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Stratégie a nástroje proti prejavom nenávisti
pri stretnutiach tvárou v tvár a na sociálnych sieťach
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T

ón v komunikácii sa stáva hrubším/drsnejším. Osobná komunikácia, ktorá je podporovaná tzv. sociál
nymi médiami, sa tiež mení, stáva sa agresívnejšou a menej tolerantnou v osobnom kontakte i pri
zasielaní správ cez sociálne médiá. Keďže digitálne platformy ďalej rozširujú svoj dosah, šíria informá
cie, ktoré obiehajú/cirkulujú a sme im vystavený vo väčšej miere. V tomto novom mediálnom prostredí
prekvitajú falošné správy, ktoré predstavujú hrozbu pre naše demokratické spoločnosti a poskytujú základ pre
prudký nárast nenávistných, rasistických a xenofóbnych komentárov na sociálnych sieťach alebo pri stretnutiach
tvárou tvár medzi občanmi.
Takéto komentáre sú útokom na práva rôznych etnických, náboženských a/alebo národných skupín a sú v jasnom
rozpore so zásadami rešpektovania ľudskej dôstojnosti a rasových a kultúrnych rozdielov medzi jednotlivými
skupinami obyvateľov. Nenávistné slová a zločiny z nenávisti sú priamo spojené. Aj prejavy nenávisti môžu
negatívne ovplyvniť také veľké témy, ako je nadnárodná migrácia a regionálna bezpečnosť a možno ich považovať
za prvé kroky k radikalizácii.
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Nové zručnosti a kompetencie proti nenávistným prejavom pre európskych občanov

Hlavné ciele projektu Argumenty proti agresii

Občania preto potrebujú nové zručnosti a schopnosti, aby boli lepšie pripravení na riešenie tohto fenoménu.
Platí to najmä pre všetkých, ktorí pracujú na verejných pozíciách. Mnohí z nich nie sú pripravení na zmeny v
spôsobe, akým naša komunikácia prebieha, a ktoré aspekty agresívnej komunikácie predstavujú hrozbu. Projekt
Argumenty proti agresii chce zvýšiť ich povedomie a poskytnúť im nástroje, ktoré im majú pomôcť vyrovnať sa s
nenávistnými prejavmi a agresiou a zvládať príslušné situácie.

# zostaviť katalóg najbežnejších predsudkov a možných odpovedí a komunikačných stratégií, ktoré môžu zvýšiť
účinnosť argumentov
# zostaviť užívateľsky orientovaného sprievodcu a vzdelávacie zdroje obsahujúce nástroje na argumentáciu a
stratégie proti rôznym druhom predsudkov: utečenci a migranti, politický extrémizmus, sexuálna orientácia
# umožniť sieťovanie a výmenu skúseností prostredníctvom elektronickej platformy s prístupom k všetkým
vzdelávacím materiálom
# poskytnúť okamžitý prístup k odpovediam a komunikačným stratégiám prostredníctvom mobilných aplikácií
pre smartfóny.

Proti agresívnym, rasistickým alebo xenofóbnym správam
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Všeobecným cieľom projektu Argumenty proti agresii je vybaviť občanov komunikačnými a argumentačnými
zručnosťami, ktoré môžu používať na stránkach sociálnych médií alebo v interakciách v reálnom živote vždy,
keď sú konfrontovaní s agresívnym, rasistickým alebo xenofóbnym správaním, nerovnosťou a rodovým násilím.
Týmto spôsobom budú môcť transformovať neproduktívne slovné potýčky alebo pasívno-agresívne vyhýbanie
sa diskusii na skutočne produktívne rozhovory, ktoré by mali končiť tým, že účastníci kurzu budú mať jasnejšie
chápanie názorov protistrany a vybudujú si zručnosti a motiváciu podniknúť kroky proti nespravodlivosti.

Kto je cieľovou skupinou projektu?
Primárnymi cieľovými skupinami sú dospelí, ktorí pracujú na verejných miestach, napr. štátni zamestnanci, ktorí
majú kontakt s občanmi, učitelia, pracovníci s mládežou, zamestnanci kultúrnych inštitúcií alebo verejných médií.
Sekundárnou cieľovou skupinou sú ľudia pracujúci v organizáciách s utečencami a migrantmi, v hnutiach za
občianske práva alebo v podobných oblastiach. Tieto zainteresované strany sú kľúčovými aktérmi v oblasti
vzdelávania a občianskych práv.
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Odborný tím pre projekt Argumenty proti agresii
Partnerstvo zahŕňa multidisciplinárny európsky tím, ktorý zastupuje cieľové skupiny a odborné znalosti potrebné
na rozvoj vzdelávania:
1. media k GmbH % Nemecko (koordinátor)
2. INTEGRA Institute % Slovinsko
3. QUALED % Slovensko

#

#

www.media-k.eu

#

www.eu-integra.eu

www.qualed.net

4. Universidad de Malaga % Španielsko

#

www.uma.es

5. Wissenschaftsinitiative Niederösterreich % Rakúsko
6. Stichting Hogeschool Utrecht % Holandsko
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7. AKADIMAIKO DIADIKTYO – GUNET % Grécko

#

www.wissenschaftsinititive.at

www.hu.nl

#
#

www.gunet.gr
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