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I. Introducere
Coaliția "Mesagerilor pozitivi pentru a combate discursul de ură în mediul online", finanțată
de Comisia Europeană - Direcția Generală Justiție, este un proiect de doi ani care abordează
problema discursului de ură online - în special, vizând migranții, refugiații și solicitanții de
azil, din 7 țări UE participante în proiect. Parteneriatul include Asociația de Dezvoltare Sofia
(Bulgaria) - partener principal, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Italia),
Compania Limbi (Regatul Unit), Centrul pentru Pace (Croația), Oamenii în nevoie (Republica
Cehă), Asociația Divers România), Associazione FORMA.Azione (Italia) și municipalitatea Agii
Anargiri-Kamatero (Grecia).
Unul dintre fluxurile de lucru ale proiectului s-a axat pe organizarea de evenimente de
formare pentru a împuternici grupurile țintă și pentru a promova inițiativele peer-to-peer ale
societății civile pentru a combate discursul de ură on-line. În perioada octombrie 2017 ianuarie 2018, partenerii de proiect au organizat cursuri de formare în Sofia, Atena, Perugia,
Târgu Mureș, Londra, Osijek și Praga, cu 60 participanți la fiecare curs de formare. Instruirile
au contribuit, de asemenea, la crearea unor rețele de parteneri locali, naționali și
internaționali pentru a combate discursul de ură online prin producerea și diseminarea
mesajelor pozitive care au ca scop încurajarea discursurilor pozitive și contra-narativelor,
pentru a limita discursul de ură împotriva migranților și refugiaților.
Documentarea lecțiilor învățate în cadrul cursurilor urmărește să ajute echipa de proiect și
părțile interesate să descopere, atât punctele tari și punctele slabe, cât și să identifice
recomandările pentru alți factori implicați în inițiative viitoare similare. Folosirea lecțiilor
învățate este o componentă principală a unei culturi organizaționale angajate în
îmbunătățirea continuă și managementul adaptiv. Mecanismele învățate comunică în mod
eficace cunoștințele dobândite și favorizează utilizarea lor.
Metoda de colectare a datelor a fost post facto, după implementarea formării în toate orașele
partenere și pe baza feedback-ului participanților, dar și a analizei partenerilor de proiect. În
același timp cu o abordare mai intensă a resurselor, care oferă avantajul de a aduce împreună
beneficiarii și partenerii proiectului pentru o examinare detaliată a cursurilor de formare.
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Datele rezumate din lecțiile învățate au fost supuse revizuirii și verificării de către partenerii
proiectului în formatul convenit anterior.
Raportul este structurat în cinci secțiuni (obiective, participanți, program, organizație și
rezultat) și se încheie cu lecțiile învățate.

II. Obiectivele trainigului
Obiectivele de formare au fost:
 Împuternicirea grupurilor țintă și promovarea inițiativelor de tip peer-to-peer și a
societății civile pentru a combate discursurile de ură;
 să creeze rețele de parteneri locali, naționali și internaționali pentru a combate
discursul de ură online prin producerea și diseminarea mesajelor pozitive;
 Încurajarea discursurilor pozitive și a contra-narațiunilor pentru a limita discursul
de ură împotriva migranților / refugiaților;
 Dezvoltarea și testarea materialelor de instruire evaluate de colegi pentru publicul
țintă.

Training în Londra, Marea Britanie
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Cursurile au avut loc după cum urmează:
27 septembrie 2017

Associazione FORMA.Azione - Perugia;

28 septembrie 2017

Associazione FORMA.Azione - Perugia;

2 octombrie 2017

municipalitatea Agii Anargiri - Kamareto - Atena;

3 octombrie 2017

municipiul Agii Anargiri - Kamareto - Atena;

4 octombrie 2017

municipiul Agii Anargiri - Kamareto - Atena;

31 octombrie 2017

Asociația de Dezvoltare Sofia - Sofia;

6 noiembrie, 2017

Centrul pentru Pace, Non-violență și Drepturile
Omului - Osijek;

7 noiembrie 2017

Centrul pentru Pace, Non-violență și Drepturile
Omului - Osijek

14 noiembrie, 2017

Oamenii aflați în dificultate - Praga;

23 noiembrie, 2017

Asociația de Dezvoltare Sofia - Sofia;

12 decembrie 2017

Compania de Limbi Straine - Londra

16 decembrie 2017

Asociația Divers - Tîrgu Mureș;

11 ianuarie 2018

Compania Limbi Straine - Londra;

18 ianuarie, 2018

Compania Limbi Straine - Londra;

21 ianuarie 2018

Asociația Diverse - Tîrgu Mureș;

24 ianuarie 2018

Oamenii aflați în dificultate - Praga.

III. Participanți
Pe baza cartografierii contextului național, prin evaluarea prevenirii și a răspunsurilor la
incidentele de ură din fiecare țară, dar și a monitorizării și analizei conținutului mediatic
desfășurate în fluxul de lucru, fiecare partener a identificat participanții la formare:
reprezentanți ai ONG-urilor, mass-media, școli, furnizorii de servicii internet, administratorii
rețelelor sociale, organizațiile de migranți cu bune practici și exemple de mesaje pozitive
împotriva discursului de ură. Aceste organizații au fost invitate să participe la evenimentele
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de formare din fiecare țară. Partenerii au căutat o reprezentare echilibrată a tuturor
grupurilor țintă. Echilibrul de gen a fost, de asemenea, un criteriu cheie de selecție. S-au depus
eforturi deosebite pentru a asigura participarea migranților, a refugiaților și a resortisanților
țărilor terțe. În rezultatul proiectului, partenerii proiectului au reușit să implice reprezentanți
din peste 20 de țări de origine care locuiau legal în UE.
Majoritatea partenerilor au organizat cursuri de formare pentru grupuri mixte și au reunit
reprezentanți ai mai multor audiențe țintă. Partenerul din Regatul Unit a organizat cursuri
separate pentru două grupuri-țintă importante, în conformitate cu necesitățile lor de formare:
organizațiile care lucrează cu refugiați pentru a ajuta persoanele vizate de discursul de ură să
se angajeze cu oamenii, și pentru persoanele care lucrează în domeniul educației.

Numărul total de participanți:

471

Numărul de of migranți, refugiați:

123

Numărul reprezentanților media:

35

Numărul reprezentanților instituților publice:

46

Numărul reprezentanților companiilor de internet:

9

Numărul tinerilor:

186

Numărul profesorilor, educatorilor și a lucrătorilor tineri:

46

Numărul reprezentanților ONG:

86

Proporția bărbați/femei:

39%/61%

Suma reprezentanților subgrupurilor depășește numărul total de participanți, deoarece unii cursanți aparțin mai multor
subgrupuri
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Training in Praga, Republica Cehă

VI.

Programul de instruire

Conținutul formării a fost adaptat nevoilor diferitelor tipuri de grupuri țintă care au participat
la formare. Agendele au fost stabilite pentru a încuraja formarea interactivă, permițând
învățarea reciprocă și schimbul dinamic între participanți. Pe parcursul instruirii, participanții
au elaborat exemple proprii de contra-narațiuni și mesaje pozitive, adaptate la contextul
național, sub formă de spoturi video, prezentări, articole de știri, fotografii, care au fost
încărcate pe platforma proiectului și utilizate pentru campania de conștientizare publică.
Conținutul de formare a vizat promovarea online a drepturilor omului, contribuind astfel la
inacceptabilitatea discursului de ură. Mai mult, dezvoltă participarea on-line a tinerilor și
cetățenia, inclusiv procesele de guvernare ale internetului.
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Training în Perugia, Italia

Vorbitori și instructori la evenimente au fost experți locali sau internaționali pe discursuri de
ură, rețele sociale, campanii de advocacy, legislație. Formatorii selectați posedă cunoștințe
conceptuale și practice și experiență de formare în domeniul drepturilor omului, discursului
de ură, activismului online, consolidării păcii, dialogului multicultural. Printre cei mai
importanți vorbitori:
Maja Munivrana Vajda, profesor asociat la Catedra de drept penal, Universitatea din Zagreb,
expert în discursurile de ură.
Tena Dundović, Master în Drept, cercetător în domeniile celor mai bune practici în
integrarea refugiaților, solicitanților de azil și a migranților în societățile europene, dreptul
muncii și drepturile sociale ale lucrătorilor migranți în UE, protecție internațională.
Georgi Lozanov, Profesor, Departamentul Mass-media și Mass-Media al Universității din
Sofia.
Dl Lozanov a fost, pentru două termene la rând, președintele Consiliului bulgar pentru massmedia electronică - organismul de reglementare al presei în Bulgaria.
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Nadya Obretenova, jurnalist și producător la Televiziunea națională bulgară. Ea are un
angajament pe termen lung pe tema integrării migranților și refugiaților și a inițiat numeroase
documentare și emisiuni TV, precum și programe școlare.
Bistra Ivanova, co-fondator și președinte al Multi Kulti Collective, cunoscută pentru munca sa
dedicată ce sprijină integrarea străinilor. Ea a fost coordonatorul național al site-ului
european al Comisiei Europene privind integrarea din 2015.
Bohdan Bláhovec, unul dintre pionierii Poeziei Slam din Republica Cehă, câștigător al multor
premii Slam Poetry, predă prelegeri în ateliere de film și comunicare, este cunoscut și ca
regizor de documentare.
Vlasta Urbanová este un facilitator și lector de cursuri pentru profesori, studenți ai
facultăților pedagogice și liceeni din Cehia și din străinătate. Ea este angajată în educația
pentru drepturile omului, metodologia gândirii critice și metodologia audiovizuală. A predat
timp de 23 de ani la Liceul Profesional de Inginerie, Transport și Construcții din Liberec.
Giovanni Ziccardi, profesor la Universitatea din Milano, avocat și publicist specializat în
discursul de ură on-line.
Gabriella B. Klein & Koffi M. Dossou, vicepreședinte și președinte al Key & Key
Communications, o asociație non-profit specializată în comunicarea interculturală,
combaterea rasismului, discriminarea și promovarea integrării.
Alessandra Coppola, coordonator național al Mișcării de vorbire NoHate în Italia.
Radu Răileanu, coordonator al Raportului anual privind instigatorul discursului la ură în
România, editat de ActiveWatch.
Iulia Vizi, fost jurnalist, membru al consiliului consultativ al proiectului "Coaliția Positive
Messengers to Counter Hate Speech Online" cu peste 12 ani de experiență în presă și
societatea civilă din Tîrgu Mureș.
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Maria Koreck, MA în medierea conflictelor (Universitatea A.I. Cuza Iași), membru fondator și
președinte al Asociației Divers, cu o vastă experiență în educația interculturală, advocacy și
consiliere pe probleme minoritare, în special romi, și în dezvoltarea comunităților
marginalizate și a ONG-urilor.
Sara Wickert, activist comunitar care lucrează cu refugiați.
Arun Devasia, membru al organizației Hope for Hate.
Eric Murangwa, fost fotbalist internațional, supraviețuitor al genocidului din 1994 împotriva
Tutsi, fondatorul Survivors Tribune.
Marian Carty, formator de profesor cu experiență și educator în prezent predă cursuri la
Universitatea Goldsmiths din Londra.
Anny King, academician la nivel internațional, dezvoltator de materiale și lingvist, Churchill
College, Cambridge.
Dr. Georgios Kormas, expert responsabil cu linia de asistență a Centrului pentru Internet
mai sigur din Grecia, care oferă servicii, asistență și consiliere pe probleme legate de utilizarea
internetului.
Nikodimos Maina Kinioua, reprezentantul ong-ului ASANTE care se ocupă de problemele
migranților, elaborează o revistă lunară gratuită cu conținut african.
Konstantina Vardaramatou, asistent social, expert academic al ong-ului PRAKSIS specializat
în acțiuni umanitare și medicale în sprijinul grupurilor vulnerabile.
Ilias Karageorgos și Katerina Kosti, educatori și specialiști de teatru, organizând activități
de interacțiune, jocuri de rol tematice și dramatizări.
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Positive Messengers în România

Materialele de instruire elaborate și difuzate în timpul trainingurilor se încadrează în trei
categorii principale:
- Furnizarea de informații despre aspectele legale și teoretice legate de discursurile de
ură; contextul drepturilor omului, dialogul intercultural, inclusiv cele trei videoclipuri "cum
să": Cum să recunoști discursul de ură online, Cum să raportezi cazuri de discursuri de ură online, Cum să contracarezi discursurile de ură online cu narațiuni pozitive.
- Orientări practice privind organizarea campaniilor, comunicarea părților interesate,
crearea și vizualizarea conținutului etc.
- Materiale de instruire care încorporează constatări și date din contextul național și
analiza monitorizării mass-media, pentru a oferi participanților cele mai recente informații cu
privire la acest subiect și pentru a contextualiza eforturile fiecărui partener de proiect.
Multe dintre organizațiile partenere au dezvoltat resurse proprii bazate pe povestiri reale ale
refugiaților și migranților vizați de ură și discursuri de ură. Astfel, de exemplu, Compania de
Limbi Straine a dezvoltat "Un exemplu notoriu de ură - povestea lui Eric Murangwa", iar Agii
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Anargiri Kamatero și-a dezvoltat propriul film de 10 minute care prezintă nevoile și
așteptările reprezentanților guvernului local, migranților și ong-urilor.
Au fost folosite și alte resurse de formare. Una dintre principalele resurse utilizate a fost CoE Bookmarks - Un manual pentru combaterea discursului de ură on-line prin educația pentru
drepturile omului (2014). Cursurile din Republica Cehă au folosit proiectele filmului The
Bristol Bike Project / Alistair Oldham (2009) și resursele Bibliotecii Living ale Amnesty
International - cărți umane, reprezentanți
ai minorităților dispuși să-și
împărtășească povestirile și experiența cu
prejudecățile și discriminarea.
Cursurile din Marea Britanie au folosit
videoclipuri CPS și imagini ale
autobuzului "imigranții ilegali plecați
acasă" trimiși în jurul Londrei de către
Biroul de Imigrare.
Training în Osijek, Croația

În timpul instruirii, participantul a lucrat la dezvoltarea propriilor exemple de contranarațiuni și mesaje pozitive adaptate contextului național (spoturi video, prezentare, știri
etc.), care au fost încărcate pe platforma web a proiectului și utilizate pentru public în fiecare
țară, din decembrie 2017 până în septembrie 2018, pentru a sprijini drepturile omului prin
educație non-formală și acțiuni de sensibilizare.
Instruirile au servit la dezvoltarea și testarea colectivă, cu participare largă, a instrumentelor
creative de proiect care ar putea fi folosite pentru a sensibiliza opinia publică cu privide la
ură, dar și pentru a mobiliza sprijinul popular. Astfel, FORMA.Azione a dezvoltat în colaborare
cu artiștii și specialiștii creativi, licența Positive Messenger care urmărea deconstrucția
discursului de ură și reprezentarea negativă a migranților și refugiaților într-un mod
alternativ.
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Asociația de Dezvoltare Sofia a dezvoltat și testat chestionare online, potrivite pentru
distribuție prin Facebook. Asociația Divers a dezvoltat un rebus tematic și un glosar de
cuvinte specifice.
Municipalitatea Agii
Anargiri - Kamareto a
elaborat un scenariu
pentru a acționa ca o
modalitate de a vedea și a
trăi discursuri de ură prin
comunicare deschisă. Toate
instrumentele de creare ale
proiectului sunt disponibile
pe platforma web a
proiectului.
Training în Atena, Grecia

VII. Organizare și logistică
O bună planificare logistică este unul dintre aspectele cele mai importante ale furnizării de
formare. În cazul în care participanții nu sunt confortabil fizic și în largul lor psihologic, ei nu
vor beneficia pe deplin de conținutul de formare. Există doi factori principali: intervalul de
timp și locul. În ceea ce privește intervalul de timp, toți partenerii au ales să desfășoare 2
traininguri de jumătate de zi. Locurile de formare au fost diferite și variate, de la săli de hotel
la facilități de conferințe municipale sau organizații non-guvernamentale, până la propriile
locații.
Deși echipamentele de instruire diferă în funcție de conținutul specific de formare, a fost
necesară o bună conexiune la internet, deoarece accentul a fost pus pe discursul on-line de
ură și, în plus, unele dintre resursele utilizate au fost accesibile online. Participanții au fost
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foarte mulțumiți de formare. 95% dintre stagiarii din Croația au dat cel mai mare punctaj
pentru organizare și metodologia de formare aplicată, iar în Marea Britanie organizarea
întâlnirii a fost evaluată ca fiind foarte bună (3,5 / 4 cu majoritatea "excelenților").
Ori de câte ori este posibil, organizarea de cursuri de formare a contribuit la realizarea
obiectivelor de formare. Astfel, Asociația de Dezvoltare din Sofia a organizat evenimentul
astfel încât un grup de migranți a oferit bufetele din cadrul pauzelor.

“

Prânzul multicultural a transformat cunostințele teoretice în practică, și întâlnirea cu bucătarii
migranți a arătat faptul că discursul urii din mediul online are ținte reale (Bulgaria).

”

VIII. Rezultate
Obiectivele stabilite au fost realizate cu succes.
Beneficiile obținute de cursanți:

Cunoștințe
Au fost obținute o mulțime de cunoștințe în ceea ce privește dezvoltarea unei mai bune
înțelegeri a discursului de ură, capacitatea de a-l defini, cunoașterea mai mare a drepturilor
omului, educația non-formală. Participanții au aflat despre legătura dintre discursul de ură și
drepturile omului, discursul de ură și libertatea de exprimare și tendința actuală de
normalizare a discursului de ură. Participanții au obținut, de asemenea, cunoștințe despre
necesitatea recunoașterii, prevenirii și reacționării la discursurile de ură și despre noile
practici de combatere a acestui discrus. Ei și-au îmbunătățit educația privind mass-media și
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media socială. Participarea la un proiect internațional a însemnat că participanții ar putea
învăța despre diferitele probleme cu care se confruntă și despre strategiile diferite de succes
care sunt folosite în altă parte.

“ Nu am auzit până acum despre discursul urii, dar acum la finalul acestui workshop am o
imagine reală a acestui fenomen. (Romania) ”
Aptitudini și competențe
Participanții au dezvoltat abilitățile de a analiza mai bine situațiile, inclusiv online; pentru a
identifica cazuri de discurs de ură; să gândească critic verificând faptele, sursa informațiilor,
contextul. De asemenea, au câștigat abilități în dezvoltarea și difuzarea unor povestiri
pozitive: povestirea, alegerea unor canale adecvate, vizuale, mesaje. Participanții au
considerat aproape în unanimitate că au putut explica în mod confortabil ce este vorba de ură
din punct de vedere personal, emoțional, social și chiar legal. Participanții au învățat cum să
folosească instrumentele platformei de proiect cum ar fi aplicația "captură imagine" și
instrumentele

de

creație

încărcate. Pentru publiculțintă specializat (cum ar fi
experții

din

domeniul

educației din Regatul Unit),
obiectivul de formare nu a
fost acela de a transmite
cunoștințe, ci de a crea
rețele, de a accesa resurse
noi și de a colabora activ cu
privire la combaterea urii
online
Training în Sofia, Bulgaria
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Atitudini

“

Am învățat să nu mai judec oamenii, să evit stereotipurile și să caut pozitivul (Cehia)

”

Seminarul a avut un efect puternic asupra atitudinilor participanților. Mulți au simțit o
empatie reînnoită față de cei vizați de discursul de ură, alții au câștigat motivație și s-au
inspirat pentru a-și spori implicarea, iar alții au câștigat conștiințe mai puternice cu privire la
consecințele discursului de ură.
Majoritatea participanților la curs au devenit conștienți de dimensiunea on-line a discursului
de ură și de eventualele sale daune asupra proceselor democratice și și-au exprimat dorința
de a se implica. Astfel, de exemplu, peste 55% din toți cursanții din România au dorit să
participe la mai multe evenimente de formare și networking.

Noi parteneriate
Reunind diverse grupuri de participanți, un rezultat al instruirii a fost apariția unor rețele de
parteneri locali pentru a combate discursul de ură online prin producerea și diseminarea
mesajului pozitiv.

“ Acest curs a ajutat la dezvoltarea unor noi proicte și inițitive de a contracara discursul
urii online. (Italia) ”
Alăturarea la Coaliția Mesagerilor Pozitivi
În urma trainingului, peste 80 de participanți s-au alăturat comunității online Positive
Messengers și și-au exprimat sprijinul pentru contracararea discursului de ură online. În
ansamblu, aproximativ 85% dintre cursanți au declarat că ar fi interesați să participe la
campania social media a proiectului.
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Rezultatul celui de-al patrulea obiectiv de formare - dezvoltarea și testarea materialelor de
instruire evaluate de colegi pentru publicul țintă este prezentat într-un alt document al
proiectului: Ghidul materialelor de instruire, disponibil pe portalul web al proiectului.

Mesageri pozitivi

IX.

Lecții învățate:
 Participarea mixtă a reprezentanților diferitelor grupuri țintă - tineri, migranți
și refugiați, profesioniști media, companii TIC, organisme publice - este foarte
benefică, totuși necesită timp pentru a rupe gheața și a crea încredere.
 O altă dificultate de așteptat când lucrezi cu un grup mixt de cursanți este
nivelurile diferite de cunoștințe de bază și aptitudini, în special în cazul în care
abilitățile care trebuie dezvoltate se află în aria de experiență profesională a
unora dintre participanți. Acest lucru ar trebui, prin urmare, să fie luat în
considerare în proiectarea formării.
 Trebuie alocat un timp adecvat și suficient pentru agenda ambițioasă. Mulți
cursanți au crezut că 8 ore nu au fost suficiente pentru dobândirea unei
cunoștințe adecvate și pentru dezvoltarea și dezvoltarea practicilor.
 Utilizarea materialelor și tehnicilor online adecvate pentru social media în
cadrul cursurilor de formare pentru combaterea discursului de ură online este
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critică. Evenimentele de instruire precum cele ale proiectului Positive
Messengers au fost o explorare a modului în care tehnicile existente ar putea fi
aplicate într-un context online, dar nu există încă destulă expertiză în zonă.
 Implicarea cursanților în crearea de conținut pentru a combate ura online este
crucială. Apelul la acțiune este important, deoarece oamenii care simpatizează
cu tema au adesea o dorință de a acționa.
 Trebuie încurajată folosirea tehnicilor care să asigure schimbul deschis și
eficient de idei.
 Nu este suficientă concentrarea doar pe chestiuni juridice și politice; utilizați
povestiri reale și cunoștințe reale ale oamenilor. Cei mai buni participanti pot
empatiza cu obiectivele de discurs on-line de ură, cu atât mai ușor pot crea
valoare pentru ei. Scenariile bazate pe formare sunt foarte eficiente ca o formă
de povestire, se angajează în emoții, oferă context comun și declanșează
amintiri.
 Furnizarea de oportunități pentru crearea de rețe, dar și contribuții din partea
participanților este cea mai benefică pentru învățarea reciprocă și pentru
promovarea unor activități de cooperare viitoare.
 Bunele practici sunt inspirate și mai ușor de identificat, prin urmare replicarea
lor este încurajată. Cu toate acestea, vorbind despre eșec oferă, de asemenea, o
platformă excelentă de învățare, deoarece ajută la construirea capacității de a
repara greșelile.
 Majoritatea cursanților se așteaptă să aibă acces la mai multe resurse după
formare. Prin urmare, se recomandă crearea unei baze de resurse adecvate
disponibile înainte de formare și actualizarea regulată a acesteia după formare.
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