Zpráva o vyhodnocení školení
a získaných poznatcích
Zpracováno v rámci projektu Coalition of Positive Messengers to
Counter Online Hate Speech
Referenční číslo projektu: JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

Autoři:
Sevdalina Voynova, Sofia Development Association
Denitza Lozanova, Sofia Development Association

Sofia, 2018
Tato publikace vznikla za finanční podpory programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství.
Za obsah této publikace výhradně odpovídá Sofia Development Association a v žádném případě
neodráží stanoviska Evropské komise.

Obsah

I. Úvod ................................................................................................................................ 3
II.

Cíle školení ................................................................................................................ 4

III.

Účastníci školení ..................................................................................................... 5

VI.

Program školení ...................................................................................................... 7

VII. Organizace a logistika ........................................................................................ 12
VIII.
IX.

Výsledky školení ............................................................................................... 13
Získané poznatky: ................................................................................................ 16

Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

2

I. Úvod
Dvouletý projekt Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech, financovaný
Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím pro spravedlnost – se věnuje problematice
projevů nenávisti na internetu, konkrétně těm, jejichž cílem jsou na migranti, uprchlíci a
žadatelé o azyl v 7 členských zemích, které se projektu účastnily. Seznam partnerských
organizací zahrnuje: Sofia Development Association (Bulharsko) – vedoucí partner, Libera
Università di Lingue e Comunicazione IULM – IUL (Itálie), Languages Company (Velká
Británie), Center for Peace (Chorvatsko), Člověk v tísni (Česká republika), Asociația Divers
(Rumunsko), Associazione FORMA.Azione (Itálie) a municipalita Agii Anargiri-Kamareto
(Řecko).
Jedna z pracovních oblastí projektu se zaměřila na školení, jejichž cílem bylo posílit postavení
daných cílových skupin a podporovat občanské iniciativy i snahy jednotlivců v boji s nenávistí
na internetu. V období od října 2017 do ledna 2018 partneři projektu zorganizovali školení
v Sofii, Aténách, Perugii, Tîrgu Mureș, Londýně, Osijeku a Praze, přičemž každého z nich se
průměrně zúčastnilo 60 lidí. Tato školení zároveň přispěla ke vzniku partnerských sítí na
místní, státní i mezinárodní úrovni, kteří proti internetové nenávisti bojují šířením pozitivních
vzkazů, a snažila se podporovat pozitivní diskurz a narativ za účelem snížení míry
nenávistných projevů cílených na migranty a uprchlíky.
Cílem dokumentace poznatků získaných během těchto školení je pomoci projektovému týmu
a dalším zainteresovaným stranám odhalit silné i slabé stránky a navrhnout doporučení pro
ty, kteří budou součástí podobných inciativ v budoucnosti. Takové využití získaných poznatků
je důležitou součástí každé organizační kultury, která je odhodlána se neustále zlepšovat a
pružně přizpůsobovat svůj způsob vedení dané situaci. Mechanismy využívající tyto nabyté
zkušenosti dokáží efektivně předat nové vědomosti a těžit z jejich užitečnosti.
Data byla získána dodatečným sběrem – po skončení školení ve všech partnerských městech –
a založena na zpětné odezvě účastníků a na analýze, již vyhotovili partneři projektu. Ačkoli byl
tento přístup náročný na zdroje, bylo díky němu možné spojit cílové skupiny projektu s
partnery, kteří tak společně mohli školení do detailu prostudovat. Data týkající se nabytých
poznatků ve schváleném formátu byla partnerům projektu předložena ke kontrole a ověření.
Tato zpráva sestává z pěti části (cíle, účastníci, program, organizace a výsledky) a závěrem se
věnuje získaným poznatkům.
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II. Cíle školení
Školení si za cíl kladla následující:
-

Podpořit cílové skupiny a propagovat iniciativy ze stran jednotlivců i občanské
společnosti, jejichž cílem je s projevy nenávisti bojovat;

-

Vytvořit sítě partnerů na místní, státní i mezinárodní úrovni, kteří by pomocí tvorby a
šíření pozitivních poselství mohli nenávistným projevům čelit;

-

Podpořit pozitivní diskuzi a narativy, které by pomohly omezit míru nenávistných
projevů cílených na migranty či uprchlíky;

-

Vyvinout a otestovat odborně posouzené školicí materiály pro cílové publikum.

Školení v Londýně, Velká Británie

Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

4

Školení probíhala následovně:
27. září, 2017

Associazione FORMA.Azione – Perugia;

28. září, 2017

Associazione FORMA.Azione – Perugia;

2. října, 2017

municipalita Agii Anargiri – Kamareto – Atény;

3. října, 2017

municipalita Agii Anargiri – Kamareto – Atény;

4. října, 2017

municipalita Agii Anargiri – Kamareto – Atény;

31. října, 2017

Sofia Development Association – Sofia;

6. listopadu, 2017

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

7. listopadu, 2017

Centre for Peace, Non-violence and Human Rights – Osijek

14. listopadu, 2017

Člověk v tísni – Praha;

23. listopadu, 2017

Sofia Development Association – Sofia;

12. prosince, 2017

Languages Company – Londýn;

16. prosince, 2017

Diverse Association – Tîrgu Mureș;

11. ledna, 2018

Languages Company – Londýn;

18. ledna, 2018

Languages Company – Londýn;

21. ledna, 2018

Diverse Association – Tîrgu Mureș;

24. ledna, 2018

Člověk v tísni – Praha.

III. Účastníci školení
Na základě zmapování konkrétního kontextu spolu se zhodnocením úrovně prevence
nenávistných projevů a odezvy na ně v každé ze zemí a monitoringu a analýzy obsahu médií
provedených v rámci první z pracovních oblastí vytipoval každý z partnerů vhodné účastníky
školení: jednalo se o zástupce z řad nevládních organizací, médií, škol, skupin pro mladé,
poskytovatelů internetového připojení, administrátorů sociálních sítí, organizací zabývajících
se problematikou migrantů, s příklady osvědčených postupů a pozitivních vzkazů mířených
proti projevům nenávisti. Tyto organizace pak byly v každé zemi pozvány k účasti na školení.
Partneři projektu se zaměřili na vyvážené zastoupení všech cílových skupin. Klíčovým
faktorem bylo i rovnoměrné zastoupení obou pohlaví. Zvláštní pozornost byla věnována
zajištění účasti migrantů, uprchlíků a státních příslušníků třetích zemí. Ve výsledku dokázali
partneři projektu do školení zapojit zástupce více než 20 zemí, kteří v EU legálně pobývají.
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Většina partnerů projektu školení zorganizovala jako určená pro smíšené publikum, díky
čemuž se zde mohli setkat představitelé skutečně různorodých cílových skupin. Partnerská
organizace ve Velké Británii v souladu se svými potřebami uspořádala dvě oddělená školení
pro dvě hlavní cílové skupiny, a to školení pro organizace pracující s uprchlíky, jež se týkalo
způsobů, jak pomoci lidem zasaženým nenávistnými projevy interagovat s ostatními, a školení
pro osoby zaměřující se na vzdělávání.

Celkový počet účastníků školení:

471

Počet migrantů, uprchlíků:

123

Počet zástupců z řad médií:

35

Počet zástupců z řad veřejných orgánů:

46

Počet zástupců z řad poskytovatelů internetového připojení a společností působících
v oblasti internetových a komunikačních technologií:

9

Počet mladých lidí:

186

Počet učitelů, pedagogů, lidí pracujících s mládeží:

46

Počet zástupců z řad nevládních organizací:

86

Podíl mužů/žen:

39%/61%

Součet osob zastoupených v podskupinách celkový počet účastníků převyšuje, jelikož někteří účastníci spadají
do vícerých podskupin.
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Školení v Praze, Česká republika

VI.

Program školení

Obsah školení byl ušit na míru potřebám konkrétních typů skupin, jež se jich účastnily.
Program byl nastaven tak, aby poskytl prostor pro interaktivní činnosti, jež účastníkům
umožňují učit se jeden od druhého a zprostředkovávají mezi nimi dynamickou výměnu
zkušeností. V průběhu školení účastníci také sami vytvářeli příklady pozitivních vzkazů a
narativů uzpůsobených kontextu v dané zemi ve formě videí, prezentací, novinových článků či
fotografií, které byly nahrány na platformu věnovanou projektu a využity v osvětové kampani.
Cílem školení bylo podpořit lidská práva na internetu a posílit vnímání nenávistných projevů
jako něčeho nepřijatelného. Pomáhá také rozvinout online účast a smysl pro občanství
mladých, včetně procesů v oblasti řízení internetu.
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Školení v Perugii, Itálie

Mezi řečníky a lektory, kteří na školeních vystoupili, patřili místní či mezinárodní
odborníci na projevy nenávisti, sociální sítě, osvětové kampaně či právo. Někteří z lektorů
mají konceptuální i praktické znalosti a zkušenosti se školením v oblastech, jako jsou lidská
práva, projevy nenávisti, internetový aktivismus, budování míru nebo multikulturní dialog.
Klíčovými řečníky byli mimo jiné:
Maja Munivrana Vajda, profesorka na katedře trestního práva na Univerzitě v Záhřebu,
odbornice na projevy nenávisti.
Tena Dundović, absolventka magisterského studia práva, zabývá se výzkumem osvědčených
postupů na poli integrace uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů v evropských společenstvích,
pracovních a sociálních práv pracovníků z řad migrantů v EU, mezinárodní ochrany.
Georgi Lozanov, profesor, katedra hromadných sdělovacích prostředků a médií na Univerzitě
v Sofii. Pan Lozanov již podruhé zastává funkci předsedy bulharské Rady pro elektronická
média, která má v zemi na starost regulaci médií.
Nadya Obretenova, novinářka a producentka v bulharské státní televizi. Dlouhodobě se
věnuje problematice integrace migrantů a uprchlíků a stojí za četnými televizními dokumenty
a seriály i za školními programy na toto téma.
Bistra Ivanova, spoluzakladatelka a předsedkyně Multi Kulti Collective, známá svou prací
v oblasti integrace cizinců. Od roku 2015 je národní koordinátorkou Evropské webové
stránky pro integraci zřízené Evropskou komisí.
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Bohdan Bláhovec, průkopník žánru slam poetry v České republice a držitel mnoha ocenění
v této disciplíně. Pořádá přednášky na téma film a komunikační workshopy. Je také známý
jako tvůrce dokumentárních filmů.
Vlasta Urbanová, poradkyně a lektorka kurzů pro učitele, studenty pedagogických oborů a
středoškoláky v České republice i zahraničí. Zabývá se vzděláváním v oblasti lidských práv,
metodologie kritického myšlení a audiovizuální metodologie. Již 23 let učí na Střední škole
strojní, stavební a dopravní v Liberci.
Giovanni Ziccardi, profesor na Univerzitě v Miláně, právník a publicista specializující se na
projevy nenávisti na internetu.
Gabriella B. Klein & Koffi M. Dossou, místopředsedkyně a předseda Key & Key
Communications, neziskové asociace, která se specializuje v oblasti mezikulturní komunikace,
boje proti rasismu, diskriminace a podpory integrace.
Alessandra Coppola, hlavní koordinátorka hnutí No Hate Speech v Itálii.
Radu Răileanu, koordinátor výroční zprávy týkající se podněcování nenávisti v Rumunsku,
kterou vydává projekt ActiveWatch.
Iulia Vizi, bývalý novinář, člen poradní rady projektu Coalition of Positive Messengers to
Counter Hate Speech Online s více než 12letými zkušenostmi v tisku a zapojení do občanské
společnosti v Tîrgu Mureș.
Maria Koreck, držitelka magisterského diplomu v oboru zprostředkování konfliktů
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi) a zakládající členka a předsedkyně organizace
Diverse Association s rozsáhlými zkušenostmi v mezikulturním vzdělávání, poradenství
v oblasti problematiky menšin (obzvláště romské menšiny), v oblasti rozvoje
znevýhodněných komunit a v neziskových organizacích.
Sara Wickert, aktivistka věnující se práci s uprchlíky.
Arun Devasia, člen organizace Hope not Hate.
Eric Murangwa, bývalý mezinárodně aktivní fotbalista, přeživší genocidy Tutsiů v roce 1994,
zakladatel Survivors Tribune.
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Marian Carty, zkušená školitelka učitelů a pedagožka, v současnosti přednáší na Goldsmiths
University v Londýně.
Anny King, mezinárodně známá akademička, autorka materiálů a jazykovědkyně, působí na
Churchill College, Cambridge.
Dr. Georgios Kormas, odborník a vedoucí pracovník linky důvěry řecké organizace Safer
Internet Centre poskytující služby, podporu a poradenství v problematice používání
internetu.
Nikodimos Maina Kinioua, představitel nevládní organizace ASANTE, která se zabývá
problematikou migrantů a zdarma vydává měsíční publikaci věnovanou africkým tématům.
Konstantina Vardaramatou, sociální pracovnice, akademická odbornice v nevládní
organizaci PRAKSIS, která se specializuje na oblast humanitárních a lékařských činností na
podporu zranitelných skupin.
Ilias Karageorgos a Katerina Kosti, lektoři a divadelní odborníci, kteří se věnují
interaktivním aktivitám, hraní scén na dané téma a dramatizaci.

Positive Messengers v Rumunsku
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Školicí materiály

vytvořené a distribuované během školení spadají do 3 hlavních

kategorií:
-

Přístup k informacím o právních a teoretických aspektech nenávistných projevů;
lidskoprávní rámec, mezikulturní dialog, včetně tří, speciálně pro tuto příležitost
vytvořených, „instruktážních“ videí: Jak rozpoznat projev nenávisti na internetu, Jak
nahlásit projev nenávisti na internetu, Jak bojovat proti projevům nenávisti na
internetu pomocí pozitivních narativů1.

-

Praktická doporučení pro organizaci kampaní, komunikaci se zainteresovanými
stranami, tvorbu a vizualizaci obsahu atd.

-

Školicí materiály zahrnující výsledky a data vycházející z kontextu dané země a
z analýzy médií, které účastníkům zpřístupňují nejnovější poznatky k danému tématu a
zasazují snahy každého z partnerů projektu do kontextu.

Mnohé z partnerských organizací si vytvořily vlastní materiály založené na skutečných
příbězích uprchlíků a migrantů, kteří se stali terčem nenávisti a jejích projevů. Proto
například společnost Languages Company vyvinula dokument nazvaný „Notoricky známý
příklad nenávisti – příběh Erica Murangwy“ a municipalita Agii Anargiri Kamareto vytvořila
své vlastní 10minutové video zaměřené na potřeby a očekávání představitelů místních
samospráv, migrantů a nevládních organizací.
Využity byly i další školicí materiály. Jedním z hlavních použitých zdrojů byla příručka Rady
Evropy s názvem Bookmarks – manuál pro boj s online nenávistí prostřednictvím vzdělávání
v oblasti lidských práv (2014). Školení v České republice využila promítání filmu The Bristol
Bike Project (Alistair Oldham, 2009) a
zdroje z projektu Živá knihovna
Amnesty International – „lidské knihy“,
tedy zástupci menšin, kteří jsou ochotni
se podělit o své příběhy a zkušenosti
s předsudky a diskriminací. Školení ve
Velké Británii využívala videí britské
prokuratury (CPS) a snímků autobusu
vyzývajícího
ilegální
migranty
k návratu
domů,
který
britské
ministerstvo vnitra vyslalo do ulic
Londýna.
Školení v Osijeku, Chorvatsko
1

Dostupné na platformě věnované projektu: https://www.positivemessengers.net/en/
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Během workshopů měli účastníci příležitost pracovat na tvorbě svých vlastních příkladů
pozitivních vzkazů a narativů přizpůsobených kontextu v dané zemi (video, prezentace,
novinový článek atd.), které byly nahrány na webovou platformu věnovanou projektu 2 a
využity v osvětové kampani, jež v každé zemi probíhá v době od prosince 2017 do září 2018
za účelem podpory lidských práv pomocí neformálního vzdělávání a osvětové činnosti.
Školení také posloužila jako pomůcka ke kolektivní tvorbě a otestování kreativních nástrojů,
jež by posléze mohly být využity k šíření povědomí o projevech nenávisti na internetu a
mobilizaci podpory veřejnosti. Organizace FORMA.Azione proto ve spolupráci s umělci a
kreativními odborníky vyvinula nástroj Positive Messenger License cílený na vymýcení
nenávistných projevů a negativní prezentace migrantů a uprchlíků alternativní formou. Sofia
Development Association vytvořila a otestovala internetové kvízy, které jsou vhodné pro
distribuci na Facebooku.
Organizace
Diverse
Association
přišla
s tematickou křížovkou a
glosářem
některých
konkrétních
pojmů.
Municipalita Agii Anargiri
–
Kamareto
vyvinula
scénář
pro
simulaci
zkušenosti s nenávistnými
projevy a posunu k
otevřené
komunikaci.
Všechny vzniklé kreativní
nástroje jsou k dispozici
na webové platformě
věnované projektu.
Školení v Aténách, Řecko

VII. Organizace a logistika
Kvalitní logistický plán je jedním z nejdůležitějších aspektů realizace školení. Pokud se
účastníci necítí být v dobré fyzické a psychické pohodě, obsah školení pro ně nebude tolik
prospěšný. Roli zde hrají dva hlavní faktory: časové rozvržení a místo konání. Co se týče
časového rozvržení, všichni partneři se rozhodli uspořádat 2 půldenní školení. Místa konání
se lišila a zahrnovala nejrůznější lokace od hotelových sálů přes konferenční prostory patřící
2

https://www.positivemessengers.net/en/positive-messengers.html
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městům či nevládním organizacím až po prostory partnerských organizací samotných. Ačkoli
se potřebné vybavení lišilo v závislosti na daném školicím obsahu, internetové připojení bylo
nezbytné vždy, jelikož se školení zaměřovala na nenávist na internetu, některé z použitých
zdrojů navíc byly dostupné online. Účastníci byli s organizační stránkou školení velice
spokojeni. Nejvyšší známku za organizaci a použitou metodologii v hodnocení použilo 95 %
chorvatských účastníků, ve Velké Británii byl způsob organizace hodnocen jako velmi dobrý
(3,5/4, přičemž většina zvolila hodnocení na úrovni „Výborně“).
Kdykoli to bylo možné, přispíval způsob organizace k dosažení celkových cílů školení.
Organizace Sofia Development Association tak například využila možnosti občerstvení
zajištěného kuchaři z řad migrantů.

“

Multikulturní oběd proměnil teoretické znalosti v realitu a setkání s kuchaři-migranty
ukázalo, že cílem nenávistných projevy na internetu jsou opravdoví, živí lidé. (Bulharsko)

”

VIII. Výsledky školení
Cílů školení bylo úspěšně dosaženo.
Mezi kladné stránky podle účastníků patřily následující:

Znalosti
Jedním z výsledků bylo velké množství nových vědomostí spojených s lepším pochopením
projevů nenávisti, schopností ji definovat, obeznámením se s lidskými právy a neformálním
vzděláváním. Účastníci se dozvěděli o vztahu mezi projevy nenávisti a lidskými právy, projevy
nenávisti a svobodou projevu a o současné tendenci projevy nenávisti normalizovat. Získali
také povědomí o potřebě nenávistné projevy rozpoznat, předcházet jim a reagovat na ně. Blíže
se seznámili s novými postupy pro boj s nenávistí. Zlepšili si vědomosti týkající se médií a
sociálních sítí. Jelikož se účastnili mezinárodního projektu, měli také možnost se dozvědět
více o problémech vyskytujících se v jiných regionech a strategiích, které zde přispívají
k jejich řešení.

“

Před tímto školením jsem o projevech nenávisti nikdy neslyšel, ale teď po skončení
workshopu jsem dokázal tento fenomén hlouběji pochopit. (Rumunsko)

”
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Dovednosti a schopnosti
Účastníci si osvojili dovednosti, jež jim umožňují lépe analyzovat situace, včetně těch na
internetu, identifikovat projevy nenávisti, myslet kriticky s pomocí ověřování faktů, zdrojů
informací a kontextu. Naučili se také dovednosti spojené s tvorbou a propagací pozitivních
narativů v podobě vyprávění, výběru vhodného kanálu, vizuálů, vzkazů. Téměř jednohlasně se
shodli na tom, že dokáží bez problémů pojem nenávistného projevu vysvětlit z hlediska
osobního, emočního, společenského a dokonce i právního. Naučili se pracovat s pomůckami
dostupnými na platformě projektu, jako je aplikace umožňující zachytit snímek, a také s již
zmíněnými
kreativními
nástroji, jež byly na
platformu přidány. Pro
účastníky z řad odborníků
(jako
jsou
například
experti na vzdělání ve
Velké Británii) nebylo
účelem školení posílit
jejich znalosti, ale spíše jim
zprostředkovat
nové
kontakty, nové zdroje a
přístup k partnerům, kteří
se bojem proti nenávisti na
internetu aktivně zabývají.

Školení v Sofii, Bulharsko

Přístup

“

Naučil jsem se nesoudit lidi, vyhýbat se stereotypům a zaměřit se na to pozitivní. (Česká
republika)

”

Semináře měly velký vliv na postoje účastníků. Mnozí pociťovali novou vlnu empatie vůči
lidem zasaženým nenávistnými projevy, další získali motivaci a inspiraci pro větší zapojení do
boje proti nim, jiným pak školení poskytlo větší povědomí o důsledcích projevů nenávisti.
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Většina účastníků získala povědomí o internetovém rozměru nenávistných projevů a škodě,
kterou může potenciálně způsobit demokratickým procesům, a vyjádřila zájem o zapojení do
této problematiky. Například v Rumunsku vyjádřilo více než 55 % všech účastníků přání
zúčastnit se dalších workshopů a setkání.

Nová partnerství
Propojením různorodých skupin účastníků vznikly nové sítě partnerů na lokálních úrovních
s cílem bojovat proti internetové nenávisti tvorbou a šířením pozitivních vzkazů.

“ Tento kurz nám pomohl pokračovat v tvorbě nových projektů a iniciativ za
účelem boje s nenávistnými projevy na internetu. (Itálie)

”

Zapojení do projektu Positive Messengers Coalition
V důsledku školení se ke komunitě Positive Messengers připojilo více než 80 účastníků, kteří
vyjádřili svou podporu boji s internetovými projevy nenávisti. Celkově vyjádřilo zájem zapojit
se do kampaně tohoto projektu na sociálních médiích přibližně 85 % účastníků.
Výsledek týkající se čtvrtého cíle školení – vývoje a testování odborně posouzených školicích
materiálů – je představen v dalším projektovém dokumentu, Průvodce a školicí materiály,
který je dostupný na webovém portálu projektu.

Positive Messengers
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IX.

Získané poznatky:

 Různorodost publika složeného ze zástupců různých cílových skupin – mladí, migranti
a uprchlíci, profesionálové z řad médií, společnosti z oblasti internetových a
komunikačních technologií, veřejné orgány – je velmi prospěšná, avšak je potřeba více
času, aby tyto strany překonaly ostych při komunikaci a aby získaly sebevědomí.
 Další komplikací, kterou je při práci s tak různorodou skupinou účastníků, je
nevyvážená úroveň jejich vstupních znalostí a dovedností, a to zejména v případě, že
probírané dovednosti spadají do oblasti, v níž mají někteří účastníci profesní
zkušenost. Tuto skutečnost je při tvorbě workshopů nutné brát v potaz.
 Ambicióznímu programu je potřeba věnovat adekvátní a dostačující čas. Mnozí
z účastníků se domnívali, že 8 hodin k dostatečnému osvojení vědomostí a rozvoji
dovedností a jejich nácviku nestačilo.
 Používání online podkladů a technik vhodných pro sociální sítě je při školeních v boji
s nenávistí na internetu naprosto klíčové. Workshopy jako ty, jež proběhl v rámci
projektu Positive Messengers, se způsob, jakým lze existující metody aplikovat v online
prostředí, pokusily prozkoumat, avšak v této oblasti ještě neexistuje dostatečné
množství zkušeností.
 Je nezbytné účastníky workshopů zapojit do tvorby obsahu, který s internetovou
nenávistí bojuje. Výzva k činnosti je důležitá, neboť lidé, kteří s daným tématem souzní,
mají často chuť se zapojit.
 Je vhodné používat metody, které umožňují otevřené a efektivní sdílení myšlenek.
 Zaměření výhradně na problematiku práva a politik není dostačující; je vhodné
používat skutečné příběhy a příspěvky skutečných osob. Čím lépe se účastníci mohou
vcítit do těch, kteří jsou cílem nenávistných projevů, tím snáze jsou schopni vytvářet
hodnoty, které jim pomohou. Cvičení založená na scénářích jsou velmi efektivní
formou vyprávění příběhů, zapojení emocí, poskytnutí sdíleného kontextu a spouštění
vzpomínek.
 Prostor pro příležitosti k získávání kontaktů a pro zapojení účastníků, kteří se v boji
proti nenávisti na internetu aktivně angažují, je velice prospěšné pro vzájemnou
výměnu znalostí a podporu další spolupráce.

Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

16

 Osvědčené postupy jsou inspirující a snáze se s nimi lze ztotožnit, proto je jejich využití
vhodné. Avšak diskuze o neúspěších je rovněž vhodnou příležitostí ke vzdělávání,
neboť pomáhá vytvořit prostor pro nápravu chyb.
 Většina účastníků očekává, že po skončení workshopu budou mít přístup k dalším
zdrojům. Je proto doporučeno vybudovat soustavu vhodných zdrojů, zpřístupnit je
před začátkem školení a po jeho skončení je pravidelně aktualizovat.
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