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сподели
ЉУБОВ

ПРЕГЛЕД НА ОМРАЗАТА

Сексистичкиот говор на омраза неконтролирано се шири во Европа, а жените и
девојките се несразмерно многу повеќе погодени од него. Сексистичкиот говор
на омраза се случува онлајн и офлајн, и во сите облици на општествена
интеракција: на училиште, во семејството, во друштвените кругови, во јавниот
простор, на работа, на најразличните друштвени мрежи и онлајн платформи.
Иако на интернетот добива нова димензија, главните причини за сексистичкиот
говор на омраза ѝ претходат на дигиталната комуникација и се нераскинливо
поврзани со вкоренето нееднаквите односи на моќ меѓу жените и мажите.
Сексистичкиот говор на омраза е облик на насилство врз жените и девојките
којшто само ја потхранува и продолжува родовата нееднаквост. Потребно е да
се споделат и применат знаења и дејства на сите нивоа за ефективна борба
против сексистичкиот говор на омраза!
Штетното влијание на сексизмот може да биде уште поголемо за некои жени и
мажи поради нивната етничка припадност, возраст, попреченост, социјално
потекло, религија, родов идентитет, сексуална ориентација или други
фактори. Концептот на повеќекратна дискриминација го препознава фактот
дека дискриминацијата може да се случи врз основа на повеќе од едно
восприемено обележје. На пример, лицето кое е дискриминирано врз основа
на неговата етничка припадност може истовремено да биде дискриминирано
и врз основа на родот, сексуалната ориентација, возраста итн. Иако сексизмот
најмногу ги погодува жените, може да биде насочен и кон мажите, момчињата
и секое лице коешто не се вклопува во стереотипизираните родови улоги.

ОМРАЗАТА СПОРЕД БРОЈКИ
Патријархалните норми, родовите стереотипи, и фактот што родовата еднаквост
не се зема доволно предвид, се работи кои преовладуваат во Албанија, Босна и
Херцеговина, Србија, и ширум Западен Балкан.
Некои групи жени, како на пример: млади жени, политичарки, новинарки или јавни
личности се мета на сексизам. Од 2015 година, safejournalist.net ги документира
вкупните напади врз новинарките:
НАПАДИ ВРЗ НОВИНАРКИ

34 во Босна и Херцеговина
32 во Србија
13 на Косово*
10 во Северна Македонија
8 во Црна Гора
Околу 21% од вестите, мислењата и анализите кои биле објавени на интернет
медиумите помеѓу ноември и декември 2016 година содржеле дискриминација и
говор на омраза, наод што бил откриен во рамките на пилот проектот за следење на
известувањето на интернет медиумите во Албанија. Важноста на ова истражување,
коешто е прво и најсеопфатно досега,
откри дека жените биле мета на
дискриминација и говор на омраза во 73% случаи. Родот бил главната причина
или мотивација за дискриминација и/или говор на омраза во 41% случаи, по што
следуваат темите поврзани со етничката припадност и/или расата 22%,
политичките уверувања 17%, и сексуална ориентација и родов идентитет во 11%
од набљудуваните написи.
Во Србија, едно истражување покажа дека 76% од жените во деловниот свет не се
сфаќаат подеднакво сериозно како мажите.

Стандардите на Советот на Европа
Конвенцијата за спречување и сузбивање на насилството врз жените и семејно
насилство (Истанбулска конвенција, CETS бр. 210, 2011), исто така бара од државите
потписнички да ги криминализираат сите облици на насилство коишто се поврзани со
сексистичкиот говор на омраза, особено демнеење и сексуално вознемирување
(членови 34 и 40).
Препораката CM/Rec(2019)1 на Комитетот на министри до земјите членки за
спречување и сузбивање на сексизмот ја содржи првата меѓународно договорена
дефиниција на сексизмот¹. Се состои од сеопфатна листа на мерки за спречување
и за осудување на сексизмот, и повикува на конкретна акција во областите како што
се: јазик и комуникација; интернет и друштвени мрежи; медиумите,
рекламирањето и други методи на комуникација; на работното место; во јавниот
сектор: правосудството, образовните установи; во културата и спортот, во
приватната сфера. Земјите се поттикнуваат да усвојат закони со кои ќе го осудат
сексизмот и ќе го криминализираат сексистичкиот говор на омраза.

Општата препорака за политики бр. 15 за борба против говорот на омраза (2015) на
Европската комисија против расизам и нетолеранција првпат ги вклучи полот и родот во
дефиницијата за говор на омраза. Препораката ја нагласува „сериозноста на говорот на
омраза насочен кон жените врз основа на нивниот пол, род и/или родов идентитет, во
комбинација со едно или повеќе други обележја.“
Стратегијата за родова еднаквост 2018-2023 на Советот на Европа јасно го вклучува
справувањето со сексизмот како облик на говор на омраза во својата стратегиска цел
1 – борба против родовите стереотипи и сексизам.
Стратегијата за правата на детето 2016-2021 на Советот на Европа вклучува две
приоритетни области поврзани со сексистичкиот говор на омраза: „Живот без насилство
за сите деца“ (со посебно наведување на насилството врз девојчињата) и „Заштитата на
децата во дигиталното окружување“.
¹Сексизам е секое изразување (чин, збор, слика, гест) засновано на идејата дека некои лица, најчесто

жени, се инфериорни поради нивниот пол.

ДОБРИ ПРАКТИКИ

На интернет медиумите, жените се примарната мета на пристрасност и
вознемирување. Истовремено, сè поголем број жени ширум регионот исто така го
користат интернетот за активна борба против сексизмот.
Во Босна и Херцеговина, zeneBiH (жените на БиХ) – онлајн кампања по повод
Месецот на женската историја, ги подучува интернет-корисниците за познатите
Босанки, на пример, научнички, писателки и филмаџики. За таа цел, од страна на
босански уметнички и дизајнерки беше изработена книга со илустрирани
биографии за над 50 Босанки. Освен тоа, неколку интернет страници за човекови
права, како што е Diskriminacija.ba, којашто се фокусира на прашањата за
дискриминација, и Mreža za izgradnju mira, интернет портал за градење мрежа на
мир, прикажуваат примери за тоа како жените коишто се примарната мета на
пристрасност и онлајн вознемирување на Балканот ги користат друштвените
мрежи за да го возвратат ударот.
Во Србија, феминистичката организација Autonomni ženski centar
(Автономен женски центар) покрена кампања за подигнување на јавната свест за
насилството во врските на младите луѓе. За таа цел, кампањата на групата Mogu
da neću – Ljubav nije nasilje („Можам да не сакам – љубовта не е насилство“) ја
користи онлајн апликацијата наречена Aj’ Odchataj („Ај отчатувај“) каде младите Србинки
може да ги споделат своите искуства за насилно однесување во нивните врски. Над
240 млади луѓе – повеќето жени – анонимно ги споделија своите примери за
злоставувачка дискусија во проектната онлајн галерија.

*Оваа ознака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата
на ОН 1244 и Мислењето на МСП за косовската декларација за независност.
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Овој фактографски лист е изработен со финансиска поддршка од Европската
Унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде на ниту еден начин не може
да се сфатат дека го одразуваат официјалното мислење на двете страни.

