Nota de premsa

El curs online DeStalk està llest per a que els
professionals abordin les noves formes de violència
de gènere
Tant la comunitat de seguretat TI, com organitzacions de recerca i de la societat
civil i les autoritats locals han col·laborat en la definició dels continguts de la
formació online. La formació ja està disponible per als funcionaris públics, així com
per als treballadors dels serveis de suport a les víctimes i dels programes dirigits a
agressors que vulguin aprendre a lluitar eficaçment contra la ciberviolència i
l’stalkerware.
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El ciberabús representa una nova i estesa forma de violència de gènere, que afecta de manera
desproporcionada a dones i noies. Els agressors troben formes cada vegada més creatives
d’exercir poder i control utilitzant dispositius intel·ligents, aplicacions i espais online. Un
abordatge intersectorial i una formació adequada per als professionals són necessaris per
combatre de manera efectiva la ciberviolència i millorar les habilitats dels serveis responsables
de vetllar per la seguretat de les víctimes.
Alessandra Pauncz, Directora executiva de WWP EN

Des de gener de 2021, els socis del projecte DeStalk han estat desenvolupant l’e-learning DeStalk, amb
l’objectiu principal de millorar l’ajuda a les víctimes i prevenir la violència de gènere online.
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D’acord amb el European Institute for Gender Equality, una de cada deu dones ha sigut subjecte de
violència a l’edat dels 15 anysi. A Europa, una de cada deu dones que ha experimentat stalking, ha
experimentat també al menys una forma de violència física o sexual per part de la seva parella.

Els software d’stalkerware es troben comercialment disponibles i s’utilitzen per a espiar secretament
la vida privada d’una persona a través del seu dispositiu mòbil. Segons Kasperskyii, en total, 6.459
usuaris de mòbils van ser afectats per l’stalkerware a la Unió Europea l’any 2020, sent Alemanya,
Itàlia, França i Espanya respectivament les més afectades.

L’e-learning DeStalk és una fita per augmentar el coneixement en aquest camp, ja que l’abús online
s’ha reconegut com un problema. No obstant això, els professionals necessiten més coneixements per
incrementar la seva habilitat en el reconeixement i l’abordatge de la ciberviolència i l’stalkerware.

Les noves formes de violència de gènere, com la ciberviolència i l’stalkerware, necessiten
professionals capaços d’entendre el seu abordatge i evitar riscos mentre protegeixen a les
víctimes. A més, els polítics i altres agents interessats són una part crucial en la lluita contra la
violència de gènere. Aquesta formació, orientada a la pràctica i centrada en la víctima, es
dirigeix a professionals i agents interessats rellevants, i pretén millorar el coneixement en el
tema de la ciberviolència i proveir d’habilitats per afrontar-la.
Berta Vall, Professora associada, Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport,
Blanquerna – Universitat Ramon Llull

Kaspersky ha desenvolupat la formació online en cooperació amb Fundació Blanquerna (Universitat
Ramon Llull), Una Casa per l’Uomo, Regione del Veneto i WWP EN. El curs està disponible dins de la
plataforma de Kaspersky per a la Conscienciació en Seguretat, unes de les plataformes educatives de
l’empresa. El desenvolupament de l’e-learning Destalk ha sigut possible gràcies al suport del
Programa de la Comissió Europea Drets, Igualtat i Ciutadania (REC).

Ens sentim molt orgullosos d’haver liderat el treball en el curs online Detalk, comptant amb
la col·laboració dels nostres socis experts en recerca i educació, les organitzacions de la
societat civil i les autoritats governamentals per a desenvolupar el contingut d’aquesta
important formació sobre ciberviolència i stalkerware. Combinant els nostres coneixements
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des de les diferents disciplines, hem dissenyat un curs online únic en la nostra plataforma. Va
dirigit a augmentar les capacitats dels professionals que treballen en el camp de la violència
de gènere i de les autoritat governamentals. L’enfoc en micro-aprenentatge i les rutes de
formació automatitzada permeten a l’usuari aprendre al seu ritme, adquirint les habilitats
necessàries per a donar suport a les víctimes de ciberviolència i stalkerware.
Alfonso Ramírez, Director general, Kaspersky Iberia

La formació està oberta a representats de la Unió Europea, tant d’institucions com de serveis que
aborden la violència de gènere, i es troba disponible en 5 idiomes: anglès, francès, alemany, italià i
castellà. Cent usuaris tindran accés a la plataforma d’aprenentatge electrònic, el que significa que cada
alumne estudiarà al seu ritme i la plataforma educativa el motivarà contínuament. Tot i que cada
alumne tindrà el seu ritme, s’estima que, dedicant entre 30 i 90 minuts setmanals, és possible
completar el curs en quatre setmanes.

Les polítiques regionals de prevenció i lluita contra la violència cap a les dones han d'actualitzar i
abordar totes les noves formes de maltractament. Sensibilitzar i ampliar el coneixement sobre la
ciberviolència i l’stalkwerware, i totes les seves implicacions, a través d’una formació específica per
a tots els agents implicats en la xarxa és crucial per millorar la seva eficàcia.
Valeria Motterle, P.O. Projectes internacionals, Regió del Veneto

L’e-learning DeStalk està estructurat en 4 mòduls que inclouen temes sobre: introducció a la violència
de gènere i la ciberviolència, reconeixement de les formes més comunes de ciberviolència de gènere,
formació en profunditat sobre l’stalkerware, i orientació pràctica sobre què fer quan s'afronta la
ciberviolència i l’stalkerware segons l'àmbit específic de treball (organisme públic, programa d'
agressors o servei de suport a les víctimes).

Tot i que els professionals són conscients de l'existència de formes de violència que es perpetren
online o a través de dispositius intel·ligents, també admeten que no tenen coneixements i habilitats
específiques sobre el tema, tant pel que fa a la detecció i avaluació de la ciberviolència com pel
treball pràctic amb els agressors o les víctimes/supervivents. Aquesta manca de coneixements
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condueix a una baixa eficàcia en la prevenció i en les mesures adoptades per ambdós tipus de
serveis.
Elena Gajotto, Project Manager of Una Casa per l’Uomo

Els professionals i funcionaris públics que desitgin participar en la formació han de registrar-se a través
del formulari d’inscripció disponible a la pàgina web DeStalk.

El projecte DeStalk es desenvolupa a tot Europa gràcies a la col·laboració d'un equip internacional i
interdisciplinari escollit per la Comissió Europea per donar suport al seu programa de Drets, Igualtat i
Ciutadania. Està format per:
• Fundació Blanquerna, organització d'investigació i educació de la Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i l'Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull), Barcelona, Espanya.
• Kaspersky, empresa líder en ciberseguretat a nivell mundial.
• Regione del Veneto, govern local de la regió italiana de Veneto.
• Una Casa per l’Uomo, organització de la societat civil que treballa amb víctimes i agressors a Itàlia.
• WWP European Network, associació que aglutina els programes per a agressors
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