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I. Въведение
Проектът „Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в
интернет”, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския
съюз, е двугодишен проект за решаване на въпроса за речта на омразата в интернет по-специално срещу мигранти, бежанци, търсещи убежище в участващите 7 държави
от ЕС. Проектът се изпълнява от консорциум, съставен от 8 организации от 7 страни:
Асоциация за развитие на София (България) – водещ партньор, Libera Università di
Lingue e Comunicazione IULM (Италия), the Languages Company (Великобритания), Center
for Peace (Хърватска), People in Need (Чешка република), Asociația Divers (Румъния),
Associazione FORMA.Azione (Италия) и Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Гърция).

Едно от работните направления на проекта се фокусира върху обучителни събития за
овластяване на целевите групи и да популяризира инициативи от типа "peer-to-peer" и
на гражданското общество за противопоставяне на езика на омразата в интернет. В
периода октомври 2017 - януари 2018 г. партньорите по проекта проведоха обучения в
София, Атина, Перуджа, Търгу Муреш, Лондон, Осиек и Прага, със средно от по 60
участници в обучение. Обученията допринесоха и за създаването на мрежи от местни,
национални и международни партньори за противодействие на речта на омразата в
интернет,
чрез създаване и разпространяване на положителни послания и
алтернативни разкази с цел ограничаване на речта на омразата срещу мигрантите и
бежанците.
Документирането на извлечените поуки от обученията има за цел да помогне на екипа
на проекта и заинтересованите страни да идентифицират както силните и слабите
страни, така и да определят препоръки за други участващи в подобни бъдещи
инициативи. Ползата от научените уроци е основен елемент от организационната
култура, която се ангажира с непрекъснатото усъвършенстване и адаптивното
управление. Научените уроци ефективно предават придобитите знания и стимулират
тяхната използваемост.
Методът за събиране на данни беше пост фактум, след провеждането на обучението
във всички градове и въз основа на обратната връзка от участниците и анализа на
партньорите по проекта. Макар и да изисква по-голям ресурс, този подход предлага
ползата от обединяването на бенефициентите на проектите и партньорите за
обстойно осмисляне на обученията. Обобщените данни от научените уроци бяха
подложени на преглед и проверка от партньорите по проекта.
Докладът е структуриран в пет раздела (цели, участници, програма, организация и
резултати) и завършва с научените уроци.
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II. Цели на обучението
Целите на обучението бяха :
-

Овластяване на целите групи и популяризиране на инициативи на гражданското
общество, за да се противопоставят на речта на омразата;

-

Създаване на мрежи от местни, национални и международни партньори за борба
с речта на омразата чрез създаване и разпространение на положителни
послания;

-

Насърчаване на положителни дискурси и алтернативни разкази с цел
ограничаване на речта на омразата срещу мигрантите/бежанците;

-

Разработване и тестване на обучителни материали за съответните целеви групи.

Обучение в Лондон , Великобритания
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Обученията бяха прoведени, както следва:
27 Септември, 2017

Associazione FORMA.Azione – Перуджа;

28 Септември, 2017

Associazione FORMA.Azione – Перуджа;

2 Октомври, 2017

Municipality of Agii Anargiri – Kamareto – Атина;

4 Октомври, 2017

Municipality of Agii Anargiri – Kamareto – Атина;

31 Октомври, 2017

Асоциация за развитие на София – София;

6 Ноември, 2017

Centre for Peace, Non-violence and Human Rights – Осиек;

7 Ноември, 2017

Centre for Peace, Non-violence and Human Rights – Осиек;

14 Ноември, 2017

People in Need – Прага;

23 Ноември, 2017

Асоциация за развитие на София – София;

12 Декември, 2017

Languages Company – Лондон;

16 Декември, 2017

Divers Association – Търгу Муреш;

11 Януари, 2018

Languages Company – Лондон;

18 Януари, 2018

Languages Company – Лондон;

21 Януари, 2018

Divers Association – Търгу Муреш;

24 Януари, 2018

People in Need – Прага.

III. Участници в обучението
Въз основа на анализираните национални контексти с оценка на превенцията и
реакциите при инцидентите с реч на омраза във всяка страна и на мониторинга и
анализа на медийното съдържание, проведени в работен поток едно, всеки партньор
определи участниците в обученията: представители на неправителствени
организации, медии, училища, доставчици на интернет услуги, администратори на
социални мрежи, организации на мигранти, автори на добри практики и примери за
положителни послания срещу речта на омразата. Тези организации бяха поканени да
се включат в обучителните събития във всяка страна. Партньорите се стремяха към
балансирано представяне на всички целеви групи. Равновесието между половете също
бе ключов критерий за подбор. Положени бяха специални усилия за осигуряване на
участието на мигранти, бежанци и граждани от трети страни. В резултат на това,
партньорите по проекта успяха да включат представители от над 20 държави на
произход, законно пребиваващи на територията на ЕС.
Повечето партньори организираха обучения за смесени групи, обединяващи
представители на различни целеви аудитории. Партньорът от Великобритания
проведе отделни обучения за две основни целеви групи в съответствие с техните
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нужди от обучение: за организации, работещи с бежанци, ангажирани да помагат на
онези, които са обект на омраза; и за хора, работещи в областта на образованието.

Общ брой на участниците в обучението :

471

Брой мигранти/бежанци :

123

Брой представители на медии:

35

Брой представители на обществени институции:

46

Брой представители на интернет доставчици и ИКТ компании:

9

Брой млади хора:

186

Брой учители, обучители, младежки работници:

46

Брой представители на неправителствени организации :

86

Дял мъже/жени:

39%/61%

Броят представители на подгрупите надхвърля общия брой на участниците, тъй като някои от обучаемите
принадлежат към повече от една група.

Обучение в Прага, Чехия
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VI.

Програма на обучението

Обучителното съдържание беше съобразено с нуждите на различните видове целеви
групи. Програмите бяха предназначени да насърчават интерактивното обучение, което
позволява взаимно обучение между партньорите и динамичен обмен между
участниците. По време на обучението участниците също разработиха свои примери за
алтернативни разкази и положителни послания, съобразени с националния контекст,
под формата на видеоклипове, презентации, новинарски статии, снимки, които бяха
публикувани на интернет платформата на проекта и използвани за кампанията за
обществена осведоменост. Съдържанието на обучението е насочено и към
популяризиране на правата на човека онлайн, което спомага да се гарантира, че речта
на омраза е неприемлива. По този начин се и развива участието на младите хора и
гражданското участие онлайн, включително процесите на управление на интернет.

Обучение в Перуджа, Италия

Говорителите и обучителите

на събитията бяха местни или
международни експерти по речта на омразата, социалните мрежи, кампаниите за
застъпничество, закона. Избраните обучители притежават концептуално и
практическо знание и опит в областта на правата на човека, речта на омразата, онлайн
активизма, изграждането на мира, мултикултурния диалог. Основните обучители бяха
следните :
Мая Муниврана Вайда, доцент в катедра "Наказателно право", университет в Загреб,
експерт по речта на омразата.
Тена Дундович, магистър по право, изследовател в областта на най-добрите практики
в интеграцията на бежанците, търсещите убежище и мигрантите в европейските
общества, трудовите и социалните права на работниците мигранти в ЕС,
международна закрила.
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Георги Лозанов, професор в катедра "Масови комуникации и медии" на Софийския
университет. Два поредни мандата Георги Лозанов е председател на Българския съвет
по електронни медии - органът, регулиращ медиите в страната.
Надя Обретенова, журналист и продуцент в Българската национална телевизия. Тя
има дългосрочен ангажимент по въпроса за интегрирането на мигрантите и
бежанците, както и инициира множество телевизионни документални филми и шоу
програми, както и училищни програми по него.
Бистра Иванова, съосновател и председател на сдружение “Мулти култи колектив” ,
което работи за общностно развитие, солидарност и интеграция на мигранти и
бежанци. От 2015 година тя е национален координатор на европейския уебсайт за
интеграция на Европейската комисия.
Бохдан Блаховец, един от пионерите на перформативната поезия в Чехия и носител
на много награди за поезия. Изнася лекции на филмови и комуникационни семинари.
Известен е също и като документален режисьор.
Власта Урбанова е фасилитатор и лектор на курсове за учители и студенти от
педагогически факултети и гимназисти в Чехия и чужбина. Занимава се с образование
в областта на правата на човека, методология за критично мислене и аудиовизуална
методология. Преподава от 23 години в Професионална гимназия по инженерство,
транспорт и строителство в Либерец.
Джовани Цикарди, професор в Миланския университет, адвокат и публицист,
специализиращ в онлайн речта на омразата.
Габриела Клайн и Кофи Досу, заместник-председател и президент на Key & Key
Communications, сдружение с нестопанска цел, специализирано в междукултурната
комуникация, борба с расизма, дискриминация и насърчаване на интеграцията.
Алесандра Копола, Национален координатор на движението No Hate в Италия.
Раду Райлеану, координатор на годишния доклад за подбудителство на речта на
омразата в Румъния, редактиран от ActiveWatch.
Юлия Визу, бивш журналист, член на консултативния съвет на проекта „Коалиция от
посланици за противодействие на езика на омразата в интернет ", с над 12-годишен
опит в пресата и гражданското общество в Търгу Муреш.
Сара Уикърт, обществен активист, работещ с бежанци.
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Арун Девасия, член на организацията „Надежда за омразата”.
Ерик Мурангва, бивш международен футболист, оцелял от геноцида през 1994 г. срещу
Тутси, основател на Survivors Tribune.
Мариан Карти, опитен преподавател по педагогика и педагог по образованието,
който в момента преподава и обучава в университета "Голдсмитс" в Лондон.
Ани Кинг, международно известен академичен автор на обучителни материали и
лингвист, Чърчил Колидж, Кеймбридж.
Др. Георгиус Кормас, експерт, отговарящ за помощната линия на Гръцкия център за
безопасен интернет, който предоставя услуги, подкрепа и консултиране по проблеми,
свързани с употребата на интернет.
Никодимус Майна Киниуа, представител на неправителствената организация ASANTE,
работеща по проблемите на мигрантите, която издава безплатно месечно списание с
африканско съдържание.
Константина Вардарамату, социален работник, академичен експерт на НПО
"ПРАКСИ", специализирано в хуманитарни и медицински действия в подкрепа на
уязвими групи.
Илиас Карагеоргос и Катерина Кости, педагози и театрални специалисти,
занимаващи се с организиране на дейности за взаимодействие, тематични ролеви игри
и драматизации.

Позитивните посланици в Румъния
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Учебните матариали,

разработени и разпространени по време на
обученията, попадат в три основни категории:
-

Предоставяне на информация за правни и теоретични аспекти, свързани с речта
на омразата; рамката за човешките права, междукултурния диалог,
включително специално създадените три "как да" видеоклипове: Как да
разпознаем речта на омразата в интернет, Как да докладваме за случаи на
онлайн реч на омразата, Как да се противопоставим на речта на омразата в
интернет с положителни послания1.

-

Практическо ръководство за организиране на кампании, комуникация със
заинтересованите страни, създаване и визуализиране на съдържание и др.

-

Учебни материали, включващи констатации и данни от националния контекст и
анализ на медийния мониторинг, с цел да се предостави на участниците найактуалната информация по темата и да се контекстуализират усилията на всеки
партньор по проекта.

Много от партньорските организации разработиха собствени ресурси, базирани на
реални истории за бежанци и мигранти, насочени към речта на омразата. Така
например Languages Company разработи "Известният пример за омраза - историята на
Ерик Мурангва", а община Агии Анаргири разработиха собствен 10-минутен
видеоклип, съдържащ нуждите и очакванията на представители на местната власт,
мигранти и НПО.
Освен това бяха използвани и ресурси, изработени от други организации. Един от
основните ресурси, които бяха използвани, беше „Ръководство за борба с речта на
омразата в интернет чрез обучение за правата на човека” (2014 г.) на Съвета на Европа.
Партньорите в Чехия използваха в
обученията си филма "The Bristol
Bike
Project"/"Алистър
Олдам"
(2009), както и библиотечните
ресурси "Жива библиотека" на
Амнести интернешънъл - човешки
книги,
представители
на
малцинствата, които желаят да
споделят своите истории и опит с
предразсъдъците
и
дискриминацията .

Обучение в Осиек, Хърватия
1

Достъпно на уеб сайт платформата на проекта: https://www.positivemessengers.net/en/
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Обучителите във Великобритания пък използваха видеоклипове и снимки от CPS на
автобуса с надпис "Нелегални имигранти, отивайте си вкъщи", изпратени из Лондон от
Министерството на вътрешните работи.
По време на обучението всеки участник
разработи собствени примери за
алтернативни наративи и положителни послания, съобразени с националния контекст
(видеозаписи, презентации, новини и т.н.), които бяха качени на уеб платформата на
проекта и използвани за кампанията за обществена осведоменост във всяка страна от
декември 2017 г. до септември 2018 г., за подкрепа на правата на човека чрез действия
за неформално образование и повишаване на осведомеността.
Обученията също така допринесоха за съвместно разработване и тестване с широко
участие на креативни инструменти, които ще бъдат използвани за повишаване на
осведомеността относно речта на омразата в интернет и за мобилизиране на
популярна подкрепа в рамките на проекта.
Така FORMA.Azione разработи в сътрудничество с художници и творчески специалисти
своя Позитивен паспорт, насочен към деконструиране на речта на омразата и
негативното представяне на мигранти и бежанци по алтернативен начин. Асоциация
за развитие на София разработи и тества онлайн тестове, подходящи за
разпространяване чрез Facebook.
Diverse Association разработи тематична кръстословица.

Община Агии Анаргири
разработи сценарий, с
помощта на който да се
усети и преживее речта
на омразата и да се
премине към отворена
комуникация.
Всички
творчески инструменти
са достъпни на уеб
платформата на проекта.

Обучение в Гърция, Атина
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VII. Организация и логистика
Доброто логистично планиране е един от най-важните аспекти на предоставянето на
обучение. Ако участниците не се чувстват физически и психологически спокойно, те
няма да се възползват напълно от съдържанието на обучението. Два са основните
фактори: времевата рамка и местоположението. Що се отнася до времето, всички
партньори избраха да проведат 2 полудневни обучения. Местата за обучение бяха
различни: хотелски зали, конферентни зали на НПО или общини. Въпреки че
оборудването за обученията се различаваше в зависимост от специфичното
съдържание, беше необходима добра интернет връзка, защото фокусът на обучението
беше речта на омразата в интернет, а освен това някои от използваните ресурси бяха
достъпни само онлайн. Участниците бяха много доволни от организацията. 95% от
обучаемите в Хърватия дадоха най-високата оценка за организацията на обучението и
прилаганата методология, а във Великобритания организацията на срещата беше
оценена като много добра (3,5/4 с преобладаващи отлични оценки - 4).
Тогава, когато е възможно, организацията на обученията допринася за постигането на
целите на обучението. Така например по време на обученията на Асоциация за
развитие на София на участниците бе осигурен мултикултурен обяд с готвачимигранти.

“

Мултикултурният обяд превърна теоретичните знания в реалност и срещата с готвачитемигранти показа, че речта на омразата се цели в реални живи хора. (България)

”

VIII. Резултати от обучението
Набелязаните цели бяха постигнати.
Ползи за обучаемите:

Знание
Бяха придобити много знания във връзка с по-доброто разбиране на речта на
омразата, с способността да се явлението да се дефинира, като се знае повече за
правата на човека и неформалното образование. Участниците научиха за връзката
между речта на омразата и правата на човека, речта на омразата и свободата на
словото и настоящата тенденция към нормализиране и търпимост към речта на
омразата. Те придобиха знания за необходимостта от разпознаване, предотвратяване
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и реагиране на речта на омразата, както и за нови практики за справяне с нея.
Обучаемите подобриха своята медийна грамотност и компетентност в социалните
медии. Тъй като обученията бяха част от международен проект, участниците имаха
възможност да се запознаят с различните проблеми, пред които са изправени други
европейски държави, и различните успешни стратегии, които се използват там.

“

Никога не бях чувал за речта на омразата преди това обучение, но сега в края на
семинара имам добро разбиране за това явление. (Румъния)

”

Умения и компетенции
Участниците развиха уменията да анализират ситуациите по-добре, включително
онлайн; да идентифицират случаи на реч на омразата; да мислят критично, като
проверят фактите, източника на информацията, контекста. Те също така придобиха
умения за разработване и разпространение на положителни истории, избор на
подходящи канали, изображения, послания. Участниците почти единодушно смятат, че
са в състояние да обяснят без затруднения какво е реч на омразата от лична,
емоционална, социална и дори правна гледна точка. Участниците научиха как да
използват креативните инструменти на платформата, като приложението "заснемане
на снимка" и качените инструменти за създаване на рекламни послания. За
експертната
целева
аудитория
(като
например
експертите
по образование във
Великобритания) целта
за обучение не бе точно
предаване на знания, а
по-скоро създаване на
мрежи, достъп до нови
ресурси и партньори,
които са активни в
борбата срещу омразата
в интернет.

Обучение в София, България

Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

13

Поведение

“

Научих се да не съдя хората, да избягвам стереотипите и да търся положителното. (Чехия)

”

Семинарът имаше силен ефект върху нагласите на участниците. Мнозина почувстваха
подновена съпричастност към онези, които са обект на речта на омразата, други
придобиха мотивация и бяха вдъхновени да увеличат участието си в
противодействието, а трети по-силно осъзнаха последиците от речта на омразата.
По-голямата част от участниците в обучението осъзнаха онлайн измерението на речта
на омразата и нейната потенциална вреда за демократичните процеси и изразиха
готовността си да се включат в противодействието. Така например над 55% от всички
обучаеми в Румъния изразиха желание да присъстват на повече обучения и мрежови
събития по темата.

Нови партньорства
Чрез обединяването на различни групи участници в обучението, в резултат от
обучението се появяват мрежи от местни партньори, които да се противопоставят на
речта на омразата в интернет чрез създаване и разпространение на позитивни
послания.

“ Този курс помогна за по-нататъшно разработване на нови проекти и
инициативи за противодействие на онлайн омразата. (Италия)
”
Присъединяване
посланици

към

Коалицията

на

позитивни

В резултат на обучението над 80 участници се присъединиха към онлайн общността на
позитивни посланици и изразиха своята подкрепа за преодоляване на речта на
омразата в интернет. Като цяло, около 85% от обучаемите заявиха, че са
заинтересовани от участие в кампанията на проекта в социални медии.
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Резултатът от четвъртата цел на обучението - разработване и тестване на обучителни
материали за целевата аудитория, е представен в друг документ на проекта:
„Ръководство с учебни материали”, достъпно на уеб портала на проекта.
.

Позитивните говорители

IX.

Научени уроци:

 Смесеното участие на представители на различни целеви групи - млади хора,
мигранти и бежанци, медийни професионалисти, ИКТ компании, публични
органи е много полезно, но изисква време за разчупване на обстановката и
установяване на доверие.
 Друга трудност, която може да се очаква, когато се работи със смесена група
обучаеми, е различното ниво на познания и умения, особено ако уменията, които
трябва да бъдат развити, са в рамките на професионалния опит на някои
участници. Този факт следователно трябва да се предвиди при разработване на
обучението.
 Трябва да се предвиди достатъчно време за амбициозната обучителна програма
дневен ред. Много обучаеми смятат, че 8 часа не са достатъчни за адекватно
развитие на всички обучителни дейности и индивидуална практика.
 Използването на онлайн материали и техники, подходящи за социални медии, в
обучения за борба с речта на омразата в интернет, е от решаващо значение.
Проведените обучения от проекта „Коалиция от посланици за противодействие
на езика на омразата в интернет” са тестване на практика как съществуващите
офлайн техники могат да се прилагат в онлайн контекст, но в тази област все
още няма достатъчно натрупан опит.
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 Важно е обучаемите да участват в създаването на алтернативно и позитивно
онлайн съдържание за борба с речта на омразата. Преминаването на стъпката от
знание към действие е съществено, тъй като хората, които имат отношение към
темата, често имат желание да действат.
 Трябва да се насърчава използването на техники, които осигуряват открит и
ефективен обмен на мисли и идеи.
 Фокусирането само върху правни въпроси не е достатъчно; използвайте
истински истории и прозрения на реални хора. Колкото повече участниците
могат да изпитат емпатия към жертвите на реч на омразата, толкова по-лесно е
да ги защитават и противодействат на явлението. Обучението на базата на
сценарии е много ефективно като форма на разказване на истории, предизвиква
емоции, осигурява споделен контекст и задейства спомени.
 Осигуряване на възможности за създаване на мрежа и принос на участниците в
обучението, които активно работят в борбата с речта на омразата в интернет,
допринася за взаимното учене и насърчаване на по-нататъшни дейности на
сътрудничество.
 Добрите практики са вдъхновяващи и по-лесни за идентифициране, което
насърчава повторното им прилагане. Също така обаче да се говори
за
неуспехите също осигурява много добра платформа за обучение, тъй като
помага да се изгради капацитет за отстраняване на грешки.
 Голям брой от участниците очакват да имат достъп до повече ресурси след
обучението. Ето защо се препоръчва да се изгражда и обогатява набор от
подходящи ресурси, налични преди обучението, които да се актуализират
редовно след това.

Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

16

Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

17

