
#WhereIsMyName
#Benim adım nerede - Sosyal medyada kadın liderliğindeki bir 
kampanya eski Afgan geleneğine meydan okumaya başlıyor. Kısa 
bir süre önce küçük bir kadın hakları aktivisti grubu tarafından 
başlatıldı. Resmi belgelere ve Afgan halkının dudaklarına 
kadınların isimlerini getirmek istiyorlar.
Afgan geleneğine göre, bir kadının gerçek adını kamuya 
açıklamak tabu. Kadınlar genellikle sadece ailelerinin en büyük 
erkeğinin annesi, kızı veya kız kardeşi olarak anılır. Bir kadının 
adını kullanmak hoş karşılanmaz ve hatta hakaret olarak kabul 
edilebilir.
Şimdi Afgan kadınlar diyor ki: beni adımla arayın!

#metoo
#ben de - İlgili yerel veya uluslararası isimlerin varyasyonlarını içeren 
Me Too (veya #MeToo, #ben de) hareketi, insanların cinsel suç 
iddialarını kamuoyuna duyurduğu cinsel istismara ve cinsel tacize karşı 
sosyal bir harekettir. Sessizliği kırmaya dayanıyor ve cinsel saldırı ve 
tacizden kaç kadının hayatta kaldığını gözle görülür bir şekilde 
göstererek, özellikle genç ve savunmasız kadınlar olmak üzere, sayıları 
güçle empati ve dayanışma yoluyla kadınları güçlendirmek istiyor. 
Milyonlarca kişinin İngilizce'de bu şekilde cümle ve hashtag'i 
kullanmaya başlamasının ardından ifade Türkiye, İran, Afganistan, 
Mısır, Pakistan, Nijerya, Etiyopya ve daha pek çok ülkede düzinelerce 
başka dile yayılmaya başladı.

#niunamenos
#birkişidahaeksilmeyeceğiz - Ni una menos, cinsiyete dayalı şiddete 
karşı mücadele eden bir Latin Amerika hareketidir. Kampanya 
Arjantinli kadın sanatçılar, gazeteciler ve akademisyenlerden oluşan bir 
kolektif tarafından başlatıldı ve "feminist güçlerin kıtasal bir ittifakına" 
dönüştü. Hareket düzenli olarak kadın cinayetlerine karşı protestolar 
düzenlemektedir, ancak aynı zamanda cinsiyet rolleri, cinsel taciz, 
cinsiyete dayalı ücret farkı, cinsel nesneleştirme, kürtajın yasallığı, seks 
işçilerinin hakları ve transseksüel hakları gibi konulara da değinmiştir. 
Hareket, sosyal medyada büyük gösterilerin düzenlendiği bir başlık 
olan #NiUnaMenos etiketinin kullanılmasıyla tanındı.

#EffYourBeautyStandards
#güzellikstandartlarınıunut - 2013 yılında basılmıştır. Tess Holliday, kadınların 
vücutlarını sevmek için (büyük veya küçük) belirli bir beden olmak zorunda 
olmadıklarını ve bedenlerinin moda seçimlerini belirlememesi gerektiğini 
göstermek için Instagram'da #EffYourBeautyStandards hareketini başlattı. 22 
bedeniyle defalarca eleştirilere maruz kalan büyük beden model Holliday, vücut 
pozitifliği hareketinde öne çıkan bir sestir ve her büyüklükteki kadının güzel ve 
parlak olduğunu kanıtlayarak yağ kabulünü savunmaya devam etti.

#EverydaySexism
#hergünseksizm - Nisan 2015'te basılmıştır. Bu etiket, The 
Everyday Sexism Project'in kurucusu yazar Laura Bates, kadınları 
kendilerine karşı her gün işlenen cinsiyetçilik örneklerini 
paylaşmaya teşvik ettiğinde ortaya çıktı. Mikro saldırılardan bariz 
kadın düşmanlığına kadar birçok kadın, kadın oldukları için 
erkekler (ve bir bütün olarak toplum) tarafından nasıl farklı 
muamele gördüklerine dair deneyimlerini paylaştı. Hashtag, 
cinsiyetçilik hakkındaki konuşmanın yalnızca en çirkin davranışları 
değil, aynı zamanda çok sık normalleştirilen ancak kadınların sesini 
baskılayan kümülatif bir etkiye sahip olan en küçük suçları da 
içerecek şekilde genişletilmesine yardımcı oldu.


