
CYBERSAFE
CYBERSAFE is een 2-jarig project, gefinancierd  door 
de Europese Unie. Negen projectpartners uit ver-
schillende Europese landen hebben een innovatief 
preventieprogramma ontwikkeld– de CYBERSAFE 
Toolkit – met ervaringsgerichte online tools, om 
het probleem van online geweld tegen vrouwen en 
meisjes onder de aandacht te brengen van jongeren 
(13–16 jaar).

CYBERSAFE bevordert gendergelijkheid op het in-
ternet en moedigt jongeren aan tot het aangaan van 
gezonde online relaties. 

De CYBERSAFE Toolkit bevat vier workshops, die 
jongeren bewust maken van verschillende vormen 
van gendergerelateerd online geweld en hen aan-
moedigen tot veilig en verantwoord online gedrag. 

Online geweld tegen vrouwen 
en meisjes
Overal Europa speelt digitale technologie een cen-
trale rol in het sociale leven van jongeren. Het stelt 
hen in staat om verbinding te maken met leeftijds-
genoten, te leren, te experimenteren en zich te uiten. 
Een groot deel van hun sociale leven vindt online 
plaats. 

Dit biedt veel positieve kansen, maar er zitten ook ri-
sico’s aan. Beelden kunnen (al dan niet ongewenst of 
zonder toestemming) direct worden opgenomen, ver-
spreid en door een breed publiek worden bekeken. 

En daarna voor onbepaalde tijd op internet blijven 
circuleren.

Sinds de opkomst van sociale media is genderge-
relateerd online geweld flink toegnomen. Uit onder-
zoek blijkt dat vrouwen en meisjes veel vaker dan 
mannen en jongens het doelwit zijn. De EU schat dat 
1 op de 10  vrouwen vanaf 15 jaar een vorm van online 
geweld heeft meegemaakt (EIGE 2017)1.

Online geweld tegen vrouwen en meisjes kan ver-
schillende vormen aannemen, zoals:

 k het zonder toestemming delen van seksuele 
beelden (bijvoorbeeld ‘wraakporno’)

 k seksuele uitbuiting, dwang en bedreigingen 
(zoals ‘sextortion’ en ‘grooming’; Project 
deSHAME 2017)2

 k seksueel getint pesten

 k ongewenste seksualisering 

Zowel meisjes als jongens kunnen online geweld 
meemaken, maar bij meisjes is de kans groter en inci-
denten hebben voor hen vaak negatievere gevolgen. 
Zo wordt er over meisjes doorgaans harder geoor-
deeld als zij slachtoffer worden (‘victim-blaming’).

Online geweld heeft dikwijls een overlap met offline 
geweld. Ze moeten worden gezien als een continu-
um, en een uitdrukking van hetzelfde fenomeen. Het 
geweld kan offline beginnen en online voort worden 
gezet of verergen, of vice versa. 

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 geweld 
tegen vrouwen en meisjes

Lees meer:  
www.stoponlineviolence.eu
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Meer te weten komen
Als je meer wilt weten over CYBERSAFE, volg ons 
dan via onze sociale media kanalen:

 stoponlineviolence            CybersafeP

 cybersafe.project 

Onze hastags zijn: #endCyberVAWG, #CYBERSAFE

Op onze website onder andere de CYBERAFE  
Toolkit en online tool te vinden: 
www.stoponlineviolence.eu

With financial support from the 
Rights, Equality and Citizenship

Programme of the European Union

CYBERSAFE Toolkit
De CYBERSAFE Toolkit is bedoeld voor docenten of 
andere professionals die met jongeren werken en 
die de thema’s online geweld, online seksuele intimi-
datie en online veiligheid, onder de aandacht willen 
brengen, in de klas of in een andere setting.

De toolkit biedt alle benodigde materialen om vier 
workshops te geven over online geweld tegen vrou-
wen en meisjes, waaronder een online tool voor 
groepsdiscussie en rollenspel en een gids met prak-
tische informatie voor degene die de workshop leidt.

Tijdens de workshops  
leren jongeren:

 k (tekenen van) online geweld tegen meisjes te 
herkennen.

 k de emotionele impact en andere mogelijke 
gevolgen van online geweld voor alle 
betrokkenen te begrijpen.

 k wat je kunt doen om online geweld tegen meisjes 
te voorkomen.

 k hoe je adequaat, ondersteunend en op een 
positieve manier kunt handelen als je zelf of 
iemand anders online geweld ervaart.

Team
Negen organisaties uit acht verschillende landen heb-
ben hun krachten en expertise gebundeld om dit pro-
ject tot een succes te maken:

Azienda Speciale Retesalute (Italië), International 
Child Development Initiatives (Nederland), Northern 
Ireland Rape Crisis Association (Verenigd Konink-
rijk), Serious Games Interactive APS (Denemarken), 
Union of Women Associations of Heraklion Prefec-
ture (Griekenland), University of Tartu (Estland), 
University of Ljubljana (Slovenië), Women Against 
Violence Europe (Oostenrijk), Women’s Support and 
Information Centre (Estland)

Talen
De CYBERSAFE Toolkit zal beschikbaar zijn in het 
Engels, Grieks, Ests, 
Italiaans, Nederlands,  
Sloveens en Deens.
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