Τι είναι το CYBERSAFE;
To Cybersafe είναι ένα πρόγραμμα, διάρκειας 30 μηνών (2019–2021), χορηγούμενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι εννέα εταίροι του προγράμματος, από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, έχουν αναπτύξει ένα
καινοτόμο, βιωματικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης – το υλικό του Cybersafe- που περιλαμβάνει
ευχάριστα διαδικτυακά εργαλεία, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διαδικτυακής βίας εναντίων
των γυναικών και κοριτσιών, ανάμεσα σε νεαρά άτομα
(ηλικίας 13–16 χρ.) στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της
σχολικής αίθουσας.
Το Cybersafe προωθεί τις υγιείς σχέσεις και τη διαδικτυακή ισότητα των φύλων. Το υλικό του Cybersafe
παρέχει πληροφορίες και υλικό για την προετοιμασία
και τη διευκόλυνση τεσσάρων εργαστηρίων πάνω στα
θέματα της έμφυλης διαδικτυακής βίας, με σκοπό την
ενημέρωση, αλλά και για να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τα νεαρά άτομα προς μία ασφαλή και υπεύθυνη διαδικτυακή συμπεριφορά.

Γιατί επικεντρωνόμαστε στη διαδικτυακή βία εναντίων των γυναικών
και των κοριτσιών;
Σε όλη την Ευρώπη, η ψηφιακή τεχνολογία έχει κεντρικό ρόλο στην κοινωνική ζωή των νέων ανθρώπων. Τους επιτρέπει να επικοινωνούν με τους φίλους
τους, να μαθαίνουν, να εξερευνούν και να εκφράζονται. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής τους ζωής
εξελίσσεται διαδικτυακά. Αυτό δημιουργεί πολλές
θετικές δυνατότητες αλλά μπορεί επίσης να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Ένα λάθος μπορεί να καταγραφεί στιγμιαία, να διαδοθεί ραγδαία και να το δει μεγάλος αριθμός ατόμων. Οποιοδήποτε αρχείο μπορεί να
κυκλοφορεί διαδικτυακά επ’ αόριστον.

Σταμάτησε τη Διαδικτυακή
Βία εναντίον των κοριτσιών

Μάθετε περισσότερα :
www.stoponlineviolence.eu

Απ΄ αρχής της δημιουργίας των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, η βία εναντίων των γυναικών έχει
κλιμακωθεί στον ψηφιακό χώρο. Οι έρευνες έχουν
δείξει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα
στοχοποιημένες όσον αφορά τη διαδικτυακή βία. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει ότι 1 στις 10 γυναίκες
έχουν ήδη βιώσει κάποιας μορφής διαδικτυακή βία
από την ηλικία των 15 χρ. και μετά (EIGE 2017)1.
Η διαδικτυακή βία εναντίων γυναικών και κοριτσιών
μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως

k

αναδημοσίευση γυμνών φωτογραφιών και βίντεο
χωρίς συναίνεση (π.χ. πορνό εκδίκησης),

k

εξαναγκασμός και απειλές – όπως αποπλάνηση
(Project deSHAME 2017)2,

k

σεξουαλικό bullying,

k

ανεπιθύμητος σεξουαλισμός και εκμετάλλευση

Θύματα τέτοιων μορφών διαδικτυακής βίας μπορεί
να είναι αγόρια και κορίτσια, αλλά τα κορίτσια έχουν
περισσότερες πιθανότητες να στοχοποιηθούν. Τέτοια
επεισόδια έχουν πιο συχνά ως αποτέλεσμα αρνητικές
επιπτώσεις για τα κορίτσια (π.χ. τα κορίτσια κρίνονται
και κατηγορούνται πιο συχνά και πιο σκληρά από τα
αγόρια για τη θυματοποίηση τους).
Αυτές οι μορφές διαδικτυακής βίας εναντίων των
γυναικών και κοριτσιών συχνά αλληλεπικαλύπτονται
με μορφές βίας εκτός διαδικτύου και θα πρέπει να
εξετάζονται ως ένα συνεχές, καθώς και ως έκφραση του ίδιου φαινομένου, ξεκινώντας συχνά εκτός
διαδικτύου, μεταφερόμενα στη συνέχεια στον διαδικτυακό χώρο, και αντίστροφα. Με αυτό το μηχανισμό
οδηγούν τις γυναίκες από τους δημόσιους χώρους σε
πιο προσωπικούς και απομονωμένους.

1 EIGE 2017, Cyber violence against Women and Girls: https://eige.europa.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

Το υλικό του CYBERSAFE
Το υλικό του Cybersafe προορίζεται για καθηγητές ή
άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με νεαρά άτομα, που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της
διαδικτυακής βίας εναντίων γυναικών και κοριτσιών,
συμπεριλαμβάνοντας τη διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, στο σχολικό περιβάλλον ή σε κάποιο άλλο χώρο.
Το υλικό παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να
διευκολύνει τέσσερα εργαστήρια πάνω στα θέματα
της αναμετάδοσης γυμνών φωτογραφιών χωρίς συναίνεση, εκμετάλλευση, εξαναγκασμός και απειλές,
σεξουαλικό bullying, καθώς και ανεπιθύμητος σεξουαλισμός. Συμπεριλαμβάνει ένα διαδικτυακό παιγνίδι
που προκαλεί συζητήσεις και παιγνίδια ρόλων, μέσα
από ένα εγχειρίδιο πρακτικών πληροφοριών για τους
υπεύθυνους.

Μετά το τέλος της συμμετοχής τους
στα εργαστήρια, τα νεαρά άτομα:
k

θα μπορούν να αναγνωρίσουν σημάδια
διαδικτυακής βίας εναντίων κοριτσιών

k

θα μπορούν να κατανοήσουν το συναισθηματικό
αντίκτυπο και άλλες πιθανές συνέπειες της
διαδικτυακής βίας εναντίων των κοριτσιών σε
όλους όσους εμπλέκονται.

k

θα γνωρίζουν πως μπορούν να προλάβουν
περιστατικά διαδικτυακής βίας εναντίων των
κοριτσιών.

k

θα γνωρίζουν πως πρέπει να αντιδράσουν
με τρόπο αποτελεσματικό, υποστηρικτικό
και θετικό αν οι ίδιοι ή κάποιος άλλος βιώνει
διαδικτυακή βία.

Γλώσσες

Μάθετε περισσότερα:

Το υλικό του CYBERSAFE είναι διαθέσιμο στην
Αγγλική, Εσθονική, Ιταλική,
Ελληνική, Γερμανική,
Ολλανδική, Σλοβενική και
Δανική γλώσσα.

Αν ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε το έργο και τα
αποτελέσματα του, παρακαλώ ακολουθήστε τις
σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
stoponlineviolence

Η Ομάδα
Εννέα εταίροι, ειδικοί στον τομέα τους, έχουν ενωθεί
από οκτώ διαφορετικές χώρες για να ολοκληρώσουν
επιτυχώς αυτό το έργο:
Azienda Speciale Retesalute (Ιταλία), International
Child Development Initiatives (Ολλανδία), Northern
Ireland Rape Crisis Association (Β. Ιρλανδία, ΗΒ),
Serious Games Interactive APS (Δανία), Σύνδεσμος
Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου (Ελλάδα), University of Tartu (Εσθονία), Πανεπιστήμιο Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), Women Against
Violence Europe (Αυστρία), Women’s Support and
Information Centre (Εσθονία)

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

CybersafeP

cybersafe.project
Τα hashtags μας είναι #endCyberVAWG, #CYBERSAFE
Επισκεφτείτε τη σελίδα μας, όπου μπορείτε να
βρείτε και το διαδικτυακό υλικό:
www.stoponlineviolence.eu
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