Жінки в політиці: моніторинг онлайн агресії проти жінок в період другого туру виборів в
президенти України
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES Україна) – незалежна неурядова організація,
центральний офіс якої знаходиться у США. Діяльність IFES спрямована на підтримку прав
громадян брати участь у вільних та чесних виборах. Дослідження «Насильство проти жінок у
виборах в Інтернеті» аналізує публічно доступні дані соціальних медіа для виявлення прямих
загроз і жорстокої риторики, що стосується політичної участі жінок у виборчих процесах, зміст,
а також інтенсивність, обсяг і швидкість кібер-дискурсу, щоб зупинити насильницький
коментар у своїх треках, обмінюючись даними з правоохоронними органами, громадськими
організаціями та іншими суб'єктами. Проект VAWE-Online підтримується за рахунок коштів
USAID та UKAID, аналіз даних здійснюється Українською Асоціацією Маркетингу.
В період дослідження потенційними мішенями для нападів були визначені колишні кандидатки
на посаду президента, дружини кандидатів, які вийшли до другого туру, та політичні журналістки.
13.04-20.04 мережа Facebook.
Було проаналізовано 982 коментарі насильницького змісту, з яких 387
колишнім кандидаткам на посаду президента, дружинам кандидатів, які вийшли
політичним журналісткам. Насильницький зміст постів базувався на образах
мешовартості, ейджизму. Збільшилась кількість нецензурних образ, погроз
відносно попереднього періоду дослідження.
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Характерною тенденцією піддослідного періоду є активізація насильницьких проявів по
відношенню до членів родин кандидатів в президенти, що приймають участь у другому турі виборів.
Наприклад, мішенню подібних проявів стала мати одного з кандидатів:

Але найбільша агресія, що проявлялася в лайці, образах, звинуваченнях та, навіть, погрозах
була спрямована в бік дружин кандидатів. Їх звинувачували в зовнішніх та розумових недоліках,
виборі мови спілкування, брехні, здебільшого екстраполюючи на них головні претензії до їхнії
чоловіків:

Журналістки з чіткою політичною позицією напередодні другого туру виборів звинувачувалися
в корумпованості та заангажованості, особливо це стосувалося журналісток, які висвітлювали дебати
кандидатів:

В цілому, можна констатувати нарощення насильницьких проявів в мережі Facebook
напередодні другого туру виборів президента. Це пояснюється високим рівнем напруги в суспільстві
та особливостями цьогорічних політичних ПР-кампаній кандидатів. Кандидати надіслали різні
повідомлення, що містять дискредитаційну інформацію про своїх опонентів. Метою цих повідомлень
було пошкодити репутацію опонента, що вплинуло і на спілкування в соціальних мережах. Один
кандидат звинувачував іншого у відсутності компетентності, залежності від олігарха, проросійських
настроїв, а інший - в корупції, незаконним збагаченням в умовах війни та збідненням населення,
відсутністю необхідних реформ. Але особливості, які характерні для цих виборів і PR-кампаній,
полягали в тому, що один з провідних кандидатів більш активно використовував новітні інформаційні
технології та спілкування з виборцями за допомогою соціальних медіа та телебачення. Його
віртуальне медіа-зображення було створено телевізійними серіалами. В основному він
використовував свій віртуальний медійний образ і негативний рейтинг свого супротивника.
21.04.2019-22.04.2019
З наближенням виборів і безпосередньо в день голосування і після нього з’явилися агресивні
випади та образи на адресу дружин кандидатів, учасників другого туру виборів. Саме вони стали
однією із головних мішеней онлайн насильства. Найбільший резонанс серед онлайн аудиторії
викликали повідомлення про внесення в базу даних «Миротворець» дружини одного із кандидатів на
пост Президента України за те, що вона нібито у 2014 році надавала інформацію бойовикам про
переміщення українських військ на території Донбасу під час проведення антитерористичної операції.
Цей сайт був створений для інформування громадськості про осіб, які виступають на боці сепаратистів
в Криму та Донбасі та які є, на думку засновників ресурсу, ворогами української держави. Доказів на
підтримку версії про те, що дружина кандидата, виступала в ролі інформатора представників
незаконних збройних формувань не наводилося. Незабаром її прізвище з бази даних прибрали. Але
оприлюднена інформація викликала хвилю негативних і образливих реакцій з боку інтернет
користувачів. Жінку почали звинувачувати в сепаратизмі та діяльності на користь російської влади.
Викид подібної інформації є яскравим свідченням використання чорних піар-технологій та їх
ефективності.
Спостерігається сплеск агресії щодо жінок-політиків, в минулому кандидаток у Президенти
України, які оперативно відреагували на перші результати виборів, зокрема екзит-поли. Поновились
звинувачення в брехні, популізмі та дискредитація політиків-жінок з метою недопущення перемоги
їхніх політичних сил на майбутніх парламентських виборах.

