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NAŠA OSNOVNA ŠOLA SE PRIDRUŽUJE OZAVEŠČEVALNI KAMPANJI #ODKLIKNI 

 

Spletno nasilje nad ženskami in dekleti je v porastu. Že 

rezultati raziskave Fakultete za družbene vede, izvedene 

spomladi 2018, so pokazali, da je v Sloveniji vsaj eno obliko 

spletnega nadlegovanja že doživelo 56 % osnovnošolk (7. – 

9. razred). Zaradi epidemije COVID-19 se je uporaba 

interneta povečala, kar posledično povečuje tudi vedno 

hitrejše širjenje informacij in pričakujemo lahko, da bo 

spletno nasilje nad ženskami in dekleti postal vse večji 

problem – na svetovni in nacionalnih ravni, pa tudi v 

osnovnih šolah po Sloveniji.  

 

Ozaveščevalna kampanja #Odklikni opozarja na spletno 

nasilje in nadlegovanje žensk ter deklet. V pasti spletnega nasilja in nadlegovanja se namreč ujemajo 

vedno mlajše ženske in dekleta, tudi osnovnošolke, žal pa sta najpogostejša odziva žrtev ignoriranje 

in neukrepanje. Razlog je velikokrat to, da gre po mnenju žrtve pri nadlegovanju le za zabavo. 

Ukrepanje je absolutno potrebno, vendar se je pri tem treba zavedati, da nasilje običajno povzroči 

še več nasilja, zato proti nasilnežu nikoli ne ukrepamo z nasiljem. Vsako spletno nasilje, čeprav je 

na prvi pogled morda nedolžno in na žrtvi ni videti posledic, pusti posledice. Zato spletnega nasilja 

ne smemo dopuščati. Marsikatera žrtev na prvi pogled ne kaže nobenih posledic nasilja, v resnici pa 

zelo trpi, le tega noče, ne zna ali pa si ne upa pokazati. Spletno nasilje lahko žrtev pahne v stisko, ki 

se lahko stopnjuje in vodi tudi v depresijo, izolacijo in samopoškodovanje.  

 

Naša osnovna šola ponosno podpira namen kampanje #Odklikni, saj verjamemo, da je treba doseči 

večjo ozaveščenost o obstoju ter posledicah spletnega nasilja in nadlegovanja žensk ter deklet, 

istočano pa okrepiti znanje mladih, staršev in opazovalcev/opazovalk spletnega nasilja glede 

preprečevanja in ukrepanja. Kampanja poteka pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti z njo pa želijo obeležiti tudi mednarodni dan boja proti nasilju nad 

ženskami in nasilju v družini, ki vsako leto poteka 25. novembra. 

 

Ker se zavedamo prisotnosti problematike v šolskem prostoru, bo šolska svetovalna služba v 

prihodnjih mesecih organizirala spletno predavanje za starše. Točen termin izvedbe spletnega 

predavanja bo sporočen naknadno. 

 

http://odklikni.enakostspolov.si/

