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Обща информация:
Обучение на връстници за противодействие на антиромска
реч на омразата в онлайн пространството - набор от
инструменти за работа с млади хора
Ромите са най-голямото етническо малцинство на континента - около 12 милиона души, които
живеят в Европа от векове. В същото време те са най-недолюбваното и дискриминирано
малцинство, като всеки трети човек не желае да има съсед ром, а 80 % от ромите живеят в риск
от бедност.
Антиромският расизъм - специфична форма на расизъм срещу хората, които в общественото
въображение се възприемат като "цигани", е в основата на социалното изключване и
дискриминацията на ромите.
PECAO ще противодейства на антиромската реч на омразата онлайн, като работи с млади хора,
използвайки комбинация от обучение на връстници и мониторинг, за да постигне двойни
резултати: методологията за обучение на връстници ще постигне пряка промяна в нагласите и
действията на голям брой млади хора, а мониторингът ще допринесе за по-добро разбиране и
по-системна промяна на политиките чрез застъпничество въз основа на резултатите.
С помощта на инструментариума, създаден от консорциума и преведен на наличните езици на
партньорството, ние споделяме някои от методологиите, които помагат да се разбере
явлението онлайн реч на омразата и нейното въздействие върху ромите, както и значението на
наблюдението и докладването на тази реч онлайн. Освен това тези, които се интересуват от
темата, могат да се включат в застъпничество и да работят за по-добри политики за борба с
дискриминацията, като разглеждат антиромския расизъм като мотивация за предразсъдъци,
както и да повишават осведомеността на различните заинтересовани страни относно
антиромската реч на омразата в онлайн медиите.

Консорциумът на проекта PECAO се състои от следните партньори и финансиране:
Финансиран от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020
г.) със съфинансиране от Google.org:
•
•
•
•
•
•

Integro Association (България)
Nevo Parudimos (Румъния)
Federation of Catalan Roma Associations (FAGIC), Испания
Romaversitas (Унгария)
Romanonet (Чехия)
ERGO Network (Белгия)

Финансиране от Google.Org Предизвикателство за въздействие върху безопасността в рамките
на проекта на мрежата ERGO “Обучение на връстници за противодействиена антиромска реч на
омраза в онлайн пространството“:
•
•
•
•
•

La Voix des Rroms (Франция)
Upre Roma (Италия)
Roma Women Fund Chiricli (Украйна)
RROMA (Северна Македония)
Roma Active Albania (Албания)
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Инструментариумът ще бъде достъпен на всички езици на партньорството
PECAO. Ако имате допълнителни запитвания или се нуждаете от
допълнителна информация по темата, моля, напишете имейл до мрежата
ERGO на адрес info@ergonetwork.org, като добавите думата PECAO в полето за тема.

Инструментариумът обхваща следните теми:
Какво представляват онлайн речта на омразата и антиромският расизъм?
Защо има съдържание с реч на омразата?
Как ни кара да се чувстваме речта на омразата?
Как можем да работим заедно срещу речта на омразата?

Тази публикация може да се използва и с разработените стандартни материали за семинари
на PECAO и инструмента за медиен мониторинг и речника, достъпни на
https://ergonetwork.org/projects/pecao/.

Създаването на този инструментариум е вдъхновено от проекта SELMA в рамките на
Hacking Hate на hackinghate.eu.

Авторско право © ERGONETWORK, 2022
Редактиран от Mustafa Jakupov
Мрежата ERGO признава приноса на всички обучители на връстници, участвали в
проекта, и би искала да благодари на всички тях!
Публикувано от © ERGONETWORK, 2022
www.ergonetwork.org
Отговорник за публикацията:
Gabriela Hrabanova, директор
Mustafa Jakupov, координатор на политиката и проекта
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Отказ от публичност:
Тази публикация е финансирана от Програмата за права, равенство и
гражданство на Европейския съюз (REC 2014-2020) и Google.Org Impact
Challenge on Safety. Подкрепата на Европейската комисия и Google.Org за изданието не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Европейската комисия и Google.Org не носят отговорност за използването на
съдържащата се в него информация.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА PECAO
Цели
1.
Да се достигне до най-малко 2000 млади хора в Испания, Унгария, Чешката
република, Румъния, България, Украйна, Италия, Франция, Северна Македония и
Албания чрез дейности за обучение на връстници в университети или младежки
клубове, за да се повиши тяхната осведоменост за неблагоприятното въздействие на
речта на омразата върху ромите и да им се даде възможност да разпознават и докладват
за реч на омразата онлайн.
2.
Овластяване на 50 млади ромски обучители на връстници в 10 държави да
наблюдават речта на омразата в онлайн медиите и да докладват случаи на реч на
омразата на ИТ компании, национални органи по въпросите на равенството и
съответните държавни институции, за да се засили прилагането на
антидискриминационното законодателство. Тяхната работа ще доведе до създаването
на национални набори от данни за поне 150 случая, както и за поне 50 докладвани
случая.
3.
Да се застъпят пред националните и европейските отговорни лица за
антидискриминационни политики, които да отчитат онлайн сферата, както и
Антиромският расизъм като пристрастна мотивация за реч на омразата и престъпления
от омраза.
4.
Да се използва опитът на обучителите на връстници и резултатите от
мониторинга за повишаване на осведомеността на други заинтересовани страни (пошироко гражданско общество, образователни специалисти, млади хора) относно
антиромската реч на омразата в онлайн медиите и спешната необходимост от
противодействие.
Краткосрочни резултати

1) Дейностите за обучение на връстници, както и медийният мониторинг от самите
обучители на връстници ще доведат до по-голям брой докладвани случаи на реч на
омразата и по-голям брой свалени антиромкси материали от онлайн платформи.
Очакваме, че средно всеки от около 1000 младежи, към които е насочен проектът, до
края му ще докладва на ИТ платформите за 2 случая на реч на омразата в социалните
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медии. При дял на премахване от 90 % това означава, че 1800
публикации ще бъдат премахнати в пет държави-членки на ЕС.
2) Обучителите на връстници ще наблюдават и докладват пряко за
речта на омразата в онлайн медиите и ще събират информацията за
анализ и разпространение. Всеки от 50-те обучители на връстници ще
докладва за поне 10 случая до края на проекта, което означава, че за всяка държава ще
бъде събран набор от данни за поне 150 случая, което ще допринесе за повишаване на
знанията за явлението реч на омразата онлайн.
3) Повишаване на осведомеността относно отрицателното въздействие на антиромската
реч на омразата сред младите хора, към които е насочена, което ще доведе до промяна
на нагласите на младите хора.
4) Повишено самочувствие и умения на 50 млади роми, които ще бъдат обучени в
обучение на връстници и медиен мониторинг.
5) Повишени познания за разпознаване и докладване на антиромска реч на омразата
сред читателите на инструментариума, който ще бъде разработен въз основа на опита
на обучителите на връстници.

Дългосрочни резултати
Резултатите от дейностите по застъпничество с искане за по-добри политики или медийни
саморегулации за борба с речта на омразата ще могат да бъдат измерени само в дългосрочен
план. Очакваните дългосрочни резултати са:
-

-

-

-

Повишаване на осведомеността на журналистическите етични комисии относно
разпространението и въздействието на антиромската реч на омразата онлайн, което ще
доведе до подобряване на насоките за саморегулиране.
По-висока осведоменост на националните органи по въпросите на равенството и други
съответни държавни институции относно разпространението и въздействието на
антиромската реч на омразата онлайн, което ще доведе до подобряване на програмите,
насочени към Антиромският расизъм .
По-силно придържане от страна на ИТ компаниите към Кодекса за поведение за
противодействие на речта на омразата онлайн.
По-добро събиране на данни за престъпленията от омраза и речта на омразата, разбити
по етническа принадлежност и пол, което да позволи анализ на тенденциите по
държави членки.

-

По-силно осъждане на антиромската реч на омразата в обществения дискурс.

-

Повече положителни разкази, популяризирани от младите хора онлайн, за да се
противодейства на антиромската реч на омразата.

Въздействие върху целевата група
-

Младите потребители на медии ще повишат цифровите си умения чрез обучението,
което получават, и ще поставят под въпрос омразното съдържание, което виждат
онлайн. Финият антиромски расизъм рядко се открива от масовите потребители на
5|Page

медии и тези млади хора ще могат по-добре да реагират на такива
фини форми на расизъм. Освен това, тъй като обучителите на
връстници ще бъдат от ромски произход, обхванатите млади хора ще
намалят стереотипите си чрез лична среща с връстници от ромски
произход. В резултат на този проект тяхното отношение към
равенството и правата на човека ще бъде повлияно положително.
-

За ромите: Хората, които най-много страдат от речта на омразата, очевидно са тези, към
които е насочена - ромите, граждани на Европа. Проектът ще има положително
дългосрочно въздействие върху тях, ако в резултат на този проект съдържанието на
речта на омразата в онлайн медиите намалее. По-малко реч на омразата в интернет
означава по-малко подстрекаване към насилие и по-малко стереотипи от страна на поголямата част от обществото, което ще доведе до общо намаляване на Антиромският
расизъм .

Иновативни решения
Използването на обучение чрез връстници за достигане до голям брой млади хора в рамките на
проекта е иновативно, като самите млади роми са обучители на връстници. Едновременно с
обучението на своите връстници и повишаването на тяхната осведоменост за антиромската реч
на омразата, те автоматично ще действат и като модели за подражание за други млади хора.
Методология
Проектът съчетава обучението на връстници и медийния мониторинг, за да постигне двойни
резултати: методологията на обучението на връстници може да постигне пряка промяна в
нагласите и действията на голям брой млади хора, а мониторингът ще допринесе за по-добро
разбиране и по-системна промяна на политиките чрез застъпничество, основано на резултатите.
Обучението чрез връстници като такова ще следва методологията на неформалното
образование, за да се гарантира, че обучението се основава на опита на младите хора и ги
поставя в центъра на дейностите.
Като цяло всички партньори следват методологията на лидерството с участие при
организирането на събития и дейности. Тя се основава на уважение и ангажираност, използване
на разнообразието, изграждане на общност и създаване на споделена отговорност за действие.
Изпълнението на действието разчита на силен подход на сътрудничество.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА СЕМИНАРИТЕ НА PECAO
Цел:
To train young people in Spain, Hungary, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Ukraine, Italy, France,
North Macedonia and Albania through peer education activities in universities or youth clubs to raise
their awareness of the adverse impact of hate speech on Roma and to empower them to recognise
and report hate speech online.
Задачи

•

Да се запознаят участниците с цялостния проект;
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•

•

•
•

Да се подобрят компетенциите на участниците в областта на
Антиромският расизъм и речта на омразата и да се развият уменията
им да наблюдават и съобщават за реч на омразата в медиите;
Да запознае участниците с правната рамка и правните инструменти за
справяне с Антиромският расизъм и речта на омразата и да им даде
възможност да използват националните структури, процедури и механизми за подаване
на жалби;
Да подготви участниците да докладват за реч на омразата онлайн в социалните мрежи;
Да мотивира участниците да умножат наученото от семинара и да предприемат
действия за справяне с Антиромският расизъм и речта на омразата след приключване
на дейността.

КАКВО Е ОНЛАЙН РЕЧ НА ОМРАЗАТА?
ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗБИРАНЕ ЗА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА
Цели
-

Да разберат как нашите социални идентичности създават "вътрешна" и "външна"
принадлежност към групи и разделят "нас" срещу "тях".
Да дефинират и разбират проявите на речта на омразата.
Дефинирайте и разберете явлението антиромска реч на омразата.

Целева група и размер
Млади хора, до 15 участници
Подготовка и материали
Разпечатани карти, флипчарт, стикери, маркери, химикалки, проектор (ако е необходимо)
Обучителят на връстници може да подготви и по-широка презентация по темата за речта на
омразата, както и за Антиромският расизъм, като използва разработените стандартни
материали за семинара на PECAO и инструмента за медиен мониторинг и речника, достъпни на
https://ergonetwork.org/projects/pecao/
Отделено време
45 минути
Инструкции за сесията
Като загрявка и подготовка предоставете на участниците кратко описание на речта на омразата
онлайн:
"Всяко онлайн съдържание, насочено към някого въз основа на защитени характеристики с
намерението или вероятен ефект от подбуждането, разпространението или
насърчаването на омраза или други форми на дискриминация."
Следва кратко определение на Антиромският расизъм :
Антиромският расизъм е специфична форма на расизъм срещу роми, синти, пътуващи и
други групи, които са заклеймени като "цигани" в общественото въображение.*
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*Забележка: Термините "антициганизъм" или „Антиромски расизъм“ често
се използват в тесен смисъл, като означава антиромско отношение или
изразяване на ефекта от стереотипите в публичната сфера или език на
омразата. Антиромският расизъм обаче е много по-широк спектър от
дискриминационни прояви и практики, контрол и много непреки или скрити
прояви. Антициганизмът се отнася не само до това, което се казва, но и до
това, което се прави и или не се прави.
Поканете участниците да се присъединят към вас за игра , и ги разделете на следните 3 групи:
-

Синя - група на убеждаващите
Червена - група на убеждаващите
Зелена - публика

Обяснете правилата, според които публиката трябва да се присъедини към една от групите на
убеждаващите, тъй като те ще се опитат да ги убедят с по 2 минути изложение. Ще се проведат
2 кръга на убеждаване.
Сините и червените получават "идентификационни карти" (вж. стр. 14) със списък на качествата,
които определят техните екипи (както положителни, така и отрицателни).
Кръг 1
Те трябва да изложат аргументите си пред групата на публиката, като използват само тази
информация, за да убедят публиката да се присъедини към техния отбор - те могат да избират
за кои качества искат да говорят. След като и двата отбора са решили за кои качества ще говорят
и кой от екипа ще изложи тезата (един или повече души), дайте на всеки отбор по две минути,
за да изложи тезата си пред групата на публиката.
След като и двата отбора са направили своята презентация, помолете групата на публиката да
се премести, за да застане до отбора, който ги е убедил (или да остане седнала, ако не е била
убедена от нито един от тях).
Помолете участниците от групата на публиката да обяснят какво ги е убедило да се присъединят
към този отбор - например с кои качества се идентифицирате, които са ви накарали да застанете
на тяхна страна?
Помолете групата на публиката да се върне на местата си, за да се подготви за втория кръг.
Кръг 2
Този път и червеният, и синият отбор на убеждаващите получават по една нова карта. Тази карта
съдържа списък с характеристики, които определят техния отбор, както и списък с
характеристики, които определят противниковия отбор. Този път отборите трябва да изложат
аргументите си, като използват всяка налична информация (т.е. могат да използват комбинация
от информация от двата списъка).
След като и двата отбора са решили за кои качества ще говорят и кой от екипа ще изнесе
аргументацията (един човек или повече), дайте на всеки отбор по две минути, за да изложи
аргументите си пред групата на аудиторията.
След като и двата отбора са направили представянето си, помолете групата на публиката да се
премести, за да застане до отбора, който ги е убедил (или да остане на място, ако никой от тях
не ги е убедил).
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Очаква се, че когато му бъде предоставена информация за противниковия
отбор, той ще започне да се самоопределя в противоречие с този отбор, като
използва информацията, с която разполага, за да очерни другия отбор и да
направи своя отбор по-добър.
Помолете аудиторията да говори за разликата между първия и втория кръг;
какво забелязаха в представянето, което всеки отбор даде?
Дебрифинг

Обяснете, че кръг 1 е бил пример за "социална идентификация" - използване на
характеристики, с които се свързваме или имаме общи, за да се идентифицираме с дадена
група. Да бъдем част от група ни дава усещане за социална идентичност и принадлежност;
това също така повишава нашата гордост и самочувствие. Често засилваме или
преувеличаваме качествата на собствената си група, за да подобрим самооценката си.
Кръг 2 беше пример за "социално сравнение" - използване на характеристиките на
противниковата група, за да изглежда собствената ни група по-добра или по-висша. Това е
друг начин за подобряване или поддържане на самооценката ни; дискриминирането на
друга група и придаването на "отрицателен" характер на нейните характеристики кара
характеристиките на собствената ни група да изглеждат по-"положителни". Можем също
така да преувеличим разликата между нашата и другата група, за да изглеждаме по-висши.
Кръг 2 демонстрира формирането на вътрешни групи (ние) и външни групи (те).
Помолете участниците да си спомнят за направените в Кръг 2 подавания - какви думи/фрази
са били използвани за създаване на разделение (напр. положителни термини "ние" и
отрицателни думи "те")? Помолете участниците да запишат тези думи или като направят
свой индивидуален списък, или като работят заедно, за да напишат списък на голям лист
хартия/напишат на листчета.
Обяснете, че тази дейност дава известна представа за част от мотивацията, лежаща в
основата на предразсъдъците и дискриминацията, които могат да доведат до реч на
омразата, и дава някои примери за думи/фрази, които могат да бъдат използвани в речта
на омразата (онлайн и офлайн).
Проучвателни въпроси
Тези въпроси са предоставени като примери за започване и насочване на дискусии по темата в
тази фокусна област.
•
•
•
•
•

- Какви характеристики използвате, за да определите себе си?
- Кои са някои характеристики/характеристики, които можете да считате за
положителни? (напр. щедър, грижовен, оптимист, добър слушател и др.)
- Кои са някои характеристики/характеристики, които може да считате за отрицателни?
(напр. избухлив, циничен и т.н.)
- Как се чувствате, когато четете/получавате коментари за език на омразата?
- Законна или незаконна е речта на омразата? Как се получава така?

ЗАЩО ИМА СЪДЪРЖАНИЕ С РЕЧ НА ОМРАЗАТА?
РАЗБИРАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА
Цели
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-

Проучване на някои от причините, поради които хората
могат да използват или поддържат реч на омразата.
Разбиране как отделните случаи на реч на омразата са част
от много по-широк социален пейзаж.
Разбиране на възможните мотиви на хората, които
създават и поддържат реч на омразата.

Целева група и размер
Млади хора, до 15 участници
Подготовка и материали
Разпечатан сценарий, флипчарт, листчета, маркери, химикалки, проектор (ако е необходимо)
Обучителят на връстници може да подготви и по-широка презентация по темата, като използва
разработените стандартни материали за семинара на PECAO и инструмента за медиен
мониторинг и речника, достъпни на https://ergonetwork.org/projects/pecao/
Отделено време
60 минути
Инструкции за сесията
Разделете участниците по двойки. Всяка двойка ще трябва да разполага с:
-

Едно разпечатано копие на сценария от страница 15
Едно разпечатано копие на отразяването в медиите от страници 16 и 17
Химикалки за писане

Explain that in this next activity, you will be thinking about how the media reports on posts such as
Mrs Violet’s and what impact this might have.
Обяснете, че в следващата дейност ще мислите за това как медиите отразяват публикации като
тази на г-жа Violet и какво въздействие може да има това.
Инструкции:
1. Помолете участниците да се разделят по двойки.
2. Дайте на всяка двойка участници копие от сценария (публикацията на г-жа Вайълет
в социалните мрежи) и отпечатано копие от материала за медиите.
3. Обяснете, че отразяването в медиите се състои от две статии в два отделни вестника,
които отразяват един и същ пост в социалните медии на г-жа Виолет.
4. Помолете участниците да отделят 30 секунди - 1 минута за индивидуално прочитане
на двете статии, а след това да отделят пет минути, за да отговорят на последващите
въпроси като двойка.
5. Докато участниците работят по въпросите, можете да се разходите из стаята, за да
видите дали имат някакви въпроси. Използвайте съветите по-долу, за да подкрепите
участниците, които може да не са наясно с дейността или които са се затруднили.
6. Съберете отново участниците за пленарна дискусия. Използвайте това като
възможност да ги попитате дали смятат, че днешните медии действат отговорно, когато
става въпрос за реч на омразата?
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7. След като приключите дейността (включително пленарната
дискусия), приключете дейността с основните точки, за да се уверите,
че участниците наистина са взели най-важните уроци от тази дейност.
8. По желание: В края на седмицата можете да се запознаете със
съдържанието на доклада, както и да се запознаете със
съдържанието на доклада: След точка 6 можете да се опитате да
създадете списък с възможните мотиви, поради които хората създават омраза и
поддържат реч на омразата онлайн.
Съвети към участниците:
Разгледайте картинката и използвания език и помислете как е отразена публикацията на г-жа
Вайълет. Включени ли са в статията мнения, различни от тези на г-жа Виолет? Защо смятате, че
тези мнения са включени? Смятате ли, че е полезно в статията да се включат факти и
статистически данни, или според вас човешкият цитат е по-ефективен? Защо?
Основни точки за участниците:
Медиите са длъжни да отразяват обидните изказвания по подходящ начин, като ги оспорват, а
не просто ги повтарят пред по-широка аудитория.
Проучванията показват, че човешките истории и емоционалният език понякога могат да бъдат
по-убедителни от фактите и статистиката. Това не означава, че трябва да пренебрегваме фактите
и статистиката, когато оспорваме пристрастията и дезинформацията; напротив, те са
изключително важни! Това обаче означава, че трябва да измислим креативни и завладяващи
начини за представяне на тези факти и статистики, за да постигнем максимално въздействие.
Въпреки че човешките истории и емоционалният език може да изглеждат по-привлекателни и
ангажиращи, бъдете внимателни. Една-единствена история не "доказва" по-обширен казус, а
емоциите ви също могат да бъдат манипулирани. Бъдете критични към това, което четете!

КАК НИ КАРА ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА?
СПРАВЯНЕ С ЕМОЦИИТЕ
Цели
-

Разбиране и контролиране на емоциите, предизвикани от речта на омразата
Разработване на стратегии за разпознаване на емоциите, тяхното регулиране и
създаване на подходящи действия за противодействие на речта на омразата
онлайн

Целева група и размер
Young people; up to 15 participants
Подготовка и материали
Разпечатано изображение от стр. 19, флипчарт, листчета, маркери, химикалки, проектор (ако е
необходимо), релаксираща музика
Подгответе насочващи въпроси за дискусията:
•
•

Губили ли сте някога контрол над емоциите си?
Какво бихте направили по различен начин в тази ситуация, ако тя се повтори?
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•

Как успявате да преминете от нерегулирано състояние (емоции извън
контрол) към по-регулирано състояние (емоции под контрол)

Обучителят на връстници може да подготви и по-широка презентация по
темата, като използва разработените стандартни материали за семинара на
PECAO и инструмента за медиен мониторинг и речника, достъпни на
https://ergonetwork.org/projects/pecao/
Отделено време
60 минути
Инструкции за сесията
ЗАБЕЛЕЖКА: Това е обсъждане на МЕТА-моменти!
Обяснете на участниците, че това е дискусия за МЕТА-моменти, като им покажете
изображението от стр. 19 и как такива моменти могат да ни помогнат да си върнем контрола
над емоциите.
Помолете участниците да затворят очи и да помислят за преживяване или момент, в който са
загубили контрол и са казали или направили нещо, за което сега съжаляват или се чувстват
неудобно.
Съвет: В зависимост от отношенията ви с участниците може да се наложи да им предложите да
използват трето лице, за да се дистанцират от поведението и да запазят анонимността си.
"Веднъж чух за този участник, който..."
Попитайте всеки участник, след като е споделил някакво преживяване: Какво бихте направили
по различен начин сега, ако отново се окажете в тази ситуация?
Споделете отново изображението и обяснете, че метамоментът е кратка стъпка назад от
ситуацията, когато спираме и мислим, преди да действаме. Питаме се как би реагирало моето
"най-добро аз" в тази ситуация? Каква стратегия мога да използвам, така че действията ми да
отразяват най-добрата ми същност? С течение на времето и с помощта на практиката успяваме
да заменим неефективните реакции с продуктивни и овластяващи отговори на
предизвикателните ситуации. Те правят по-добри избори, изграждат по-здрави
взаимоотношения и изпитват по-голямо благополучие (http://ruler170.weebly.com/aboutruler.html).
Обсъдете понятието "задействащи фактори". Попитайте: "Какво разбираме под "тригери"?"
(нещо, което предизвиква реакция у нас).
Помолете участниците да дадат примери за неща, които ги карат да се чувстват позитивно (напр.
мисловен образ на нещо; море, планина), или действие, което предизвиква позитивизъм (напр.
метамомент, дълбоко дишане, мислене за щастлив спомен). Създайте списък за групата, като
запишете задействащите фактори.
Начертайте мрежа за измерване на настроението, както е показано на стр. 20, и обяснете на
участниците какво означава тя:
•
•
•
•

Червеното е високо енергийно отрицателно.
Жълтото е високо енергийна положителна енергия.
Синьото е с ниска отрицателна енергия.
Зеленото е с ниска положителна енергия.
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Помолете участниците да предложат начини, по които биха
саморегулирали от вредните емоции към по-регулирано състояние.

се

Препоръки: Насочете ги към тези списъци:
Стратегии за в момента (когато сте в емоционално състояние):
•
•
•
•
•
•
•

Дишане
Осъзнатост/отпускане
Преформулиране
Лично говорене със себе си
Визуализация
Отвличане на вниманието
Увеличаване на дистанцията от ситуацията.

Дългосрочни стратегии за тези, които изпитват дългосрочни емоционални проблеми:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Предприемане на действия в името на кауза или социален проблем
Медитация
Духовност
Физическа активност
Други хобита/дейности
Развлечения - музика/телевизия/игри
Промяна на ситуацията
Подкрепа от другите
Намиране на решения на проблема
Поставяне на цели и постигането им
Получаване на професионална помощ.

Обсъдете с участниците кои стратегии биха могли да използват, за да се справят с настроението
метъра (т.е. към по-регулирано състояние).
Приключете тази дейност, като подчертаете, че ефективното използване на метамоментите
може да отнеме време и практика и участниците не трябва да се чувстват обезсърчени, ако
намират това за предизвикателство. Ако не им се получи, прегледайте какво се е случило и какво
биха могли да направят по различен начин, за да намалят конфликта и да имат по-здрави
емоционални взаимоотношения.

КАК МОЖЕМ ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО СРЕЩУ ЕЗИКА НА
ОМРАЗАТА?
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДКРЕПЯЩА ОБЩНОСТ
Цели
-

Разбиране на въздействието на речта на омразата върху различните общности.
Определяне на начини за предаване на посланието.
Създаване на съзнание за това към кого насочваме посланията си и кой може да
ни чуе.

Целева група и размер
Млади хора; до 15 участници
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Подготовка и материали
Столове, отпечатани инструкции от страници 21 и 22, флипчарт, листчета,
маркери, химикалки, проектор (ако е необходимо). Ще ви трябват минимум
шестима участници - но повече са за предпочитане.
Обучителят на връстници може да подготви и по-широка презентация по темата, като използва
разработените стандартни материали за семинара на PECAO и инструмента за медиен
мониторинг и речника, достъпни на https://ergonetwork.org/projects/pecao/
Отделено време
60 минути
Инструкции за сесията
Подредете четири стола в центъра на стаята, с облегалки една към друга, така че участниците,
които седят на столовете, да не се виждат. Останалите столове трябва да се поставят в кръг
около четирите стола, с лице към останалите участници (това ще бъде публиката).
Обяснете, че в тази дейност четиримата участници ще бъдат седнали в средата на стаята и ще
водят "онлайн" разговор. Останалите участници ще бъдат публиката - те трябва да слушат
внимателно разговора, тъй като след това всички ще го обсъждат.
Помолете четирима участници да се запишат като доброволци, за да седнат в центъра на стаята
на четирите стола.
Застанете в ъгъла на стаята и помолете всеки от четиримата участници, които ще седнат в
центъра на стаята, да дойде при вас. Дайте им по една от ролите от инструкциите на страници
21 и 22. Дайте им една минута, за да прочетат инструкциите и да се уверят, че разбират какво
трябва да правят (пазете тишина, важно е другите да не чуват).
Кажете им, че когато кажете "Започнете", всички трябва да започнат разговора, като следват
инструкциите на своето листче.
След като сте сигурни, че са разбрали какво трябва да направят, ги помолете да седнат в центъра
на стаята. Кажете "Започнете"! ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъде шумно и хаотично!
Когато разговорът приключи, започнете дискусия с публиката:
•
•
•
•

•
•

•

Какво разбрахте?
Чий глас беше най-силен?
Смятате ли, че най-гласовитият човек е имал да каже най-интересното или важното
нещо?
Какво да кажем за човека, който изкрещя "шоколад"? Какво въздействие имаше това?
Какво според вас щеше да е въздействието, ако човекът беше изкрещял нещо омразно
вместо думата "шоколад"?
Можехте ли да чуете шепота на лицето?
В тази дейност лицето, което шепнеше, всъщност четеше истински цитати на хора, които
са били обект на реч на омразата. Смятате ли, че хората, които се сблъскват с реч на
омразата, могат да се чувстват така, сякаш гласът им е заглушен онлайн? Защо/ Защо не?
Какви фактори според вас дават на хората по-силен глас от другите в интернет? (Тук
търсите отговори като брой последователи, офлайн власт, използвани тактики като
повторение и др.)

14 | P a g e

Попитайте четиримата души, участващи в разговора:
•
•
•

Как се чувствахте, участвайки в дейността?
Слушахте ли другите?
Какво влияние оказа наличието на аудитория, ако изобщо имаше
такова?

Основни точки за участниците:
1.

Въпреки че много хора вече имат достъп до социалните медии, това не означава равен
глас. Фактори като политическа власт, брой последователи и използвани тактики, правят
голяма разлика.
2. Когато става въпрос за обмисляне на техники за ефективно предаване на посланието, не
забравяйте за значението на слушането! Говоренето на някого рядко работи.
3. Ефектите върху аудиторията са от значение. Помислете внимателно дали е по-добре
посланието ви да бъде изпратено насаме или публично. Ако решите да участвате в
разговор публично, трябва да сте наясно с аудиторията си, а не само с човека, с когото
говорите пряко. Вашето послание може да бъде разбрано по съвсем различен начин от
този, който сте възнамерявали.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Помощни материали
Сини и червени лични карти:
Кръг 1
ЧЕРВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ

•
•
•
•
•
•
•
•

Артистични
Дезорганизиран
Оптимистичен
Грижовен
Немотивиран
Дружелюбен
Емоционален
Лесно се
обижда

СИНИ УБЕДИТЕЛИ

•
•
•
•
•
•
•
•

Научни
Организиран
Циничен
Егоцентричен
Мотивиран
Недружелюбен
Защитен
Не се обижда
лесно
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Кръг 2

ЧЕРВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ
•
•
•
•
•
•
•

•

Щедър
Дезорганизиран
Оптимистичен
Грижовен
Немотивиран
Дружелюбен
Голямо
чувство за
хумор
Старомодни
възгледи

СИНИ УБЕДИТЕЛИ
•
•
•
•
•
•
•

•

Професионален
Организиран
Циничен
Егоцентричен
Мотивиран
Недружелюбен
Не може да се
шегува
Напредничаво
мислене

Сценарий Госпожа Violet:

Политик, г-жа Виолет, която се кандидатира
на избори в Беррак, публикува публикация в
в социалната си медия:
"Berrak ще бъде наводнен от
салезианци. И ние знаем какво
това означава - повече престъпления.
Достатъчно ни е."
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Последващи въпроси:

1. Какво мислите за публикацията на г-жа Вайълет?
2. Защо смятате, че г-жа Вайълет е написала тази публикация?
3. Каква емоционална реакция според вас може да предизвика публикацията у
читателите?
4. Смятате ли, че има значение фактът, че г-жа Вайълет е политик? Ако този пост
беше написан от г-н Грийн (15-годишен ученик), щеше ли това да бъде по
някакъв начин различно?
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Медийни покрития:

Престъпно превземане

Г-жа Вайълет ясно заяви, че Берак скоро ще бъде
наводнен от салецианци. Тя изрази загриженост,
че увеличените вълни на имиграция съответстват
на нарастване на престъпността. Когато се
свързаха, г-жа Вайълет каза, че полицията е
приведена в повишена готовност.
"Страх ме е да напусна къщата", каза Дерек, който
живее в центъра на Берак. "Всичко се промени
през последните няколко години. Имахме повече
кражби, произволни актове на насилие...
работите. Ободряващо е да виждаме, че г-жа
Вайълет се вслушва в нашите притеснения.
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Опасенията от
неоснователни

имиграцията

са

Г-жа Вайълет твърди, че Берак ще бъде „наводнен“
от салецианци през следващите години. всъщност
статистиката показва спад в броя на салецианците,
идващи в Берак през последните пет години след
временно нарастване след гражданската война в
Салесия.
Г-жа Вайълет също така обърна внимание на
нарастването на престъпността в резултат на
имиграцията. Отново фактите не подкрепят това
твърдение. Вярно е, че престъпността нараства, но
разбивката на регистрираните престъпления
показва, че по-голямата част от престъпленията
продължават да се извършват от граждани, а не от
салецианци или други имигранти.
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Последващи въпроси Отразяване в медиите:
1. Сравнете двете статии, всяка от които е написана в различен
вестник, но и двете отразяват една и съща публикация в
социалните мрежи, публикувана от г-жа Виолет. Какво
забелязвате?
2. Защо според вас всеки от журналистите може да е избрал да отрази
публикацията в социалните медии по начина, по който го е направил?
3. Коя от двете статии според вас би привлякла най-много читатели и интерес?
Защо?
4. Коя от двете статии според вас е най-информативна? Защо?
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Метамомент:

Метамомент

1. Нещо се случва

5.Вижте най-доброто си аз

2. Чувство

5. Стратегирайте

3. Стоп

6. Успех!
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Уред за измерване на настроението:
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Чий глас се чува :

Шепнещият
Прочетете следния откъс, като запазите силата на гласа си ниска, почти като шепот:
IПознавам няколко души, които са били обиждани в офисите на Centrelink, дори от
техните преводачи, а след това са идвали да плачат в кабинета на консултанта. Когато
някой "нацели" [нашите] културни ценности и традиции, ние се чувстваме разстроени,
чувствителни сме и всичко това също, защото сме възпитани в тази култура. ... Това може
да е съдържанието или може би тонът на разговора, или новините в медиите, или
каквото и да е друго. Това може да бъде разстройващо.
Ние не показваме никаква реакция, но за съжаление съм разстроена от това.
Това е много грубо и ми влияе зле и ми причинява емоционално разстройство.
Въпреки че не съм посетител или посетителка на джамия, наистина ме разстройва, когато
виждам по телевизията хора, които протестират, защото не искат джамия в тяхната
общност.
Смятам, че хората, особено на високопоставени длъжности ... Мисля, че трябва да поемат
отговорност и да внимават какво излиза от устата им, защото то може да бъде болезнено.

Говорещият
Прочетете следния откъс, като увеличите силата на гласа си, за да ви чуят слушателите:
Не мога да повярвам, че Рейчъл е направила това. Искам да кажа, честно!
Мислех, че Рейчъл е малко странна, но това поведение изненада дори мен. Рейчъл дойде
в дома ми, нали? И просто си седеше там, без дори да ми предложи.
Помоли ме за чаша чай и каза, че е гладна - така че очевидно трябваше да й направя
сандвич, нали? Дори се наложи да отида да купя хляб, защото ми беше свършил. Казах
ѝ: "Е, Рейчъл, много съжалявам, но няма да мога да ти направя сандвич. Въпреки че
много бих искала, нямам никакъв хляб вкъщи."
Човек би си помислил, че в този момент тя щеше да осъзнае, че ме притеснява. Но не, тя
просто каза: "Няма страшно - майка ми винаги ме е наричала "пациентката Рейчъл". Ще
почакам тук". И така, отидох до супермаркета и ѝ купих един хляб. След това се
почувствах като глупак, честно!
Рейчъл, Рейчъл, Рейчъл, ти си нещо друго.
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Прекъсвачът, който наистина обича шоколад
Вслушвайте се в разговорите, които се водят около вас, и спазвайте едно просто правило:
Кажете думата "шоколад" 3 пъти, колкото можете по-силно, всеки път, когато чуете
следните думи:
● Разстройва/разстройва
● Рейчъл

Спонтанният
Вслушвайте се в разговорите около вас и се опитвайте да участвате в тях според това,
което всеки човек казва.
Поддържайте силата на гласа си доста висока, за да сте сигурни, че аудиторията ви чува.
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