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Metodológia

Cieľ výskumu:

Cieľ výskumu je dokumentovať výskyt a intenzitu a sexistických nenávistných prejavov
online pre identifikáciu hlavných charakteristík týchto nenávistných prejavov.

Definícia
Obviňovanie obete a opakované pripomínanie viny obeti;
„slut-shaming“ (kritizovanie, obviňovanie a označovanie žien a dievčat, ktoré sú sexuálne
proaktívne a na prvý pohľad porušujú očakávania spoločnosti týkajúce sa výzoru a správania za
prostitúciu). body-shaming (urážanie a zneváženie fyzického vzhľadu človeka);
“porno pomsta” (zdieľanie explicitných či sexuálnych fotografií bez súhlasu osoby, ktorej sa to
týka); brutálne a sexuálne vyhrážanie sa smrťou, znásilnením a násilím); ofenzívne komentáre
označujúce vzhľad, sexualitu, sexuálnu orientáciu či rodové role; taktiež falošné komplimenty, či
vtipy používajúce humor na zosmiešnenie a poníženie druhého. (Rada Európy)

Dokumentované kanály/platformy
Účty političiek, influenceriek, feministických organizácií; ženských celebrít; vlogov a blogov
(ak sa také médium na účte nachádzalo); na sociálnych médiách
Účty a platformy(video blogy/blogy) na sociálnych médiách patriace politikom, influencerom,
konzervatívnym organizáciám ktoré majú verejné „záznamy“ sexistických narážok a/alebo
mizogynistickej agendy, teda agendy ktorá šíri nenávisť voči ženám.

Dokumentované témy

Najrelevantnejšie momenty zaznamenané v období medzi rokmi 2019 až 2021: sociálna
a politické problémy týkajúce sa rodovej rovnosti (Pro-život vs Pro-Výber, reprezentácia
pohlaví v politike, verejných záležitostiach, domáce násilie, štúdie pohlaví, politická
korektnosť a pod.), životný štýl, správy médií (novinové články) o incidentoch ktoré zahŕňali
ženy, a pod.

Závery

Sexizmus je hlboko zakorenený vo všetkých dokumentovaných krajinách a intenzita
nenávistných naratív sa rôzni od bežných maličkostí po násilné vyhrážky alebo až útoky
proti ženám.

Politický kontext je katalyzátorom pre sexistický diskurz.

Spolu s kultúrnymi stereotypmi o rolách žien a mužov, je načatá aj ideologická
konfrontácia medzi progresivizmom a konzervatizmom.

Ženy v politike alebo na vysokých pozíciách sú subjektom urážania a/alebo ofenzívnych
komentárov.

“Ty si si to pýtala” (obviňovanie obete a vyvolávanie pocitu hanby). Tento spôsob
komunikácie je rozšírený v Estónsku, Slovensku, Poľsku a Rumunsku.

Feminizmus a feministické hnutia sú označované ako hrozba spoločnosti vo
všetkých zúčastnených krajinách kvôli posilneniu konzervatívnej politickej agendy
viacerých štátnych aktérov.

Obsah tejto správy reprezentuje iba pohľady autorov a teda je ich bezprostrednou zodpovednosťou.

Európska komisia neakceptuje žiadnu zodpovednosť za informácie ktoré sú obsiahnuté
v tejto správe.
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SEXISTICKÉ NENÁVISTNÉ PREJAVY
V ESTÓNSKU
Autori: Liina Laanpere, Kelly Grossthal (Estonian Human Right Centre)

Úvod
Estónsky právny rámec pre rodovú rovnosť je zakotvený v zákone o Rodovej Rovnosti (Gender
Equality Act), ktorý bol prijatý v roku 2004. Tento zákon definuje a zakazuje diskrimináciu na
základe pohlavia ako vo verejnom tak aj v privátnom sektore a zaväzuje autority, vzdelávacie
inštitúcie a zamestnávateľov aby vyzdvihovali rodovú rovnosť medzi ženami a mužmi. V roku
2016 Estónsko prijalo plán rozvoja sociálnej starostlivosti (Welfare Development Plan 20162023), ktorý zahŕňa rodovú rovnosť ako čiastočný cieľ. Plán rozvoja sociálnej starostlivosti cieli
problémy ako napríklad rovnosť ekonomickej nezávislosti žien a mužov, mzdové rozdiely na
základe pohlavia, vyváženosť participácie a negatívne vplyvy rodových stereotypov.
Taktiež v roku 2016 bol vykonaný najnovší prieskum rodovej rovnosti zadaný Ministerstvom
Sociálnych Vecí. Výsledky prieskumu ukázali, že vo veľkej časti Estónskych rodín sa rodové role
v rodine a rozdelenie domácich prác dodržiavajú v rámci tradičných rodových rolí. Rozdelenie
mužov a žien v profesionálnom živote bolo v prieskume reflektované taktiež, spolu s vnímaním, že
na trhu práce sú lepšie možnosti pre mužov, než pre ženy.
V správe ktorá nasledovala po návšteve Estónska Európskou komisárkou Európskeho výboru
pre ľudské práva - komisárka vyjadrila potrebu adresovať zotrvávajúce rodové stereotypy
a predsudky o rolách žien a mužov v Estónsku. Naviac, komisárka prízvukovala, že násilie
páchané voči ženám je stále silným zásahom do ľudských práv v Estónsku a odporučila
autoritám aby spustili verejné kampane proti násiliu založenom na pohlaví. Ďalej Komisárka
prízvukovala dôležitosť dôslednosti právneho a juristického systému, aby ponúkali efektívne
riešenia v týchto prípadoch.

Sexistický nenávistný prejav nebol špecifickou témou rozpravy v Estónsku. Každopádne, boj so
sexistickým prejavom obecne bol problémom ktorý rozdeľoval Estónsku spoločnosť, keďže minulá
vláda trvala na tom, že ďalšie, striktnejšie regulácie týkajúce sa sexizmu a sexistických prejavov by
obmedzovali slobodu vyjadriť sa. Tento naratív bol veľmi často zachytený médiami. Súčasná
Estónska legislatíva neponúka efektívnu možnosť trestne stíhať nenávistné prejavy – trestný zákon
zahŕňa ustanovenie o „podnecovaní k nenávisti“. Avšak, aby bolo toto ustanovenie uplatnené,
vyžaduje si prítomnosť „ohrozenia života, zdravia alebo majetku či osoby“ – preto nie je efektívne
v praktickom živote. Nový Minister Spravodlivosti sa prisľúbil, že vráti trestné stíhanie nenávistných
prejavov späť do svojej agendy.

Predošlá Estónska vládnuca koalícia zahrnula extrémistickú pravicovú politickú stranu, Stranu
Konzervatívnych ľudí Estónska (EKRE), ktorej lídri regulárne pútali pozornosť na ich sexistické
vyjadrenia, ako napríklad keď nazvali Estónsku prezidentku „emočne vypätou ženou“ a Fínsku
premiérku „predavačkou“. Každopádne, v Januári 2021 sa táto vláda rozpadla po korupčnom
škandále ktorí vyústil do novej koalície s Estónskou, prvou vôbec, premiérkou spolu s ďalšími
šiestimi ministerkami.
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Opis fenoménu

V Estónsku sa nenávistné prejavy nachádzajú najmä na dvoch sociálnych médiách a to na
Facebooku a na Twitteri. V komentároch vyznačených dole boli dokumentované prieskumy účtov
prominentných političiek, politikov, iných verejných osôb, skupín podporovateľov Konzervatívnej
ľudovej strany Estónska (EKRE) ako aj novinová platforma strany EKRE – Uued Uudised
a Facebookové stránky hlavných novín. Najviac autori prieskumu skúmali a vyhľadávali aj
kľúčové slová ako „obťažovanie“, „znásilnenie“, „pobehlica“ (v angličtine: „slut“), „aborcia“,
„domáce násilie“ a pod. Tieto kľúčové slová boli vyhľadávané na Twitteri a Facebooku.
Všeobecne môžeme zaradiť prevládajúce sexistické nenávistné prejavy monitorované na
sociálnych platformách do troch hlavných naratív:
Zaprenie alebo bagetelizácia sexuálnych útokov a obťažovania, zahŕňajúc výpovede
o sexuálnom násilí či obťažovaní ktoré boli diskreditované pred verejnosťou
a následne na sociálnych médiách. Obťažovanie je často ukazované ako vtip, či
normálna časť života – teda aktivita ktorá môže byť jednoducho zastavená ak by to
ženy naozaj zastaviť chceli.
Ďalší naratív ukazuje ženy ktoré tvrdia, že prežili sexuálny útok ako ženy, ktoré
v skutočnosti žiadajú o pozornosť mužov a nie sú dostatočne žiadané. Výskum taktiež
ukázal, že používanie mizogynistického jazyka ktorý poukazuje ženy a ženské telá ako
objekty a vyzdvihuje sexuálne násilie vytvára v spoločnosti prostredie, ktoré znevažuje
ženské práva a bezpečnosť.

Obviňovanie obete. Najmä príspevky a komentáre podporujúce rodové násilie a kultúru
obviňovania obetí. Reč ktorú nájdeme na sociálnych médiách podporuje myšlienku, že obete
znásilnenia a obťažovania sú aspoň z časti vinné za obviňovanie ich osoby. Navyše sú obete
často kritizované za ich oblečenie, mentálny stav, motívy a históriu.
Napríklad, jedna téma, ktorá vytvorila spúšť komentárov ktoré obviňovali obeť na sociálnych
médiách je súdnym prípadom bývalého riaditeľa Národnej Opery ktorému bol uznesený
rozsudok za sexuálne obťažovanie. Tieto komentáre sa dajú nájsť hlavne pod novinovými
článkami na Facebooku a obsahujú názory, že ženy ktorých sa toto obťažovanie týkalo sú
vinné. Tieto komentáre tiež tvrdia, že „chceli pozornosť od mužov“, „mali len odísť“ alebo mali
tzv. „povoľné správanie“.

Nuž, súhlasím s tebou, že sú ženy vinné. Chcel by som povedať týmto ženám, ktoré nás obviňujú aby
si dávali pozor na svoje správanie a usúdili, že sa stala chyba, keď si vyjadrila, že chceš byť so mnou..

Sťažujúce sa ženy ktorej chýba pozornosť od mužov, obyčajné ženy.
Ako keby niekoľko rokov dozadu v Harju Cafe v Talline sedela osamelá pri stole celý večer a v momente keď prešiel
mužský zákazník cez dvere, táto žena zakričala cez celú chodbu: „NENÁVIDÍM MUŽOV“. Tieto komentáre sú príliš –
„žiaden komentár!“

Táto žena len mala odísť ale asi sa jej to páčilo, aj keď si nemyslím, že sa táto situácia vôbec stala, deje sa tu niečo nekalé.

Keď sa na sociálnych médiách diskutuje o domácom násilí, komentáre pod príspevkom často
obsahujú obviňovanie obete a tvrdenia, že domáce násilie je väčšinou zapríčinené
správaním obete.

Ženy v politike sa stretávajú so sexizmom a nenávisťou na sociálnych médiách keď
vyjadrujú svoje politické názory ale tiež len kvôli tomu, že sú zvolené alebo
nominované na politické posty. Neférové a osobné útoky na sociálych médiách sú
často sprevádzané slovami cielenými na zastrašovanie alebo na umlčanie názorov žien
v politke. Veľa útokov je sexistických, objektizujúcich a spochybňujúcich schopností,
vedomostí a schopností žien vykonávať vysoké pozície v politke. Ďalší naratív kultivuje
myšlienku takzvaných tradičných rodových rolí ktoré ženy v politke nedoržiavajú. Tieto
príspevky tvrdia, že ženy nie sú hodné moci a ženy sú lepšie pri výchove detí, než na
vysokých pozíciách.

Nová Estónska premiérka Kaja Kallas bola cieľom rôznych sexistických komentov na sociálnych
médiách, hlavne od skupín, ktoré podporujú stranu EKRE na Facebooku. Napríklad,
dokumentované komentáre vyjadrujú názory, že politika je práca pre muža alebo, že ženám chýba
logické myslenie potrebné v politike. Tieto komentáre tiež nazývajú Kaja Kallas „kurvou“, vyjadrujú,
že by mala byť znásilnená utečencami (kvôli jej pozitívnym vyjadreniam o utečencoch).
Na Kaja Kallas Facebookovej stránke je tiež zopár sexistických komentárov o ženskej
nerozvážnosti v dôležitých politických rolách. Tu je dôležité povedať, že autori takýchto
komentárov sú mužského aj ženského pohlavia.

Nechajte ju, nech ju niekedy znásilnia a potom sa jej zmýšľanie zmení.

Nechajte Estónskych mužov vládnuť.

Dámy, prepáčte, ale povedze mi prečo moja dôvera odchádza keď prezidentka je žena, premérka je žena
a minister zahraničných vecí, je žena.

Držať ťarchu štátu na pleciach ženy je stále veľmi ťažké a keď sa už unavíš a nebude ťa to baviť, uisti sa, že tento post
prenecháš niekomu inému. Možno si sa už sama seba opýtala: „Prečo toto robím?“ Žena je stále emocionálny tvor
a nepotrebuje nič iné než tieto štátne čísla a veci a to by mohlo byť hrozbou pre túto krajinu, pretože keď sa človek unaví
a nechce vykonávať svoj post, tak môžu prísť emocionálne veci a rozhodnutia.
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K hlavným názorom sa pridávajú aj iné témy ktoré občas prídu na svetlo kedykoľvek sa
zverejnia relevantné články v médiách, ako napríklad potraty (aborcia).
V Novembri a Decembri 2020 sa téme aborcií dostalo veľa pozornosti zo strany médií, pretože
EKRE sľúbila veľké množstvo finančných zdrojov na boj proti potratom. Niektoré z komentárov na
Facebooku obsahovali: slut-shaming žien ktoré majú potraty, napríklad tvrdenia, že ženy by si mali
za potraty platiť samé a to by ženy „disciplinovalo“; ženy ktoré potrebujú aborciu majú „voľné
gaťky“; a keď potrebujú potrat, tak to „ukazuje určitý životný štýl.“

„Nikto nehovorí o zákaze, ale o finančnom príspevku. Keď chceš potrat, tak budeš platiť ty a nie krajina. Myslím, že taká
vec by disciplinovala ženy aby si dávali pozor na to, čo robia. „

„Nuž, máme veľa tých ktorí trpeli pre voľné gaťky.“

„K tomu, si myslím, že keď potrebuješ potrat tak to ukazuje určitý životný štýl. Alebo sa mýlim?
Tieto ženy nie sú hodné toho, aby sa nazývali matkami keď sú sabotérmi, alebo čo?“
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ZÁVER

Záver
Sexistický prejav a sexistické nenávistné prejavy sa dajú všimnúť a jednoducho nájsť na Estónskych
sociálnych médiách. Väčšina sexistických príspevkov a komentárov na sociálnych médiách by
potenciálne nemuseli byť označené za nenávistný prejav právom alebo komunitnými štandardmi
sociálnych sietí, no aj tak sú vážnymi porušeniami integrity žien a prispievajú k sociálnym normám
ktoré prijímajú obťažovanie. Preto by sa mal sexistický obsah na sociálnych médiách potenciálne riešiť
inak ako nenávistné prejavy online ktoré sa jednoducho dajú rozoznať a nahlásiť. Malo by sa taktiež
prizvukovať, že sexistický prejav je vnímaný, keďže veľa ľudí reaguje, nesúhlasí a debatuje. Prejavy
ktoré bojujú proti sexistickým prejavom sú zjavné hlavne na Estónskom Twitteri.

Odporúčania
Všeobecne tu je potreba sa postaviť proti sexistickým nenávistným prejavom, ukázať
na ne keď sa dejú aby autori niesli zodpovednosť bez toho aby obviňovali obete.
Výskum fenoménu sexistického nenávistného prejavu a rôznych foriem ktoré naberá
v kontexte Estónskych sociálnych médií, spolu s škodami ktoré pácha. Je tu
jednoznačná potreba zbierať dáta a v pozadí dokumentovať výkazy aby sme
dopomohli k zmene politiky.
Je tu potreba pre konkrétne kroky aby sme uistili efektívnejšie moderovanie
sociálnych médií vo vzťahu ku sexistickým nenávistným prejavom.
Chýba uvedomenie si a vôľa adresovať tieto problémy, čo v dôsledku prispieva
k beztrestnému prostrediu ktoré napomáha útočníkom a zneužívateľom. Preto sú
vzdelávanie o ľudských právach v teréne a všeobecné advokačné práce veľmi
potrebné.
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SEXISTICKÝ NENÁVISTNÝ PREJAV
V POĽSKU
Autori: Jacek Dziegielewski, Anna Tatar and Rafal Pankowski
(Never Again Association)

Úvod:
Sexistický nenávistný prejav je narastajúcim problémom a veľkým zdrojom znepokojenia
v dnešnom Poľsku. Aj keď sa väčšinou nachádza na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter
a Instagram, je zaujímavé podotknúť, že sexistický nenávistný prejav naberá niekoľko rôznych
foriem v internetových diskusiách. Tieto prejavy nenávisti majú priamy vplyv na eskaláciu agresie,
násilia a diskriminácie v reálnom živote. Zväčša sú „spúšťačmi“ nenávistných prejavov určité
udalosti ktoré sa dejú na národnej úrovni, ako aj u iných nenávistných prejavoch – homofóbia
a anti-utečenecké názory prevládajú.
Keď sa jedná o legálny rámec, diskriminácia na základe pohlavia stále nie je dostatočne pokrytá
Poľským právom. Článok 32 Poľskej konštitúcie hovorí, že: „nikto by nemal byť diskriminovaný
pre akýkoľvek dôvod “ a tiež „všetci sú si pred právom rovní“. Taktiež článok 257 Poľskej
konštitúcie hovorí, že vzbudzovanie nenávisti na základe národnej, etnickej a náboženskej
rozdielnosti či jej absencie je zakázané. Článok však nechráni ľudí, ktorí sú obeťami nenávistných
prejavov na základe iných vecí, ako napríklad pohlavie, vek, sexuálna orientácia alebo
postihnutie. Absencia týchto prvkov má obrovský negatívny dopad na členov LGBTQ+ komunity.
Jedinú zmienku rodu v Poľskom môžeme nájsť v pracovnom práve, ktoré spomína v článku 18, že
zamestnanci by nemali byť diskriminovaní na základe pohlavia, veku, etnicity a náboženstva
a iných kritérií.
Tým pádom sa bez jasného legálneho stanoviska stáva trestanie trestného činu nenávisti na
základe rodu stáva veľmi ťažké a komplikované.

FEBRUARY 2021

Popis fenoménu
Zlomový bod pre existujúcu vlnu nenávistných prejavov v Poľsku bol rok 2020 a špecificky
22 Október.
Bolo to v tento deň, kedy ústavný súd vydal verdikt obmedzujúci Poľské právo na aborciu
a spravil potrat ilegálnym aj v prípade, keď má plod ťažkú chorobu.
Tento rozsudok vyvolal masívne pobúrenie a protesty skoro v každom Poľskom meste (vrátane
malých miest). Väčšie protesty nazbierali stovky tisícok protestujúcich (vo Varšave bolo pri
minulom najväčšom proteste číslo v stotisícoch), hlavne mladých žien ktoré boli „vybrané“ ako
obete tohto obťažovania.
Krajne pravicové osoby a prívrženci sa vybrali na internet a útočili na protestujúcich vulgárnym
a agresívnym spôsobom. Tieto verbálne útoky začali v Októbri a pokračujú do tohto dňa, keďže
protesty pokračujú aj vo Februári 2021 (rozsudok konštitučného súdu bol publikovaný 28.
Januára).
Tieto útoky boli obzvlášť zlomyseľné a sexistické v tom, že nekritizovali postoj
protestujúcich žien, ale skôr ich výzor a pohlavie.
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Príklady príznačnejších incidentov môžu byť tweety od veľmi populárneho krajnepravicového žurnalistu (ktorý pracoval pre verejné média už dlhý čas, až doteraz)
Rafał Ziemkiewicz, ktorý nazval protestujúce ženy „vulgárny typ štetiek“, pomedzi
iné tweety ktoré zverejnil k tejto téme. Tiež povedal v TV Republika (pravicová
súkromná televízna stanica), že sa zamýšľa nad tým, či „feministky nie sú agentky
ktorých práca je kompromitovať ženy. Sú naštvané, vulgárne a nemajú nič
spoločné s normálnym správaním“.
The Protesty boli vo veľkej časti organizované Poľskými štrajkujúcimi ženami ktoré
viedla Marta Lempart. Ona sama bola obeťou závažných vyhrážok a nenávisti. Na
Twitteri ju nazvali „prasa“, „správa sa ako by nikdy nemala orgazmus“; jedna
osoba napísala, že „Keď sa pozerám Lempartovú, som si istý, že Hitler bol
feminazi.“
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Ďalšia obeť nenávisti ktorá neskôr vyústila do vyhrážania, bola Klaudia Jachira, poslankyňa za
Sejm (dolná komora Poľského Parlamentu) zvolená z listu opozície. YouTuber Aleksander
Jabłonowski (pravé meno Wojciech Olszański) povedal v jednom z jeho videí na YouTube, že
Jachira je „perfektná na znásilnenie.“

Každopádne, je dôležité podotknúť, že nenávistný prejav nie je cielený len na úspešné a prominentné
ženy v hnutí pre ženské práva, ale aj ženy ktoré sa jednoducho pridali alebo podporili protesty a stali
sa terčmi týchto nenávistných prejavov. Je to trochu iná téma, keďže predošlé príklady sa vzťahovali
na nenávistný prejav cielený na verejné osoby. Aj keď takéto osoby by mali očakávať kritizovanie,
nenávistný prejav ďaleko presahuje limity toho, čo môžeme nazvať „kritizovaním“.

V niektorých prípadoch kedy sú ciele nenávisti bežné ženy, bavíme sa o extrémnej forme
nenávisti k ženám, pravdepodobne hlboko zakorenenej, ktorá je často spúšťaná udalosťami ako
sú hnutia a protesty.
Je odporúčaná diskrétnosť čitateľa.
Nasledujúca časť obsahuje explicitný a násilný jazyk.
Októbrové protesty odhalili túto nenávisť k ženám, ktorá nachvíľu nahradila
nenávisť voči LGBTQ+ komunite, či utečencom. Príklady podobného všeobecného
nenávistného prejavu online sú: „Polícia ich už dávno mala vyliečiť plynom
a obuškom.“, „[mali by sme] obliať tieto štetky studenou vodou“, „Celé Poľsko
kričí: pojebte kurvy na uliciach“, „prečo sú všetky ženy ktoré sa zúčastňujú
protestov feministky, lezbičky, kurvy z bordelu a tie, ktoré už mali potrat?“ Štetky,
zasievačky moru a smrti, lezbičky, feministky buzerantky – chamraď.“, „Kurvy,
štetky, pojebané feministky, buzerantky a ľavičiarske smetie ktoré sa vyšplhalo na
ulice“, „Nie sú to dámy – iba obyčajné feministky a štetky. Povedzme pravdu
a neurážajme normálne ženy“, „tie, ktoré protestujú, sú prostitútky, feministky ktoré
nie sú ženami, sú to bezkultúrne štetky.“
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Je odporúčaná diskrétnosť čitateľa.
Nasledujúca časť obsahuje explicitný a násilný jazyk.

Niektoré tweety (nevymazané Twitterom) obsahovali priame vyhrážky, ako tweet s fotkou muža
držiaceho niekoľko zbraní a popisom „Postarám sa o Vás vy kurvy feministické. (...) Choďte z
Poľska do piče.“
Sú tu aj komentáre ako ten na Facebooku, vyjadrujúci: „Je to škoda že koncentračné kempy
fungovali pred 80 rokmi. Bolo by dobré spraviť mydlo z pani Lempartovej a koberec na podlahu
z jej vlasov“.

Strana 12

Je odporúčaná diskrétnosť čitateľa.
Nasledujúca časť obsahuje explicitný a násilný jazyk.

Nenávistný prejav sa tiež dostal do verejných, štátom financovaných médií. V Poľskom rádiu,
Ján Pietrzak, komik a žurnalista známy za jeho kontroverzné a pravičiarske názory a silnú
podporu vládnucej konzervatívnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS, Prawo i Sprawiedliwość),
vyjadril názor, že môžeme vidieť „šialenosť ukazujúcu sa v správaní hysterických skupín žien
v emóciách.“
Aj katolícki kňazi použili nenávistné prejavy proti ženám. Veľmi známi a diskutovaný príklad je otec
Tadeusz Rydzyk, redemptorista blízko spojený so súčasnou vládnucou stranou. Vyjadril sa vo
Februári 2021, že protesty sú „satanistické orgie“.
Keď ide o právne opatrenia, v posledných pár rokoch tu bolo niekoľko prípadov, kedy sa
dostali nenávistné prejavy voči ženám k súdu. V Októbri 2017 Roman Sklepowicz, právnik
známy za jeho agresívne krajne-pravicové názory a opakovaný útočné vyjadrenia povedal
o ženách pochodujúcich pri demonštrácii: „kto to kurva je?“. Tento prípad skončil pri súde
a trvalo viac než 3 roky na jeho rozsudok. 29 Januára 2021 sa jeho prípad dočkal rozsudku
a sudca oslobodil Sklepowicza. Dôvodom na oslobodenie bolo, že jeho slová boli nemorálne
a neetické ale nie ilegálne.
Toto je bežný výstup podobných súdnych sporov v Poľsku. Na druhej strane, Marcin Rola,
moderátor YouTubovej televízie wRealu24 bol odsúdený v podobnom prípade. V roku 2019
nazval protestujúce ženy: „zárodky a štvrťmozgy, idioti a feminazisti.“ Bol odsúdený na tri mesiace
v podmienke, nútenú sociálnu prácu a dostal pokutu.
Iný prípad, nie priamo spojený s online nenávistným prejavom, je násilie v reálnom živote. Je jasné,
že rozšírenie nenávisti online ovplyvňuje správanie ľudí v reálnom živote. V tomto prípade boli
protestujúce v rôznych mestách brutálne napadnuté skupinami mladých mužov - použili násilie a zbili
mladé a staršie ženy tak, že veľa z nich potrebovalo lekárske ošetrenie.
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ZÁVER

Odporúčania
Pri boji so sexistickým nenávistným prejavom online a offline, je najdôležitejšie
presvedčiť sociálne platformy aby konali dôkladne – aby vymazali nenávistné
komentáre a tiež ponúkli jasný spôsob ktorým môžu komunikovať s používateľmi
ktorí takýto obsah nahlasujú. Väčšina nahlásení nie je preverovaná bez udania
dôvodu a veľa z preverovaného obsahu sa nevymaže z dôvodu, že „neporušuje
pravidlá používania“, aj keď sú pravidlá používania jasne porušené (ako aj práva
krajiny) v rôznych podobných vyhrážkach násilím. Je to všeobecný trend ktorý sa
týka Facebooku, Twitteru a YouTube. Tweety spomentuté v tomto článku boli
všetky nahlásené Twitteru, no nedostali sme žiadnu odozvu ani sa žiaden z nich
nevymazal – všetky príspevky sú stále viditeľné a dostupné pre verejnosť.

Ďalšie odporúčanie je aktualizovanie trestného zákonníka a konštitúcie aby
zahŕňali ochranu marginalizovaných skupín, ktoré sú jednoduchými terčmi
diskriminácie a útokov – diskriminácia na základe pohlavia, veku, sexuálnej
orientácie by mala byť trestaná. Každopádne, aj terajšie právo je veľmi málo
používané, ako napríklad odstavec ochraňujúci obete rasizmu a nábožensky
motivovaného násilia. Preto musíme tlačiť na autority, aby stíhali páchateľov
nenávistných prejavov a nenávistných trestných činov a začali tak používaním
nástrojov, ktoré už máme.
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SEXISTICKÉ NENÁVISTNÉ PREJAVY
V RUMUNSKU
Autori: Ionut Codreanu, David Manolache (ActiveWatch)

Úvod
Rumunsko prijalo Istanbulský Dohovor v roku 2016 a odvtedy sa implementovalo niekoľko
legislatívnych úprav ktoré majú za úlohu zabrániť a bojovať proti násiliu založenom na pohlaví. V roku
2018, Právny rámec pre rovnaké možnosti pre mužov a ženy priniesol aktualizovanú definíciu násilia
založenom na pohlaví.

Na inštitucionálnej úrovni, hlavné zložky zodpovedné za dodržiavanie rovnakého
a nediskriminujúceho chovania sa k ženám sú Národná Agentúra pre rovnaké možnosti pre
Ženy a Mužov (ANES, založená v roku 2002) a Národný Výbor pre Boj s Diskrimináciou
(CNCD, založená v roku 2001).
Napriek inštitučným a legislatívnym rámcom upriameným na redukovanie násilia proti ženám, iba
malý pokrok bol zaznamenaný v posledných rokoch. V roku 2019, správa OSN „Globálne štúdia
masových vrážd. Trestných činov páchaných na ženách a dievčatách“ nahlásila, že 30%
Rumunských žien boli fyzicky a sexuálne zneužívané aspoň raz.
Rovnaká správa ukázala, že v tom roku bolo 20 000 žien udretých a ďalších 44 zavraždených
v domácich konfliktoch. V roku 2020 počas COVID-19 situácie štúdia ukázali, že v porovnaní
s minulým rokom bolo polícii nahlásených o 20% viac útokov na ženách.
Rumunsko je tiež jedna z Európskych krajín s najväčšou mierou obchodovania s ľuďmi.
Niektoré štatistiky v roku 2019 predpovedali, že sa skoro 70% žien a dievčat ktoré stalo
obeťou obchodovania s ľuďmi a pasáckych sietí pochádza z Rumunska.

FEBRUÁR 2021
Mimo štatistík, ženy v Rumunsku denne čelia predsudkom a stereotypom vytváraným tunajšou
stereotypne chlapskou a niekedy tradicionalizmu privŕženeckou kultúrou. Aj napriek snahám
neziskových organizácií šíriť povedomie o feministickej agende na úrovni verejných práv a verejnej
rozpravy sú ženy zastúpené nedostatočne. Vlastne v parlamentných voľbách v roku 2020 bolo
zastúpených iba 17% žien. Súčasná vláda má iba jedného člena ženského pohlavia.

V tomto sociálnom a politickom prostredí ovládanom nerovnocennosťou a sexizmom sa tieto
prejavy nenávisti základe pohlavia postupne šíria.

.
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Popis fenoménu
Nenávistný prejav na základe rodu sa líši v intenzite od používania degradujúceho a stereotypického
jazyku po podporovanie extrémnych foriem násilia proti ženám. Stereotypický sexizmus môže byť
identifikovaný hlavne v témach spajáných s feministickými hnutiami alebo určitými ženami
v Rumunskej politike. Násilie používané v reči dosahuje alarmujúce úrovne keď sa prezentujú verejné
osoby ktoré boli obeťami nejakej formy fyzického alebo sexuálneho násilia. V takých prípadoch je
násilie odôvodnené alebo braté za formu sankcie, pretože obeť nebola dostatočne obozretná alebo
nenapĺňa určité morálne štandardy. Tento fenomén bol identifikovaný v prípade dospelej populácie ale
aj v prípade influencerov ktorí adresujú hlavne mladé cieľové skupiny.

Je odporúčaná diskrétnosť čitateľa.
Nasledujúca časť obsahuje explicitný a násilný jazyk.

V lete 2020 pobúril verejnú mienku vlog YouTubera Alexandra Balan, ktorý má
komunitu odberateľov presahujúcu 850 000 ľudí. V danom vlogu Balan zdieľal veľmi
nevhodné názory poukazujúce na to, že ženy sú znásilnené za ich ľahkosť správania či
oblečenie. Táto téma sa dostala k pozornosti verejnosti až keď Centrum Filia,
organizácia ktorá advokuje ženské práva podala trestné oznámenie za podnecovanie
nenávisti a znásilnenia. Ku koncu vyšetrovania a po uznaní viny bol Rumunský vloger
potrestaný pokutov 5,500 eur.
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Zdroj: scena9.ro

Ale tento škandál vytvoril vlnu reakcií v spoločnosti, reakcií ktoré sa líšili od zavrhnutia
podobného typu reči alebo prejavu solidarity pre Alexandra Balan. Táto solidarita bola vyjadrená
priamymi vyhrážajúcimi sa správami proti aktivistom ktorí podali trestné oznámenie.

Je odporúčaná diskrétnosť čitateľa.
Nasledujúca časť obsahuje explicitný a násilný jazyk.

Pohodka, potom ako som si pozrel toto video s
om znásilnil dve ženy a nikto ma pri tom nechytil.

(...) všetky ženy sú kurvy a zaslúžia si byť dané do plynu zaživa.(...)
Vybral by som tvoje šialené myšlienky z tvojej hlavy so sekerou.

zdroj: scena9.ro

V skutku môžeme nájsť sexistickú rozpravu a mizogýniu všade kde nájdeme
ženy influencerky, ktoré sú často cieľmi útočných komentárov, sexuálnych
narážok a podnetov na násilie..
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Si tak pokrytecká. Najhoršie je, že si nedostala palicou do
tváre. Možno to by ti opravilo tvoju tvár.

[On ťa mal] kopnúť nohou do; akože, kto je tvoj
daddy?

Nenávistný prejav sa stáva toxickejším pre dievčatá a ženy v sociálnej sfére, hlavne
keď sa prezentujú na sociálnych médiách potom, ako boli napadnuté ich partnermi.
V prípade YouTube alebo Instagramu je publikum ktoré šíri sexizmus väčšinou mladé
a pozostáva z mužov. V prípade subjektov – celebrít, ktoré boli obeťami násilia, je
publikum demograficky heterogénne. Preto naratív ako „pýtala si si“ je tiež šírený
ženami a situácia poukazuje na exictenciu obrátenej mizogýnie medzi používateľmi
sociálnych sietí v Rumunsku.

Odporúča sa diskrétnosť čítateľa.
Nasledujúca časť obsahuje explicitný a násilný jazyk.

Štetky, nečudujem sa že ju zbili, je to len ďalšia lacná kurva. Do pekla s nimi;
všetky si zaslúžia byť znásilnené, predané a zabité.
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Taká tuláčka by mala byť znásilnená dvakrát alebo trikrát denne. Dokiaľ jej ruja
neprejde.

Feministické hnutia a organizácie sú tiež cieľmi stereotypickej a útočnej rozpravy.
Nenávistné správy sa líšia od tradicionalistických po konšpiračné tézy, podľa
ktorých sú feministické hnutia hrozbou rodiny alebo sú označované
degradujúcimi a ohovárajúcimi.

Pozri sa na jej vlasy zafarbené na zeleno a prepichnutý ňufák. 99% je feminizda 99%
[hanlivý názov pre feministky ktorý čiastočne referuje na ženské genitáli]

Náhodné štúdie vyprodukované osamelými a frustrovanými feministkami. Ony jednoducho
nenávidia rodiny.

Napriek veľmi slabej prítomnosti vo verejnej sfére, ženy v politike sú často terčmi
mizogýnie. Nenávistné správy vysmievajú ich schopnosti udržiavať pozíciu
v politike a niekedy vedú k myšlienke, že si vybudovali svoju kariéru použitím
sexu.

Turcan [terajší Minister Práce] ona vie o čom to je, má
kompetencie odkedy bola na stáži pod Stolovou
katedrou [referencia na intímny vzťah s politikom]
Je odporúčaná diskrétnosť čitateľa.
Nasledujúca časť obsahuje explicitný a násilný jazyk.

Takže vymenili kravu Violetu [minulá Ministerka Práce] za Turcana debila. [...] nebol nikto
iný na výber než tieto dve opice? [útočný jazyk]
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ZÁVER

Odporúčania
Návod najlepšieho vystupovania v Influencerskom Marketingu adoptovaný
v roku 2020 by mal zahŕňať špeciálne sekcie na etické štandardy pre
influencerov, značky a marketingové spoločnosti. Malo by sa dôrazne
odrádzať od používania nenávistných a diskriminačných prejavov na
dosiahnutie umelého dosahu.
Médiá, ktoré propagujú kontroverzné príbehy celebrít, ktoré boli predmetom
rôznych foriem zneužívania, by mali moderovať interakcie používateľov, aby sa
zabránilo nenávistnému správaniu.

Politické strany a vládne agentúry by mali byť aktívnejšie v boji proti rodovým
nenávistným prejavom.
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SEXISTICKÉ NENÁVISTNÉ PREJAVY
NA SLOVENSKU
Autor: Martin Susol (DigiQ)

Úvod
Na Slovensku je násilie založené na pohlaví hlboko zakorenené do sociálnych a kultúrnych
štruktúr, noriem a hodnôt vládnucim spoločnosť a sú často podporované kultúrou zapretia
a ignorovania.
Ústava Slovenskej Republiky zakotvuje v článku 12 základný princíp rovnosti a zákaz
diskriminácie na základe akýchkoľvek charakteristík. Antidiskriminačný zákon tiež zakazuje
a poveruje všetkých aby rešpektovali princíp rovného zachádzania v zamestnaní, vzdelávaní,
zdravotnej starostlivosti, sociálneho poistenia a pri poskytovaní služieb a produktov.
Zákaz diskriminácie zakotvený v článku 4 je tiež v súlade s medzinárodnými povinnosťami
Slovenskej Republiky ktoré vyplývajú z dohovoru o eliminácii všetkých foriem diskriminácie proti
ženám, charty EU o fundamentálnych právach alebo dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd ktoré boli prijaté..
Na základe najnovších výsledkov Eurobarometru je jasné, že postoj verejnosti proti násiliu je
veľmi ľahostajný. Už viac ako 20 rokov, odkedy sa začalo o násilí na ženách na Slovensku
hovoriť, si veľká časť verejnosti myslí, že ženy ktoré zažívajú násilie preháňajú alebo klamú. Na
Slovensku nie je veľmi rozšírené povedomie o službách ktoré sú dostupné ženám v rôznych
miestach na Slovensku.

V posledných rokoch tu bolo niekoľko zlepšení v oblasti rodovej rovnosti, ktoré posunuli úroveň
rodovej rovnosti bližšie k Európskym štandardom. Zmeny boli navrhnuté expertmi ktorí mali
možnosť pracovať na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a reprezentantmi neziskových
organizácií ktorí sa zúčastnili v predošlých zmenách a vylepšeniach v oblasti rodovej rovnosti.
Neziskové organizácie fungujúce na Slovensku značne prispeli k zlepšeniu problémov rodovej
rovnosti, medzi ktoré patria neziskové organizácie: Aktívne ženy (Active Women), Možnosť voľby
(Pro Choice), Aliancia žien Slovenska (Alliance of Slovak Women), Aspekt – Záujmové združenie
žien (Aspekt – Association of Women), Centrum rodových štúdií (Gender Studies of Bratislava),
Fenestra, Národné centrum pre rovnosť príležitostí (National Centre for Equal Opportunities),
Združenie žien Slovenska (Association of Slovak Women) a iné.
Aj tak musíme investovať konzistentné úsilie aby sme zlepšili sociálnu klímu a vnímanie žien.
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Popis Fenoménu
Najväčší výskyt prejavov nenávisti spojených s rodovým násilím na Slovensku bol
zaznamenaný v posledných dvoch rokoch počas toho ako vláda rokovala prijatie
takzvaného Istanbulského dohovoru, resp. Dohovor Európskeho Výboru o zamedzení a boji
proti násiliu páchanom na ženách a domácom násilí. Zavádzajúce informácie boli
rozširované niektorými konzervatívnymi médiami a denníkmi. Populistické vládne
a nevládne strany používali túto situáciu aby rozširovali klamstvá, polopravdy
a dezinformácie cielené na vzbudzovanie strachu o dohovore, aby sa tento dohovor neprijal
a zároveň na získavanie lacných politických hlasov od vystrašených a nezorientovaných
voličov. Istanbulský dohovor sa na Slovensku neprijal kvôli nedostatku politickej vôle.

Istanbulské ideologické zlo. Nejde o právo, ale o ideológiu.
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STOPLI SME ISTANBULSKÝ DOHOVOR! Práve sme v parlamente
zamietli ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Som rád, že Slovensko sa
naďalej hlási k dedičstvu našich otcov a dedov, na ktoré som hrdý.

Istanbulský dohovor je proti našej ústave lebo zvýhodňuje jednu časť
obyvateľstva (ženy) priznaním im väčších práv než majú muži. Všetci by (si)
mali byt pred zákonom rovní.

V roku 2020, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky zastavilo
dotácie pre organizácie ktoré dlhý čas riešili problém rodovej rovnosti a pridelilo dotácie
organizáciám, ktoré sú charakterizované konzervatívnym vnímaním sveta a bojom za tradičnú
rodinu a proti „gender“ propagande.

Milan Krajniak, riaditeľ Ministerstva práce prispel k negatívnemu vnímaniu problému
rodovej rovnosti jeho správami na sociálnych médiách a spustil nenávistné prejavy proti
organizáciám ktoré riešia problém rodovej rovnosti. V určitom bode aj chválil a zdieľal
online dotazník ktorý vyjadroval vysokú nespokojnosť spojenú s dotovaním
neziskových organizácií pracujúcich na problémoch rodovej rovnosti.
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Súhlasím, takéto rodové rovnosti nepotrebujeme, je to proti ľudskosti
a my podporujeme kresťanstvo.

Tieto podivné rovnorodové neziskovky, čo len parazitujú na téme
a cicajú eurá...

V Októbri 2020, bol Krajniak veľmi kritizovaný feministickými organizáciami
a reprezentantami neziskových organizácií ktoré riešia problém rodovej rovnosti,
hlavne kvôli jeho kontroverzným a sexistickým komentárom.

CHLAPI: Ako to doma máte vy? Tak aspoň takto povedzme našim
ženám „S mojou ženou sa dopĺňame: Ja sa vyzlečiem, ona vyperie,
vstanem, ona ustelie postel, ona uvarí, ja zjem. Čo by robila bezo
mňa?
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Rodové stereotypy sú silno zakorenené v spoločnosti, hlavne na vidieku a okrajoch miest. Keďže
je väčšina politických strán reprezentovaných v parlamente konzervatívne orientovaných, strany
s liberálnymi elementami sú reprezentované minoritne a niektoré z nich sú reprezentované mimo
parlamentu. Rodové nenávistné prejavy sú tiež reflektované na sociálnych médiách, medzi
politkmi, influencermi a ženami ktoré dosiahli nejaký úspech.

Učiteľka z Východného Slovenska aktívna na Instagrame a TikToku zaznamenala väčší
počet nenávistných správ spolu s nárastom jej sledovateľov.

Je odporúčaná diskrétnosť čítateľa.
Nasledujúca časť obsahuje explicitný a násilný jazyk.

Vyzeráš ako moja babka, keby ju znásilnil medveď, prešiel ju traktor a žralok
by ju kusol do ksichtu. Ste trápna.
Kurva ako Čaputová.

Ty stará rašpľa, skonči to, toto je pre 13-18 ročných ľudí, nie pre 40-1000
ročných.
Drž piču nikoho nezaujímaš vymaž si ten tik tok a choď do piče.

Nedávno musela populárna Slovenská žurnalistka, pani Kovačič Hanzelová limitovať
dostupnosť jej Facebookového profilu kvôli vysokému počtu nenávistných prejavov
ktoré ju napádali.

Po 10tich rokoch zmena mojich nastavení. Pôvodne som
chcela zrušiť tento profil, ale nakoniec ma niektorí
presvedčili, že nie, a tak som sa rozhodla zmeniť, kto
môže komentovať moje príspevky. Často ľudia Rómom
želajú smrť, píšu agresívne správy, mnohí píšu nechutné
veci aj o mne samotnej, aj a som si jednoducho povedala,
že stačí. Nie som platená za manažovanie nenávisti od
anonymov, nebudem tomu venovať čas, ani energiu.

Značné číslo nenávistných a sexistických komentárov napádalo političku Irenu Biháriovú,
keď oznámila, že sa stala líderkou liberálneho hnutia.

Tak za pokladníčku do bufetu akurát.

Krásavica zo Zoo, príroda sa stebou pekne zahrala.
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ZÁVER

Odporúčania
Je potrebné zaistiť, aby všetky formy rodového násilia páchanom na ženách
v každej oblasti života ktorá ovplyvňuje ženskú fyzickú, sexuálnu a mentálnu
integritu boli zakázané, aby legálne sankcie zodpovedali vážnosti útokov a aby
boli občianske prostriedky zavedené bezodkladne.
Sociálne platformy by mali ponúknuť jasný systém na nahlasovanie
príspevkov ale tiež transparentné podmienky na zmazanie nenávistného
ilegálneho obsahu ktorý je jednoznačný a zrozumiteľný.

Štat by mal zvažovať rodovú inklúziu v rámci rozvrhov na všetkých úrovniach
vzdelávania, všetkých typov škôl – verejných i súkromných od detstva po
dospelosť a začleniť do vzdelávania aj ľudské práva.
Kompetentné autority by mali brať na úvahu, že neziskové organizácie zapojené
do zmierňovania nenávistných prejavov často nemajú ľudí, či finančnú kapacitu
aby adresovali tieto problémy bez ich podpory. Je tu tiež potreba, aby okresy
začali prideľovať zdroje na monitorovanie nenávistných prejavov v spojení
s rodovým násilím.
Vývoj kampaní zameraných na zvyšovanie povedomia by mali cieliť ženy
a mužov zo všetkých častí života; ľudí vo vzdelávacích inštitúciách,
v zdravotníckych a sociálnych službách, právnych agentúrach a iných profesiách
a inštitúciám zapojených do prevencie a ochrany proti násiliu; zahŕňajúc aj tie na
miestnej úrovni; mali by tiež cieliť reprezentantov náboženských
a tradicionalistických komunít; a tiež páchateľom akejkoľvek formy rodového
násilia aby zamedzili jeho opakovaniu.
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SEXISTICKÉ NENÁVISTNÉ PREJAVY
V ŠPANIELSKU
Autori: XXX (Movimiento contra la Intolerancia)

Úvod
Spoločenské a verejné povedomie o rodových problémoch v Španielsku silno zaznelo v 90.
rokoch 20. storočia. Série za sebou nasledujúcich vrážd ktoré šokovali verejnosť viedli k začiatku
konsenzu a potrebe artikulovať rodovú politiku. Špecificky v prípade Anny Orantes, ženy
upálenej zaživa jej manželom po návrate z televízneho programu kde podala svedectvo.
Rozruch vytvorený touto udalosťou viedol k požiadavkám feministických hnutí aby boli vypočuté
a viedla sa spoločenská debata o tejto udalosti. Toto všetko viedlo k prijatiu zrozumiteľného práva
proti sexistickému násiliu v roku 2004, ktoré zahŕňalo legislatívne zmeny v kriminálnych veciach
ako aj protokoly na podporu obetiam sexistického násilia, ako aj aspektov spojeným so
sexistickým nenávistným prejavom, spolu s návrhmi v oblasti trestného stíhania a juristície.
Odvtedy bola spoločenská debata veľmi úspešná v dosahovaní konsenzu o politike rodovej
rovnosti a prevencie mizogýnie.
Nedávno bol legálny rámec obohatený o reformu článku 22.4 trestného práva, ktorá sa rozširuje
na pohlavie a motivácie rodom ako pohoršujúce okolnosti v aplikovaní trestu. Dodatočne bol
adoptovaný pakt proti rodovému násiliu ktorý prideľuje rozpočtové zdroje pre všetky úrovne
administrácie na pomoc obetiam a boju proti rodovým nenávistným prejavom.
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FEBRUÁR 2021
Spolu s inštitučnými a legálnymi reformami aj populárna kultúra prispela k zvyšovaniu povedomia
v spoločnosti o násilí páchanom na ženách.
Aj napriek tomuto pokroku, sexizmus a mizogýnia sú stále pretrvávajúce a kultúrne
stereotypy sú silno vryté v spoločnosti.
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Popis fenoménu
Prednedávnom bol krehký konsenzus boja so sexizmom z časti skompromitovaný vznikom
pravicovej strany v Španielsku. Strana Vox je najhlasnejším hlasom ktorý stále bojuje proti
takzvanej „rodovej ideológii“. Ich snahy znovu zadefinovať koncepty dosiahli maximum pri zapretí
rodového násilia označením tohto javu ako „vnútro-rodinné násilie“, čo je viac skrytá forma rodovo
motivovaného násilia.

Vzhľadom na tento postoj by bol feminizmus protikladný postoj ktorý diskriminuje
mužov, snaží sa rozbiť rodiny a reprezentuje „skrytú“ agendu blízku konšpiračným
teóriám (globálna nadvláda, deštrukcia ľudstva apod.)
Táto téza je vyjadrená v rôznych stupňoch odporu ale funguje ako dobre štruktúrovaný
naratív ktorého cieľom je neutralizovať spoločenský konsenzus o rodovej politike.

Autor príspevku kritizuje vyjadrenie o COVID-19 od
Cristina Finch, renovovanej a medializovanej
feministky. Keďže je smrteľnosť koronavírusu vyššia
u mužov než u žien, Cristína povedala: „niečo dobré
by tam malo byť“. Tento post hovorí, že feministky sú
ľudské pozostatky a kriminálničky.
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Komentár 1: “Feminizmus je nenávisť proti mužom,
neexistuje dobrý feminizmus.”
Komentár 2: “Sú to fašisti feminizmu.“
Komentár 3. “Nie, toto je feminizmus, neexistuje
dobrý feminizmus.”

“Táto pandémia prišla do Španielska v roku 2004
(referuje sa na rok, kedy sa prijal zákon o rodovom
násilí) Má viac než 160 tisíc infikovaných mužov za
rok.” A jej následky vedú veľa rodičov k samovraždám.
And its consequences lead many parents to suicide.
Rodové zákony tlačia veľa mužov aby spáchali
samovraždu.

V spojení s kriminalizáciou feminizmu sa stalo slovo „feminazi“ populárnym. V tomto
zmysle veľa skupín s tisíckami sledovateľov na Facebooku používa slovo „feminazi“.
Hlavné myšlienky ktoré sa opakujú na týchto stránkach označujú mužov ako obete,
nepripúšťajú rodové násilie, prirovnávajú potrat k hromadnej vražde, ukazujú veľa
obrázkov žien so sexuálnym kontextom a viac implicitných než explicitných vyjadrení
proti rodovej rovnosti.

Facebooková antifeministická skupina: Na obrázku
je vidieť karikatúru herečky, ktorá mala potrat len
aby vyhrala Oscara. Táto karikatúra ukazuje
protiklad správnej role ženy - matky ktorú by žena
mala spĺňať.
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Ženy v pozícii objektov sexu. Obrázok poukazuje
na ženy ako na menejcenné tým, ako uctievajú
muža.

Rýchly prieskum profilov hlavných ženských politických lídrov odhalil často opakujúci
sa vzorec sexistických narážok, ktoré neboli nevyhnutne od mužov. Správy tohto typu
sú početné a líšia sa od sexualizovanej reči po hanlivú reč.

Odporúča sa diskrétnosť čítateľa.
Nasledujúca časť obsahuje explicitný a násilný jazyk.

Čoskoro skončíš vo Voxe a zješ Furrierov kokot.

Dominantné vzorce:
Skryté narážky, že si ženy získali ich pozície za platbu v naturáliách, alebo že by sa chceli
prespať k povýšeniu.
Zneužívanie výrazov ako vyšinutá kurva, škaredá alebo iné hanlivé narážky na fyzický
vzhľad.
·Dôraz na rolu „predavačky v supermarkete“ ktorú Ministerka Rovnosti zastávala roky
predtým, než nastúpila na svoj post.
· Narážky na funkcie ako zametanie a upratovanie historicky pripisované ženám.

Iný relevantný vzorec v mizogynistických správach je zameraný na organizované skupiny
mužov ktorí sa snažia znevážiť feminizmus a preto sa uchýlia k používaniu viac menej
sexistických naratív a narážok. Some of them are more or less linked or orbiting around
populist extreme right-wing political parties that combat what they call "gender ideology."

Iné sú skupiny mužov ktorí sa vnímajú byť ovplyvnení alebo „diskriminovaní“ niektorými právami
ktoré rozumejú, že pomáhajú ženám ktoré využívajú „Zdieľaný majetok“ v prípade rozvedených
párov.

Reklama na stiahnutie hry
ktorá
zahŕňa
zabíjanie
feministiek

"Ako môžem upáliť
feministky ktoré
vytvárajú falošné
obvinenia?"

Niektoré z relevantných problémov minulého roka boli demonštrácie na deň Žien ôsmeho
Marca 2020One of the relevant issues of the last year has been the promotion of the March
8, 2020 vedené vládou. V tom čase hovorca Ministra zdravotníctva potvrdil, že tu nie je
žiadne riziko nákazy. Dva dni neskôr začal celkový lockdown . V tejto súvislosti sa vyskytli
legitímne kriticizmy pre dovolenie davov na deň žien ale sa vyskytlo veľa sexistických
nenávistných prejavov ktoré prekonávali kontroverziu.

Viňte feminazistky za smrť 30000 ľudí
pre COVID-19

V blízkej minulosti sa zviditeľnil zväčšujúci sa konflikt medzi dvoma poňatiami
feminizmu týkajúcich sa transexuálnych ľudí..
V skratke, sú tu dve poňatia, ženy po biolgickej stránke alebo ľudia ktorí si zvolili byť
ženami. Debata vytvára vnútorné a externé strety názorov a podporuje mizogynistické
nenávistné prejavy. Určité LGBTQA+ skupiny vytvorili koncept TERF (Transsexuálne
Exkluzívne Radikálne Feministky) aby referovali na tie ženy, ktoré ponímajú pohlavie ako
biologickú realitu bez toho aby boli proti zmene pohlavia

Zdroj: larazon.es
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ZÁVER

Identita feminizmu je veľmi málo zastúpená a vnímaná v spoločnosti, ako keby bola hlavne
prirovnávaná k boju proti mužskému pohlaviu. V tomto zmysle je analýza vzorcov
v sexistickej rozprave založená viac na boji proti tomuto typu feminizmu, než proti feminizmu
inklúzie.
V Španielsku a v iných Španielsky hovoriacich krajinách sú veľmi časté inklúzívne
kampane ktoré nezabúdajú na feminizmus alebo tie ktoré feminizmus vynechajú. Sú veľmi
efektívne a sú prioritou v komunikácii.
Táto komunikácia musí byť vedená s presnosťou, keďže sa niekedy stáva objektom
posmechu a konštruuje sa z nej umelá forma rozpravy zneužívaná elitami, čo môže byť
kontraproduktívne.

Roky boli kampane robené na školách; marketingový priemysel bol regulovaný aby sa
zamedzilo rozširovaniu sexistických stereotypov a niektoré firmy robia opak, ukazujú mužov
v domácnosti.

Odporúčania
Všeobecne musí prevládať naratív v prospech rovnosti medzi mužmi a ženami.
Štruktúra tohto naratívu musí obsahovať diagnostiku prvkov stereotypne
mužskej rozpravy na zamedzenie neutralizácie a delegitimizácie rovnosti medzi
mužmi a ženami.
Je odporúčané použiť všetky dostupné legálne aparáty a inštitučné podporné
siete spolu s prokurátormi špecializovanými v zločinoch nenávisti a sexistického
násilia.

