Violència de Gènere Digital...
Saps què és el Sexting?
El sexting és l'enviament consentit de fotografies o vídeos d'un/a mateix/a, sent de caràcter sexual
(o interpretat com a tal), i decidint quan, amb qui i com.
Saps què és el Sexpreding?
El Sexpreding consisteix en compartir fotografies o vídeos d'altres persones, sense el seu
consentiment i caracteritzades per ser de caràcter sexual, a través de les xarxes socials.
Saps què és el Grooming?
El Grooming és el conjunt d'accions que porta a terme una persona adulta per guanyar-se la
confiança d'un menor amb una finalitat sexual.
Saps què és el Ghosting?
El Ghosting és donar per finalitzada una relació a través d'alguna xarxa social sense tenir en compte
a l'altra persona i defugint de la gestió del conflicte.
Saps què és la
Suplantació d'identitat?
La suplantació d'identitat és quan algú es fa passar per alguna altra persona a través d'Internet,
usant les seves xarxes socials (i envaint la seva intimitat).
Saps què és el Ciberbullying?
El Ciberbullying és l'ús de les xarxes socials per part d'un menor amb la finalitat d'assetjar a un altre
menor utilitzant insults, amenaces, humiliacions, extorsions, etc.
Saps què és la Sextorsió?
La Sextorsió és fer xantatge a algú i amenaçant-la en difondre fotografies o vídeos de l'altra
persona on aparegui practicant el cibersexe.

i, ara que saps tot això ...

IMPORTANT !
Estem gravant un vídeo en commemoració el

25

N

(Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones).
-

Vols participar hi explicant alguna situació viscuda referent a

'

? Contacta amb nosaltres al
638 009 411 (Espai Jove VdD).

l assetjament digital

!

Ens agradaria comptar amb la teva veu

!

/ !

Sàpigues que no estàs sol a

’

’

,

!

Davant d una situació d assetjament ACTUA

900 900 120
116 111

’

Línia d atenció contra la violència masclista

’

Telèfon d ajuda contra el ciberbullying

Espai Jove VdD

(àrea d'Infància, Adolescència i Joventut)

Noia
Identitat de gènere

*:

Edat

Noi
No binari

'

*:

*camps requerits

'

'

?

Sents que algun cop has sigut víctima d algun d aquest tipus d assetjament
No

(

Sí contestar la seg

üent taula):

'

'

Escala d Estimació

:

1 2 3 4

Tipus d Assetjament que has sentit

*

Sexpreding
Grooming
Ghosting

'

Suplentació d Identitat
Ciberbullying

’
M’han humiliat
M’han amenaçat
M’han fet xantatge
M han insultat

Sextorsió

*Escala d'Estimació
1 Mai, 2 Alguna vegada, 3 Bastantes vegades, 4 Sovint

'

?

Per què creus que has sofert aquest tipus d assetjament

(indicar en cas d'haver respost SÍ a la pregunta 1. Pots marcar més d'una opció)

Pel meu origen

Per creences

Pel meu gènere

Per la meva orientació

sexual

Pel meu físic

Sense cap motiu concret

Espai Jove VdD

(àrea d'Infància, Adolescència i Joventut)

'

,

Si creus que has sigut víctima d assetjament digital sabries dir de part de

'

qui l has rebut

?

/

/

novio a

amic

conegut da

exparella

amiga

algú que vaig conèixer per internet

'

'

Creus que algun cop has sigut testimoni d un acte d assetjament digital
cap a una altra persona

?

No

,
Sí, cap a un noi

Sí envers una noia

En cas afirmatiu

:
'

?

Sabries identificar de quin tipus ha sigut l assetjament

(especifiqueu-lo a continuació)
Has actuat al respecte

,

?

SÍ ho he comunicat a

... (la família, amics/es, escola, etc.)

,

'

SÍ He animat a la persona que està patint l assetjament
que ho denunciï

,

NO per por a represàlies

,

-

NO perquè no sabia a on dirigir me

,

'

NO perquè no m importava el que estava passant

(

,

Altres si us plau especifiqueu

)
,

Ara que tens tota aquesta informació creus que algun cop has practicat
assetjament digital a alguna persona

?

Sí
No

,
que has realitzat aquest assetjament?

En cas que la resposta sigui afirmativa podries especificar com creus

___________________________________________________________________

moltes gràcies per la teva col.laboració!

