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Internet on täis vihakõnet ja räuskamist.  

Aga digitaalne räuskamine on vaid tagajärg.  

Probleem saab alguse päris inimesest. Pärismaailmas.

PROBLEEM
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Probleem



Vihakõne toimumisel ei ole probleem mitte 

ainult selle saajal, vaid ka selle kirjutajal. 

IDEE
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Idee



Mida üks bully mitte 
kunagi ei teeks?

“
“



Tunnistaks oma vigu.

“
“









Kampaania teine visuaal kujutab seljaga vaataja 
poole seisvat meest, kellel on kleit seljas. Mees on 
hoiakult maskuliinne ja tugeva kehaehitusega.  

Visuaalil olev tekst: 
Anna andeks, et vihkan 
Ma lihtsalt kardan, mida maailm minust arvab. 

*Visuaali ülesehitus jääb kujunduses samaks.

Situatsioon 2 - LGBT
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Kampaania visuaal 2 - LGBT



Kampaania kolmas visuaal kujutab naisterahvast, 
jällegi seljatagant vaates. Naise käes on nutiseade, 
mida ta pingsalt jälgib, kerge ekraanikuma näos. 

Visuaalil olev tekst: 
Anna andeks, et vihkan 
Ma lihtsalt kardan, et olen neist halvem. 

*Visuaali ülesehitus jääb kujunduses taaskord samaks.

Situatsioon 3 - kadedus
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Kampaania visuaal 3 - kadedus



Telereklaamis saab vaataja olla tunnistajaks hetkele, mida ta ei 

ole varem kunagi näinud. Vihakõneleja püüdmas leida julgust 

öelda kahte sõna. Kõneleja vireleb, on hirmul ja on näha, et need 

sõnad on tal keelel, aga välja ei tule. Ja siis see juhtub: 

“Anna andeks.”  

VO 

Märka hirmu viha taga ja mõista, et vihakõne põhjuseks ei ole alati sina. 

Tutvu murega vihakõne.com

Teleklipp
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Teleklipp



Raadioreklaami viime reaalsed vihakõned oma täies 
tooruses, kuid neil on ootamatu lõpp. Suures erutuses 
avaldab räuskaja kogemat oma mure ja rahuneb 
ehmudes keset lauset. 

(madala häälega meesterahvas) 

“Need udmurdid ja piginahalised võiksid ennast kõik siin järgimööda 
____________ panna. Ma lihtsalt ei suuda neid taluda, ma ju kardan 
tegelikult, et kõik moslemid on terr-o-ristid…” 

VO 
Märka hirmu viha taga ja mõista, et vihakõne põhjuseks ei ole alati sina. 
Tutvu murega vihakõne.com

Raadioklipp
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Raadio



Veebibänner
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Bänner - kaader 1



Veebibänner
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Bänner - kaader 2



Veebilehel vihakõne.com saab juba 
praegu inimene aimu vihakõne 
probleemi suurusest.  

Seetõttu kaasame olemasoleva lehe 
kampaaniasse ja lisame iga seal 
näidatud vihakõne lõppu võimaluse 
loetut analüüsida ning valida, mis on 
antud vihakõnelejal päriselt mureks.  

Peale valikut selgub, et tähtis ei ole 
vihastaja tagamõte vaid fakt, et me 
prooviks olukorda alati mõista.

vihakõne.com
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Veebileht

http://xn--vihakne-50a.com


Sotsiaalmeedia suurim miinus ja pluss on tema 
tagajärgedeta ja vahetu võimalus suhelda. 

Seetõttu ei kutsu me inimesi üles vihakõnelejaga dialoogi 
astuma, vaid palume neil vihakõnet märgata ja lisada 
leitud kõne kommentaariks #märgatud. 

Peale seda jõuab märgatud kõne meie poolt 
sertifitseeritud isikuteni, kes laskuvad vihakõne postitajaga 
“nõustaja ja abivajaja” sarnasesse privaatsesse suhtlusesse.

Märka vihakõnet
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Sotsiaalmeedia



Loome avalikeks üritusteks ja promotegevusteks 
pihitooli, kuhu sisenedes kuuleb näitlejate poolt 
räusatud vihakõnesid. Läbi selle saab kuulaja tunda 
vihakõnega kaasnevat ebamugavust. 

Lisaks on ruumis ekraan, kus saab kõlaritest tulevat 
kõnet lugeda ka tekstina.  

Iga vihakõne lõpus on inimesel võimalus kuulatut paar 
sekundit analüüsida ja valida, mis on vihastujal päriselt 
mureks. Peale valikut selgub, et tähtis ei ole vihastaja 
tagamõte vaid fakt, et me prooviks olukorda alati 
mõista.

Vihakõnenurk
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Erilahendus
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