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“Kõik teadsid mind!”



Kiusamine on probleem, mille põhjustele on väga raske ühest vastust anda. Enamasti ei toimu 

kiusamine aga olukorras, kus kiusaja ning kiusatav on kahekesi. Nii on just pealtvaatajate 

olemasolu kiusajale suureks motiveerivaks faktoriks.



Keskendume kampaanias otseselt selle probleemi teadvustamisele, sest just kõrvalseisjad 

on need, kes saavad kiusamise lõpetada. Nendepoolne kiusamise mitteaksepteerimine 

võib olla see, mis annab ohvrile tunde, et ta ei ole üksi. 

Saamata teistelt tunnustust võib see lõpetada ka kiusaja tegevuse.

Kampaania keskmes on endised “kiusajad”, kes on jäänud ilma toetajateta. 

Neile ei pöörata enam tähelepanu ning tänu sellele on nad ka oma tegevuse lõpetanud. 

Kampaania sõnum väljendab võimu, mis kõrvalseisjad kiusajale annavad ning 

kuidas tähelepanu kadumisega kaob ka kiusaja.







Kiusaja avab korteri ukse ning kutsub 
kaamera oma koju. 

Kiusaja: “No tere, jõudsitegi. Tulge edasi, 
ma näitan siis teile.”

Kiusaja liigub läbi vanema paneelmaja 
korteri, kaamera järgneb talle. Olustik on 
tumedam, kardinate vahelt paistavad 
üksikud valguskiired.

Nad jõuavad tuppa, kus seintel on mitmeid 
medaleid, diplomeid ning pilte, vananenud 
mööblil ka mitmeid karikaid. Diplomitelt 
võib välja lugeda “Parim kiusaja”, 
“Kiusamise I koht”, “Kõige vastikum”.

Kiusaja esitleb oma trofeesid: 
“Siin nad on. Päris võimas ju”

Kiusaja osutab suure karika peale, mille ees 
ka raamitud pilt.

“Näe, see on vanadest headest 
aegadest.”

Võtab kummutilt pildi, kus on näha teda 
nooremat poissi kiusamas. Poisi nägu pole 
näha.

Üleolevalt: “See oli põhiline ohver. Mingi 
väiksem kutt oli, lokkis juuksed, nägu 
täpselt ei mäleta.” Purskeb naerma: “Aga 
tema minu oma kindlasti mäletab.”

Paneb pildi tagasi, kuid jääb seda 
nostalgiliselt silmitsema.

Kiusaja lausub igatseval häälel: 
“Kõik teadsid mind“

VO: Ilma sinu toetuseta on kiusaja
mitte keegi. Mine kiusamine.ee ning jaga 
oma lugu, kuidas kiusamisest jagu saada.

www.kiusamine.ee











Videobänner, mis palub endale tähelepanu.
Kui hiirega bänneri peale minna, hakkab tööle video ning hetke pärast ilmub ka sõnum.

Bännerile klikates suunab lehele www.kiusamine.ee





Kampaanialeht sisaldab endas veebiklippi ning võimalust jagada oma lugu, 
kuidas kiusamisest jagu saada. Samuti on võimalik lugeda teiste jagatud kogemusi ning 

neist jõudu ja inispiratsiooni saada.

Jagatud lugusid postitab administraator, kes need eelnevalt üle kontrollib.
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Täname!


