
Európske hodnoty, ako sú dôstojnosť, rešpekt a solidarita, sa uplatňujú aj na 

internete. Ženy by mali mať možnosť na internete slobodne a bezstarostne 

vyjadrovať svoje názory a aktívne sa zúčastňovať na verejnom živote. Vyzývame 

všetkých: občanov EÚ, zástupcov priemyslu, občiansku spoločnosť a tvorcov politík, 

aby spolupracovali na zabezpečení rešpektovania žien na internete.

ŽENY BY SA NA INTERNETE MALI CÍTIŤ BEZPEČNE A 
REŠPEKTOVANÉ A MALI BY SA MÔCŤ SEBAVEDOME 
ZÚČASTŇOVAŤ NA VEREJNOM ŽIVOTE.

“

“
“

“
REALITA JE VŠAK INÁ: NÁSILIE NA INTERNETE SA ŠÍRI PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH 
MÉDIÍ, APLIKÁCIÍ NA POSIELANIE SPRÁV, INTERNETOVÝCH FÓR, PLATFORIEM NA 
ZDIEĽANIE VIDEÍ A VIDEOHIER. ZNEUŽÍVANIE NA INTERNETE VYTVÁRA TRVALÝ 
DIGITÁLNY ZÁZNAM, KTORÝ JE MOŽNÉ ĎALEJ ŠÍRIŤ A JE ZLOŽITÉ HO VYMAZAŤ.

NÁSILIE NA INTERNETE MÁ NEPRIMERANÝ VPLYV NA ŽENY A DIEVČATÁ:

Násilie na internete môže viesť k psychickej, fyzickej, sexuálnej a ekonomickej ujme. Môže ženy umlčať a obmedziť ich prítomnosť 
na internete. Poslankyne, ktoré sú cieľom násilia na internete, sa často stávajú obozretnejšími a svoju činnosť na internete 
obmedzujú. Autocenzúra môže obmedziť účasť žien na spoločenských diskusiách a ich vplyv v politike a narušiť reprezentatívne 
demokratické procesy.

Mariya Gabrielová, komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť a Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov 
a rodovú rovnosť v súčasnosti spoločne zvyšujú úsilie o lepšiu informovanosť o problematike násilia na ženách na internete, a to 
prostredníctvom #DigitalRespect4Her.

MÔŽETE SA ZAPOJIŤ A O SVOJE SKÚSENOSTI SA PODELIŤ POMOCOU HASHTAGU  #DigitalRespect4Her. 

1  Správa UN Broadband Commission for Digital Development (Širokopásmové pripojenie pre digitálny rozvoj, OSN), 2015.
2  Správa Agentúry Európskej únie pre základné práva, 2014.
3  Publikácia EIGE, 2018.

V TEJTO SÚVISLOSTI UVIEDLI:

AKO EURÓPSKA KOMISIA PLNÍ SVOJU ÚLOHU PRI BOJI PROTI NÁSILIU NA INTERNETE

U žien je v celosvetovom meradle 27-

krát vyššia pravdepodobnosť, že budú 

obťažované na internete, než u mužov. 

Zahŕňa to sexuálne obťažovanie a online 

prenasledovanie1.

28 % žien, ktoré zažili násilie na 

internete, znížilo svoju prítomnosť 

na internete.

Každá druhá mladá žena sa po 

tom, čo sa stala svedkom alebo 

obeťou nenávistných prejavov alebo 

zneužitia na internete, váha zapojiť 

do diskusií v sociálnych médiách3.

46,9 % političiek zo 45 európskych krajín 

uviedlo, že počas svojho volebného obdobia 

zažili vyhrážanie sa smrťou, znásilnením a 

zbitím.

Každá desiata žena v EÚ sa od svojich 15 rokov 

stretla s nevyžiadanými správami so sexuálne 

explicitným obsahom alebo s neprimeranými 

návrhmi na stránkach sociálnych sietí2.

V roku 2017 bolo 778 političkám a novinárkam 

zaslaných 1,1 milióna zneužívajúcich alebo 

problematických tweetov – v priemere jeden 

tweet každých 30 sekúnd.



PRÁVNY RÁMEC EÚ

FINANCOVANIE Z PROSTRIEDKOV EÚ
Komisia podporuje vnútroštátne orgány a miestne organizácie financovaním projektov zameraných na činnosti, ktorých cieľom je 
zvyšovanie povedomia a vzdelávanie na účely predchádzania násiliu na ženách na internete a boj proti nemu, ako sú:

Komisia bude v roku 2019 financovať ďalšie projekty zamerané na boj proti násiliu na internete.

Násilie na internete je zakázané podľa vnútroštátnych právnych predpisov mnohých členských štátov EÚ4 a na medzinárodnej 
úrovni, s vývojom technológií však vznikajú nové formy:

REVIDOVANÁ SMERNICA O 
AUDIOVIZUÁLNYCH MEDIÁLNYCH 

SLUŽBÁCH: 

Občania sú teraz lepšie chránení pred 
audiovizuálnym obsahom, ktorý podnecuje k 

nenávisti alebo násiliu z dôvodu pohlavia, a to 
v tradičnej televízii, ako aj na internete. Členské 
štáty musia zabezpečiť, aby online platformy 

prijali opatrenia na riešenie takéhoto obsahu, a to 
aj prostredníctvom mechanizmov označovania a 

nahlasovania.

SMERNICA O PRÁVACH OBETÍ: 

Je potrebné, aby členské štáty sprístupnili 
obetiam podporné služby a zabezpečili, aby 
príslušné orgány boli pripravené reagovať na 

potreby obetí. Smernica sa vzťahuje na násilie 
na internete a trestné činy z nenávisti, ak tieto 
činy predstavujú podľa vnútroštátneho práva 

členského štátu trestný čin.

#femfacts: 
projekt na kontrolu faktov na 

sledovanie a odhaľovanie nepravých 
správ a dezinformácií o ženách v 

európskych médiách.

CYBERVAW: 
projekt na zvyšovanie 
povedomia a šírenie 
informácií o násilí na 
internete v Slovinsku.

deSHAME: 
projekt zameraný viacodvetvové zásahy pod vedením 
mladých ľudí na zvýšenie nahlasovania sexuálneho 

obťažovania na internete medzi neplnoletými 
osobami v Dánsku, Maďarsku a Spojenom kráľovstve.

ISTANBULSKÝ DOHOVOR RADY EURÓPY: 

Medzinárodná právne záväzná zmluva, ktorá 
kriminalizuje niekoľko foriem násilia páchaného 

na ženách vrátane psychického násilia, 
prenasledovania a sexuálneho obťažovania na 

internete5.

SMERNICA O ELEKTRONICKOM OBCHODE : 

Online platformy môžu získať informácie o možnom nezákonnom 
obsahu na internete napríklad prostredníctvom oznámení, ktoré 
im boli zaslané. Bez takýchto informácií nie sú zodpovedné za 
nezákonné informácie, ktoré sú nahrané na ich platformách 

služieb. 

ĎALŠIE OPATRENIA NA ÚČINNÝ BOJ PROTI 
NEZÁKONNÉMU OBSAHU NA INTERNETE:

Oznámenie Komisie o boji proti nezákonnému obsahu na internete 
vyzýva platformy, aby nezákonný obsah riešili jeho urýchleným 

a efektívnym odhalením a odstránením alebo znemožnením 
prístupu k nemu a zavedením ľahko dostupných mechanizmov 

oznamovania. Súvisiace odporúčanie obsahuje ďalšie rady o tom, 
ako môžu členské štáty a poskytovatelia služieb konať spoločne 
v boji proti nezákonnému obsahu na internete. Komisia takisto 
spolupracuje s online platformami a občianskou spoločnosťou 
podľa kódexu správania s cieľom bojovať proti nezákonným 

rasistickým a xenofóbnym nenávistným prejavom na internete.

KAMPAŇ NON.NO.NEIN. #SayNoStopVAW: 

Kampaň Komisie na zvýšenie povedomia o násilí páchanom na 
ženách a na upriamenie pozornosti na dôležitú prácu, ktorú v boji 
proti tomuto javu vykonávajú organizácie občianskej spoločnosti v 

celej EÚ.

4 Pozri mapovaciu štúdiu Výboru pre Dohovor o počítačovej kriminalite, Rada Európy, 2018 a štúdiu výboru FEMM, Európsky parlament, 2018.
5 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, CETS č. 210. Istanbulský dohovor ratifikovalo 21 členských 
štátov EÚ a proces pristúpenia EÚ pokračuje.


