
Evropske vrednote, kot so dostojanstvo, spoštovanje in solidarnost, veljajo tudi na 

spletu. Ženske bi morale biti sproščene in svobodne pri izražanju svojih mnenj na 

spletu ter dejavni udeležbi v javnem življenju. Evropske državljanke in državljane, 

industrijo, civilno družbo in oblikovalce politik zato pozivava, naj si skupaj 

prizadevajo za zagotavljanje digitalnega spoštovanja žensk.

ŽENSKE BI SE MORALE NA SPLETU POČUTITI 
VARNE IN SPOŠTOVANE TER SE SAMOZAVESTNO 
UDELEŽEVATI JAVNEGA ŽIVLJENJA.
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ŽAL JE RESNIČNOST DRUGAČNA: PREK DRUŽBENIH MEDIJEV, APLIKACIJ ZA POŠILJANJE 
SPOROČIL, SPLETNIH FORUMOV, SPLETNIH MEST ZA IZMENJAVO VIDEOV IN IGER SE 
ŠIRI SPLETNO NASILJE. OB ZLORABI OSEB NA SPLETU SE USTVARI STALEN DIGITALNI 
ZAPIS, KI GA JE MOGOČE ŠIRITI NAPREJ IN GA JE TEŽKO IZBRISATI.

SPLETNO NASILJE NESORAZMERNO PRIZADENE ŽENSKE IN DEKLETA:

Spletno nasilje lahko povzroči psihološko, telesno, spolno in gospodarsko škodo. Ženske lahko utiša in zmanjša njihovo prisotnost 
na spletu. Poslanke, ki so tarča spletnega nasilja, pogosto poročajo o tem, da so postale bolj previdne in so omejile svoje spletne 
dejavnosti. Ženske bodo s samocenzuro pogosto omejile svojo udeležbo v družbenih razpravah in svoj politični vpliv, to pa 
spodkopava reprezentativne demokratične procese. 

Evropska komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel ter evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in 
enakost spolov Věra Jourová si skupaj pospešeno prizadevata za večjo ozaveščenost o spletnem nasilju nad ženskami prek 
#DigitalRespect4Her. 

VKLJUČITE SE TUDI VI IN DELITE SVOJE IZKUŠNJE NA #DigitalRespect4Her. 

1 Poročilo Komisije ZN za širokopasovne povezave in digitalni razvoj iz leta 2015.
2 Poročilo Agencije Evropske unije za temeljne pravice iz leta 2014. 
3 Publikacija EIGE iz leta 2018.

POVEDALI STA NASLEDNJE:

HOW THE EUROPEAN COMMISSION IS PLAYING ITS PART TO TACKLE ONLINE VIOLENCE

Ženske po vsem svetu so 27-krat pogosteje 

izpostavljene spletnemu nadlegovanju. To 

vključuje spletno spolno nadlegovanje in 

zalezovanje1.

28 % žensk, ki so doživele spletno 

nasilje, je omejilo svojo prisotnost 

na spletu.

Ena od dveh mladih žensk ima po tem, ko 

je bila priča ali je bila žrtev sovražnega 

govora ali zlorabe na spletu, pomisleke 

glede tega, da bi se udeleževala razprav 

v družbenih medijih3.

46,9 % političark iz 45 evropskih držav je 

povedalo, da so v svojem mandatu prejele 

grožnje s smrtjo, posilstvom in fizičnim 

nasiljem.

V EU je vsaka deseta ženska od petnajstega 

leta2 že kdaj prejela neželena sporočila 

z izrecno spolno vsebino ali bila deležna 

neprimernih ali žaljivih izjav na spletiščih 

družbenih omrežij.

Leta 2017 je bilo 778 političarkam in 

novinarkam poslanih 1,1 milijona zlonamernih 

ali problematičnih tvitov, povprečno eden vsakih 

30 sekund.



OKVIR EU

FINANCIRANJE S STRANI EU
Komisija nacionalne organe in lokalne organizacije podpira s financiranjem projektov za dejavnosti ozaveščanja in izobraževalne 
dejavnosti, katerih cilj sta preprečevanje spletnega nasilja nad ženskami in boj proti njemu, kot so:  

Komisija bo leta 2019 financirala še več projektov za boj proti spletnemu nasilju.

Spletno nasilje je prepovedano z nacionalno zakonodajo številnih držav članic EU4 in na mednarodni ravni, a se z razvojem 
tehnologije pojavlja v novih oblikah:

REVIDIRANA DIREKTIVA O 
AVDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH 

STORITVAH:  

Državljanke in državljani so zdaj bolje zaščiteni 
pred avdiovizualnimi vsebinami, ki spodbujajo 
sovraštvo ali nasilje na podlagi spola tako na 

tradicionalni televiziji kot na spletu. Države članice 
morajo zagotoviti, da spletne platforme sprejemajo 

ukrepe za obravnavo takih vsebin, med drugim z 
mehanizmoma označevanja in poročanja.

DIREKTIVA O PRAVICAH ŽRTEV:  

Države članice morajo žrtvam omogočiti dostop 
do storitev za pomoč žrtvam in zagotoviti, da so 
se pristojni organi pripravljeni odzvati na potrebe 
žrtev. Direktiva se uporablja za spletno nasilje in 
kazniva dejanja iz sovraštva, če gre za kazniva 

dejanja na podlagi nacionalne zakonodaje države 
članice.

#femfacts: 
projekt preverjanja dejstev, 

namenjen sledenju lažnim novicam 
in dezinformacijam o ženskah v 

evropskih medijih ter njihovi ovržbi.

CYBERVAW: 
projekt ozaveščanja in 
obveščanja o spletnem 

nasilju v Sloveniji. 

deSHAME: 
projekt, ki vključuje večsektorske intervencije za 

boljše poročanje o spletnem spolnem nadlegovanju 
med mladoletniki na Danskem, Madžarskem in v 

Združenem kraljestvu, ki ga vodijo mladi.

ISTANBULSKA KONVENCIJA SVETA 
EVROPE: 

Mednarodna pravno zavezujoča pogodba, ki 
inkriminira več oblik nasilja nad ženskami, 
vključno s spletnim psihološkim nasiljem, 
zalezovanjem in spolnim nadlegovanjem5.

DIREKTIVA O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU: 

Spletne platforme so lahko o morebitnih nezakonitih spletnih 
vsebinah obveščene na primer z obvestili, ki se jim predložijo. 

Če niso seznanjene z nezakonitimi informacijami, naloženimi na 
njihove storitvene platforme, zanje niso odgovorne.

DRUGI UKREPI ZA UČINKOVIT BOJ PROTI 
NEZAKONITIM SPLETNIM VSEBINAM: 

Komisija v sporočilu o boju proti nezakonitim spletnim vsebinam 
poziva platforme, naj nezakonite vsebine obravnavajo s hitrim 

in učinkovitim odkrivanjem, odstranjevanjem in onemogočanjem 
dostopa do njih ter naj vzpostavijo lahko dostopne mehanizme 

obveščanja. S tem povezano priporočilo vsebuje še več nasvetov, 
kako lahko države članice in ponudniki storitev skupaj obravnavajo 

vprašanje nezakonitih spletnih vsebin. Komisija s spletnimi 
platformami in civilno družbo poleg tega sodeluje v okviru kodeksa 
ravnanja za boj proti nezakonitemu rasističnemu in ksenofobnemu 

spletnemu sovražnemu govoru.

KAMPANJA NON.NO.NEIN. #SayNoStopVAW: 

Kampanja komisije za ozaveščanje o nasilju nad ženskami in 
opozarjanje na pomembno delo za boj proti temu pojavu, ki ga 

organizacije civilne družbe opravljajo po vsej EU.

4 Glej primerjalno študijo Odbora Sveta Evrope za Konvencijo o kibernetski kriminaliteti iz leta 2018 in študijo Odbora za pravice žensk in enakost spolov 
Evropskega parlamenta iz leta 2018.
5 Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, CETS, št. 210. Istanbulsko konvencijo je ratificiralo 21 
držav članic EU, postopek za pristop EU pa še poteka.


