
Oblike spletnega nasilja  
nad ženskami in dekleti 

Oblik spletnega nasilja je veliko, mnogokrat se tudi prepletajo. Nabor dvanajst 
najpogostejših1, ki so še posebej usmerjene v ženske in dekleta, je v okviru projekta 
#HerNetHerRights (2017) pripravil Evropski ženski lobi ter ga objavil v istoimenski 
publikaciji. Nastal je kot pripomoček za ozaveščanje ter poziv k skupnemu boju proti 
povsod razširjenim kršitvam človekovih pravic žensk s ciljem oblikovanja varnejšega 
in bolj vključujočega svetovnega spleta za vse ženska in dekleta. 

1 Slovenska terminologija na tem področju je šele v nastajanju, zato vsi navedeni izrazi spletnega nasilja, objavljeni na naslednjih straneh, niso 
del uveljavljenega izrazoslovja.



SPLETNO 
ZALEZOVANJE

NAČIN DELOVANJA: Vohunjene za 
žrtvijo, komuniciranje z njo proti njeni 
volji ter zbiranje in objavljanje informacij z 
namenom ustrahovanja in izsiljevanja. Gre 
za ponavljajoče se incidente, ki pri žrtvi 
spodjedajo občutek varnosti in povzročajo 
neugodje, strah ali paniko.
OKOLJE: Družbena omrežja

e-ZMENKARSKA 
MANIPULACIJA

e-BLATENJE 

NAČIN DELOVANJA: Pod pretvezo 
e-zmenkanja vzpostavljanje stikov z 
žrtvami, ki jih želi z manipulacijo, šarmom 
in laskanjem zvabiti v odnos čustvene 
odvisnosti ter nad njimi vzpostaviti nadzor. 
OKOLJE: Spletna mesta za zmenkanje, 
družbena omrežja, klepetalnice, aplikacije za 
komuniciranje

NAČIN DELOVANJA: Iskanje, zbiranje in 
objavljanje zasebnih informacij na javnih 
spletnih mestih z namenom javnega 
izpostavljanja, razgaljanja in sramotenja žrtve.
OKOLJE: Profili družbenih omrežij žrtve, 
guglanje

e-MAČIZEM

NAČIN DELOVANJA: Sistematični napadi na 
spletne strani ženskih in feminističnih skupin v 
imenu branjenja tradicionalnih moških pravic, 
s konkretnimi škodljivimi posledicami za žrtve.
OKOLJE: Namenska spletna mesta, spletna 
mesta ženskih skupin, družbena omrežja



SPLETNO 
HUJSKAŠTVO

SPLETNO  
NOVAČENJE  
OTROK 

PRIKRITO 
FOTOGRAFIRANJE

SPLETNO 
USTRAHOVANJE

NAČIN DELOVANJA: Zloraba novih 
tehnologij za spletno propagando, uperjeno v 
podpihovanje nasilja nad ženskami, ženskimi 
aktivistkami ter ženskimi skupinami s 
konkretnimi posledicami za žrtve.
OKOLJE: Družbena omrežja

NAČIN DELOVANJA: Spletno navezovanje 
stikov z otroki z namenom vzpostavitve 
zaupanja in trajnejšega odnosa. Otroke 
se običajno nagovarja k (intimnemu) 
fotografiranju in snemanju, storilci pa se z 
njimi nemalokrat tudi v živo srečajo, da bi jih 
spolno zlorabili in/ali zvabili v spolno trgovino 
z ljudmi. 
OKOLJE: Družbena omrežja, forumi

NAČIN DELOVANJA: Prikrito fotografiranje ali 
snemanje intimnih predelov žensk in deklet, 
ki jih storilci brez njihove vednosti z namenom 
spolnega zadovoljevanja objavljajo na spletu, 
včasih skupaj s ključnikom (#) #creepshots.
OKOLJE: Izvenspletna javna mesta, Reddit, 
namenska spletna mesta, družbena omrežja

NAČIN DELOVANJA: Nenehno pošiljanje 
žaljivih sporočil in sprožanje govoric, ki 
žrtev ustrahujejo, spodkopavajo njeno 
samospoštovanje, ugled in dostojanstvo. 
Pogosto gre za skupinsko delovanje, kjer se 
vzpostavi umazana igra žaljenja, poniževanja in 
ustrahovanja žrtve.
OKOLJE: Družbena omrežja, aplikacije za 
komuniciranje



SEKSISTIČNO 
TROLANJE

SPLETNO 
ZASUŽNJEVANJE 

SPLETNO 
ZVODNIŠTVO

MAŠČEVALNA 
PORNOGRAFIJA

NAČIN DELOVANJA: Vsiljivo komuniciranje in 
vpadanje v razprave na forumih in družbenih 
omrežjih; nemalokrat gre za znašanje nad 
ženskami, ki na spletu izražajo svoja mnenja. 
Pogosto gre za poniževanje žrtev s seksističnimi 
in žaljivimi komentarji, videoposnetki, 
fotografijami in grafičnimi podobami spolne 
narave.
OKOLJE: Forumi, klepetalnice

NAČIN DELOVANJA: Z vdorom v digitalne 
naprave – tudi preko spletnih kamer - 
prestreza in zlorablja zasebne informacije in 
vizualno digitalno gradivo ter na skrivaj sledi 
zasebnim komunikacijam svojih žrtev.
OKOLJE: Kjerkoli

NAČIN DELOVANJA: Uporablja nove 
tehnologije za novačenje žrtev, ki jih nato 
sili v prostitucijo ali trgovino z ljudmi.
OKOLJE: Prodajna spletna mesta, 
namenske platforme, družbeni mediji, 
aplikacije za komuniciranje

NAČIN DELOVANJA: Nekonsenzualno 
objavljanje in razširjanje zasebnih fotografij 
ali videoposnetkov spolne narave za javno 
poniževanje žrtve. Storilec oz. storilka je 
pogosto nekdanji partner, ki želi z zlorabo 
zasebnih posnetkov žrtev osramotiti oziroma 
jo prisiliti, da razmerja ne konča.
OKOLJE: Družbena omrežja


