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Projekt Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech
ÚVOD
Projekt Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech, spolufinancovaný
PROGRAMEM PRÁVA, ROVNOST A OBČANSTVÍ Evropské komise, probíhá od 1. října 2016 do 30.
září 2018.
Projektu se účastní konsorcium 8 organizací ze 7 zemí: Sofia Development Association (Bulharsko)
– hlavní partner, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Itálie), The Languages
Company (Spojené království), Center for Peace (Chorvatsko), Člověk v tísni (Česká republika),
Asociația Divers (Rumunska), Associazione FORMA.Azione (Itálie) a municipalita Agii AnargiriKamatero (Řecko).
Hlavním zaměřením projektu je problematika projevů nenávisti, zejména těch na internetu,
cílených proti migrantům, uprchlíkům a žadatelům o azyl v těchto 7 zemích EU. Projekt se věnuje
potřebě efektivnější odezvy občanské společnosti k těmto projevům pomocí sdílení a šíření
osvědčených postupů. Hlavním cílem celého projektu je tuto odezvu posílit na místní i
celoevropské úrovni skrze zapojení lokálních komunit, díky čemuž by vznikaly a šířily se účinné
narativy, jež se staví proti xenofobnímu diskurzu. Projekt se snaží zejména 1) vytvořit koalice
vícerých zainteresovaných stran, které by mohly vyvíjet narativy odsuzující projevy nenávisti a
negativní zobrazování migrantů a uprchlíků, a 2) šířit tato pozitivní sdělení pomocí zlepšování
mediální gramotnosti a vzdělávací kampaně.
Mezi další cíle projektu patří:


vytvoření a sdílení osvědčených postupů v boji proti šíření nenávisti na internetu cílené proti
migrantům, uprchlíkům a menšinám, a to pomocí vzdělávací kampaně;



poskytnutí nových dat týkajících se povahy, rozsahu a dopadu nenávistných projevů na internetu
mířených proti migrantům a uprchlíkům, která by pomohla místním i evropským úřadům vyvinout
účinnější politiku v oblasti integrace a antidiskriminace;



podpora sdíleného porozumění a komunikace mezi komunitami, které jsou vůči nenávisti
nejzranitelnější, a mainstreamovou společností v Evropě;



vzdělávaní a školení cílových skupin v oblasti nenávistných projevů, mediální gramotnosti a tvorby
a šíření internetového obsahu.
Mezi hlavní činnosti projektu patří:
1. Vyhodnocení praxe uplatňované v boji proti nenávisti na internetu v jednotlivých zemích a jejich
srovnání;
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2. Provedení analýzy obsahu médií v každé ze zemí a jejich vzájemné porovnání za účelem
zmapování rozsahu internetových projevů nenávisti cílených proti migrantům a uprchlíkům;
3. Vytvoření koalic na státní úrovni mezi státními a nestátními aktéry za účelem boje s nenávistí na
internetu;
4. Tvorba vzdělávacích modulů, sdílení praxe mezi partnery a školení pro cílové skupiny;
5. Osvětové kampaně v jednotlivých zemích zaměřené na pozitivní sdělení a šíření povědomí o
projevech nenávisti;
6. Vytvoření webové stránky a interaktivní platformy se zdroji informací o nenávistných projevech;
7. Závěrečná mezinárodní konference.

MÍSTNÍ ŠKOLENÍ POSITIVE MESSENGERS
Jak bylo podle projektu v plánu, během 2. setkání týmu v Perugii (Itálie) od 6. do 8. června 2017
proběhla mezi partnery diskuze ohledně metodologie a obsahu vzdělávacích modulů. Na konci se
pak shodli na následujících aspektech:
1) Celkové aspekty:
 7 školení (v každé zemi 1)
 2denní trvání
 60 účastníků (30 za den)
2) Vzdělávací metody
V souladu s publikací Bookmarks Rady Evropy a manuálu „WE CAN!“ bude metodologie použitá při
školeních brát v potaz tři rozměry, které jsou klasifikovány tak, aby odpovídaly různým úrovním
předchozích znalostí a zkušeností. Tyto rozměry zahrnují:
-

výklad samotného pojmu lidských práv, co lidská práva jsou, jak jsou chráněna a jak se
uplatňují v online prostředí;
výklad pomocí lidských práv, pochopení, že proces učení je stejně důležitý jako obsah výuky
a musí být konzistentní s hodnotami, jež lidská práva vyjadřují;
výklad v zájmu lidských práv, a to díky rozvinutí dovedností, postojů a hodnot, pomocí
nichž mohou posluchači lidskoprávní principy aplikovat ve svém životě, jednat coby poslové
pozitivních sdělení, a tím lidská práva prosazovat a chránit.

Z tohoto důvodu se partneři shodli do workshopů implementovat:
 přednášky: jejich cílem je předat informace o legislativě, o internetu/sociálních sítích, o
hlavních rysech nenávistných projevů, obecném povědomí o nich a celkově zvýšit
povědomí o nenávistných projevech online;
 méně formální a neformální worskhopy: činnosti, jejichž cílem je uplatnit získané
znalosti a upevnit dovednosti nezbytné k tomu, aby se z posluchačů stali „Positive
Messengers“.
3) Výukové materiály a návrhy – využití již existujících nástrojů a materiálů:
 Pracovní směr 1, aktivita 1.1 – zprávy z jednotlivých zemí
 Pracovní směr 1, aktivita 1.2 – analýza obsahu v médiích
 dokument Bookmarks Rady Evropy
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manuál “WE CAN” Rady Evropy
místní workshopy a výzkumy

Aktivity navrhované pro účely školení v rámci projektu Positive Messengers jsou založeny
na již existujících nástrojích a materiálech, které byly vyvinuty v průběhu jiných projektů
z díla Evropské komise i Rady Evropy a adaptovány na míru výsledkům předběžné
výzkumné analýzy, cílům projektu a specifickým cílovým skupinám.
4) Obsah výuky
 nenávistná komunikace
 legislativa
 informovanost v oblasti internetu a sociálních sítí
 stereotypy
 opačné/alternativní narativy
Vzhledem k různorodému kontextu a potřebám každé země a na základě výsledků národních zpráv
se partneři projektu rozhodli navrhnout a implementovat workshopy, které jsou v souladu
s dohodnutými aspekty a které se následně adaptují podle individuální potřeby. Každý z partnerů
projektu si tak školení přizpůsobil specifikům své země a dotyčným cílovým skupinám.
Tato vzdělávací sada nabízí množství zdrojových materiálů a aktivit šitých na míru různorodým
cílovým skupinám – od dětí v základních školách přes středoškoláky až po vysokoškolské studenty
a dospělé. Tyto aktivity lze dále modifikovat, aby byly uspokojeny potřeby specifických
vzdělávacích cílů i skupin.

VZDĚLÁVACÍ SADA
TIPY A POPIS
Skladba školení:
Nezávisle na délce konkrétního workshopu a jeho cílových skupinách počítá školení s aktivitami,
které lze rozdělit do 3 hlavních skupin a z nichž každá se zabývá tématy, jež se vztahují k hlavním
cílům školení. Tyto kategorie zahrnují:
1) AKTIVITY NA ZAČÁTEK: jedna či více aktivit, jejichž cílem je vzájemně se poznat a které
představují úvod do projektu, jeho cílů a očekávaných výsledků. Na úvod si přednášející
může připravit stručnou prezentaci v PowerPointu či jiném podobném formátu, nebo
jen účastníky s problematikou stručně seznámit. Zahrnutí poznávacích aktivit či
krátkých konverzací navíc účastníkům pomáhá odbourat napětí a lépe je připraví na
naslouchání a spolupráci v průběhu celého školení.
2) HLAVNÍ AKTIVITY: Školitelé se ohledně metodologie a počtu hlavních aktivit
rozhodnou individuálně v závislosti na předpokládané délce školení, počtu a potřebách
účastníků a specifických cílech a očekávaných výsledcích dané činnosti. Tyto aktivity
jsou strukturované a založené na informacích získaných z průběhu projektu, jako je
tomu v případě zpráv z daných zemí (pracovní směr 1, aktivita 1.1), analýzy obsahu
v médiích (pracovní směr 1, aktivita 1.2) i již existujících materiálů, které se tématu
projektu dotýkají, jako v případě dokumentu Rady Evropy Bookmarks a manuálu „WE
CAN!“ či dalších místních/mezinárodních školení a výzkumů.
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Výrazně se doporučuje počítat se sekcí věnovanou národní a evropské legislativě
s uvedením konkrétních příkladů, aby účastníci získali nástroje, strategie a hlubší
povědomí o možných řešeních všech výzev, se kterými se v každodenním životě mohou
setkat. Užitečné odkazy k tématu legislativy a regulací na evropské úrovni lze nalézt na
straně 49 tohoto průvodce se vzdělávacími materiály.
3) AKTIVITY NA ZÁVĚR: Na závěr workshopu mohou školitelé zařadit nejrůznější aktivity
jako krátké diskuze, které pomohou shrnout nabyté poznatky a ověřit tyto nové
znalosti a dovednosti v reálném životě, ale také aktivity, jejichž cílem je závěrečná
evaluace celého školení pomocí formulářů vytvořených ad hoc. Šablona pro takový
formulář je k dispozici na straně 44 tohoto průvodce.

Výběr a účast školitelů:
Pro zajištění vysoké kvality obsahu je při školeních naprosto klíčová účast místních/mezinárodních
odborníků na projevy nenávisti, sociální sítě, osvětové kampaně atd. Mezi témata, kterým se
přednášející mohou věnovat, patří:
- národní/evropská legislativa a/nebo odborníci na komunikaci (profesoři, právníci, tvůrci
politiky, veřejní činitelé atd.),
- zástupci organizací věnující se migraci,
- zástupci hnutí No Hate Speech Movement,
- zástupci organizací věnujících se lidským právům,
- zástupci organizací, jež mají s podobnými projekty a aktivitami na místní či mezinárodní
úrovni zkušenosti.
Následující stránky této vzdělávací sady ilustrují příklady konkrétních aktivit uplatněných
v partnerských zemích, které se věnují různým tématům. Každá z těchto aktivit vyžaduje rozdílné
časové rozvržení, cílové skupiny, prostor a vybavení, avšak jako celek mají stejný cíl a očekávané
výsledky.
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AKTIVITY A TÉMATA
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ČAS

10 min.

Kvíz „multi-kulti
město“

CÍLOVÉ SKUPINY








CÍLE



Mezikulturní
vzdělávání

migranti a uprchlíci
představitelé médií
veřejné orgány
poskytovatelé internetového připojení a společnosti z odvětví
informačních a komunikačních technologií
mladí lidé
nevládní organizace




ukázat, že mezikulturní dialog je součástí podstaty života ve
městě a že existoval už dávno před námi
propojit staré a nové znalosti
prolomit bariéry a vybudovat sebevědomí

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY



udat směr celému školení

MATERIÁLY



online kvíz s 10 otázkami a obrázky, výběr z několika možností

PROSTOR A VYBAVENÍ



připojení k WiFi

POKYNY
Vytvořte otázky s obrázky, pokud se mohou hodit, týkající se málo známých skutečností, kdy
migranti přispěli k rozvoji města. Otázky se mohou týkat slavných budov, náměstí, která navrhli
migranti-architekti, různé náboženské prostory, ulice pojmenované po cizincích (migrantech), kteří
k rozvoji města přispěli, různé památky a jejich historie atd. Otázek může být 5 až 10. Zde je příklad
ze Sofie (správná odpověď je vyznačena):
 Bulharská národní akademie umění byla založena v roce 1896. Víte, kdo byl jejím prvním
profesorem sochařství a odkud pocházel?
o Odpověď: A. Boris Shats, Litva
B. Sasha Popov, Rusko
C. prof. Dalchev, Bulharsko D. Jan Václav Mrkvička, Česko
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Kdo založil a dirigoval první orchestr v Sofii – orchestr národní stráže (1892)?
o Odpověď: A. Pancho Vladigerov, Bulharsko B. Joseph Hohola, Česko
C. Tsanko Tsankov, Bulharsko
D. Mihai Shafran, Maďarsko

Pro skupinovou práci vyhraďte 5–10 minut – účastníky rozdělte do malých skupin (o max. 5
členech), dejte jim k dispozici odkaz na kvíz, následně někdo ze skupiny přečte danou otázku a po
stručné debatě se skupina rozhodne pro jednu z odpovědí.
Závěrem (5–10 minut): Kolik z vás si připadalo, že o historii daného města nemáte dostatečné
informace? Které z odpovědí vás překvapily? Rozšiřte diskuzi na úlohu populací z jiných zemí a
koncept otevřeného města.
Skupinu s nejvyšším počtem správných odpovědí lze také odměnit malou výhrou (třeba odznakem
Positive Messengers).
Zdroj: tento kvíz vyvinul tým SDA jako součást vzdělávacího programu v Sofii.
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ČAS

Krokodýlí řeka

30
min.
Diskriminace

CÍLOVÁ SKUPINA 



CÍLE 


OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 


MATERIÁLY 
PROSTOR A VYBAVENÍ 

studenti
nevládní organizace
učitelé
debata o předsudcích, stereotypech, hranicích tolerance
uvědomit si, že neexistuje jen jedna správná odpověď – každý z nás
má svůj vlastní původ, hodnoty, vzdělání, kulturu, zkušenosti atd.
rozeznat mechanismy, kterými soudíme či hodnotíme ostatní
uvědomit si, že soudit někoho je zavádějící, pokud neznáme celý kontext
papír, psací potřeby
ne

POKYNY
Popis:
1. Jeden účastník nahlas přečte příběh Krokodýlí řeky
Ve skupině pak účastníci hodnotí postavy od nejoblíbenější (1) po nejméně oblíbenou (5).
Musejí se rozhodnout, která postava nese největší vinu a oznámkovat postavy od nejméně
(1) po nejvíce (5) vinnou. Poznámka: nikdo nesmí dostat stejnou známku.
Příběh:
Byla jednou jedna řeka. Říkalo se jí Krokodýlí řeka, protože byla plná krokodýlů a šlo ji překročit
jedině pomocí malé lávky. Na jedné straně řeky žil chlapec jménem Gregory a na druhé straně
dívka jménem Abigail. Byli do sebe zamilovaní a pravidelně se střídali v návštěvách – jeden den šla
Abigail za Gregorym, druhý den opačně.
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Jednou v noci přišla bouřka a lávku strhla. Zrovna byla na řadě Abigail, aby Gregoryho navštívila,
ale nevěděla, jak se bez lávky k němu dostat. Čekala několik dní a poté si šla pro radu k mamince.
Ta jí řekla: „Dál po proudu žije převozník, běž se ho zeptat, třeba ti pomůže.“
Abigail se za ním tedy vydala a ten ji se zájmem vyslechl a slíbil, že Abigail přes řeku převeze pod
podmínkou, že s ním stráví noc. To odmítla a vrátila se za maminkou. Naštvaně jí řekla: „Děkuji ti
za radu. Víš, co po mně chtěl?“ A své mamince převozníkovu podmínku popsala. „A co mám dělat
teď, co?“ „Jsi už dospělá,“ odvětila maminka. „Pomoct ti nemůžu, je to tvoje rozhodnutí.“
Abigail čekala několik dalších dní, ale nakonec se k převozníkovi vrátila. Vyhověla jeho požadavku a
ten ji nakonec přes řeku převezl. Abigail se znovu setkala s Gregorym, který ji radostně uvítal, ale
po nějaké době se zeptal, jak se přes řeku dostala. Abigail mu řekla pravdu. Gregory ji pozorně
poslouchal a postupně byl čím dál naštvanější. Nakonec Abigail poslal pryč.
Když ji našel dřevorubec, byla Abigail v slzách. Zeptal se jí, proč pláče a ona mu převyprávěla celý
příběh. Dřevorubec se rozohnil, vydal se najít Gregoryho a pak ho beze slova surově zbil.
Diskuze:
Diskutujte o tom, na jakých „hodnotách“ své odpovědi účastníci založili (např. loajalita k přátelům,
odpor k násilí atd.).
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ČAS

Křížovky na téma diverzita – první
krok k proměně v posla pozitivních
sdělení
CÍLOVÉ SKUPINY 






CÍLE 





OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 


MATERIÁLY 



PROSTOR A VYBAVENÍ 

30
min.
Lidská práva

studenti, mladí lidé
zástupci z řad médií
představitelé veřejných orgánů
představitelé nevládních organizací
učitelé
zástupci z řad soukromých firem
vyhodnotit znalosti termínů a pojmů souvisejících s lidskými právy
vyjasnit některé specifické termíny a jejich definice, které jsou možná chybně vnímány
prolomit bariéry
získat nové znalosti významů některých slov
vytvořit pevnou půdu pro informace, které budou následovat
pochopení a vysvětlení některých termínů a definic z oblasti lidských
práv a přijetí diverzity
lepší informace o zavádějících konotacích některých slov týkajících
se lidských práv
křížovka s jednou správnou odpovědí
výsledné slovo – diverzita, jeden list papíru (příloha 1)
odznak Positive Messenger
křížovka, psací potřeby

POKYNY
Vyřešte křížovku vytvořenou školitelem ad hoc v daném jazyce. Výsledným slovem například
v rumunštině byla diverzita a slova, pomocí nichž se k výsledku dalo dopracovat, byla tolerance,
hodnota, vzdělání, předsudky atd.
SCÉNÁŘ:
Nechte skupině 15 minut na pokus křížovku vyluštit. Tuto činnost je vhodné provádět individuálně.
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DISCUSSION:
Po úspěšném vyluštění křížovky mohou účastníci diskutovat o významech každého z pojmů, uvést
tak na pravou míru případná nedorozumění, objasnit problematiku nenávistných projevů a
předsudků a uvést příklady, které povedou k debatě o místní společnosti.
Příklady na závěr: Kdo zjistil odpověď ke křížovce? Které termíny a slova bylo těžké uhodnout?
Které odpovědi vás překvapily? Co si myslíte o dvojznačnosti některých z těchto pojmů? Jak vám
tyto koncepty pomáhají v běžném životě?
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ČAS

120 min

Cvičení z oblasti design thinking pro
kreativní řešení (kreativní nástroje)
pro boj s online projevy nenávisti
CÍLOVÉ SKUPINY 






CÍLE 


OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 



MATERIÁLY 



PROSTOR A VYBAVENÍ 


Kreativní řešení
pro boj s projevy
nenávisti

migranti a uprchlíci
zástupci z řad médií
veřejné orgány
poskytovatelé internetového připojení a společnosti ze
sektoru informačních a komunikačních technologií
mladí lidé
nevládní organizace
využití designových nástrojů (metoda zaměřená na člověka)
k řešení společenských výzev
podpora inovace a tvořivosti
vnímání výzvy jako příležitosti ke společné činnosti
lepší schopnost vcítění se do uprchlíků, migrantů a skupin, proti nimž jsou projevy
nenávisti mířené
absolvování celého cyklu od nápadu po vyhodnocení potenciálních řešení
vnímání výhod kolektivní akce jako řešení společenských problémů
k udržení správného načasování a energie je nutný dynamický školitel
všechny nápady zaznamenat na samolepicí papírky, analyzovat a
interpretovat význam
kombinovat témata, podporovat divoké nápady, stavět na nápadech
druhých
místnost uzpůsobená pro skupinovou práci: stůl a židle pro každou
pracovní skupinu
tabule, samolepicí bločky, fixy, osobní příběhy, se kterými lze pracovat

POKYNY
Rozdělte účastníky do malých skupin, o maximálně 10 členech. Všechny skupiny pracují v jedné
místnosti. Školitel rozdává úkoly všem skupinám najednou. Účastníkům jsou k dispozici samolepicí
bločky, fixy a papíry.
Cvičení sestává z následujících kroků:
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Inspirace: Kterému problému z oblasti nenávistných projevů na internetu se chceme věnovat?
(například nedostatečné hlášení případů, špatná seberegulace v médiích, normalizace a rostoucí
přijetí online nenávisti atd.)
Školitel uvede téma – projevy nenávisti na internetu. Účastníci jsou vyzváni k brainstormingu a
dostanou za úkol vyjmenovat co nejvíce problémů spojených s nenávistnými projevy. V této fázi
záleží na počtu, ne na kvalitě.
Vhled: Co víme od uprchlíků a migrantů samotných? (chování, omezení, dopad)
Školitel uvede několik různých postav s jejich osobními příběhy a požádá skupiny, aby seřadily již
identifikované problémy podle důležitosti a vybrali jeden hlavní, který je založený na svědectví
těchto uprchlíků.
Školitel každému členovi skupiny přiřadí novou roli z následujících: jeden migrant, jeden pesimista,
který v opatřeních a iniciativách nespatřuje žádnou hodnotu, jeden optimista, který vidí pozitivní
aspekty návrhů, dále pak občané a městští radní. Účastníci diskutují o nejpalčivějším z problémů,
snaží se přijít s řešením, u každého návrhu přicházejí s argumenty pro a proti a nakonec se snaží
dojít ke shodě na problému i řešení.
Ideace: Jak z tohoto řešení vytvořit prototyp?
Školitel účastníky vyzve, aby se pokusili představit si řešení daného problému a přijít s 5 nápady,
jak ho potenciálně vyřešit. Poté jsou požádáni, aby vybrali pouze jeden z nich a popsali, co je
potřeba k jeho uvedení do praxe.
Implementace: Jak se tohle dá aplikovat? Bude to mít požadovaný dopad?
Školitel skupiny požádá, aby z řešení vytvořili funkční prototyp a jeho příběh – proč je toto řešení
nutné a čemu pomůže, aby vypracovali stručný plán s potřebným rozpočtem, hlavními aktéry,
opatřeními pro zmírnění rizik.
Závěrem:
Každá skupina prezentuje své kreativní řešení a diskutuje s ostatními na téma jeho implementace.
Zdroj: tým SDA přizpůsobil metody používané v design thinking ke hledání kreativních řešení pro
boj s projevy nenávisti na internetu
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ČAS

60
min.

VLAKEM PO EVROPĚ

CÍLOVÉ SKUPINY 



CÍLE 


OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 
MATERIÁLY 
PROSTOR A VYBAVENÍ 

Diskriminace

studenti
nevládní organizace
učitelé
diskutovat o předsudcích, stereotypech, hodnotách a hranicích tolerance
uvědomit si, že první dojem může být subjektivní a může mít vliv na náš
přístup a chování, rozvinout empatii a respekt k ostatním
schopnost mluvit o předsudcích, které účastníci mají a jakým způsobem k nim dochází
pracovní list (scénář), psací potřeby
ne

Popis:
Školitel rozdá kopii scénáře účastníkům, přečte pokyny a každému účastníkovi umožní individuálně
vybrat tři pasažéry, se kterými by byl ochoten cestovat a tři, se kterými by rozhodně cestovat
nechtěl. Výsledky lze vyhodnotit jak ve skupinách o třech až šesti členech, tak v rámci celého
publika. Účastníci musí vždy odůvodnit kritéria, pomocí kterých došli ke svým rozhodnutím.
Zdroj aktivity: Šišková Tatiana: Výchova k toleranci a proti rasismu, Portál, 1998
Scéna: Právě jste nastoupili do rychlíku, čímž začíná vaše týdenní cesta z Lisabonu do Znojma. Své
kupé musíte sdílet se třemi dalšími pasažéry. Ze seznamu níže si vyberte ty, s kterými byste
cestovali rádi, a ty, s nimiž byste vůbec cestovat nechtěli.
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1. Srbský voják z Bosny
2. Obézní švýcarský makléř
3. Italský DJ, který má zjevně spoustu peněz
4. Africká žena, která prodává kožené výrobky
5. Mladý HIV pozitivní umělec
6. Romský muž cestující na Slovensko
7. Baskický nacionalista, který pravidelně jezdí do Ruska
8. Německý rapper, který vede život plný nezávislosti
9. Slepý rakouský hudebník, který neustále hraje na svůj akordeon
10. Ukrajinský pracovník, který se nechce vrátit do své vlasti
11. Rumunská žena středního věku, která v náručí drží roční dítě a nemá vízum
12. Svérázná nizozemská feministka
13. Švédský skinhead, který je zřejmě pod vlivem alkoholu
14. Irský fotbalový fanoušek z Belfastu, který je zjevně na cestě za fotbalovým zápasem
15. Polská prostitutka z Berlína
16. Francouzský farmář cestující s košem plným zralého aromatického sýra
17. Kurdský uprchlík, který žije v Německu a je na cestě do Libye
18. Český emigrant, kterého zrovna propustili z portugalského vězení
Diskuze:
Doporučujeme, aby účastníci specifikovali kritéria, podle nichž se dobrali ke svému rozhodnutí.
Pomocí vhodně zvolených otázek může školitel každému účastníkovi pomoci odhalit stereotypy
skryté v jeho rozhodovacím procesu. Spolu s ostatními budou schopni tyto stereotypy pojmenovat,
najít jejich původ a důvody, proč vůbec vznikají. Je vhodné poukázat na nebezpečí zobecňování na
základě jedné špatné zkušenosti a přenášení tohoto zobecnění na celou skupinu.
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ČAS

30 min.

SOUSEDI

CÍLOVÉ SKUPINY 



CÍLE 


OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 

MATERIÁLY 
PROSTOR A VYBAVENÍ 

Mezikulturní
vzdělání

studenti
nevládní organizace
učitelé
diskutovat o diverzitě, našich obavách, stereotypech, řešeních
uvědomit si, jak předsudky mohou ovlivňovat náš přístup a chování
otevřít diskuzi o stereotypech, které každý z nás v sobě skrývá, a stejně
tak o nebezpečí, jež v sobě skrývá zobecňování
pracovní listy, psací potřeby
ne

Popis:
1. Rozdejte pracovní listy. Jedna polovina skupiny dostane verzi A, druhá verzi B. Nahlas
přečtěte zadání a požádejte posluchače, aby seřadili sousedy počínaje těmi, s nimiž by
nejradši žili na stejném patře v obytném domě, a konče těmi, s nimiž by chtěli žít nejméně.
2. Požádejte posluchače, aby se podělili o své výsledky. Vždy se ujistěte, že specifikují kritéria,
podle nichž se rozhodovali. Začít by měli účastníci s verzí A, poté následují ti s verzí B.
Použitá kritéria sepište na tabuli.
Zdroj aktivity: www.jsns.cz aktivita z projektu Jeden svět na školách
DISKUZE:
Zahajte diskuzi o kritériích, která posluchači při svém rozhodování používali. Pomocí vhodně
zvolených otázek pomůžete odhalit stereotypy, které byly při rozhodování uplatněny. Pokuste se je
označit a všichni společně pak najít jejich původ a příčiny. Klaďte důraz na fakt, že pokud máme jen
část informací, rozhodujeme se jinak (což platí u obou skupin). Poukažte na nebezpečí, které
s sebou nese zobecňování založené na jedné špatné zkušenosti, která je dále aplikována na celou
skupinu lidí.
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Pokud dojde k situaci, kdy posluchač obdrží verzi A, ale odmítne zadání dokončit pouze
s dostupným seznamem kategorií lidí, nemusí v aktivitě pokračovat. Je dostatečně vyspělý a
tolerantní a není vhodné ho do aktivity nutit.
VERZE A
Stěhujete se do bytu ve zbrusu nové budově, a tudíž budete mít nové sousedy. Které
z následujícího seznamu preferujete? S kým byste pod jednou střechou žit vůbec nechtěli?
Seřaďte je od nejvíce po nejméně žádané.










Slováci
Romové
Arabové
Vietnamci
Afričané
Izraelci
Židé
Američané
Ukrajinci

VERZE B
Stěhujete se do bytu ve zbrusu nové budově, a tudíž budete mít nové sousedy. Které
z následujícího seznamu preferujete? S kým byste pod jednou střechou žit vůbec nechtěli?
Seřaďte je od nejvíce po nejméně žádané.





Nezaměstnaný Slovák z východního Slovenska
Ukrajinská rodina s dvěma dětmi, jejich otec je zaměstnán na místní univerzitě
Mladá romská žena, která na místní univerzitě studuje žurnalistiku
Židovská rodina se třemi dětmi, z nichž jedno je mentálně postižené
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Izraelský muž středního věku, který vlastní obchod v přízemí budovy a zaměstnává jednoho
z vašich příbuzných
Africká žena, o které nic nevíte
Skupina amerických studentů, kteří po nocích často pořádají hlasité večírky
Starší vietnamský pár
Mladá arabská žena, která je momentálně na mateřské dovolené s dvouletým dítětem

Toto cvičení se výtečně hodí k zahájení diskuze o stereotypech, které v sobě každý z nás ukrývá, i o nebezpečí, jež se
skrývá v zobecňování, jehož se každodenně dopouštíme. Ačkoli tato aktivita „vyvolává“ důsledky a využívá
specifického způsobu pozorování, nezpůsobuje škody. Určitý stupeň „zjednodušení“ či konkrétní „vzorce“ usnadňují
pochopení principu zobecňování a navíc se ve svém každodenním životě s nějakou formou zjednodušení či
zobecňování setkáváme všichni.
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ČAS

60
min.

Hrané scénky

CÍLOVÉ SKUPINY 






CÍLE 


OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 
MATERIÁLY 
PROSTOR A VYBAVENÍ 

Kreativní řešení
pro boj s projevy
nenávisti

migranti
učitelé
úředníci
teenageři
členové sociálně znevýhodněných skupin
představitelé nevládních organizací a organizací věnujících se migraci
lepší informovanost úředníků, představitelů nevládních organizací
a organizací věnujících se migraci
lepší povědomí o projevech nenávisti
informovanost účastníků ohledně metod pro boj s projevy nenávisti
papír, psací potřeby a židle
prostorná místnost v závislosti na počtu účastníků

INSTRUKCE
1) AKTIVITY NA ZAČÁTEK vykonávané v kroužku, cílem je prolomit bariéry a podnítit komunikaci ve
skupině.
2) PRAKTICKÁ AKTIVITA Č. 1: „DÍVÁM SE ZBLÍZKA – DÍVÁM SE ZDÁLKY.“
Účastníci jsou vyzváni k vytvoření kruhu a mají za úkol se pomalu rozejít a postupně zrychlovat.
Zároveň mají za úkol se podívat na něco nebo někoho zajímavého, co nejvíce se přiblížit a objekt
pozorovat. Po chvilce se vzdálí, změní svou pozici a tento objekt či osobu pozorují z jiné
vzdálenosti.
Proces: Hlavní otázkou je, co se změnilo
Mění se náš úhel pohledu. Když se na věci díváme z jiné perspektivy, vidíme je s otevřenější myslí!
PRAKTICKÁ AKTIVITA Č. 2: Z účastníků se stávají novináři a vytváří novinové titulky s použitím
zpráv s projevy nenávisti. Poté každý účastník svůj titulek ostatním přečte. Následuje diskuze.
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3) DRAMATIZACE
Scéna: Je noc v Aténách. Po ulici jde cizinec. Přiblíží se k němu tři muži v černém a začnou ho bít
pěstmi a prkny. Incidentu přihlíží pár svědků. Někdo zavolá policii.
Psaná forma scénáře je rozdána účastníkům. Po přečtení si vyberou svou roli (oběti – albánského
migranta, útočníka – Řeka, kamarádů oběti, společníků útočníka, policistů, kolemjdoucích).
Následuje dramatizace a diskuze na téma takového chování.
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ČAS

170 min.

Sociální a komunikační
dovednosti
CÍLOVÉ SKUPINY 






CÍLE 
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 


MATERIÁLY 


PROSTOR A VYBAVENÍ 


Mediální
gramotnost

migranti a uprchlíci
představitelé z řad médií
veřejné orgány
učitelé
mladí lidé
nevládní organizace
zamyšlení a sebeanalýza specifických potřeb účastníků s
ohledem na sociální a komunikační dovednosti potřebné k tomu, aby se
z nich stali Positive Messengers
povědomí o projevech nenávisti na internetu
schopnost tvorby alternativních narativů
PPT
pohoršující obrázky/vytištěné příspěvky z webu/vytištěné články
projektor
WiFi

ZDROJE: Následující aktivita využívá materiály vzniklé během projektu RADAR Regulating
AntiDiscrimination and AntiRacism (Regulace antidiskriminace a antirasismu) – Program základní
práva a občanství JUST/2013/FRAC/AG/6271 http://win.radar.communicationproject.eu/web/;
2014-2016 – uzpůsobené potřebám cvičení a rozdělené do tří aktivit:
1. ANALÝZA OBRÁZKŮ
Popis:
1. Školitel promítne či rozdá pohoršující obrázky, které vyvolávají nenávist (například
obrázek migrantů na lodi uprostřed moře s popisem: „Co kdyby byli teroristé? Pojďme
je poslat zpátky domů!“)
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2. Školitel rozdá všem účastníkům dotazníky a požádá je, aby si před vyplněním obrázek
chvíli prohlíželi.
3. Školitel všem účastníkům rozdá čisté listy papíru a barvy a na konci aktivity, po diskuzi o
dotazníku, je požádá, aby se pokusili promítnutý snímek přeměnit na pozitivní obrázek.

Dotazník:
1. OBSAH A KONTEXT:
a) Co je na obrázku znázorněno?
b) Popište kontext a situaci, v nichž dochází k vyobrazené interakci.
2. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE:
a) Co vás nejvíc překvapilo, zaujalo, či na vás nejvíce zapůsobilo?
3. DESIGN
a) Která barva se zdá být dominantní?
b) Jaký má vliv na tuto interakci?
4. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
a) Jaké emoce, myšlenky a úvahy obrázek vzbuzuje?
5. DESIGN
a) Které, pokud nějaké, neverbální prvky se na obrázku objevují?
b) Jakým způsobem se ovlivňují spolu s ostatními komunikačními prvky v tomto
kontextu?
6. KRITICKÁ ANALÝZA
a) Používají postavy nějaká gesta a další neverbální projevy, které vyjadřují
rasismus, předsudky, diskriminaci pohlaví, odcizení, stereotypy, konformismus,
generační konflikty, isolaci, elitářství?
b) Jaké sociální, politické a ekonomické postoje jsou přímo či nepřímo vyobrazeny?
7. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
a) Jsou zde lidé (muži, ženy, děti), kteří na vás zapůsobili a/nebo kteří jsou vám
nejsympatičtější?

23

b) Vyvolává obrázek dojem nějaké nálady, životního stylu, srovnání, či sexuální
narážky?
8. KRITICKÁ ANALÝZA
a) Jaký dopad má tento nebo podobný obrázek na populace některé z evropských
zemí?
2. ANALÝZA PŘÍSPĚVKŮ
Popis:
1. Školitel promítne či rozdá příklad příspěvku z internetu, který vyjadřuje nenávist
2. Školitel všem účastníkům rozdá dotazník a požádá je, aby si příspěvek před vyplněním
dotazníku krátce prohlédli
Dotazník:
1. OBSAH A KONTEXT:
a) Jaká jsou hlavní témata v této sérii příspěvků?
2. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE:
a) Co vás nejvíce překvapilo, zaujalo či na vás nejvíce zapůsobilo?
3. OBSAH A KONTEXT
a) Popište kontext a situace, které tato série příspěvků zmiňuje.
4. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
a) Jaké emoce, myšlenky a úvahy vzbuzuje přečtení těchto příspěvků?
b) Jaký styl promluvy (např. ironický, sarkastický, vulgární, popisný, agresivní, hravý
aj.) používají tvůrci těchto příspěvků?
c) Vyskytují se zde slova či výrazy, které vás zaujaly a/nebo které se vám nejvíce
líbí?
d) Jaké jsou nejpříměji či nejméně explicitně vyjádřené známky a významy v těchto
příspěvcích?
5. KRITICKÁ ANALÝZA
Vyjadřuje přímo tato série příspěvků rasismus, předsudky, diskriminaci na
základě pohlaví, odcizení, stereotypy, konformismus, generační konflikty, izolaci
či elitářství?
a) Jaké společenské, politické či ekonomické postoje jsou přímo či nepřímo
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3.

1.

2.

3.

v těchto příspěvcích vyjádřeny?
b) Jaký dopad mohou tyto příspěvky vyvolat v kultuře a společnosti některé země?
c) Jak byste změnili slova, výrazy či argumenty použité v těchto příspěvcích?
ANALÝZA NOVIN
Popis:
1. Školitel promítne či rozdá příklady novinových článků, které podněcují nenávist
2. Školitel rozdá dotazníky a požádá posluchače, aby si novinový článek prohlédli, než
dotazník vyplní
Dotazník:
Analýza titulku:
a) Jaká slova/kategorie (např. muslim/černoch/imigrant/cizinec atd.) jsou
v nadpisu použita k popisu/označení lidí?
b) Do jaké standardní kategorie (náboženství/„rasa“/etnicita/národnost) tato slova
náleží?
c) Jaký stereotyp či předsudek z těchto slov/kategorií v titulku (např. „muslimové
jsou násilníci“) vyvstává?
d) Jaká kvalitativní přídavná jména se přímo váží ke kategoriím, kterými jsou
zmínění jednotlivci označováni (např. islamističtí extremisté)?
Analýza obsahu článku:
a) Jak jsou klasifikováni/kategorizováni jednotlivci zmínění v titulku – jinými slovy,
jakými pojmy jsou označování v textu samotném?
b) Jaká kvalitativní přídavná jména se přímo váží ke kategoriím, kterými jsou
zmínění jednotlivci označováni (např. islamističtí extremisté)?
Cvičení:
a) Jak byste přepracovali titulek tak, aby nevyjadřoval stereotypy a předsudky?
b) Uveďte jakékoli další komentáře, které se vám zdají relevantní či důležité.

Diskuze: Po dotazníku následuje diskuze mezi školitelem a účastníky na téma prezentovaných
materiálů a odpovědí.
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ČAS

150
min.

ZAPOJTE SE
Diskriminace

CILOVÉ SKUPINY 






CÍLE 


OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 


MATERIÁLY 



PROSTOR A VYBAVENÍ 


migranti a uprchlíci
zástupci z řad médií
veřejné orgány
učitelé
mladí lidé
nevládní organizace
otestovat nově nabyté dovednosti účastníků
představit projekt Rady Evropy s názvem „No Hate Speech Movement“
spolu s jeho cíli a činností
analýza již existujících nástrojů vyvinutých pro boj s nenávistnými projevy a diskriminací
tvorba nových nástrojů, které pomohou všem Positive Messengers
se aktivně zhostit své role
PPT
manuál Bookmarks
manuál We Can
projektor
WiFi

POKYNY
Školitel představí projekt No Hate Speech Movement spolu s jeho činností a cíli, poté uvede
příklady projevů nenávisti a narativy (koncept alternativních narativů). V druhé části aktivity
školitel představí manuál „WE CAN“ (https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-canalternatives) a implementuje některá praktická cvičení obsažená v manuálu Rady Evropy
Bookmarks (https://rm.coe.int/168065dac7).
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Mezi příklady relevantních aktivit z manuálu Bookmarks, které lze do školení zařadit a přizpůsobit,
patří:


Ověření faktů (str. 55): Účastníci jsou vyzváni, aby pro politiky hráli roli „výzkumníků“ na
poli internetových projevů nenávisti cílených na migranty, uprchlíky nebo menšiny. Snaží se
zvážit spolehlivost informací zveřejněných na internetu a vyvinout strategie pro svou vlastní
činnost.



Online účast (str. 83): Tato aktivita účastníkům pomáhá přemýšlet o způsobu, jakým
používají internet a účastní se života online. Posluchači mají za úkol identifikovat a popsat
úroveň své účasti v online světě a také vytvořit plán pro roli, jakou by v budoucnosti chtěli
na internetu hrát. Dále se také naučí, jak čelit projevům nenávisti a jak na internetu účinněji
chránit lidská práva.



Naše práva online (str. 87): Účastníkům je představen Průvodce lidskými právy na
internetu. Mají za úkol zanalyzovat klíčová poselství a výroky v tomto průvodci a promyslet
jejich uplatnění v každodenním životě.



Mít a sdílet (str. 135): Účastníci vyplní diagram svých preferencí v případě sdílení konkrétní
informace na internetu a diskutují o způsobech, jak dosáhnout větší obezřetnosti při sdílení
osobních informací na internetu.



Čtení pravidel (str. 102): Účastníci se seznamují s pravidly či podmínkami pro použití
webové stránky a podnikají kroky k nahlášení nevhodného obsahu. Dále také diskutují o
tom, jaké výhody a nevýhody nahlašování existují, a to zejména ve vztahu k možnostem, jež
nabízí Web 2.0.



Vyříkání (str. 117): Tato aktivita využívá diskuzní metody typu „akvárium“ k debatě o
běžných předsudcích o určité skupině lidí a vyzývá tak účastníky ke kritickému přemýšlení o
rozšířených postojích a k rozvinutí argumentů proti projevům nenávisti.
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ČAS

120 min.

Deontologie nebo
politická korektnost?
CÍLOVÉ SKUPINY 






CÍLE 




OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 




MATERIÁLY 
PROSTOR A VYBAVENÍ 

Mezikulturní
vzdělávání

studenti, mladí lidé
představitelé médií
představitelé veřejných orgánů
představitelé nevládních organizací
učitelé
představitelé soukromých firem
konfrontovat obecné povědomí o nenávistných projevech
vyhodnotit míru empatie, porozumění a konfrontačních postojů
poskytnout aktuální informace o projevech nenávisti
podporovat kritické myšlení
identifikovat projevů nenávisti v masmédiích a na sociálních sítích
vyhodnotit míru intenzity projevů nenávisti
rozeznat skryté záměry šiřitelů nenávisti
určit a vytvořit vhodné způsoby zlepšení stávající situace
handouty od školitele (příloha č. 2)
listy papíru, psací potřeby, tabule, fixy

POKYNY
Vyberte určitá témata v mainstreamových médiích, která lze prezentovat jako projevy nenávisti, a
rozdejte je na handoutech pro účely diskuze.
SCÉNÁŘ:
Pro tento příběh vyberte pět lidí, kteří se zhostí rolí následujících postav: matka dítěte, soused,
učitel, starosta a člen parlamentu. Každý z nich by se měl snažit svou roli sehrát co nejlépe a za
použití vhodného jazyka v závislosti na dané roli:
Dítě v péči svého otce zemřelo vinou kombinace podvýživy a tuberkulózy. Matka dítěte odjela
pracovat do Německa. Otec byl alkoholik a přežíval na sociální podpoře.
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Matka dítěte obdrží telefonát:
- Otec dítě týral od té doby, co matka žije v této zemi. Posílala domů trochu peněz, ale raději
spořila – nechtěla, aby otec kazil její záměry. Chlapce chtěla po jeho 18. narozeninách s sebou vzít
do Německa.
Soused:
- Otec dítě bil a nutil ho k pracím na dvorku, které měl zastávat on sám (sekání dříví atd.).
V posledních třech týdnech chlapcova otce nikdy neviděl střízlivého. Jednou otce přichytil při
pokusu o krádež slepice z jeho dvorku.
Učitel dítěte:
- Ten chlapec byl problémové dítě, ke spolužákům se choval násilně. Pocházel z velmi chudé
rodiny. Jednou v zimě přišel do školy bez bundy. Nejevil při výuce zájem a měl velmi špatné
známky. Jeho otce učitel nikdy neviděl.
Starosta:
To, co se v této lokalitě stalo, je velmi závažné. Chudoba zdejším slušným obyvatelům působí jen
problémy. Reputace naší vsi tím utrpí.
Člen parlamentu:
Případ Frămanca jasně ukazuje, že bychom měli od základu změnit systém sociální podpory, tedy
poskytovat ji po kratší dobu. Pokud by si otec nemohl dovolit bezproblémový život na podpoře,
musel by pracovat a k této situaci by nedošlo. Lidé na sociální podpoře by navíc měli ztratit nárok
na jakoukoli finanční podporu od státu, pokud jsou opilí či zfetovaní. Tento případ není jedinečný.
Vím o dalších podobných případech v obcích Otravu a Verişani.
Zbylé posluchače rozdělte do skupin novinářů (po 2–3 lidech), kteří mají za úkol o případu
Frămânca sepsat reportáž.
DISKUZE:
Vzniklé články se přečtou celému obecenstvu a proběhne porada, během níž se analyzuje míra
nenávistných projevů v těchto textech.
Rozdíly se zapíší na tabuli, aby byly během celého školení k dispozici.
Následují závěry týkající se dopadu médií na projevy nenávisti.
Zdroj: Divers Association
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ČAS

120 min.

Jak rozeznat projev
nenávisti

CÍLOVÉ SKUPINY 






CÍLE 



OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 




MATERIÁLY 
PROSTOR A VYBAVENÍ 

Diskriminace

studenti, mladí lidé
představitelé médií
představitelé veřejných orgánů
představitelé nevládních organizací
učitelé
představitelé soukromých firem
představit účastníkům relevantní pojmy a druhy diskurzu ve veřejném
prostoru
vyhodnotit úroveň porozumění projevům nenávisti
vyzdvihnout nutnost včas si uvědomit přítomnost projevů nenávisti
ve veřejném prostoru a potřebu jim čelit
identifikace nenávistných projevů
identifikace předsudků v naší vlastní společnosti
konfrontace s projevy nenávisti za použití vhodných metod
nabídka podpory obětem nenávistných projevů
handouty: příklady nenávistných projevů v komentářích na internetu
listy papíru, psací potřeby, fixy, handouty

POKYNY
Školitel představí stromovou hru (zdroj: Bookmarks – manuál pro boj s internetovými projevy
nenávisti pomocí vzdělávání v oblasti lidských práv, 2016, Rada Evropy), takže každá skupina musí
nakreslit svůj vlastní strom nenávisti, aby bylo možné rozeznat kořeny existujících předsudků ve
společnosti.
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SCÉNÁŘ:
Školitel vybere příklady projevů nenávisti z komentářů na internetu – zkopírovaných na
handoutech (příloha č. 9):
„Alláh – ďábelský vynález, mešita je chrámem nenávisti. Pro muslimy v Rumunsku není místo.“
„Všichni islamisté jsou teroristé a všechny arabské hábity musí být zničeny.“
„Transsexuálové jsou anomálie přírody! Mezi nás nepatří.“
„Romové jsou závistiví kriminálníci. Kradou a lžou. Měli byste projit převýchovou ve zvláštních
centrech.“
„Tady jsou pány Rumuni. Maďaři ukradli Transylvánii. Vyhnat ty bozgory ze země!“
Vznikne pět skupin po 6 členech, které obdrží handout s jedním nenávistným výrokem. Skupiny
mají za úkol identifikovat kořeny nenávisti v těchto příkladech a nakreslit strom i s rozvětvením –
komunikační kanály, iniciátory a možné dobré i špatné důsledky.
DISKUZE:
Výsledky se prezentují celé skupině a následují diskuze, jejichž cílem je identifikovat také dopady a
komunikační kanály spojené s šířením projevů nenávisti ve společnosti.
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ČAS

35 min.

Příběh uprchlíka. Projevy
nenávisti a genocida ve
Rwandě
CÍLOVÉ SKUPINY 







CÍLE 
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 

MATERIÁLY 


PROSTOR A VYBAVENÍ 

Vyprávění

organizace pracující s uprchlíky
učitelé
lektoři učitelů
studenti pedagogiky, zástupci místních pedagogických oddělení
rodiče
podpůrní vzdělávací pracovníci
poskytovatelé internetového připojení
hlubší porozumění notorickým příkladům nenávisti
Stejně emotivní jako intelektuální. Způsob, jakým lidé v relativně
bezpečné a prosperující zemi mohou alespoň trochu porozumět tomu,
jaké to je být uprchlíkem a jak genocida může začít pouhými slovy.
leták o práci řečníka
PPT
zasedací místnost, projektor, notebook

POKYNY
Popište aktivitu jako možnost pozvat hosty a příležitost k diskuzi, která by mohla vzniknout:
Tato aktivita je příležitostí pro pozvání hosta, třeba z organizace hájící zájmy nějaké skupiny, který
má působivý příběh uprchlíka, o nějž se může s publikem podělit.
Řečníci mohou vyprávět svůj příběh, příběh své rodiny a dokreslit i celkovou situaci (statistiky,
citáty, historie atd.)

32

Diskuze mohou obsahovat:
Otázky a odpovědi týkající se příběhu
Debatu o celkové situaci (z geopolitického hlediska atd.)
Členové publika mohou příběh propojit se svým vlastním životem (jsou z rodiny migrantů, má
jejich rodina podobný relevantní příběh, mají přátele/známé s podobným zázemím?)
Pro skupinové diskuze doporučujeme posluchače rozdělit do skupin o 2 až 4 členech.
Zdroj: Eric Murangwa, Survivors Tribune http://www.survivorstribune.org/
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ČAS

150 min.

Workshop o složitých
konverzacích

CÍLOVÉ SKUPINY 







CÍLE 





OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 





MATERIÁLY 



PROSTOR A VYBAVENÍ 


Mediální
gramotnost

organizace pracující s uprchlíky a jejich zaměstnanci (administrátoři, ředitelé komunikac
manažeři sociálních sítí, pracovníci pro zapojení komunit)
učitelé
lektoři učitelů
studenti pedagogiky, zástupci místních pedagogických oddělení
rodiče
podpůrní vzdělávací pracovníci
poskytovatelé internetového připojení
získat lepší pochopení psychologie nenávistných projevů
naučit se specifické dovednosti pro komunikaci s
lidmi, kteří zastávají rasistické/islamofobní/antisemitské/
homofobní/sexistické názory, a pro schopnost pokusit se nenávist
zmírnit tak, že přimějí její iniciátory se zamyslet, spíše než aby je
odcizili či znepřátelili
rozlišit mezi různými cílovými skupinami
usnadnit komunitě zapojení a pomoci s komunikačními strategiemi
vyšší sebevědomí při zapojení a při boji s internetovou nenávistí
schopnost zapojit účinnější strategie pro boj s nenávistí na
internetu
lepší pochopení pro inteligentní řešení, která mohou čelit
organizovanému a dobře zajištěnému překrucování pravdy
schopnost rozlišovat mezi specifickými oblastmi účastníků
šíření pozitivních sdělení, která mohou bojovat s nenávistnými projevy
interaktivní PPT a zvukový záznam s přepisem
tabule (volitelné)
samolepicí bločky (volitelné)
místnost
notebook, projektor s internetem, se zvukem a reproduktory
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POKYNY
Po tomto kreativním nástroji může následovat aktivita jednotlivců (s vlastním počítačem) či malé
až střední skupiny (doporučený počet maximálně 20 lidí).
Úvod:
1. Ukažte účastníkům powerpointovou prezentaci na obrazovce (se zapnutým zvukem).
2. Vytiskněte kopie přepisu.
Ujistěte se, že funguje připojení k internetu.
Pokyny:
1. Začněte s powerpointovou prezentací, snímek po snímku.
2. Poslechněte si zvukový záznam.
3. Následujte pokynů na obrazovce a vyzdvihněte klíčové body ve svém vytištěném přepisu
(prezentace vám s procesem pomůže).
Klíčové momenty:
 Snímek 3 (audio klip 2): na internetu vyhledejte koncept zvaný „komnata ozvěn“ („echo
chamber“)
 Snímek 8 (audio klip 3): vyhraďte si čas k zodpovězení otázek o dvou klíčových konceptech
a o „správném pochopení dynamiky“
 Snímek 9: prohlédněte si zprávy National Conversation týkající se postojů vůči migraci ve
Velké Británii
 Snímek 10 (audio klip 4): snažte se pochopit, na jaké výzkumné metodě je tato technika
založená
 Snímek 11: prozkoumejte „spektrum“ publika – zapřemýšlejte nad tím, jak toto využít ve
svém vlastním kontextu
 Snímek 12: zkontrolujte zvukový záznam v porovnání se svými předpověďmi.
 Snímek 14 (audio klip 6): předvídejte Arunovy odpovědi před poslechem
 Snímek 15 (audio klip 7): série otázek na téma fakta vs. příběhy
 Snímek 17 (audio klip 8): určete klíčové rady, které v tomto klipu zazní.
 Snímek 18-19: znovu projděte klíčové rady
 Snímek 20 (audio klip 9): pochopte, proč tato technika funguje.
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Možná rozšíření aktivity:
 Debatujte o tomto cvičení v malých skupinách či v rámci celého publika. Souhlasíte s těmito
technikami a principy? Jaké jsou vaše zkušenosti s tímto přístupem? Jak ho lze zasadit do
vašeho vlastního kontextu? Vidíte zde nějaké výzvy? Překvapilo vás něco?
 Prostudujte projekty, které již tyto techniky využily (viz snímek 9: Zprávy National
Conversation, LA Leadership Lab, Fear and HOPE) Podívejte se na následující video, kde
uvidíte metody Složitých konverzací v akci:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=305&v=_tdjtFRdbAo
 Promyslete způsoby, jak tyto techniky zasadit do vašeho kontextu. Můžete začít tím, že
pomocí znázornění na spektru identifikujete své cílové publikum.
 Vytvořte hrané scénky k procvičení těchto technik (tváří v tvář).
 Vytvořte scény na principu online fóra k procvičení těchto technik v kontextu internetu.

Zdroj: Hope Not Hate: http://refugeeweek.org.uk/the-secret-to-having-difficult-conversations/
Odkaz na video se zmíněnými metodami v akci:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=305&v=_tdjtFRdbAo
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ČAS

30 min.

Recept pro tolerantní prostředí
na internetu

TARGET 






OBJECTIVES 


EXPECTED OUTCOMES 



MATERIALS 
SPACE & EQUIPMENT 

Souhrnné
cvičení

migranti a uprchlíci
představitelé médií
veřejné orgány
poskytovatelé internetového připojení a společnosti ze sektoru
informačních a komunikačních technologií
mladí lidé
nevládní organizace
shrnout nabyté znalosti zajímavou formou, pomocí receptů jako
metafory pro řešení společenských problémů
tvorba pozitivního obsahu a připojení se ke koalici Positive Messengers
shrnout nové poznatky
vytvořit pozitivní obsah
ukázat svou příslušnost k Positive Messengers
listy papíru a fixy
místnost

POKYNY
Na závěr všech cvičení účastníky požádejte o vytvoření jejich vlastního pozitivního narativu.
Rozdělte je do malých skupin (pokud v takových právě nepracovali). Požádejte je o prezentaci
vlastního receptu pro tolerantní internetové prostředí s použitím následující šablony:
 Název receptu:
 Potřebné přísady:
 K ozvláštnění chuti:
 Příprava:
 Tipy šéfkuchaře:
Zde je příklad ze školení, které proběhlo v Sofii:
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Recept: Digitální Hate-Free
Přísady: Kvalitní bezplatný přístup k internetu, hrst odhodlaných dobrovolných pozorovatelů, kteří
se nebojí promluvit, 3–4 média ochotná pokrývat pozitivní narativy, osobní svědectví obětí
nenávistných projevů na internetu podle chuti.
K ozvláštnění chuti: zájem veřejných aktérů ochotných šířit pozitivní sdělení
Příprava: Vždy když nějaká událost vyvolá vlnu projevů nenávisti na internetu, zalarmují dobrovolní
pozorovatelé média, která o případech podají zprávu, a díky zveřejnění dochází k reakci policejních
orgánů. Současně jsou identifikovány oběti těchto projevů a dostává se jim jak emoční podpory,
tak prostoru ke sdílení jejich příběhů a pro alternativní narativy.
Tipy šéfkuchaře:
Nechte kvalitní přísady mluvit samy za sebe, nesnažte se to přehnat s autentickými příběhy.
Dobrý kuchař nepotřebuje nóbl vybavení, jen odhodlání a odvahu – chyby jsou však součástí
procesu. Poučte se a jděte dál.
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ČAS

60 min.

Workshop – čtení pravidel

CÍLOVÉ SKUPINY 



CÍLE 



OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 
MATERIÁLY 


PROSTOR A VYBAVENÍ 
EQUIPMENT

Mediální
gramotnost

představitelé médií
mladí lidé
nevládní organizace
pochopit způsoby, jakými některé webové stránky regulují
pohoršující obsah ve svých interních pravidlech
prozkoumat pravidla používání některých oblíbených webových stránek
diskutovat o účinnosti mechanismů umožňujících nahlašování
nevhodného internetového obsahu
lepší povědomí o interních pravidlech oblíbených webů a často velmi
rozvolněná regulace urážlivého obsahu, a to včetně nenávistných projevů
dotazník ze str. 106–107 manuálu Bookmarks
powerpointová prezentace
psací potřeby, mobilní telefony či počítače s připojením k internetu

POKYNY
Zdroj:
Bookmarks – manuál pro boj s nenávistí na internet pomocí vzdělání v oblasti lidských práv.
Revidované vydání, 2016. Dostupné z https://rm.coe.int/168065dac7 str. 102-107.
Pokyny:
1. Zeptejte se, zda si někdo někdy přečetl pravidla pro používání webových stránek, které
navštěvují (obvykle jsou k dispozici ve spodní části stránky), a zda někdo někdy zkoušel majiteli
stránky nahlásit škodlivý obsah či příspěvek.
2. Vysvětlete účastníkům, že na stránky, jež každodenně používáme, se vztahují tři úrovně pravidel.
Těmi jsou mezinárodní právo, místní právní úprava a podmínky používání nastavené danou
stránkou. Jelikož webové stránky patří soukromým společnostem, jejich podmínky použití se
výrazně liší, a je tak náročné určit, jaký obsah lze označit za urážlivý, pomlouvačný, nebo vyjadřující
nenávist či jiný nevhodný obsah.
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3. Rozdělte účastníky do malých skupin (počet záleží na celkovém množství účastníků školení) a
každému účastníkovi či skupině rozdejte dotazník.
4. Každé skupině zadejte jména několika oblíbených webových stránek, které každodenně
používají (zpravodajské weby, sociální sítě, chatovací platformy, e-shopy atd.). Požádejte je o
vyhledání podmínek používání a komunitních pravidel daných webů a pokuste se prozkoumat, zda
a jak daný web reguluje urážlivý/nenávistný/nevhodný obsah.
5. Nechte účastníkům čas na vyplnění dotazníků a požádejte je, aby si zaznamenali své postřehy.
6. Každá skupina by měla veřejně prodiskutovat své odpovědi a závěry.
7. Pokud po diskuzi zbývá ještě nějaký čas, pokuste se společně nahlásit nevhodný obsah
administrátorovi webu. Můžete využít nástroje, jež nabízí samotná webová stránka či najít způsob,
jak
nevhodný
obsah
nahlásit
přímo
v dané
zemi.
(Několik
příkladů::
https://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch/report/submit
,
http://www.dostajemrznje.org/ (Chorvatsko), https://www.csi.hr/ (Chorvatsko)).
Dotazník (z manuálu Bookmarks):
1. Jak snadno lze najít podmínky použití?
Velmi snadno/ Relativně snadno / Těžko / Velmi těžko
2. Jak snadno se podmínky použití dají pochopit?
Velmi snadno/ Relativně snadno / Těžko / Velmi těžko
3. Je zřejmé, co můžete udělat, pokud chcete podat stížnost?
Velmi zřejmé / Relativně zřejmé / Nepříliš zřejmé / Velmi nejasné
4. Je zřejmé, co se stane po obdržení stížnosti?
Velmi zřejmé / Relativně zřejmé / Nepříliš zřejmé / Velmi nejasné
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Projevy nenávisti
5. Zmiňují podmínky použití něco spojené s projevy nenávisti?
Ano / Ne / Nevím / Něco jiného
6. Zmiňují kyberšikanu?
Ano / Ne / Nevím / Něco jiného
Nevhodný obsah
7. Zmiňují podmínky použití něco týkajícího se nevhodného obsahu, je na webu například povolená
pornografie?
Ano / Ne / Nevím / Něco jiného
Komunitní pravidla
8. Zmiňuje se někde web o tom, jaký druh obsahu je aktivně podporován? Může jít třeba o stručné
oznámení o přístupnějším prostoru, něco v sekci „O nás“, doporučení pro příspěvky nebo něco
jiného.
Ano / Ne / Nevím / Něco jiného
Diskuze: Myslíte si, že je internet dobře regulovaný? Myslíte si, že mechanismy pro nahlašování
nevhodného obsahu jsou užitečné? Kdo nese odpovědnost za ilegální obsah na internetu? Jaká je
role mezinárodních, státních a nestátních aktérů na tomto poli a jste schopni některé jmenovat
(např. státní žalobce, nevládní organizace, mezinárodní orgány, soukromé podniky)? Nahlásili
byste urážlivý obsah či příspěvky v budoucnosti? Co se svobodou projevu? Co byste navrhovali pro
zlepšení situace?
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ČAS

90
min.

Veřejný zájem nebo zájem
veřejnosti?
CÍLOVÉ SKUPINY 






CÍLE 






OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 



MATERIÁLY 


PROSTOR A VYBAVENÍ 



Souhrnné
cvičení

studenti, mladí lidé
představitelé médií
představitelé veřejných orgánů
představitelé nevládních organizací
učitelé
představitelé soukromých firem
pochopit rozdíl mezi těmito dvěma pojmy
umožnit kritické myšlení k vyhodnocení situací a konfliktů v reálném
životě
shrnout nabyté poznatky
schopnost vytvářet alternativní narativy stavící se proti projevům
nenávisti
nabýt odvahu postavit se projevům nenávisti v soukromém životě
vytvořit pozitivní obsah a připojit se ke koalici Positive Messengers
shrnutí nabytých znalostí
tvorba pozitivního obsahu
zapojení se do osobního boje proti projevům nenávisti
powerpointový handout (příloha č. 6)
handouty – příklady z mainstreamových médií (příloha č. 7)
projektor
listy papíru
listy papíru a fixy

POKYNY
Úvod do těchto dvou pojmů pomocí powerpointové prezentace (příloha č. 6) a začátek diskuze na
relevantní témata přítomná v reálném životě.
SCÉNÁŘ:
Vytvořte malé skupiny (2–3 lidé), které mají za úkol spolupracovat na boji proti projevům nenávisti
v médiích. Rozdejte handouty s příklady z mainstreamových médií, které by měly být poopraveny,
které vyžadují

42

vytvoření alternativního textu stavícího se proti původnímu nenávistnému.
Handouty (příloha 7):
“A jsem rasistické prase. Pro mě nejlepší cikán je ten mrtvý! Protože vy cikány pořád milujete,
přeju vám, aby vám provedli to, co dělají nejlépe: vloupali se vám do domu, znásilnili ženu a dceru,
ukradli kartu, poplivali vás a zmlátili vás, když jim neuvolníte své parkovací místo, aby vám ukradli a
rozebrali auto, abyste s nimi byli v kontaktu, když si pouštějí hudbu na nejvyšší hlasitost, aby vám
okradli dítě ve škole, aby zabrali místa na fakultě, kde vaše dítě studuje, jen proto, že mají cikánské
potvrzení! Jestli jsem na něco zapomněl, tak vám přeju, abyste si užili všechna ta ostatní krásná
gesta, která cikáni umí!“ (Ion Luchian, bývalý člen městské rady v Mahmudii)
„Rumunsko je v demografickém sesuvu už 27. rokem a brzo nebude vyplácet žádné důchody,
nebude nikdo, kdo by přispíval do rozpočtu. Mezitím se potýkáme s ředěnou dezinfekcí, s mafií a
útoky LGBT organizací, které nechtějí jen dekriminalizaci (tu dostaly hned po 90. letech), toleranci
(tu už také dostali, nikdo jim neupírá právo mít vztahy a předvádět je na pouličních průvodech),
uznání (to už mají a v umělecké sféře naprosto!), ale chtějí, už pár let, také homosexuální sňatky a
adopce. To znamená děti vychované v duchu homosexuality, a tím pádem brzy i nižší porodnost.
Až do úplného vymření, bůh ví… Možná ještě s trochou další snahy, krok za krokem. Ale než k tomu
dojde, včera byly do budovy parlamentu doručeny 3 miliony podpisů podporujících tradiční rodinu
v zoufalém pokusu o záchranu aspoň něčeho. A, kdo ví, možná jde o poslední gesto plodné většiny,
než bude zcela pohlcena požadavky sterilní menšiny“ (Olivia Steer, aktivistka za hnutí proti
očkování)
„Říkají tomu opičí fronta. U vchodů na stadion, kde probíhal zápas, tam byl zástup opic, to jste
neviděli.“ „Zvedněte ruku za hymnu Konga. No tak, všechny chlupaté opice!“ (Daniel Buzdugan a
Mihai Morar, Radio Zu)
DISKUZE:
Představte výsledky a debatujte o proměně projevů nenávisti ve smysluplná sdělení tolerance a
přijetí.
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ŠABLONA PRO
EVALUAČNÍ DOTAZNÍK
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ŠABLONA PRO EVALUAČNÍ DOTAZNÍK

Vyhodnocení programu školení
DOTAZNÍK
Cílem tohoto dotazníku je sesbírat hodnoticí prvky vztahující se k tomu, do jaké míry se školení,
jehož jste se právě zúčastnili, podařilo dosáhnout cílů, jež si vytyčilo. Získané informace přispějí
k vyhodnocení aktivit a k vylepšení programu pro další školení v budoucnosti.
Zde je seznam aspektů, které vyžadují zpětnou odezvu:
 příprava a předběžné informace
 obsah školení
 organizace a školitelé
 perspektivy
 atmosféra
 celková evaluace
Pro hodnocení prosím zodpovězte následující otázky. Pod každou z otázek je možnost přidat
dodatečný komentář.
Svůj názor prosím vyjádřete zcela svobodně, pro zlepšení kvality školení a celého sektoru je podle
našeho upřímného názoru velmi užitečný.

DĚKUJEME
OBECNÉ INFORMACE
Místo školení

datum

_____________________

INFORMACE O ÚČASTNÍKOVI (volitelné)
Pohlaví
M  F 
Profesní
činnost__________________________________________________________________________
_
Předchozí zkušenosti (školení, kurzy, události atd.) vztahující se k projevům nenávisti, lidským
právům, mediální gramotnosti
_________________________________________________________________
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1 – PŘÍPRAVNÉ AKTIVITY
Aktivity vyvinuté pro organizaci zajišťující školení, stejně jako poskytnuté organizační a logistické
informace, byly vyčerpávající a užitečné.
1


2


3

4




Připomínky / Zpětná vazba
_________
__________________________________________________________________________
______________
2 – OBSAH ŠKOLENÍ
Obsah školení byl konzistentní s prohlášenými obecnými cíli a zároveň byl celistvý a aktuální.

1
2


Připomínky / Zpětná vazba

3

4




_________
__________________________________________________________________________
______________
3 – POUŽITÉ NÁSTROJE A METODY / 1
Metody použité k snadnějšímu učení, zejména ve vztahu k prezentacím daných témat, stejně jako cvičení a
sdílení zkušeností byly efektivní a schopné účastníky zapojit do procesu.

1


2


3

4




Připomínky / Zpětná vazba
_________
__________________________________________________________________________
______________

4 – POUŽITÉ NÁSTROJE A METODY /2
Cvičení a práce ve skupině účastníkům pomohly získat hlubší pochopení dané látky a významu celého
projektu jako takového.

1


2

3


4




Připomínky / Zpětná vazba
_________
__________________________________________________________________________
______________

5 – ADOPTED TOOLS AND METHODOLOGIES /3
Použití kreativních metod pro zapojení účastníků do role Positive Messengers bylo efektivní a
příjemné.
1
2
3
4
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Připomínky / Zpětná vazba
_________
__________________________________________________________________________
______________

7 – ŠKOLITEL: JMÉNO ŠKOLITELE (školitel č. 1)
Školitel byl připravený a schopný zřetelně předat obsah svých prezentací, přičemž bral ohledy na rozdíly
mezi jednotlivými účastníky a používal vhodné případové studie/příklady.

1


2

3

4







Připomínky / Zpětná vazba
_________
__________________________________________________________________________
______________
8 – ŠKOLITEL: JMÉNO ŠKOLITELE (školitel č. 2)
Školitel byl připravený a schopný zřetelně předat obsah svých prezentací, přičemž bral ohledy na rozdíly
mezi jednotlivými účastníky a používal vhodné případové studie/příklady.

1


2

3


4




Připomínky / Zpětná vazba
_________
__________________________________________________________________________
______________
9 – ŠKOLITEL: JMÉNO ŠKOLITELE (školitel č. )
Školitel byl připravený a schopný zřetelně předat obsah svých prezentací, přičemž bral ohledy na rozdíly
mezi jednotlivými účastníky a používal vhodné případové studie/příklady.

1


2

3


4




Připomínky / Zpětná vazba
_________
__________________________________________________________________________
______________

11 - ATMOSFÉRA
Při cvičeních bylo možné pracovat společně, vyměňovat si názory a učit se od svých kolegů.

1


2


3

4




Připomínky / Zpětná vazba
_________
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__________________________________________________________________________
______________
12 - PERSPEKTIVY
Myslíte si, že školení vydláždilo cestu k dalšímu rozvoji iniciativ, projektů, kreativních workshopů atd. pro
boj s projevy nenávisti na internetu?

1


2

3

4







Připomínky / Zpětná vazba
_________
__________________________________________________________________________
______________

13 – CELKOVÁ EVALUACE
Naplnilo toto školení vaše původní očekávání?

1


2


3

4




Připomínky / Zpětná vazba
_________
__________________________________________________________________________
______________
Zúčastnili byste se v budoucnosti podobných kurzů na toto téma?
 Ano

 Ne

Doporučili byste tento seminář svým kolegům?

 Ano

 Ne

Návrhy a připomínky pro další školení:

Děkujeme!
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UŽITEČNÉ ODKAZY
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UŽITEČNÉ ODKAZY
Rada Evropy
- Manuál WE CAN!– https://rm.coe.int/168070e3d3
- Bookmarks - http://www.nohatespeechmovement.org/public/download/Bookmarks_online.pdf

Projekty Evropské unie
POSITIVE MESSENGERS:
 Srovnávací zpráva:
https://positivemessengers.net/images/library/pdfs/comparative_report-1.1.4.09.pdf
 školicí materiály z Velké Británie: https://www.languagescompany.com/pmdownloads/
 výsledné materiály: https://positivemessengers.net/en/library.html
RADAR (Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism) - JUST/2013/FRAC/AG/6271):
 Pokyny: http://win.radar.communicationproject.eu/web/wp
content/uploads/2016/11/RADAR-Guidelines-EN.pdf
PRISM (Preventing Redressing & inhibiting hate Speech in new Media):
 vzdělávací sada http://www.prismproject.eu/wpcontent/uploads/2016/09/prism_educational_toolkit_for_working_with_young_people_m
ay_20161.pdf
eMORE - Monitoring and Reporting Online hate Speech in Europe:
 webová stránka: https://www.emoreproject.eu/

No Hate Speech Movement
PREZI
 Introduction to No Hate SPeech Movement autor: Balint Josa
DEFINICE
 The Council of Europe’s work on Hate speech
 CM(2015)74-addfinal 19. května 2015 „The fight against violent extremism and
radicalisation leading to terrorism” – akční plán
 ECRI GENERAL POLICY RECOMMENDATION N.15 přijato 8. prosince 2015
VIDEA







Official Campaign Video
How to report at the Hate Speech Wacht - No Hate Speech Movement
REACT TO HATE SPEECH !
HOW TO REACT TO HATE SPEECH!
No Hate Ninja Project - A Story About Cats, Unicorns and Hate Speech
No Hate Speech Movement - Short Movie
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We CAN! Camaign - No Hate Speech Movement

KAMPAŇ







The Campaign Platform
The Online Activists
Hate Speech Watch
The Blog
Action Days
Visual, Materials and Videos

MANUÁLY
 Bookmarks
 We Can! Alternatives
 Compass
 Compasito
 Gender Matters
 Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (EDC/HRE)
 Educational Pack

JINÉ
Camdenské principy svobody projevu a rovnosti:
http://europeanjournalists.org/mediaagainsthate/camden-principles-on-freedom-of-expressionand-equality/
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