Kaj je CYBERSAFE?
CYBERSAFE je 30 mesečni projekt (2019–2021) financiran s strani Evropske Unije. Devet projektnih
partnerjev iz različnih evropskih držav je razvilo
inovativni izobraževalni program za preprečevanje
spletnega nasilja – orodje CYBERSAFE – ki vključuje inovativna spletna orodja za uporabo v izobraževalnih inštitucijah za obravnavo spletnega nasilja
nad dekleti (starostna skupina med 13 in 16 let).
CYBERSAFE spodbuja zdrave odnose in enakost
spolov na spletu. Orodje CYBERSAFE ponuja informacije in orodja za pripravo in izvedbo štirih delavnic
o vprašanjih spletnega nasilja na podlagi spola, z namenom ozaveščanja, spodbujanja in podpore mladih
pri varnem in odgovornem vedenju na spletu.

Zakaj se osredotočiti na
spletno nasilje nad ženskami
in dekleti?
Digitalna tehnologija igra osrednjo vlogo v družabnem življenju mladih. Omogoča jim povezovanje z
vrstniki, učenje, raziskovanje in izražanje. Velik del
njihovega družabnega življenja poteka na spletu.
To ponuja veliko pozitivnih priložnosti, lahko pa tudi
škodi. Vse, tudi zasebne, aktivnosti je mogoče shraniti, hitro razširiti, ogleda si jih lahko široko občinstvo. Vsebina pa lahko po spletu kroži v nedogled.
Nasilje nad ženskami se je od nastanka platform
za družbene stike stopnjevalo v spletnem okolju.

Ustavimo spletno nasilje
nad dekleti

Več na:
www.stoponlineviolence.eu

Raziskave kažejo, da so ženske in dekleta še posbno pogosto tarče spletnega nasilja. EU ocenjuje, da
je od desetega leta starosti ena od desetih žensk že
doživela katero od oblik spletnega nasilja1.
Spletno nasilje nad ženskami in dekleti se pojavlja v
različnih oblikah kot na primer 2:

k nekonsenzualno objavljanje in razširjanje
zasebnih fotografij ali video posnetkov
spolne narave (npr. spolna zloraba na podlagi
slikovnega materiala)

k izsiljevanje in grožnje (spolna zloraba na
podlagi slikovnega materiala – “sextortion” in
“grooming”)

k spletno spolno nadlegovanje
k neželena seksualizacija in izkoriščanje
Tako dekleta kot fantje so lahko žrtev teh vrst spletnega nasilja, vendar so dekleta pogosteje tarče napadov. Ti dogodki dekletom pogosteje pustijo bolj
negativne posledice (npr. dekleta so pogosteje obsojana in videna kot odgovorna za nasilje, ki se jim
je zgodilo).
Te vrste spletnega nasilja nad ženskami in dekleti se
pogosto prekrivajo s t.i. »tradicionalnimi« oblikami
nasilja in jih je treba obravnavati kot izraz istega pojava. Nasilje se lahko začne »v živo« in nato nadaljuje na spletu ali obratno, in prehaja med zasebno in
javno sfero.

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

CYBERSAFE Orodje
CYBERSAFE orodje je namenjeno učiteljem in drugim strokovnjakom, ki delajo z mladimi in želijo v
učilnici ali drugem okolju obravnavati spletno nasilje nad ženskami in dekleti, vključno s spletnim spolnim nadlegovanjem in spletno varnostjo.
Orodje vsebuje vse potrebne materiale za izvedbo
štirih delavnic na temo nedovoljene delitve spolnih
posnetkov in fotografij, izkoriščanja, prisile in zastrahovanja, spolnega nadlegovanja in neželene seksualizacije. CYBERSAFE Orodje vključuje spletno orodje
s priročnikom za izvajalce, s katerim spodbujamo
igro vlog in razpravo med mladimi.

Z udeležbo na delavnicah
bodo mladi:
k prepoznali znake spletnega nasilja nad dekleti,
k razumeli čustveni vpliv in druge možne
posledice spletnega nasilja nad dekleti,

k vedeli, kako preprečiti spletno nasilje nad dekleti,
k vedeli, kako ravnati na ustrezen, podporen in
pozitiven način, če sami ali kdo drug doživi
spletno nasilje.

Jeziki

Izvedi več

Orodje CYBERSAFE je na voljo v
angleškem, grškem, estonskem,
italijanskem, nemškem,
nizozemskem, slovenskem in
danskem jeziku.

Če vas zanima projekt in njegovi rezultati, nas
spremljajte na naših straneh družbenih omrežij.
Sledite nam na omrežjih
stoponlineviolence

CybersafeP

Projektna skupina
Devet izkušenih partnerjev iz osmih držav se je združilo pri izvedbi projekta:
Azienda Speciale Retesalute (Italija), International Child Development Initiatives (Nizozemska),
Northern Ireland Rape Crisis Association (Velika
Britanija), Serious Games Interactive APS (Danska),
Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (Grčija), University of Tartu (Estonija), Univerza
v Ljubljani (Slovenija), Women Against Violence Europe (Avstrija), Women’s Support and Information
Centre (Estonija)

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

cybersafe.project
Naši kjučniki so #endCyberVAWG, #CYBERSAFE
Oglejte si našo spletno stran, kjer lahko najdete
tudi spletno orodje: www.stoponlineviolence.eu
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