
Hvad er CYBERSAFE? 
CYBERSAFE er et 30-måneders projekt (2019–2021) 
finansieret af EU. 9 forskellige partnere fra Europa 
har været med til at udvikle et innovativt uddannel-
sesprogram med det formål at forebygge online vold 
mod kvinder. The CYBERSAFE Toolkit er et online 
lælæringsværktøj til at takle et emne som online vold 
mod kvinder og unge piger (13–16 år). Det er især 
henvendt til undervisning i skolen.

CYBERSAFE promoverer sunde ligeværdige relatio-
ner og ligestilling mellem kønnene online. CYBERS-
AFE Toolkit giver information og værktøjer til at for-
berede og facilitere fire workshops, der alle handler 
om kønsbaseret vold online. Formålet er at skabe 
opmærksomhed omkring emnet og at få hinanden 
til at hjælpes ad med at holde en god tone og ansvar-
lig opførsel online.

Hvorfor et fokus på cybervold 
mod kvinder og piger? 
Overalt i Europa har teknologi en stor rolle i de unges 
sociale liv. Unge i dag bruger sociale medier til at 
komme i kontakt med deres venner, lære og udfor-
ske ting, ligesom de bruger dem til at udtrykke sig 
selv på. En stor del af deres sociale liv foregår on-
line. Med det følger en masse positive muligheder, 
men også en øget risiko. Hvis de blot begår et enkelt 
fejltrin, kan det blive fanget på kamera og blive delt 
til en masse mennesker, de ikke kender. Hvis noget 
bliver gjort tilgængeligt online, kan det deles uende-
ligt, hvilket har store konsekvenser.

Efter vi har fået de sociale medier, er vold online mod 
kvinder eskaleret. Undersøgelser viser, at kvinder og 
unge piger oftest er ofre for online vold. Det er vurde-
ret, at 1 ud af 10 kvinder i Europa har oplevet online 
vold i en vis grad siden 15-årsalderen1.

Online vold mod kvinder og unge piger viser sig ty-
pisk som2 

 k Deling af billeder og videoer med seksuelt 
indhold uden samtykke (Eksempelvis 
hævnporno)

 k Tvang og trusler (såsom sextortion og grooming)

 k Seksualiseret mobning 

 k Uønsket seksualisering og udnyttelse

Både piger og drenge kan blive ofre for vold online, 
men oftest ser vi at volden er målrettet mod unge pi-
ger, for hvem det har meget store konsekvenser (pi-
ger bliver oftere end fyre bebrejdet og udskammet 
for at have været ramt af online vold). 

Disse typer af online vold mod kvinder og unge pi-
ger overlapper med den fysiske vold, de ellers kan 
opleve i hverdagen og i hjemmet. Online vold skal i 
høj grad ses som en forlængelse af den fysiske vold, 
kvinder ellers kan opleve, som så flytter sig med over 
i det online fællessskab, og omvendt. Dette er med 
til at holde kvinders deltagelse i offentlige fora nede. 

1 EIGE 2017, Cyber violence against Women and Girls: https://eige.euro-
pa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls?lang=lt 

2 Project deSHAME 2017, Young people’s experiences of online sexual 
harassment: https://www.childnet.com/ufiles/Project_deSHAME_
Dec_2017_Report.pdf 

Stop online vold mod piger Find ud af mere:  
www.stoponlineviolence.eu
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Find ud af mere
Hvis du er interesseret i at lære mere om os og pro-
jektet, må du meget gerne give os et like og følge 
os på vores sociale medier:

 stoponlineviolence            CybersafeP

 cybersafe.project 

Vores hashtags er #endCyberVAWG, #CYBERSAFE

Tjek vores websted, hvor du også kan finde online 
værktøjer: www.stoponlineviolence.eu
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CYBERSAFE værktøjer 
CYBERSAFE Toolkit er skabt til lærere og andre fag-
personer som arbejder med unge mennesker, og 
som ønsker at blive bedre til at takle online vold mod 
kvinder og unge piger, herunder også online sikker-
hed og sexchikane. Det er primært skabt til skoleun-
dervisning eller lignende. 

CYBERSAFE værktøjerne inkluderer materiale til 
at afholde fire workshops, der omhandler deling af 
seksuelle billeder uden samtykke, udnyttelse, tvang 
og trusler, seksualiseret mobning, og uønsket sek-
sualisering på online platforme. Der er heriblandt 
et online værktøj, der danner baggrund for en dis-
kussion og rollespil, samt en praktisk guide til alle 
facilitatorer. 

Efter deltagelse i vores  
workshop kan vedkommende:

 k spotte (tegn på) online vold mod kvinder og unge 
piger.

 k forstå den følelsesmæssige konsekvens af 
volden for alle de involverede.

 k være med til at forebygge vold mod kvinder og 
unge piger.

 k i høj grad opføre sig ansvarligt, omsorgsfuldt 
og rummeligt, hvis man selv eller andre, man 
kender, oplever online vold.

Projektholdet
Projektholder består af 9 partnere med ekspertise in-
den for forskellige områder. I alt har 8 forskellige nati-
onaliteter været en del af projektet: 

Azienda Speciale Retesalute (Italien), International 
Child Development Initiatives (Holland), Northern 
Ireland Rape Crisis Association (Det Forenede Kon-
gerige), Serious Games Interactive APS (Danmark), 
Union of Women Associations of Heraklion Prefe-
cture (Grækenland), University of Tartu (Estland), 
University of Ljubljana (Slovenien), Women Against 
Violence Europe (Østrig), Women’s Support and In-
formation Centre (Estland)

Sprog
CYBERSAFE værktøjerne er  
tilgængelige på engelsk, tysk, 
græsk, estisk, italiensk,  
hollandsk, slovensk og dansk. Women's Support and 

Information Center
There is a way out of violence!


