
Mis on CYBERSAFE?
CYBERSAFE on 30-kuuline (2019–2021) Euroopa 
Liidu kaasrahastamisel toimuv projekt. Üheksa pro-
jektipartnerit erinevatest Euroopa riikidest on välja 
töötanud ja jagavad innovatiivset ning kogemuslik-
ku veebiplatvormi – CYBERSAFE Tööriistakast – 
mis sisaldab mängulisi veebitööriistu, et käsitleda 
klassiruumis noortega (13–16-aastastega) naiste ja 
tüdrukute vastu suunatud kübervägivalla küsimust.

CYBERSAFE edendab tervislikke suhteid ja soolist 
võrdõiguslikkust veebis. CYBERSAFE tööriistakast 
pakub teavet ja vahendeid nelja soolise vägivalla tee-
malise töötoa ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, et 
tõsta teadlikkust ning julgustada ja toetada noori tur-
valise ja vastutustundliku veebikäitumise alal.

Miks keskenduda naiste ja 
tüdrukute vastu suunatud  
küberkuritegevusele?
Digitaaltehnoloogial on kogu Euroopas noorte ühis-
kondlikus elus keskne roll. See võimaldab luua kon-
takti eakaaslastega, õppida, uurida ja end väljen-
dada. Suur osa nende ühiskondlikust elust toimub 
veebis. See pakub palju positiivseid võimalusi, kuid 
võib ka tekitada kahju. „Vale-samme” saab kohe sal-
vestada, kiiresti levitada ja laiale publikule vaadata 
anda. Sisu võib veebis levida lõputult.

Alates sotsiaalmeediaplatvormide loomisest on 
naiste- ja tüdrukutevastane vägivald digitaalses 
keskkonnas eskaleerunud. Uuringud näitavad, et kü-
bervägivald on suuresti suunatud just  naiste ja tüd-
rukute vastu. EL-i hinnangul on üks kümnest naisest 
kogenud mingit kübervägivalla vormi juba alates 15. 
eluaastast1.

Naiste ja tüdrukute vastu suunatud kübervägivald 
võib avalduda mitmesugusel kujul, näiteks2

 k seksuaalsete piltide ja videote nõusolekuta 
jagamine („kättemaksuporno“),

 k sundimine ja ähvardused (näiteks “seksikad” 
väljapressimiskirjad ja “peibutamine”),

 k seksuaalne kiusamine,

 k soovimatu seksualiseerimine ja ärakasutamine

Seda tüüpi kübervägivalla ohvriks võivad sattuda 
nii tüdrukud kui ka poisid, kuid tüdrukud võetakse 
suurema tõenäosusega sihikule ja vahejuhtumid 
põhjustavad tütarlastele sageli negatiivsemaid ta-
gajärgi (nt. tüdrukute üle mõistetakse kohut ja neid 
süüdistatakse ohvriks langemises sageli karmimalt 
kui poisse).

Seda tüüpi kübervägivalla vormid kattuvad sageli 
veebivälise vägivalla vormidega ja neid tuleks kä-
sitleda sama nähtuse jätku ja väljendusena. Sageli 
saab vägivald alguse veebiväliselt ja peegeldub võr-
gus või vastupidi, tõrjudes naisi avalikust ruumist 
privaatsfääri.

Üheskoos tüdrukutevastase 
kübervägivalla vastu

Vaata lisaks:  
www.stoponlineviolence.eu

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
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Vaata lisaks
Kui olete huvitatud meie projektist, selle käigust ja 
tulemustest, siis saate meid meeldivaks märkida ja 
jälgida sotsiaalmeedia kaudu.

 stoponlineviolence            CybersafeP

 cybersafe.project 

Meie räsimärgid (hashtags) on:  
#endCyberVAWG, #CYBERSAFE

Vaadake meie veebilehte, kust leiate ka veebi-
põhise tööriista: www.stoponlineviolence.eu

With financial support from the 
Rights, Equality and Citizenship

Programme of the European Union

CYBERSAFE Tööriistakast
CYBERSAFE tööriistakast on mõeldud õpetajate-
le või teistele noortega töötavatele spetsialistide-
le, kes soovivad tegeleda naiste ja tüdrukute vastu 
suunatud kübervägivallaga, sealhulgas veebipõhise 
seksuaalse ahistamise ja turvalisusega, nii klassi-
ruumis kui muus keskkonnas.

Tööriistakast sisaldab kõiki vajalikke materjale, et 
hõlbustada nelja töötoa läbiviimist seksuaalse sisu-
ga piltide nõusolekuta jagamise, ekspluateerimise, 
sunni ja ähvarduste, seksuaalse kiusamise ja soovi-
matu seksualiseerimise teemadel, sealhulgas on ka 
veebipõhine tööriist, mis julgustab arutelusid ja rol-
limänge, ning juhend praktiliste tegevustega töötoa 
läbiviijatele.

Töötubades osalenud noored
 k oskavad tüdrukute vastu suunatud 
kübervägivalda (või selle märke) ära tunda.

 k mõistavad tüdrukute vastu suunatud 
kübervägivalla emotsionaalset mõju ja muid 
võimalikke tagajärgi kõigile asjaosalistele.

 k teavad, kuidas tüdrukute vastu suunatud 
kübervägivalda ennetada.

 k teavad, kuidas käituda adekvaatselt, toetavalt 
ja positiivselt, kui nad ise või keegi teine kogeb 
kübervägivalda.

Meeskond
Projekti edukaks elluviimiseks teevad koostööd ühek-
sa partnerorganisatsiooni  kaheksast Euroopa riigist:

Azienda Speciale Retesalute (Tervisevõrgustik) 
(Itaalia), Rahvusvaheline Laste Arengu Algatused 
(Holland), Põhja-Iirimaa Kriisikeskuste Ühendus 
(Suurbritannia), Serious Games Interactive APS 
(Taani), Heraklioni Prefektuuri Naiste Ühenduste  
Liit (Kreeka), Tartu Ülikool (Eesti), Ljubljana Ülikool 
(Sloveenia), Women Against Violence Europe – 
WAVE Network (Austria), Naiste Tugi- ja Teabekes-
kus (Eesti)

Saadavus erinevates keeltes
CYBERSAFE materjalid on saadaval   
inglise, kreeka, saksa, 
eesti, itaalia, hollandi,  
sloveeni ja taani keeles.

Women's Support and 
Information Center
There is a way out of violence!

https://www.facebook.com/stoponlineviolence
https://twitter.com/CybersafeP
https://www.instagram.com/cybersafe.project/
http://www.stoponlineviolence.eu

