiques i d’educació encara
poc enfocades al dret al joc amb
perspectiva de gènere. Com reduïm la
bretxa digital? I quines bretxes digitals?
Quina regulació existeix en aquest marc
de la industria digital del joc?

• Dones 47% de la indústria dels
videojocs com a gamers entusiastes.
• 17% dones en els equips de
desenvolupament.
• 12% d’alumnes mantriculades en els graus
de videojocs. (Libro Blanco Desarrollo
Español de Videojuegos 2017)
• Precaria situació de les dones a Esports:
presencia mínima de dones i guanyen
menys de la meitat que els homes.
• Assetjament i violències masclistes tambñe
en aquest sector. Gaming Ladies, etc..

La societat de la informació, internet, mòbils i xarxes socials no estan
lliures de les violències masclistes que poden intensificar-se, multiplicarse i estendre’s com a conseqüència de la mediació tecnològica.
Les violències masclistes continuen reproduint-se i
adaptant-se als nous àmbits i formes de relacionar-se
afectivament com Internet i les xarxes socials.

A més d’aquestes formes de violència, cal afegir l’auge
de noves formes de cibermisoginia i d’antifeminsime
que han crescut a l'empara de les xarxes socials i en
consonància amb el backlash antifeminista.

Malgrat que fa més d’una dècada de la web 2.0, encara disposem de
poques dades per conèixer la prevalença, les noves formes de
violència online i el perfil dels agressors.
.
És manté la creença que les violències digitals són més
innòcues que altres formes de violència.
Aquesta manca de dades contribueix a què les violències digitals continuen
sent vistes com a casos aïllats, fàcilment negables, el que dificulta abordar-les
com a violències sistèmiques i revela que les accions empreses per erradicarles són deficients (campanyes alarmistes contraproduents, victimitzants,
paternalistes o que no reconeixen l’agència de les persones agredides).

Aquelles violències masclistes que, com a manifestació de
la discriminació i de la situació de desigualtat de gènere en
el marc d'un sistema de relacions de poder cis-heteropatriarcals, es produeixen i/o es distribueixen i
s’amplifiquen en entorns digitals i/o a través de les TRIC.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anonimat
Immediatesa
Repetició
Disponibilitat
24/7
Extensió geogràfica
Amplificació / superposició violències
Continuum online - offline (onlife)
No oblit / caducitat
Evolucionen ràpidament / context
tecnòlogic
• Pes empreses / empreses videojocs/
necessitats de les empreses (genera
clicks, negoci)

Sobretot homes cis hetero
patriarcals
Parelles i exparelles
Persones properes (escola,
feina..)
També neomasclistes digitals
(machitrols)
Noves figures d’agressors:
creepshoters, revengeporns,
groomers, ciberassetjadors
masculinistes, ciberbulliers,
depredadors sexuals,
recruiters, doxers,
distribuidors maliciosos i
crackers.

 Les dones o persones identificades
com a dones a les xarxes son qui rep
més missatges amenaçadors o amb
contingut sexual.
 Les dones amb rellevància pública a les
xarxes: periodistes, polítiques, activistes,
gamers, ... (manosfera).
 Joves i adolescents (nadius digitals).
 Les persones LGTBIQ+ reben un major
nombre d’agressions que les persones
heterosexuals.
 Les persones en que interseccionen
diferents eixos de desigualtat/opressió
(racialitzades, funcionalment diverses,
neurodivergents...) reben un major
nombre d’agressions que combinen les
seves diferents posicions socials.

• Diversitat i sofisticació de les formes en que s’exerceixen les violències:
des de les amenaces i els insults fins al ciberassetjament, el ciberbullying i
les violències amb alt contingut tecnològic (sextorsion, sexpreading, doxing,
cracking, suplantació d’identitat, spying...)
• Multiplicació de canals: des de les aplicacions de missatgeria (whatsapp, ,
fins a les xarxes socials (twitter, discord, facebook...), la geolocalització, les
apss de cites (tinder, grindr...)

• La duració temporal i els espais on s’exerceix la violència: les violències
online poden dilatar-se en el temps (24/7) i no precisen de la copresència.
• El número d’agressors: major prevalença a agressions grupals.
• Violència
institucional:
formes
específicament a la plataforma.

de

revictimització

associades

Salut física i psicològica
Socials i culturals
Oportunitats educatives i
laborals
Capacitat de poder i
participació
Llibertat d’expressió i
moviment
Capacitat de generació de
narratives amigables i segures

 De 2200 jugadorxs el 83% assetjament
mentre jugàven en els últims 6 meseo. Les
més afectades les dones (després
afromaericanes, asiàtiques i LGTBIQ).
 Tipus: Insults a través del xat de veu,
insinuacions sexuals, missatges d’odi fins a
publicació de la seva información privada.
 Canals: El 43% reben assetjament en
videojocs en línea a través de xats de veus,
seguit per accions dins el joc i missatges en
línea.
 Tot i que els missatges de text i veu fora del
videojoc són menors, solen ser violències
més contundents amb assetjaments que
van desde filtració de información privada
fins a violencia sexual.
 Impactes: modificació dels hàbits de
consum, desde evitar certs títols fins a
posar en perill la seva propia salut. Qüasi el
14% consideren el suïcidi o han tingut
episodis greus depressius.
Estudi lliga antififamació d’EEUU 2021.
https://tierragamer.com/videojuegos-en-linea-acoso-cuarentena/

 Un 46.3% declara rebre comentaris masclistes
per part d’altres gamers, el 36.3% reb
assetjament, un 35.3% declara que encara
existeix l’estereotip de dona gamer, 24.3% reben
maltractaments e insults i un 17.7% asseguren
que altres gamers no van voler jugar amb elles
pel seu gènere.
Estudi Gamers Research Field Agent 2021 de
Nivea y LDM.
 Estudi 900 dones videojugadores, el 59%
decideixen utilitzar noms de gènere neutre i no
participar del xat de veu.
Reach3 Insights y Lenovo —Estados Unidos, China y Alemania—

 Situacions d’assetjament a les treballadores
de la industria del gaming ( Cas Blizzard,
Ubisoft i Riot Games): abusos sexuals,
assetjament laboral, discriminació salarial,
humiliacions en públic, acudits sobre violacions,
represalies, etc..

https://feministfrequency.com/
https://gamingladiesbcn.wordpress.com/ediciones/terceraedicion/

• Segons un estudi de l’ACP (2015) el 60% de les agressions
online reportades no son investigades.
• Segons informe UN sobre ciberviolència (2015) dels 86
països estudiats només un 26% disposa d’un marc legal per
abordar-les.
• S’evidencia una absència de regulació, protocols, formació,
helplines o demandes de seguiment a plataformes
privades, casos, agressors.
• Les plataformes privades no assumeixen la seva
responsabilitat davant les situacions de violència masclista
digital.

Preàmbul Llei 17/2020:
“També s’introdueix la regulació de les violències digitals,
ateses les nombroses agressions masclistes que es produeixen
amb l’ús de les xarxes socials o de tota mena de dispositius
electrònics o digitals, com les suplantacions d’identitat, la
publicació de fotografies o vídeos sense consentiment, o els
insults i les amenaces.”

Afegeix un punt:
“f) Violència digital: consisteix en els actes de violència
masclista i misogínia en línia comesos, instigats, amplificats
o agreujats, en part o totalment, amb l’ús de tecnologies de
la informació i de la comunicació,plataformes de xarxes
socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de
missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin
la dignitat i els drets de les dones.

Aquests actes causen danys psicològics i, fins i tot, físics;
reforcen estereotips; danyen la dignitat i la reputació;
atempten contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li
causen pèrdues econòmiques, i obstaculitzen la seva
participació política i la seva llibertat d'expressió.”
(modificació art. 4 Llei /2008)

S’inclou de forma transversal
com a tipus de violència que
es pot donar en els àmbits de
la parella i exparella, familiar i
laboral.

2 modificacions rellevants:

Violència digital com a àmbit propi
»Cinquè. Violència en l’àmbit digital: violència masclista que es
produeix a les xarxes de comunicació digitals, enteses com a nova àgora
d’interacció, participació i governança per mitjà de les tecnologies de la
informació i la comunicació.
Entre altres pràctiques, inclou el ciberassetjament, la vigilància i el
seguiment, la calúmnia, els insults o les expressions discriminatòries o
denigrants, les amenaces, l’accés no autoritzat als equips i comptes de
xarxes socials, la vulneració de la privacitat, la manipulació de dades
privades, la suplantació d’identitat, la divulgació no consentida
d'informació personal o de continguts íntims, el dany als equips o canals
d'expressió de les dones i dels col·lectius de dones, els discursos
d'incitació a la discriminació envers les dones, el xantatge de caràcter
sexual per canals digitals i la publicació d’informació personal amb la
intenció que altres persones agredeixin, localitzin o assetgin una dona.
(modificació article 5 Llei /2008)

Afegeix un subpunt a l’àmbit Quart de la
Violència en l'àmbit social o comunitari:
»k) Represàlies pels discursos i expressions
individuals i col·lectius de les dones que
reclamen el respecte de llurs drets, i també
expressions i discursos públics que
fomentin, promoguin o incitin directament o
indirectament l’hostilitat, la discriminació o la
violència envers les dones.

Nou àmbit de Violència en la vida política
»Setè. Violència en l’àmbit de la vida política
i l'esfera pública de les dones: la violència
masclista que es produeix en espais de la
vida pública i política, com les institucions
polítiques i les administracions públiques, els
partits polítics, els mitjans de comunicació o
les xarxes socials. Quan aquesta forma de
violència masclista ocorre en les institucions
polítiques o les administracions públiques i
és tolerada i no sancionada, esdevé també
una forma de violència institucional.

Nou article en l’apartat sobre Recerca en violència masclista
«Article 8 bis. Recerca en violència masclista digital»
La recerca en violència masclista digital s’ha d’orientar a la tipologia de
dones que reben aquesta violència, el tipus de la violència que reben, la
seva freqüència, el tipus de perfils que la protagonitzen i que divulguen
aquests discursos, les plataformes on els abusos i la violència tenen lloc,
l’impacte d’aquesta violència individualment i pel que fa als drets
fonamentals de les dones i als drets humans, la resposta policial i judicial,
l'índex de denúncies efectivament presentades respecte al nombre de les
que es podrien i s’haurien d'haver presentat, i les causes per les quals no
s’arriben a presentar o són arxivades, l’impacte en les persones que
denuncien la violència exercida cap a la dona i la resposta institucional de
protecció d’aquestes persones.»

Permet abordar l’enorme buit de
dades sistemàtiques i integrals de
com es produeixen les VMD en els
diferents àmbits i tipologies
A tenir en compte:
• Entendre els impactes en les dones
• Captar l’efectivitat de les diferents
respostes, no només les judicials i
policials sino des d’un punt de vista
holístic i de les respostes que
proporcionen els circuits de VM
• Identificar estratègies de resposta
pròpies i mecanismes de prevenció
i reparació comunitaris
• Importància de l’actualització
constant per seguir la ràpida
evolució tecnològica
• Importància de la mirada
interseccional

Nou apartat a l’article 9 sobre Actuacions d’informació i
de sensibilització social en violència masclista

«6. Les administracions de Catalunya competents en
matèria d’educació, comunicació, participació i drets de
la ciutadania, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i
les altres administracions de Catalunya han
d’incorporar recursos formatius i pedagògics en
ciutadania digital, per tal de proporcionar coneixements
tècnics, i també una educació en valors, que fomentin
un ús responsable, constructiu, respectuós i crític de
les tecnologies de la informació i la comunicació per a
assegurar un tractament de les dones conforme als
principis i valors d’aquesta llei.» (nou apartat a l’article 9
de la Llei 5/2008)

Incorporació necessitat
empoderament i
capacitació digital
A tenir en compte:
• software lliure i sobirania
digital
• bretxa digital
• interseccionalitat

S’afegeix una nova Disposició addicional

A tenir en compte:

«Tretzena. Conveni amb les plataformes intermediàries
d’Internet»

• Anonimat dificulta les actuacions --> baixa efectivitat

El Govern, amb la participació i intervenció del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya en tot allò que afecti els serveis
de comunicació audiovisual i les plataformes d'intercanvi
de vídeos, ha d’impulsar un conveni amb les principals
plataformes intermediàries d’Internet per a establir un
vincle permanent entre el Departament d'Interior, l'Institut
Català de les Dones i altres organismes pertinents per a
treballar en l’establiment de criteris i mecanismes àgils i
urgents de denúncia i retirada de continguts relacionats
amb la violència masclista digital, l’hostilitat i les
discriminacions envers les dones, i el discurs d’incitació a
l’odi, i també mecanismes àgils i urgents de protecció i de
justícia restauradora per a les víctimes de violència digital.
El Consell Nacional de les Dones de Catalunya ha d’ésser
consultat per a l'establiment d'aquests criteris.

Incorpora un nou actor, el sector
privat tecnològic en l’abordatge
de les VMD

• Grau de resposta dels plataformes en general és molt baix
• Compte amb el control de continguts:
• Es pot girar en contra: shadow banning d’activistes o discursos crítics --> debat
de la lliure expressió: Sota quins criteris? qui controla les empreses?
• Ús Intel·ligència artificial / eines automàtiques / treballadors transnacionals

• Hi ha elements estructurals del camp tecnològic que contribueixen a
l’amplificació de les violències:
• Caràcter transnacional de les empreses
• Manca de governança pública a Internet: no hi ha un marc de drets regulat i
comú que generi obligatorietat al sector privat
• Plataformes viuen de engagement i polarització, forma part del seu model de
negoci (també usuaris: exemple gamers)
• Empreses són opaques i amb males pràctiques en quant a algoritmes, big data,
rastrejament, privacitat i ús dades per fins comercials i de manipulació-->
implicacions ètiques i pràctiques molt profundes, necessitat auditories
públiques algoritmes

• Incloure plataformes i serveis de software lliure i de l’economia social i
solidaria en el conveni

PRINCIPALS APORTACIONS:
• Pionera a nivell estatal i europeu
• Posa nom, defineix i contribueix a identificar
• Permet un abordatge transversal (a desenvolupar)

• Incorpora VMD com a forma de VM i com a àmbit on es dona VM
• Permet desenvolupar eines en totes les fases o nivells d’abordatge:
prevenció, deteccio, atenció i recuperació, reparació
• Emplaça a la recerca i la formació i capacitació digital de la
ciutadania
• Incorpora a les plataformes intermediàries d’Internet

• Pendent de desenvolupar: tecnologies digitals com a
violència institucional? (vigilància i tracking, ús dades wifi, reconeixement
facial, dades biomètriques, ús IA en presa decisions, hackejos, silenciament i
seguiment dissidència, ...) --> afectació interseccional

Marc jurídic afectat és més ampli: Novetats rellevants a tenir en compte
• Llei infància (Ley Orgánica 8/2021 de
• normativa de privacitat
protección integral a la infancia y la
• normativa de protecció de dades
adolescencia frente a la violencia)
• normativa empreses
• Llei de llibertat sexual (en fase de
tecnològiques
projecte)
• Procés de reforma enjudiciament
penal
• Procés al Parlament europeu sobre
normativa ciberviolencies

• Cuidar (nos): -te, al voltant, també cures
personals (dormir, endreçar...), també
l’ordinador...
• Valorar riscos: usos, contextos, horaris,
espais, conèixer normes privacitat, ombra
digital...
• Estratègies de mitigació: màscares,
identitats col.lectives, camuflatge,
fragmentació, fortificació, bloqueig,
reducció...
• Destrucció de material sensible:
fotografies, vídeos, altres...
• Prioritzar eines segures i lliures: mail no
corporatiu, plataformes, missatgeria,
programari segur i... Lliure
• Alta seguretat: Navegació segura-anònima
(TOR), Xarxa segura a casa; Servidors
autònoms, Encriptació/autentificació

• Identificar, investigar, documentar i
visibilitzar agressions i vies de
superació
• Recuperar memòria /treure del silenci i
l’oblit (herstories)
• Generar i Transmetre informació i
formació per la igualtat i transformacions
de gènere
• Autodefensa: Reportar, Bloquejar o
silenciar agressors o grups d’agressors;
Documentar i perfilar l’agressor;
Denunciar agressions i buscar ajuda
• Crear xarxa, comunitats i actuar juntes
• Construir espais amigables per les
dones i LGTBIQ*
• Reivindicar canvis: estructurals, a
plataformes on-line, a institucions….
• Parodia, ironia, humor i alegria!

Suport i cures

Gestió col·lectiva
Prevenció de propers atacs
Gestió de la identitat digital
Gestió personal digita
Denunciar públicament
Documentar i/o investigar
Denunciar o reportar plataformes
0%
Sí que va funcionar

10%

20%

30%

Va funcionar per algunes coses

40%

50%

60%

No va funcionar

70%

80%

90%

Va empitjorar les coses

100%

TEXT “SUPPORT”
to 23368 to get
started.
The Games and Online
Harassment Hotline is a
free, text messagebased, confidential
emotional support
hotline.
We are open 3pm –
7pm (Pacific) every

 Treball i regulació amb plataformes / indústria
videojocs
 Millora dels instruments jurídics

Infraestructures de joc segures
Dades públiques I sistemàtiques
Promoure eines segures + FLOSS

 Promoure la economia i producció de jocs
amb perspectiva feminista, de gènere i
antiracial.
Generar kits / guies / materials / recursos
específics per les comunitats de gamers i
generalistes (checking de seguretat en
dispositius, què fer davant atacs a XXSS, etc..)
Formar en VMD i gènere ciutadania i a agents
claus del sector

Reforçar la prevenció amb perspectiva no
limitadora / que emfatitzi les relacions
lliures I segures

Línies d’atenció específiques a les
comunitats de videojocs

'KIT contra les violències masclistes on-line'
https://donestech.net/files/kitcontraviolenciesmasclistesonline2018.pdf
'Redes Sociales en perspectiva de género: Guía para conocer y contrarrestar
las violencias de género on-line'
https://donestech.net/files/redessociales.pdf
El #KitPrimerosAuxiliosDigitales https://www.digitalfirstaid.org/es/
Llistat de publicacions i recursos sobre seguretat holística, protecció,
seguretat digital, autodefensa feminista.
https://donestech.net/publicaciones-de-autodefensa-digital-feminista
https://autodefensa.online/recursos.html

donestech.net
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