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Bevezetés
Napjainkban a nők és lányok elleni erőszak járványszerű
méreteket ölt1, amihez az internethasználat növekedése,
a mobilinformáció gyors terjedése és a közösségi média
széles körű használata is hozzájárul. Következésképpen
a nők és lányok elleni számítógépes erőszak világméretű
problémává vált, aminek jelentős gazdasági és társadalmi
következményei lehetnek2.
Kutatások3 azt mutatják, hogy minden harmadik nő válik
erőszak áldozatává élete során, és annak ellenére, hogy az
internethasználat még viszonylag új és terjedőfélben lévő
jelenség, becslések szerint minden tizedik, 15 évnél idősebb
nőt ért már számítógépes erőszak valamilyen formában4.
Az internethez való hozzáférés már-már a gazdasági jólét
feltétele5, és egyre többen tekintenek rá alapvető emberi
jogként6. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ez a digitális
közösségi tér mindenki, így a nők és lányok számára is biztonságos és támogató közeg legyen.
Annak érdekében, hogy jobban megértsük a nők és lányok
elleni számítógépes erőszak jellegét és előfordulási gyakoriságát, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
másodelemzést végzett, amely az ilyen erőszak különböző
formáival foglalkozó meglévő kutatásokat igyekezett feltárni
és elemezni, egyúttal a jelenséggel kapcsolatos felmérések
és adminisztratív adatok értékelésével is foglalkozott. Ennek
a másodelemzésnek a megállapításai és az eredmények
alapján adott ajánlások szolgálnak e kiadvány alapjául.
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Számítógépes
erőszak: a nemi
alapú erőszak
egyik formája
Mit jelent a nők és lányok elleni
számítógépes erőszak?
A nők és lányok elleni számítógépes erőszak meghatározása
nem teljes, és átfogó uniós szintű szabályozás sem vonatkozik
rá. Ezen túlmenően előfordulási gyakoriságát és ártalmait
nem vizsgálja uniós szintű felmérés nemek szerinti bontásban, a témával foglalkozó nemzeti szintű kutatás pedig
csak korlátozott számban érhető el az Unió tagállamaiban.
A rendelkezésre álló kutatási anyagok azonban azt mutatják,
hogy a nőket sokkal nagyobb arányban érik a számítógépes
erőszak bizonyos formái, mint a férfiakat. Például egy több
mint kilencezer, 10 és 50 év közötti német internetfelhasználó
bevonásával végzett felmérés megállapította, hogy a nők
a férfiaknál sokkal nagyobb valószínűséggel esnek áldozatául
internetes szexuális zaklatásnak vagy követésnek, és ezek
hatásai sokkal nagyobb traumát okoznak az áldozatoknál7.
Ezt a megállapítást az egyesült államokbeli Pew Research
Center 2014-es felmérése is alátámasztja8. E szerint ugyan
a férfiak valamivel nagyobb valószínűséggel tapasztalják az
internetes zaklatás viszonylag „enyhébb” formáit (például
a sértegetést és megszégyenítést), a nőket (különösen
a 18–24 év közötti korosztályt) aránytalanul többször éri
a számítógépes zaklatás valamilyen súlyosabb formája,
nevezetesen a számítógépes követés vagy az internetes
szexuális zaklatás.
Az említett tanulmányok eredményeit további kutatások is
igazolják, amelyek feltárják azokat a hiányosságokat, amelyek
a nemi szempontú különbségek figyelmen kívül hagyásából
fakadnak. A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy
az erőszak formáit és az erőszak negatív következményeit
eltérően élik meg a férfiak és a nők9.
Ezen túlmenően szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nem
szabad a nők és lányok elleni számítógépes erőszakot a fizikai erőszaktól teljesen különválasztani, mivel előbbit sokkal
helyénvalóbb a fizikai erőszak folytatásának tekinteni. Például
a fizikai üldözéshez hasonló mintákat követ a partner vagy
volt partner általi számítógépes követés, ezért párkapcsolati
erőszaknak tekintendő10, jóllehet a technológia eszközével
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valósul meg11. Az eredmények is igazolják a folytonosságot:
egy egyesült királysági tanulmány megállapította, hogy az
esetek több mint felét (54%) valós erőszak előzte meg12.
Ezenfelül az FRA 2014-es felmérésének adatai szerint azoknak
a nőknek a 77%-a, akiket ért már számítógépes zaklatás13,
a párkapcsolaton belüli szexuális és/vagy fizikai erőszak
valamilyen formáját, illetve formáit szintén megtapasztalták;
a számítógépes követés női áldozatainak 70%-a14 szintén
elmondhatja magáról ugyanezt15.

Számítógépes követés
A számítógépes követés e-mail-, szöveges (vagy internetes)
üzenetekben, illetve az interneten keresztül nyilvánul meg.
Olyan ismétlődő, önmagukban akár ártalmatlan cselekedetekből áll, amelyek együttesen rontják az áldozat biztonság
érzetét, és szorongást, félelmet vagy riadalmat keltenek.
Idetartozik például:


Sértő vagy fenyegető e-mail-, szöveges (SMS) vagy
azonnali üzenetek küldése.



Az áldozatra nézve sértő megjegyzések közzététele
az interneten.



Intim fotók vagy videók megosztása az áldozatról interneten keresztül vagy mobiltelefonnal.

A nők és lányok elleni számítógépes erőszak formái
A nők és lányok elleni számítógépes erőszak formái nagyon
különbözőek lehetnek: idesorolható többek között a számítógépes követés, az áldozat beleegyezése nélkül készített
szexuális tartalom megosztása („bosszúpornó”), a nemi
alapú megszégyenítés és zaklatás, a ribancnak bélyegzés,
a kéretlen pornográf tartalom küldése, a szexuális zsarolás,
az erőszak és halálos fenyegetés, a személyes információk
megszerzése és közzététele (doxing) és az internetes emberkereskedelem is16.
Ebben a kiadványban az EIGE a nők és lányok elleni számítógépes erőszak azon formáira összpontosít elsősorban,
amelyek leginkább kötődnek a párkapcsolati erőszakhoz,
azaz a számítógépes zaklatásra és követésre, valamint az
áldozat beleegyezése nélkül készített szexuális tartalom
megosztására. Meglévő ismereteink szerint a párkapcsolati
erőszak súlyosan traumatizálja az áldozatokat.
Mint ahogyan a párkapcsolati erőszak, a nők elleni számítógépes erőszak is többféle formát ölthet: lehet szexuális,
pszichológiai és – egyre jellemzőbb módon – gazdasági
jellegű – ez utóbbinál az áldozat jelenlegi vagy jövőbeli
munkaviszonya kerül veszélybe az interneten közzétett információk miatt. Annak lehetőségét sem szabad kizárni, hogy
az internetes erőszak fizikai formában is megnyilvánulhat.
Ahhoz azonban, hogy jobban megértsük a nők és lányok
elleni számítógépes erőszak hatását, tovább kell vizsgálni
az áldozatok tapasztalatait.
A nők és lányok elleni számítógépes erőszak említett formáinak nincs uniós szinten elfogadott meghatározása; ezért az
alábbi fogalommagyarázatok a szakirodalomból származnak.

Ezeket csak akkor tekintjük számítógépes követésnek, ha
ismétlődnek, és ugyanaz az elkövető áll a háttérben.

Számítógépes zaklatás
A számítógépes zaklatás megannyi formában jelentkezhet,
ebben a kiadványban azonban a következőket jelenti:


Nem kívánt, szexuális tartalmú e-mail-, szöveges (vagy
internetes) üzenetek.



Sértő vagy fenyegető közeledési kísérletek közösségi
weboldalakon vagy internetes csevegőszobákban.



Fizikai vagy szexuális erőszakra utaló fenyegetés
e-mailben, szöveges (vagy internetes) üzenetekben.



Gyűlöletbeszéd, azaz a személy identitását (nemét) és
egyéb tulajdonságait (például szexuális irányultságát
vagy fogyatékosságát) becsmérlő, fenyegető, sértő
nyelvezet használata.
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Az áldozat beleegyezése nélkül készített szexuális tartalom
Az online szexuális kizsákmányolásként vagy „bosszúpornóként” is ismert jelenség a szexuális tartalmú képeknek vagy
videóknak az egyén beleegyezése nélkül történő internetes
terjesztését jelenti. Gyakran egy korábbi partner az elkövető,
akinek az áldozatot ábrázoló képek vagy videók vannak
a birtokában, és célja, hogy a kapcsolat felbomlása miatti
megtorlásként nyilvánosan megszégyenítse vagy megalázza
az áldozatot. Az elkövetők azonban nem feltétlenül vannak vagy voltak partneri viszonyban az áldozattal, és nem
szükségszerűen bosszúból cselekszenek. Az áldozat képei
a számítógépének, közösségi oldalainak vagy telefonjának
feltörésével is megszerezhetők, és valós károkat okozhatnak
(például az áldozat elbocsátásával járhatnak).
Az elmúlt években több esetben is napvilágot látott ilyen
jellegű tartalom nőkről az Unió tagállamaiban és az Egyesült
Államokban, ami több áldozat öngyilkosságához vezetett17.
Kutatások szerint a bosszúpornó áldozatainak 90%-a nő18, az
esetek száma pedig egyre növekszik19. Szintén egyre több
olyan, kifejezetten bosszúpornóra szakosodott weboldal jön
létre, ahol a felhasználók a képek mellett személyes adatokat,
például az áldozat címét, munkáltatójának kilétét és online
profiljaira mutató hivatkozásokat is felfedhetnek20.
Egyre gyakoribb és éppúgy megsemmisítő következményekkel jár a szexuális támadás és erőszak közösségi médián
keresztüli élő közvetítése. 2017-ben mindeddig két ügy, egy
svédországi és egy egyesült államokbeli kapott nagyobb
nyilvánosságot: a nemi erőszakot mindkét esetben a „Facebook élő” funkciójával közvetítették21.
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Rendelkezésre
álló adatok
és kutatási
eredmények
Unió-szerte csak nagyon kevés adat áll rendelkezésre, következésképpen szinte semmit nem tudunk az áldozatok
tényleges számáról és arról, az erőszak milyen mértékben
okoz károkat. A leghasználhatóbb adatok Uniós szinten az
Európai Unió Alapjogi Ügynökségének „Unió-szerte végzett
felmérés a nőkkel szembeni erőszakról” (2014) című felmérésében találhatók, amely a számítógépes követésről22 és
a számítógépes zaklatásról23 is tartalmazott kérdéseket. Mivel
ez a felmérés elsőként gyűjtött adatokat a nők és lányok
elleni számítógépes erőszak említett formáiról az Unióban,
nincs lehetőség a jelenség és az áldozatok számának időbeli
alakulását vizsgálni.
Egy 2008-as dán felméréstől eltekintve nem találtunk egyetlen
nemzeti szempontból reprezentatív felmérést sem a nők és
lányok elleni számítógépes erőszak előfordulási gyakoriságáról24.
Mivel a tagállamok többségében a nők és lányok elleni
számítógépes erőszak nem bűncselekmény, nem található
róla számottevő mennyiségű rendőrségi vagy igazságszolgáltatási adat. Azokban a tagállamokban, ahol viszont
bűncselekménynek minősül, nem gyűjtik nemek szerinti
lebontásban az adatokat az áldozatokról és az elkövetőkről,
illetve a közöttük fennálló kapcsolatról, ami korlátozza az
adatok felhasználhatóságát25. Az adatok hiánya megnehezíti a számítógépes erőszak nemi szempontú elemzését és
a nők és lányok ellen irányuló internetes és interneten kívüli
(online és offline) erőszak összehasonlítását.
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Ezen túlmenően az alábbi területek is további kutatást
igényelnek:
1.

Online álláshirdetések vagy posztok közzététele, amelyekkel nők potenciálisan veszélyes helyzetbe kerülnek
(„munkaerő-felvétel”).

2.

A nők és lányok elleni számítógépes erőszak különböző
formái miatt elszenvedett trauma súlyossága és annak
hatása az áldozatok életére.

3.

Bevált rendőrségi és igazságszolgáltatási gyakorlatok
a jelenség kezelésére, az áldozat nézőpontját is figyelembe véve.

4.

Kockázati tényezők és kockázatértékelési eljárások
azonosítása és elemzése a traumatizálódás és ismételt
áldozattá válás megelőzésére.

A büntető igazságszolgáltatás
reakciói
A közelmúltban több tagállam fogadott el jogszabályt a nők
és lányok elleni számítógépes erőszak különböző formáira
vonatkozóan. Az Egyesült Királyságban, Franciaországban,
Németországban és Máltán például a bosszúpornó büntethetőségére vezettek be rendelkezéseket, Írországban és
Szlovéniában pedig hamarosan véglegesítik az erre vonatkozó
szabályokat. Bár ezek a lépések jó irányba haladnak, tanulmányok szerint a jelenlegi uniós jogi és politikai megközelítések
nem tükrözik megfelelően a zaklatáshoz, kényszerítéshez vagy
zsaroláshoz használt szexuális képi tartalmak okozta társadalmi
és pszichológiai károkat26.
Ezen túlmenően egy kutatás szerint a büntető igazságszolgáltatás nem reagál megfelelően a nőket és lányokat ért
számítógépes erőszakra. A bosszúpornó bűncselekménnyé
nyilvánítását követő első hat hónapban például 1160 incidenst
jelentettek az Egyesült Királyságban, amelyek 61%-ánál nem
történt további intézkedés az állítólagos elkövetővel szemben27.
2013-ban a nőkkel szembeni erőszak felszámolásával foglalkozó
EVAW az internetes erőszak és zaklatás elleni jogérvényesítésről és az ilyen cselekmények büntetőeljárás alá vonásáról
szóló kerekasztal-beszélgetésén beszámolókat gyűjtött, és
aggályainak adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a büntető
igazságszolgáltatási hatóságok a nem internetes erőszakhoz
és zaklatáshoz képest eltérő, kevésbé hatékony megközelítést
alkalmaznak az internetes erőszakkal szemben. Több résztvevő
is „teljes egészében elégtelen rendőri reakciókról” számolt be
internetes bűncselekmény bejelentésekor28.
Tanulmányok hasonlókról számolnak be: a női áldozatok
csalódottan veszik tudomásul, hogy a rendőrség az egyéni
internetes kommunikációt különálló cselekményként kezeli,
ahelyett, hogy figyelembe venné a bántalmazás halmozott
hatását29. Ez szélesebb értelemben vett aggályokat vet fel
azzal kapcsolatban, hogyan reagál általánosságban a büntető
igazságszolgáltatási rendszer a nők és lányok elleni erőszakra (és
különösen a párkapcsolati erőszakra). Ráadásul az áldozathibáztatás jelenleg is létező jelenség, különösen a bosszúpornóval
kapcsolatos ügyekben, ami a megértés és tájékozottság hiányát
jelzi. Ezt tovább erősíti az is, hogy a követéses és számítógépes
követéses esetek áldozatainak több mint a fele maga sem
tekintett saját „élményére” bűncselekményként (egy 2014-es,
Egyesült Államokban végzett felmérés szerint)30.
A büntető igazságszolgáltatás helytelen reakciója részben a nők
és lányok elleni online és offline erőszak hamis dichotómiájának
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tudható be, ami ártalmatlannak állítja be és minimalizálja
a számítógépes erőszak okozta traumát, és az áldozat tapasztalatait „incidensnek” tekinti ahelyett, hogy viselkedési mintát
keresne benne.
Ezek az eredmények arra utalnak, hogy mind uniós, mind tagállami szinten hatékony politikai intézkedésekre van szükség,
többek között a rendőrség és igazságszolgáltatás munkatársainak
képzése és figyelemfelkeltő kampányok lebonyolítása révén.

Követendő példák
Jogszabályok
Az Egyesült Királyságban 2015 áprilisa óta maximum két
év szabadságvesztéssel sújtható bűncselekmény, ha valaki
magánjellegű, szexuális tartalmú fényképeket vagy videókat
oszt meg az érintett hozzájárulása nélkül azzal a szándékkal,
hogy őt kellemetlen helyzetbe hozza31. 2016 szeptemberében
arról számoltak be, hogy a törvény hatálybalépése óta több
mint kétszáz személyt ítéltek el32.
Ezzel párhuzamosan 2016-ban Franciaország elfogadta
a digitális köztársaságról szóló törvényt, amely súlyosabb
büntetést ró azokra, akiket bosszúpornó közzétételében
bűnösnek találnak. Az új jogszabály értelmében az elkövetőkre két év börtön vagy 60 ezer eurós bírság vár33.
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Következtetések
és ajánlások
Összegzésképpen tehát, mivel nem állnak rendelkezésre
uniós szintű kutatási eredmények és adatok, nem lehet
pontosan számszerűsíteni a nők és lányok elleni számítógépes erőszak uniós előfordulási gyakoriságát vagy hatását.
A rendelkezésre álló adatok azonban azt mutatják, hogy
a jelenség egyre nagyobb teret nyer, aránytalan mértékben
érinti a nőket és a lányokat, és súlyos következményekkel jár
az áldozatok életére nézve. Annak érdekében, hogy jobban
meg lehessen határozni a nők és lányok elleni számítógépes
erőszak előfordulási gyakoriságát és kockázati tényezőit, illetve
a hatékony politikai válaszokat, prioritásként kell kezelni az
ilyen típusú cselekmények mérésére és számszerűsítésére
szolgáló eszközök kidolgozását.
A következő ajánlások összhangban vannak a nemzetközi
emberi jogi keretekkel, így például az Isztambuli Egyezmén�nyel, és a meglévő szakirodalmon és adatokon alapulnak.
Az ajánlások célja végső soron az, hogy támogassák a tagállamokat a nők és lányok elleni számítógépes erőszakra
adott intézményi válaszok javításában annak érdekében,
hogy online és offline környezetben egyaránt védelmet
nyújtsanak a nők számára.
1.

A politikai válaszokat úgy kell kialakítani, hogy a nők
és lányok elleni számítógépes erőszakot a nők elleni
erőszak egyik formájának tekintsék. A stratégiáknak
a nők, vagyis az erőszak áldozatainak véleményét is
figyelembe kell venniük.

2.

A közeljövőben a nők és lányok elleni számítógépes
erőszak különböző formáival kell frissíteni a Migrációügyi
és Uniós Belügyi Főigazgatóság weboldalán található,
a számítástechnikai bűnözésre vonatkozó meghatározásokat, vagy legalábbis a definíciója harmadik részébe
fel kell venni a nőgyűlölet fogalmát39.

3.

Az Uniónak törekednie kell arra, hogy megállapodjon
a nők és lányok elleni számítógépes erőszak különböző
formáinak meghatározásairól annak biztosítása érdekében, hogy az áldozatok élhessenek igazságszolgáltatáshoz való jogukkal, és támogatási szakszolgálatokhoz
fordulhassanak.

4.

Kiemelten fontos területként kell kezelni az előfordulási
gyakorisággal, valamint az ártalmakkal kapcsolatos
adatok nemek szerinti lebontásban történő gyűjtését
és az intézkedések hatékonyságának mérésére szolgáló
mutatók kidolgozását.

Hasonló rendelkezéseket fogadott el a német bíróság. Itt
2014 óta tiltják egy korábbi partner intim fényképeinek
tárolását, miután az érintett a törlésüket kérte34.
Kutatás és intervenció
2009-ben az Egyesült Királyság megalapította a számítógépes
követés kutatásával foglalkozó nemzeti központját (NCCR)35,
amelynek célja, hogy kutatást és elemzést végezzen a nők
és lányok elleni számítógépes erőszak előfordulási gyakoriságára, motivációjára, hatásaira és kockázatértékelésére
vonatkozóan. 2011-ben a központ közzétette egy, az említett
területtel kapcsolatos vizsgálat eredményeit36, jelenleg pedig a bosszúpornó hatásával és előfordulási gyakoriságával
kapcsolatban végez felmérést. Ezt követően, 2015-ben létrehoztak egy segélyvonalat a bosszúpornó áldozatai számára,
amelyre közel kétezer telefonhívás érkezett működése első
fél évében37.
2017 júliusától Szlovénia elindítja „CYBERVAW” elnevezésű
projektjét, amelynek célja olyan tájékoztató és oktatóanyagok
kidolgozása és terjesztése, amelyek egyértelmű üzeneteket
tartalmaznak a nők és lányok elleni erőszakkal kapcsolatos
zéró tolerancia elvéről, különös tekintettel a nemi alapú
(nők és lányok elleni) számítógépes erőszakra és zaklatásra38.
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5.

Egyetlen megközelítés sem vezethet oda, hogy a nőket
és lányokat korlátozzák a nagyobb internetes közösségi
terek használatában. A következő, nemi alapú erőszakra
vonatkozó uniós szintű felmérésnek ki kell térnie arra,
hogy vajon a nők kerülnek-e online tereket azért, mert
tartanak az ellenük irányuló erőszaktól.

6.

Olyan kvantitatív és kvalitatív kutatásra van szükség,
amely az áldozatok szemszögéből vizsgálja a rendszert
érintő reakciókat.

7.

Nemi szempontú képzést kell bevezetni a nők és lányok
elleni számítógépes erőszakról a rendőrség számára,
hogy megfelelően tudjon reagálni a számítástechnikai
bűnözésre.

8.

Szükség van olyan, nőknek és lányoknak szóló kampányokra, amelyek felhívják a figyelmet az őket érintő
számítógépes erőszakra, a törvényes jogaikra, valamint
az elérhető támogatási szolgálatokra.

9.

Megelőző intézkedéseket kell kidolgozni az IKT-szektor
bevonásával, olyan önszabályozó normák elfogadását is
ideértve, amelyekkel elkerülhető a káros nemi sztereotipizálás, valamint a nőket megalázó és a szexualitást
az erőszakkal társító képi tartalmak terjedése.
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