ೆ ಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ ೆಟ್ವೀಷದ ಗಕ್ರಿಹಿಕೆಗಳ ಬ್ೆ್ಗೆ
ಪರಿಶೆ ೕಧಹಾ ಸ ೕ ೆ
"ಗುರು ಸಿ, ಪಕ್ರಿ ರೋಧಿಸಿ, ಪರಿಹರಿಸಿ" ಯೋಜಹೆಯಟ್ ಬೆಂಗಳೊರಿನ ಲ್ಲಿ ಎಆರ್
ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ನಡೆಸಿಾ್ದಾರೆ

ಪಕ್ರಿ

ಕ್ರಿಯಿಸಿದವರ ವಯಸುಕ್ಸಿ

ವಯಸಕ್ಸಿ◌ು

ಪಕ್ರಿ

ಕ್ರಿಯಿಸಿದವರ ಂಗ
ಅೇಳಲು ಇಷಸ್ಟ್ವಿಲಲ್ಲಿ

ಅೆಣು್ಣು

ಪಕ್ರಿ

ಕ್ರಿಯಿಸಿದವರ ೋಶಿಯಲ್

ೕಟ್ ಾ ಬಳಕೆ

ೕವು ೋಶಿಯಲ್ ೕಟ್ ಾ ಪಾಲ್ಲಿಕ್ ಾಮ್ರ್ಮಗಳಾದ ಟ್ವಿಟರ್, ಇನ್ ಾಸ್ಟ್್ಾಕ್ರಿಮ್,
ೇ ಬುಕ್, ವಾಟಾಕ್ಸಿಪ್, ಯೂಟೂ್ಯಬ್ ಇತಾ್ಯದಿಗಳನು್ನು ಬಳಸು ್ತೕರಾ?

ಇಲಲ್ಲಿ

ೋಶಿಯಲ್ ೕಟ್ ಾದ ಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಬ್ೆ್ಗೆ ಪಕ್ರಿ
ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯಗಳು/ಆಲೋಚಹೆಗಳು

ಕ್ರಿಯಿಸಿದವರ

ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ರಾಜ ೕಯ, ಧಮರ್ಮ ಮತು್ತ ಸ ಾಜದ ಬ್ೆ್ಗೆ ತಮ್ಪು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಸುವ ಮಹಿಳೆಯನು್ನು
ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ೆ್ಗೆ ಾತಹಾಟ್ದ್ದಾಕಾ ಗಿ ಾಕಷುಸ್ಟ್ ಟೊಕ್ರೀಲ್ ಾಡುತಾ್ತರೆ.

67%
ಪಕ್ರಿ ಕ್ರಿಯಿಸಿದವರು
ತಮ್ಪು ಂಗದಿಂಾಗಿ
ಮಹಿಳೆಯರು ಅೆಚು್ಚ
ಆನ್ಲೈನ್
ಹಿಂ ಾಚಾರವನು್ನು
ಎದುರಿಸುತಾ್ತರೆ
ಎಂದು
ಭಾವಿಸುತಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಮಹಿಳೆ ಾಗಿದ್ದಾರಿಂದ ಅವರು ಅೆಚು್ಚ ಟೊಕ್ರೀಲ್ ಆಗಿಾ್ದಾರೆ ಎಂದು ೕವು
ಭಾವಿಸು ್ತೕರಾ
ಇಲಲ್ಲಿ

ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ರಾಜ ೕಯ, ಧಮರ್ಮ ಮತು್ತ ಸ ಾಜದ ಬ್ೆ್ಗೆ ತಮ್ಪು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಸುವ ಮಹಿಳೆಯನು್ನು
ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ೆ್ಗೆ ಾತಹಾಟ್ದ್ದಾಕಾ ಗಿ ಾಕಷುಸ್ಟ್ ಟೊಕ್ರೀಲ್ ಾಡುತಾ್ತರೆ.

73% ರಷುಸ್ಟ್
ಜನರು
ಟೊಕ್ರೀ ಂಗ್ ಅನು್ನು
ತುಂಬಾ
ಗಂಭೀರವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸುತಾ್ತರೆ
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
“ಅೆಚು್ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ”.

ಮಹಿಳೆಯರು ಅೆಚು್ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ಾಕ್ರಿಹಿಗಳು ಮತು್ತ ಟೊಕ್ರೀ ಂಗ್ ಅನು್ನು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸುತಾ್ತರೆ ಎಂದು ೕವು ಭಾವಿಸು ್ತೕರಾ
ಇಲಲ್ಲಿ

ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ರಾಜ ೕಯ, ಧಮರ್ಮ ಮತು್ತ ಸ ಾಜದ ಬ್ೆ್ಗೆ ತಮ್ಪು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಸುವ
ಮಹಿಳೆಯನು್ನು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ೆ್ಗೆ ಾತಹಾಟ್ದ್ದಾಕಾ ಗಿ ಾಕಷುಸ್ಟ್ ಟೊಕ್ರೀಲ್ ಾಡುತಾ್ತರೆ.

63% ರಷುಸ್ಟ್ ಜನರು
ಟೊಕ್ರೀ ಂಗ್
ಮಹಿಳೆಯರ
ಆನ್ಲೈನ್
ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ
ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ
ಎಂದು
ಭಾವಿಸುವುದಿಲಲ್ಲಿ.

ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಪು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಲ್ಲಿ ಟೊಕ್ರೀಲ್ ಆಗುತಾ್ತರೆ ಎಂದು
ೕವು ಭಾವಿಸು ್ತೕರಾ

ಇಲಲ್ಲಿ

ಮ್ಪು ೆ್ನುೕಹಿತೆ ಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ತನ್ನು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅದನು್ನು ಹೋಟ್ದ ಬೇರೆ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೆಟಸ್ಟ್ ಸಂೇಶಗಳೆೊ ಂದಿ್ೆ ಅವರನು್ನು ಟೊಕ್ರೀಲ್ ಾಡು ್ತಾ್ದಾರೆ.
ಅವರು

70% ರಷುಸ್ಟ್ ಜನರು
ಮಹಿಳೆಯರನು್ನು
ತಮ್ಪು
ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯಗಳನು್ನು
ೋಶಿಯಲ್
ೕಟ್ ಾದ ಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳುವಾಗ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು
ಕೇಳುತಾ್ತರೆ.

ಇಲಲ್ಲಿ

ಾಡುವ

ೕ ಸ್ಟ್ ಬ್ೆ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ೕವು ಅವರಿ್ೆ ಅೇಳು ್ತೕರಾ

ಮ್ಪು ೆ್ನುೕಹಿತೆ ಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ತನ್ನು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅದನು್ನು ಹೋಟ್ದ ಬೇರೆ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೆಟಸ್ಟ್ ಸಂೇಶಗಳೆೊ ಂದಿ್ೆ ಅವರನು್ನು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಾಡು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆ?

ಮಹಿಳೆ್ೆ ಅವರು
ೕ ಸ್ಟ್ ಾಡುವ
ವಿಷಯಗಳ ಬ್ೆ್ಗೆ
ಅೆಚು್ಚ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಅೆ
ೕಡದವರು...

“ ೕ ಸ್ಟ್ ಾಡುವುದು ಮತು್ತ ಬಿಡುವುದು ಅವಳ ಆ ೆ. ಆದ್ದಾರಿಂದ
ಇದು ಟೊಕ್ರೀಲ್ಗಳ ಸಮ ೆ್ಯಯಲಲ್ಲಿ. ಈ ೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕೆ ಒಳ್ಾಗೆ ತಮ್ಪುೇ ಆದ
ಾಟ್ವಿಯತ್ತತೆಯನು್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು.”
– J3, 31-40 years, ಅೆಣು್ಣು
“ಅವಳು ೕ ಸ್ಟ್ ಾಡುವದಕೆ ಅವಳು
ಜವಾಬಾ್ದಾರಳಾಗಿರುತಾ್ತಳ ೆ, ಆದರೆ ೕವು
ಅಥರ್ಮ ಾಟ್ಕೊಂಟ್ದ್ದಾಕಾ ಗಿ ಅಲಲ್ಲಿ.”
– N, 20-30 years, ಗಂಡು

ಮ್ಪು ೆ್ನುೕಹಿತೆ ಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ತನ್ನು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅದನು್ನು ಹೋಟ್ದ ಬೇರೆ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೆಟಸ್ಟ್ ಸಂೇಶಗಳೆೊ ಂದಿ್ೆ ಅವರನು್ನು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಾಡು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆ?

ಮಹಿಳೆ್ೆ ಅವರು
ೕ ಸ್ಟ್ ಾಡುವ
ವಿಷಯಗಳ ಬ್ೆ್ಗೆ
ಅೆಚು್ಚ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಅೆ
ೕಡದವರು...

“ಇದು ಅವಳ ಜೀವನ ಮತು್ತ ಅವಳ ಆ ೆ, ಅವಳು ೕ ಸ್ಟ್
ಾಡುವುದಕೆ ಅವಳೇ ಜವಾಬಾ್ದಾರಳಾಗಿರುತಾ್ತಳ ೆ.”
– U, 20-30 years, ಅೆಣು್ಣು
“ಮಹಿಳೆಯರಿ್ೆ [sic] ಪುರುಷರಂತೆ ವಿಷಯಗಳನು್ನು ೕ ಸ್ಟ್
ಾಡಲು ಸ ಾನ ಹಕು ಗಳಿವೆ. ಅಾ್ಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಆಗು ್ತದ್ದಾರೆ ಅದು ಜನರ ಕೆಟಸ್ಟ್ ಮನಸಿಸ್ಥಿ ಯ ಕಾರಣದಿಂಾಗಿ.”
– G1, 20-30 years, ಅೆಣು್ಣು

ಮ್ಪು ೆ್ನುೕಹಿತೆ ಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ತನ್ನು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅದನು್ನು ಹೋಟ್ದ ಬೇರೆ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೆಟಸ್ಟ್ ಸಂೇಶಗಳೆೊ ಂದಿ್ೆ ಅವರನು್ನು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಾಡು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆ?

ಮಹಿಳೆ್ೆ ಅವರು
ೕ ಸ್ಟ್ ಾಡುವ
ವಿಷಯಗಳ ಬ್ೆ್ಗೆ
ಅೆಚು್ಚ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಎಂದು ಸಲಅೆ
ೕಡುವವರು...

“ನಕಾರಾತ್ಪುಕತೆಯನು್ನು ತ ರದೇಸಲು,
– W, 31-40 years, ಅೆಣು್ಣು

ೌನವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.”

“ಗುಣಪಟ್ಸುವುದ ಂತ ತಡೆಗಟುಸ್ಟ್ವುದು ಉತ್ತಮ.”
– B, 20-30 years, ಅೆಣು್ಣು
“ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವಳಿ್ೆ ಅಾ ಕಾರಕವಾಗಿೆ .”
– P1, 31-40 years, ಅೆಣು್ಣು
“ಹುಡುಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವಳು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತು್ತ ಕಳಂಕವನು್ನು
ಸಹಿಸಲಾರಳು.”
– B3, 41-55 years, ಅೆಣು್ಣು

ಮ್ಪು ೆ್ನುೕಹಿತೆ ಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ತನ್ನು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅದನು್ನು ಹೋಟ್ದ ಬೇರೆ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೆಟಸ್ಟ್ ಸಂೇಶಗಳೆೊ ಂದಿ್ೆ ಅವರನು್ನು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಾಡು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆ?

ಮಹಿಳೆ್ೆ ಅವರು
ೕ ಸ್ಟ್ ಾಡುವ
ವಿಷಯಗಳ ಬ್ೆ್ಗೆ
ಅೆಚು್ಚ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಎಂದು ಸಲಅೆ
ೕಡುವವರು...

“ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷನನು್ನು ಲೆ ಸೆ, ಅವರು ೕ ಸ್ಟ್ ಾಡುವ ಬ್ೆ್ಗೆ
ಪಕ್ರಿ ಯೊಬ್ಬರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಾನು ಅೇಳುತೆ್ತೕಹೆ. ೕ ಸ್ಟ್
ಾವುೇ ದಿರ್ಮಷಸ್ಟ್ ವ್ಯ ್ತ, ಧಮರ್ಮ, ನಂಬಿಕೆ [sic] ಅಥವಾ ಸಮುಾಯವನು್ನು
ಅವ ಾ ಸಬಾರದು.”
– M1, 20-30 years, ಅೆಣು್ಣು
“ ಾಕೆಂದರೆ ಪಕ್ರಿ ಯೊಬ್ಬರೂ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಅೆಣು್ಣು ಎಂದು ಲೆ ಸೆ ತಾವು
ೕ ಸ್ಟ್ ಾಡು ್ತರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ೆ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು.
ಅಭಿವ್ಯ ್ತ್ೊಳಿಸುವ ಆಲೋಚಹೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಅಲಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಸ ಾಜದ
ಪಕ್ರಿಮುಖ ಭಾವಹೆಗಳಿ್ೆ ಧಕೆ ತರುವುದಿಲಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲಲ್ಲಿ.”
– F, 31-40 years, ಅೆಣು್ಣು

ಮ್ಪು ೆ್ನುೕಹಿತೆ ಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ತನ್ನು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅದನು್ನು ಹೋಟ್ದ ಬೇರೆ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೆಟಸ್ಟ್ ಸಂೇಶಗಳೆೊ ಂದಿ್ೆ ಅವರನು್ನು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಾಡು ್ತಾ್ದಾರೆ.
ೕ ಸ್ಟ್

26%
ಪಕ್ರಿ ಕ್ರಿಯಿಸಿದವರು
ಟೊಕ್ರೀ ಂಗ್ ತ ರದೇಸಲು
ಾ ಾಜಿಕ
ಾಧ್ಯಮದ ಲ್ಲಿ ತಮ್ಪು
ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳುವುದನು್ನು
ಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಮ್ೆ
ಳಿದಿರುವ ಮಹಿಳೆ್ೆ
ಅೇಳು ್ತದ್ದಾರು.

ಇಲಲ್ಲಿ

ಾಡುವುದನು್ನು

ಲ್ಲಿಸಲು ೕವು ಅವರಿ್ೆ ಅೇಳು ್ತೕರಾ

ಮ್ಪು ೆ್ನುೕಹಿತೆ ಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ತನ್ನು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅದನು್ನು ಹೋಟ್ದ ಬೇರೆ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೆಟಸ್ಟ್ ಸಂೇಶಗಳೆೊ ಂದಿ್ೆ ಅವರನು್ನು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಾಡು ್ತಾ್ದಾರೆ.

ೕ ಸ್ಟ್
ಾಡುವುದನು್ನು
ಲ್ಲಿಸಲು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಾಡಲಾಗು ್ತರುವ
ಮಹಿಳೆಯನು್ನು
ಕೇಳದವರು
ಅೇಳಿದರು...

“ಅದು ಅವರ ಅಭಿವ್ಯ ್ತ ಾಟ್ವಿತಂತಕ್ರಿ್ಯ. ಆಕೆ ಇತರರ ಮನಸಿಸ್ಥಿ ್ೆ
ತಲೆಬಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲಲ್ಲಿ. ಟೊಕ್ರೀಲ್ಕ್ಸಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ
ಪಕ್ರಿ ಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು.”
– J3, 31-40 years, ಅೆಣು್ಣು
“ ೕ ಸ್ಟ್ ಾಡುವುದನು್ನು
ಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅವಳಿ್ೆ
ಅೇಳುವುದ ಂತ ಜನರ ಮನಸಿಸ್ಥಿ ಯನು್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿೆ.”
– G1, 20-30 years, ಅೆಣು್ಣು

ಮ್ಪು ೆ್ನುೕಹಿತೆ ಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ತನ್ನು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅದನು್ನು ಹೋಟ್ದ ಬೇರೆ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೆಟಸ್ಟ್ ಸಂೇಶಗಳೆೊ ಂದಿ್ೆ ಅವರನು್ನು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಾಡು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆ?

ೕ ಸ್ಟ್
ಾಡುವುದನು್ನು
ಲ್ಲಿಸಲು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಾಡಲಾಗು ್ತರುವ
ಮಹಿಳೆಯನು್ನು
ಕೇಳದವರು
ಅೇಳಿದರು...

“ಅದು ಅವಳ ವೈಯ ್ತಕ ಅಾ್ಯಂಡಲ್. ೕ ಸ್ಟ್ ಾಡಲು ಅಥವಾ
ೕ ಸ್ಟ್ ಾಡುವುದನು್ನು
ಲ್ಲಿಸಲು ಅವಳನು್ನು ಕೇಳಲು ನನ್ೆ
ಾವುೇ ಹ ಲಲ್ಲಿ.”
– M1, 20-30 years, ಅೆಣು್ಣು
“ಪಕ್ರಿ ಯೊಬ್ಬರಿಗೂ [ತಮ್ಪುನು್ನು ತಾವು] ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಸುವ ಹ ೆ.”
– F, 31-40 years, ಅೆಣು್ಣು
“ಅದು ಅವಳ ಸಟ್ವಿತಂತಕ್ರಿ ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯ.”
– R1, 41-55 years, ಅೆಣು್ಣು

ಮ್ಪು ೆ್ನುೕಹಿತೆ ಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ತನ್ನು ಅಭಿಪಾಕ್ರಿಯವನು್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅದನು್ನು ಹೋಟ್ದ ಬೇರೆ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೆಟಸ್ಟ್ ಸಂೇಶಗಳೆೊ ಂದಿ್ೆ ಅವರನು್ನು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಾಡು ್ತಾ್ದಾರೆ. ಅಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆ?

ೕ ಸ್ಟ್
ಾಡುವುದನು್ನು
ಲ್ಲಿಸಲು ಟೊಕ್ರೀಲ್
ಾಡಲಾಗು ್ತರುವ
ಮಹಿಳೆಯನು್ನು
ಕೇಳುವವರು
ಅೇಳಿದರು...

“ಅವಳು ಟೊಕ್ರೀ ಂಗಿ್ನುಂದ ಒತ್ತಡಕೊ ಳ್ಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನು್ನು
ಉತ್ತಮ.”
– V, 31-40 years, ಅೆಣು್ಣು

ಲ್ಲಿಸುವುದು

“ಇದು ಕೇವಲ ಮುಹೆ್ನುಚ್ಚರಿಕೆ ಕಕ್ರಿಮ, ಮತು್ತ [ಹಾನು] ಅನಗತ್ಯ ೆ ಲ್ಫಿಗಳನು್ನು ಮತು್ತ
ಸಟ್ವಿಂತ ೕಟೋಗಳನು್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಾಡಲು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲಲ್ಲಿ [sic].”
– E3, 20-30 years, ಅೆಣು್ಣು
“ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ ್ೌರವಕಾ ಗಿ.”
–U3, 31-40 years, ಗಂಡು

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಪು ೕಟೋಗಳನು್ನು ಾ ಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಟ್ಾ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಮುಖವನು್ನು
ನಗ್ನು ೕಟೋಗಳ ಲ್ಲಿ ಅಾಕಲಾಗಿೆ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನು ಾರೋ ಹಂಚಿಕೊಂಟ್ಾ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿ್ೆ ಳಿಯಿತು. ಅವರು
ಆಘಾತಕೊ ಳ್ಾಗಿಾ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಾರ ತಪುರದೇ?
ಇದು

ತನ್ನು ಾ ಾಜಿಕ
ಾಧ್ಯಮದ ಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳುವ
ೕಟೋಗಳನು್ನು
ಆನ್ಲೈನ್
ದುರುಪಯೋಗ
ಾಡುವವರು
ದುರುಪಯೋಗಪಟ್ಸಿಕ
◌ೊಂಡರೆ ಮಹಿಳೆ ತ ರದೇಲಲ್ಲಿ
ಎಂದು 84% ರಷುಸ್ಟ್
ಜನರು ಭಾವಿಸಿಾ್ದಾರೆ.

ಾರ ತಪುರದೇ

ಅದು ಅವರೇ ತಪುರದೇ ಅವರು ತಮ್ಪು
ೕಟೋಗಳನು್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುಬಾರದಿತು್ತ

ಅದು ಅವರ ತಪರದೇಲಲ್ಲಿ
ೕಟೋಗಳನು್ನು ಅಾ್ೆ ಕೆಟಸ್ಟ್ಾಗಿ
ಬದ ಸಿದ ಜನರ ತಪುರದೇ ಇೆ

ಆನ್ಲೈನ್ನ ಲ್ಲಿ ೆ ಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ ಅೇಕ್ ಅನು್ನು ಹೋಟ್ಾಗ ೕವು ಅೇ್ೆ ಪಕ್ರಿ

ಕ್ರಿಯಿಸು ್ತೕರಿ?

ಆನ್ಲೈನ್ನ ಲ್ಲಿ ೆ ಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ ಅೇಕ್ ಅನು್ನು ಹೋಟ್ಾಗ ೕವು ಅೇ್ೆ ಪಕ್ರಿ
ಇದು ೆಟ್ವೀಷದಿಂದ ಕೂಟ್ೆ ಎಂದು
ಸೂಚಿಸಲು ಹಾನು ಅಂತಹ ೕ ಸ್ಟ್ಗಳಿ್ೆ
ಕಾಮೆಂಕ್ ಾಡುತೆ್ತೕಹೆ
ನನ್ನು ಾನಸಿಕ ಮತು್ತ ೈಹಿಕ
ಆರೋಗ್ಯವನು್ನು ಕಾಪಾಟ್ಕೊಳ್ಳುಲು ನನ್ನು
ಅಕೌಂಟನು್ನು ಹಾನು ಅಳಿಸುತೆ್ತೕಹೆ ಅಥವಾ
ಷ್ಕ್ರಿಯ್ೊಳಿಸುತೆ್ತೕಹೆ
ಹಾನು ಅಂತಹ
ೕ ಸ್ಟ್ಗಳನು್ನು ಲರ್ಮ ಸಿ
ಮುಂದುವರಿಯುತೆ್ತೕಹೆ
ಅಂತಹ

ೕ ಸ್ಟ್ಗಳನು್ನು ಹಾನು ೇ ಬುಕ್
ಅಥವಾ ಇನ್ ಾಸ್ಟ್್ಾಕ್ರಿಮ್ ಅಥವಾ
ಟ್ವಿಟರ್ನ ಲ್ಲಿ ಂದಹೆ ಎಂದು ವರದಿ
ಾಡುತೆ್ತೕಹೆ

ಕ್ರಿಯಿಸು ್ತೕರಿ

ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

