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Въведение 

 

 

Проектът „Противопоставяне на омразата“ е дългосрочен стратегически 

проект за партньорство в младежката област на Програма Еразъм +. 

Четирите стратегически партньори Latvijas Jauniešu Attīstības Centrs 

(Латвия), Alternativi International (България), Австрийското движение за 

млади работници (Австрия) и Projuven (Испания) бяха включени в този 

проект. 

Броят на хората, изправени пред речта на омразата и обидните 

изявления в Интернет и в социалните медии, нараства бързо през 

последните години. С появата на Интернет възможностите за човешко 

взаимодействие се умножиха, но се наблюдава и увеличаване на 

словесното насилие, чийто тон често е краен и расистки. Тъй като 

дигиталните медии играят съществена роля в ежедневието на много 

младежи и млади хора, те все повече се сблъскват с речта на омразата, 

фалшивите новини и екстремисткото съдържание. Интернет често 

служи като основен източник на информация, въпреки че оценката на 

информация и изявления в Интернет не винаги е лесна за младите хора 

- на този фон дигиталните медии придобиват все по-голямо значение в 

младежката работа. 

Това дигитално ръководство е насочено към младежите и социалните 

работници, които се занимават с темата за дигиталните медии и речта 

на омразата в своята работа и чиято цел е да засили дигиталната 

медийна грамотност на младите хора. За предотвратяване на речта на 

омразата е важно младите потребители на Интернет да могат да 

разбират, анализират, оценяват и проверяват явно и неявно 

съдържание и да се справят критично с дигиталните медии - 

младежката работа може да допринесе съществено за това. 

Първата глава на това ръководство демонстрира как увеличаващата се 

дигитализация е придружена от увеличаване на коментарите за омраза 

в цифровите технологии и колко силно е влиянието на дигиталните 

медии върху младежите. Представени са нови подходи в борбата с 

речта на омразата в Интернет и се обсъжда ефективността на новите 

технологии. 

Втора глава разглежда ролята на младежката работа в борбата с речта 

на омразата. Младежката работа е форма на извънучилищно обучение, 

която се планира и структурира, но не е формално предложение за 

образование. Тя придружава и подкрепя младите хора по пътя им към 

независимостта и зрелостта на възрастните. Младежката работа засилва 

ежедневните и социални умения на младите хора и е добра възможност 

за насърчаване на дигиталната медийна грамотност на младите хора - 

основа за предотвратяване на речта на омразата. 

 

Последните две глави въвеждат методи и примери за най-добри 

практики, които младежките работници могат да използват в работата 

си. Повишаването на осведомеността за темата на речта на омразата 

чрез информация, размисъл и диалог е важен аспект, както и конкретни, 

практически възможности за намеса. 

 

Насладете се на четенето! 

 

 



 

 

 

1. Речта на омразата в дигиталната ера 

 

Интернет промени начина, по който общуваме. Той отвори нови начини 

да кажеш нещата и нови опции да ги кажеш на повече хора. Нещо 

повече, платформите на социалната медия осигуряват евтин 

комуникационен носител, който позволява на всеки бързо да достигне 

до милиони потребители. 

Следователно в тези платформи всеки може да публикува съдържание 

и всеки, който се интересува от съдържанието, може да го получи, което 

представлява трансформативна революция в нашето общество. 

Онлайн пространството представя нови възможности, 

предизвикателства, но най-вече заплахи за младите хора, които не са 

наясно какво е речта на омразата онлайн, нейните реални потенциални 

последици, нейните разкази за омраза и кои са онлайн извършителите 

на реч на омразата. 

От друга страна, през последните години миграцията оказва огромен 

натиск в много европейски страни и въпреки усилията, положени през 

тези години от правителства, частен сектор, благотворителни 

организации и международни организации, гражданите на трети страни 

продължават да страдат от различни форми на дискриминация, особено 

по отношение на заетостта, социалното включване и образованието. 

Важно е обаче да споменем, че в този сценарий младежките работници 

и лидери играят роля, тъй като чрез младежката работа те могат да 

допринесат за създаването на контрааргументи за предотвратяване и 

противодействие на речта на омразата онлайн, както и да подобрят 

отрицателното въздействие на фалшивите новини  и липсата на 

информация при създаването на предразсъдъци и стереотипни образи 

на уязвими социални групи, като мигранти и бежанци. Младежките 

работници трябва да включат уменията за медийна грамотност в 

ежедневната си работа и да изследват феномена на фалшивите новини, 

както при деконструирането на фалшивите, така и в разбирането на 

истината.

 

 

1.1 Как дигитализацията променя речта на омразата? 

Речта на омразата няма конкретно определение в международните 

права на човека. Това е термин, използван за описание на широк 

дискурс, който е изключително негативен и представлява заплаха за 

социалния мир. Според Комитета на министрите речта на омразата 



 

 

обхваща всички форми на изразяване, които разпространяват, 

подбуждат, насърчават или оправдават расова омраза, ксенофобия, 

антисемитизъм или други форми на омраза, основаващи се на 

нетърпимост. Заедно с разработването на нови форми на медия се 

появи и онлайн реч на омраза. Речта на омразата в онлайн 

пространството изисква по-нататъчно обмисляне и действие върху 

регламента и нови начини за борба с него. За съжаление мигрантите, 

търсещите убежище и бежанците често стават жертва на речта на 

омразата и едно от най-големите предизвикателства е как да се справим 

с тези омразни коментари, за да не се прехвърли омразата към реалния 

живот. 

Онлайн речта на омразата е разположена на пресечната точка на 

множество напрежения: тя е израз на конфликти между различни групи 

в рамките на различните общества и извън тях, тя е ярък пример за това 

как технологии с трансформативен потенциал, като Интернет, носят със 

себе си възможности и предизвикателства и тя предполага сложно 

балансиране между основните права и принципи, включително 

свободата на изразяване и защитата на човешкото достойнство и 

правата на човека. 

 

 

В националното и международното законодателство речта на омразата 

се отнася до изрази, които се използват за подбуждане към вреда 

(особено дискриминация, враждебност или насилие), основани на 

идентифицирането на целта с определена социална или демографска 

група. Тя може да включва, но не се ограничава до реч, която застъпва, 

заплашва или насърчава насилствени действия. Концепцията може да 

се разпростре и върху изрази, които насърчават климата на 

предразсъдъци и нетърпимост при предположението, че това може да 

стимулира целенасочена дискриминация, враждебност и насилствени 

атаки. Въпреки това, бързината и обхватът на интернет затрудняват 

правителствата да прилагат националното законодателство във 

виртуалния свят. Проблемите около речта на омразата онлайн носят 

ясно облекчение появата на частни пространства за изразяване, които 

обслужват обществена функция (например Facebook, Twitter) и 



 

 

предизвикателствата, които тези пространства представляват пред 

регулаторите. За щастие, някои от компаниите, притежаващи тези 

пространства, станаха по-отзивчиви към справяне с проблема на речта 

на омразата онлайн. 

Обмисляйки как да се справим с речта на омразата онлайн, също така е 

важно да се отбележи, че има няколко аспекта на дигиталното 

публикуване на информация и комуникация, които се отличават от 

традиционните форми на публикуване, които могат да бъдат от 

значение за това как можем да се справим с онлайн речта на омразата. 

 Например, една от най-важните характеристики на речта на омразата 

онлайн е, че тя може да бъде странстваща. Дори когато съдържанието е 

премахнато, то може да намери израз на друго място, вероятно на една 

и съща платформа под друго име или в различни онлайн пространства. 

Ако уебсайт е затворен, той може бързо да се отвори отново, 

използвайки уеб хостинг услуга с по-малко строги регулации или чрез 

пренасочване към държава със закони, налагащи по-висок праг за реч 

на омразата. Странстващият характер на речта на омразата също 

означава, че лошо формулирани мисли, които в миналото не биха 

намерили обществено изразяване и подкрепа, може да се приземят на 

пространства, където могат да бъдат видими за голяма аудитория. Речта 

на омразата може да остане онлайн дълго време в различни формати 

на множество платформи, които могат да бъдат свързани многократно. 

Освен това публикацията е почти мигновена и проблемите с туит от 

властен човек могат да достигнат до устройствата на своите 

последователи за секунди. 

Има особени предизвикателства, уникални за онлайн съдържанието и 

неговото регулиране. Тези предизвикателства, свързани с 

постоянството, маршрута, анонимността и междусъдебния характер, са 

сред най-сложните за справяне. 

Важно е обаче да се спомене, че с увеличаващите се миграционни 

потоци към Европа през последните години европейските държави 

преживяват значително увеличение на използването на реч на омраза 

към имигранти и малцинства, често обвинявани като причина за 

настоящите икономически и социални проблеми. Това, което започна 

като морална и хуманитарна драма, се превърна в политическа, тъй като 

Европа изглежда загуби контрол над своите граници. Пикът на 

бежанската криза изглежда допринася за растежа на производството и 

разпространението на онлайн съдържание. Допълнителни фактори за 

насърчаване на речта на омразата онлайн, свързана с големия брой 

бежанци, включват въвеждането на европейски квоти за заселване на 

мигранти, разпределение на къщи и наемане на работа на бежанци, 

които се считат за несправедливи, ако имат прецеденти пред местното 

население. 

Следователно изследователите трябва да отговорят на въпроси като: 

• Каква е лингвистичната следа в речта на омразата онлайн срещу 

мигрантите в генериран от потребители контекст? 

• Как  коментарите се превръщат в ориентирани към действие и към 

какво подбуждат? 

• Има ли различни нива на интензивност в омразните коментари? 

• Какви речеви актове се наблюдават? 

• Каква е ролята на онлайн общностите и разпространението на 

съдържание? 



 

 

• Кой публикува онлайн омразни коментари? 

• Речта на омразата срещу мигрантите свързана ли е с културата? 

Реалността е, че хиляди хора публикуват съдържание, в което присъства 

омраза всеки ден в социалните медии, понякога изрично призовавайки 

за насилствени действия срещу мигрантското население и други 

уязвими групи. 

Честите форми на расистка реч на омразата срещу бежанците са: 

• Контрастиране на „нас” и „тях” 

• Обобщения ("всички бежанци са ...") и покритие (напр. Бежанец = 

мюсюлманин) 

• Нормализиране на дискриминационните нагласи („Не е чудно, че…“) 

• Бежанците са отговорни за всички видове социални въпроси: 

сексизъм, престъпност или недостиг на жилища 

• Дехуманизация: приравняване на бежанците с насекоми, паразити 

или животни 

• Всеки, който помага на бежанците, е благодеятел или вероятно е ляв 

екстремист 

Според „GloBall: Комплект от инструменти за младежки работници, 

работещи с млади мигранти, бежанци и търсещи убежище“, когато 

говорим за ситуации с речта на омразата, са представени трима 

участници (офлайн и онлайн): 

Целта може да бъде както индивид, така и група. Групите или лицата със 

специфични характеристики за съжаление са по-лесна мишена за речта 

на омразата от другите. 

Пратеникът на омразата може да бъде някой, когото познавате или не, 

може да бъде дори някой, който се опитва да остане анонимен. 

Пратеникът на омразата също може да бъде известна или публична 

личност. Речта на омразата може да се разпространява от време на 

време или редовно. 

Наблюдателите са най-голямата група в цялата тази история. 

Наблюдател е всеки, който е свидетел на ситуация на омраза или на реч 

на омраза. Свидетелите могат да бъдат приятели на целта или 

пратеника на омразата, но те също могат да бъдат и напълно непознати. 

Освен тези лица, модераторът или създателят на форум (например 

Facebook група или акаунт в Twitter) е наблюдател. 

Младежкият работник като наблюдател може да направи няколко 

неща, за да се справи с това съдържание. Например, за да се 

противодейства на тежестта на речта на омразата, е необходимо да се 

създаде и сподели съпричастна информация. Младежите трябва да 

говорят против омразата, в противен случай тишината и апатията могат 

да се приемат като съгласие. Докладът в платформата също е добър 

начин за справяне с речта на омразата. Всяка социална мрежа има свои 

указания за това, кое съдържание е приемливо и кое не. Въпреки че има 

екипи, посветени на проверка на тази информация, в много случаи е 

необходимо да се съобщава, за да бъде видяна. Например, Facebook 

непрекъснато проверява дали има нови уязвими групи от населението, 

които трябва да бъдат включени в техните защитени категории и при 

предишни случаи мигрантите са се вписвали в тази група. 



 

 

 

1.2 Дигитализация на младежи, срещащи се с реч на 

омразата - дигитално гражданство и дигитална 

грамотност 

Докато Интернет предлага поток от информация за опит и споделяне, 

сигурното навигиране в сложния онлайн свят може да бъде трудна 

задача. Информираното участие на всички граждани в това, което е 

известно като дигитална среда, зависи от развитието на много по-

широка грамотност - така наречената цифрова грамотност. 

Дигиталното гражданство е термин, който описва как трябва да действа 

човек, докато използва цифрови технологии онлайн. Някои експерти 

предлагат девет елемента, които се състоят от цифрово гражданство: 

цифров достъп, цифров консуматорство, цифрова комуникация, 

цифрова грамотност, цифров етикет, дигитален закон, цифрови права и 

отговорности, цифрово здраве  и цифрова сигурност. Каквато и да е 

съставът на дигиталното гражданство, ясно е, че всички потребители на 

Интернет имат отговорност и евентуално дори задължение да действат 

отговорно, когато използват интернет и комуникационните технологии. 

 

 

 

Уменията и инструментите за интернет грамотност са напълно уместни 

и необходими за младите хора, особено за да им позволят да 

идентифицират речта на омразата и да реагират на нея. Необходимо е 

те да анализират информацията критично и да могат да проверят 

нейния произход. В допълнение младежките работници играят 

решаваща роля на модераторите между младите хора, обществото и 

цифровите технологии. Твърди се, че младежката работа има потенциал 

за справяне с нуждите на дигиталната грамотност на младите хора, 

които често се пропускат в училищата или у дома. 

Според Американската библиотечна асоциация цифровата грамотност 

"... е способността да се използват информационни и комуникационни 

технологии за намиране, оценка, създаване и предаване на 

информация, изискващи както познавателни, така и технически 

умения." Цифрово грамотен човек е в състояние да използва различни 



 

 

технологии по подходящ и ефективен начин за извличане на 

информация, интерпретиране на резултати и преценяване на 

качеството на тази информация. Този човек разбира връзката между 

технологиите, ученето през целия живот, личната неприкосновеност на 

личния живот и управлението на информацията и притежава различни 

умения - технически и когнитивни - необходими за намиране, 

разбиране, оценка, създаване и предаване на цифрова информация в 

голямо разнообразие от формати. 

В дигиталната среда младежите трябва да имат място, където могат да 

се запознаят и да обсъдят текущите предизвикателства, породени от 

речта на омразата в техните общности и общества като цяло. Те не само 

трябва да водят диалог по темата, но и трябва да работят съвместно за 

създаване на кампания за противодействие на речта на омразата под 

различни форми. Разбира се, в този последен случай е необходим по-

специфичен набор от компетенции за създаване на положителни 

послания и онлайн кампании срещу речта на омразата. Използваният 

формат на съдържанието и тон трябва да отразяват стойностите, за 

които се отчита кампанията, и най-подходящата информация за 

целевата аудитория. Времето и изборът на социални платформи, в 

които се споделя съдържанието, също изисква внимателно обмисляне. 

В допълнение, със силата на интернет технологиите младежите могат да 

организират по-ефективно и евтино своите онлайн или офлайн 

кампании. Освен това идентифицирането на организации, които 

споделят едни и същи каузи, и ги кани да формират мрежа или съюз от 

организации, би могло да бъде мощен модел, който да повлияе 

положително върху техните цели. 

Един от последните проблеми, който предизвика безпокойство сред 

посредниците, правителствата и крайните потребители, са фалшивите 

новини в дигиталната ера. Фалшивите новини са всяка информация, 

която е умишлено или случайно неинформативна или невярна, често 

публикувана с намерение да подведе обществеността, да навреди на 

дадено предприятие или да спечели финансово. Въпреки че фалшивите 

новини не са ново явление, дигиталната ера предизвика 

разпространение с по-голяма лекота чрез платформите на социалните 

медии, което доведе до катастрофални последици за организациите и 

нациите по света, като например причиняването на загуби на 

кооперациите, задълбочаване на социалните разделения по отношение 

на расовите или религиозни линии и затрудняване на демократичния 

процес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрицателното въздействие на фалшивите новини при създаването на 

предразсъдъци и стереотипни образи на уязвими социални групи, като 



 

 

мигранти и бежанци, е повече от очевидно. Следователно младежките 

работници трябва да знаят как да разпознават и разбиват ключови 

термини и идеи, за да разберат принципите на фалшивите новини и 

медийната грамотност. Те трябва да включат уменията за медийна 

грамотност в ежедневната си работа и да изследват феномена на 

фалшивите новини, както при деконструирането на фалшивите, така и в 

разбирането на истинското. Младите хора също трябва да бъдат 

обучавани от ранна възраст на медийна грамотност, за да могат да 

проверяват сами за себе си фактите. Дигиталната грамотност и 

информираното гражданство вървят ръка за ръка. Предварителните 

знания са една от основните защити срещу лъжи и дезинформация. 

 

Дезинформацията е явление, което е проникнало и се разраснало в 

кибер-света. Хората са засегнати от заблуждаващо съдържание онлайн 

и това се доказва не само от социални изследвания, но и основни 

статистически данни с анализи на данни, количествено определящи 

колко хиляди хора харесват, споделят и четат невярно или подвеждащо 

съдържание. Подобно на речта на омразата, дезинформацията трябва 

да бъде противодействаща, но само поредното разказване не може да 

намали влиянието на фалшивите новини върху аудиторията. Вместо 

това хората трябва да бъдат образовани и компаниите за социални 

медии като Facebook трябва да бъдат подведени под отговорност за 

валидиране на заблуждаващо или недостоверно съдържание, което е 

разрешено в много случаи да се показва в списъци с тенденции - което 

още повече влошава проблема. 

 

1.3 Използване на технологии за борба с омразата в речта 

Изкуственият интелект (AI) обхваща технологичната индустрия като нови 

методи за набиране на компютри за разпознаване на модели и вземане 

на решения. С днешната AI технология, наречена дълбоко обучение, 

можете да получите компютър, който да разпознава котка, като я 

тренирате с много снимки на котки, вместо да измислите как да 

дефинирате котешки характеристики като две очи, заострени уши и 

мустаци. 

Използване на машинно обучение за забавяне на разпространението 

на реч на омразата 

Силата на машинното обучение е, че позволява на експертите да 

анализират хиляди туитове и да връщат класификации на омразата в 

рамките на милисекунди. Например „Ние противодействаме на 

омразата“ е платформа, модерирана от човека, която непрекъснато 

намира омразни думи и изрази, за да може експертите да се 

противопоставят. Гъвкавостта на тяхната платформа им позволява 

непрекъснато да адаптират модела си към постоянно развиващите се 

терминологии, използвани от групите на омразата в социалните медии. 

Те се възползват от AI платформи на корпоративно ниво за API за 



 

 

обработка на езика и разпознаване на изображения, така че да могат да 

интерпретират съобщенията, както са публикувани, в почти реално 

време. Важна стъпка е обучението на алгоритъма - така нареченото 

машинно обучение. Затова „Ние се противопоставяме на омразата“ 

трябва да я подаваме сигнали за омразни коментари, открити в 

социалните медии, за да се разпадна. Те използват Spredfast, 

интелигентна платформа за социално слушане, за да модерират 

входящите съобщения и да ги категоризират в потоци на омразата в 

речта.  

  

Платформи като Facebook, YouTube и Twitter се занимават с 

разработване на технологии за изкуствен интелект, за да помогнат за 

спиране и разпространението на омраза в  речта в техните мрежи. 

Идеята е, че сложните алгоритми, които се използват за обработка на 

майчин език, ще сигнализират за расистка или насилствена реч по-бързо 

и по-добре, отколкото хората могат. Предпиемане на действия е по-

необходимо от всякога, в светлината на скорошните масови престрелки 

и насилие, свързани с речта на омразата онлайн. 

 

Facebook: Нова AI технология забелязва по-бързо омразата 

AI инженерите на Facebook приеха технология, наречена обучение за 

самоконтрол, така че технологията на социалната мрежа може да се 

адаптира по-бързо към предизвикателства като забелязване на нови 

форми на реч на омразата. AI на Facebook подобрява много проблеми в 

най-голямата социална мрежа в света: тормоз, реч на омраза, насилие, 

терористична пропаганда, детска голота, спам, съдържание за 

възрастни и фалшиви акаунти. Facebook вече филтрира някои речи на 

омразата, предимно про-ISIS и съдържание на Ал Кайда, чрез специално 

програмиране . Един от най-големите проблеми при разработването на 

технология, която може да отмени и премахва омразата в речта, е 

фактът, че голяма част от комуникация се залага на контекста и 

последиците, специфични за групите, които използват този език. Една 

фраза може да изглежда неутрална за един сегмент от населението, но 

да бъде подчертано вредна за друга. За да се реши истински проблема 

с омразата в речта, машинното обучение ще трябва да напредне доста, 

за да започне да идентифицира онези постоянно променящи се 

невербални знаци и да разбере контекста около тях. Най-трудните 

проблеми в социалните медии винаги са свързани със сигурността и 

поверителността. В допълнение към вече обсъжданото, Facebook 

използва AI за откриване на съдържание, попадащо в седем основни 

категории: голота, графично насилие, тероризъм, омраза в речта, спам, 

фалшив акаунт и предотвратяване на самоубийства. AI помага да се 

идентифицират фалшиви акаунти, създадени за злонамерени цели и да 

ги изключва незабавно. 

Има какво да спечелим от внедряването на усъвършенствана система за 

филтриране на AI: напълно изкореняване на омразата в речта и подобни 

вредни медии би довело до по-щастливи потребители в мрежата и по-

приятни онлайн изживявания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но технологията все още не е много удачна и все още има основателни 

притеснения относно способността на AI да се развива. Освен това, дори 

ако технологията достигне точка, в която писмени думи могат да бъдат 

филтрирани лесно, все още има проблем с други видове медии. 

Съдържанието се консумира все повече и повече под формата на 

снимки и видеоклипове, така че AI би трябвало да може да се развива. 

 

1.4 Заключение 

Изглежда, че борбата срещу възприетата онлайн омразна реч започва 

да достига до редица заинтересовани страни - от правителства до частни 

компании и доставчици на интернет услуги, както и до нарастващ брой 

активни организации и засегнати лица. Също така има много онлайн 

общности и лица, които се борят срещу омразно съдържание онлайн 

ежедневно, заедно с по-официални организации. Въпреки това тази 

борба налага мащабни действия, за да се гарантира, че омразата в речта 

онлайн може да бъде ефективно и контекстуално идентифицирана и 

отстранена в дългосрочен план и изисква овластяване на потребителите 

да идентифицират и да се борят с омразата в речта , без да блокират 

законната реч и по този начин създават по-приобщаващи пространства 

за изразяване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Неформалното образование и ролята на 

младежката работа за борба с омразата в 

речта  
 

Младежката работа е образователна младежка програма с цел 

подпомагане и засилване на личното и социалното развитие на младите 

хора чрез доброволното им участие. Тя допълва тяхното формално, 

академично или професионално образование и обучение и се 

предоставя предимно от доброволчески организации за младежка 

работа. 

 

Младежката работа е преди всичко процес на образование и развитие, 

основан на активното и доброволно участие и ангажираност на младите 

хора. Младежката работа обхваща широк спектър от дейности 

(например социални, културни, образователни, спортни и политически), 

осъществявани с, от и за млади хора чрез неформално обучение. 

Младежката работа в Европа се извършва от много различни 

институции и организации и от много различни хора, поотделно или в 

екипи. Тя е много разнообразна и приема много различни форми. Някои 

страни имат дългогодишни традиции в професионалната младежка 

работа (квалифицирани, работа с млади хора чрез програми и 

институции, финансирани от местни и национални власти). В други 

държави отдавна съществуват доброволчески структури за младежка 

работа (дейности, осигурени от доброволчески организации). А в някои 

страни младежката работа е част от осигуряването на социално 

благополучие с младежки практики, специфични за заетостта, 

социалното включване и социалното подпомагане. 

 

2.1 Принципи на младежката работа и неформалното 

образование 

Целта на младежката работа е да подпомага младите хора в личното и 

социалното им развитие. Целта е да се постигне пълният им потенциал 

и да се развият важни жизнени умения чрез неформални образователни 

дейности: 

  

• Овластяване на младите хора 

• Равенство и приобщаване 

• Уважение към всички млади хора 

• Участие на младите хора във вземането на решения 



 

 

• Партньорство 

• Доброволно участие 

Неформалното образование се отнася до планирани, структурирани 

програми и процеси на индивидуално и обществено образование за 

младите хора, предназначени да подобрят редица умения и 

компетенции, които не са част от официалното образование. 

 

 

 

Неформалното образование е това, което се случва на места като 

младежки организации, спортни и театрални клубове и обществени 

групи, където младите хора се срещат, за да работят заедно по проекти, 

да играят игри, да обсъждат, да ходят на къмпинг или да създават 

музика и театър - то е достъпно за всички. Официалното, неформалното 

и неформалното образование са допълващи и взаимно засилващи се 

елементи на процеса на учене през целия живот. 

 

Неформалното образование е извънкласен процес на обучение, който 

се планира и осъществява с активното участие на фасилитатор и 

участници, като например: 

• участниците са активни, те решават проблеми чрез „учене чрез 

работа“ и мислят творчески 

• ученето е практично, гъвкаво и се основава на реалните нужди на 

участниците 

• целта на неформалното образование е да подпомогне живота на 

индивида или общността, а не да гарантира трансфера на индивидуални 

умения или знания 

• неформалното образование се основава на взаимно доверие и 

уважение и трябва да насърчава въпросите и размислите 

• неформалното образование е доброволно и се основава на 

индивидуални нужди 

Чрез неформалното образование се развиват редица ключови 

компетентности и умения в подкрепа на личното и професионалното 

развитие на участниците в образователния процес. Неформалното 

образование първо се използва като термин в доклада на ЮНЕСКО от 

1947 г. относно реформите в образованието на развиващите се страни. 

На конференция на ЮНЕСКО през 1967 г., посветена на кризата в 

световното образование, ролята на неформалното образование беше 

обсъдена широко. През 70-те години идеята за неформалното 

образование е развита допълнително, особено в Бразилия. През 1972 г. 



 

 

Международната комисия за образование публикува своя доклад „Да 

се научим да бъдеш: Световното образование днес и утре“, който също 

стимулира развитието на неформалното образование. 

След този доклад бяха установени два термина: неформално 

образование и неформално обучение. През 80-те години във 

Великобритания и Уелс е разработена национална система за 

професионална квалификация, която също валидира уменията и 

компетенциите, придобити извън официалното образование. 

Неформалното обучение и неформалното образование станаха много 

важни за Европейския съюз през 90-те - 1996 г. беше „Европейската 

година на ученето през целия живот“. 

През годините в областта на неформалното образование са разработени 

различни методи: 

• методи, базирани на комуникация: взаимодействие, диалог, 

медиация 

• базирани на дейности методи: опит, практика, експериментиране 

• методи, базирани на социалната среда: партньорство, работа в екип, 

работа в мрежа 

• методи, фокусирани върху индивида: креативност, откритие, 

отговорност 

2.2 Роля на младежката работа и неформалното 

образование за противодействие на омразата в речта 

Младежката работа играе важна роля в живота на младите хора и е 

важен фактор за справяне с речта на омразата по следните начини: 

• Повишаване на осведомеността 

• Трансформация  

• Разширяване на действията   

Повишаване на осведомеността  

Една от основните роли на младежката работа за борба с омразата в 

речта е повишаване на осведомеността сред младите хора по въпроса. 

В младежки условия, където се случва омразата, младежките работници 

се сблъскват с омразно поведение и трябва да управляват и 

предизвикват поведението, когато това се случи - те се нуждаят от много 

умения и знания, за да се справят с проблема и да реагират правилно. 

Повишаването на осведомеността може да приеме различни форми 

като онлайн и офлайн кампании, семинари, курсове за обучение, 

семинари и презентации както за дългосрочни, така и за краткосрочни 

мащаби - може да има единични събития, но разбира се по-ефективни 

ще бъдат дългосрочни действия. В контекста на тази стратегия темата се 

повдига по-общо. Младият човек обикновено е наблюдател и 

стратегията не е ориентирана толкова много за споделяне на лични 

нужди, а по-скоро се учи от опита на другите и след това се 

самоотразява. Разбира се груповите дискусии също могат да бъдат част 

от процеса. 

Мощен инструмент, който младежките работници могат да използват за 

повишаване на осведомеността за омразното поведение е„ Човешката 

библиотека “. Започната като местна акция през 2000 г. от група млади 

хора в Копенхаген, тя се разраства до мощен и вдъхновяващ инструмент, 

който се използва от цял свят с една цел - да изобразява стереотипи и 

да се бори срещу всякакъв вид дискриминация чрез въвеждане хората 

по-близо. Методологията включва хората да бъдат „използвани като 

книги” и „четени” от други хора въз основа на истинска комуникация и 

разказване на лични истории. 



 

 

Омразното поведение често се възприема от младите хора поради 

липса на познания и те също така , почти нямат контакт с хора от 

малцинствените групи (например бежанци, роми, LGBTQ) като по този 

начин те са склонни да обобщават и имат предразсъдъци. Но когато се 

запознаят с някой от тези групи, когато чуят лични истории, когато 

общуват и се свързват с хората, тогава става по-трудно да се прецени. 

Човешката библиотека хуманизира тези групи - тя сваля етикета, сваля 

обичайните „те и ние“ и оставя място за разбиране. Това е първата 

стъпка към промяна, тъй като дава възможност да се поставите в обувки 

на някой друг. 

 

 

 

Забележка: „Човешката библиотека“ не е лесен инструмент, no  изисква 

много опит и най-вече подготовка. Има ключови елементи, които трябва 

да се осигурят като подготовката на хората, които биха били вашите 

книги, подготовката на аудиторията, а също и справянето с проблемите 

на сигурността. От съществено значение е да се създаде безопасна 

среда и уютна и комфортна обстановка, за да се гарантира 

безпроблемно изпълнение и диалог. 

 

Трансформация  

Процесът на трансформация е втората стъпка след повишаване на 

осведомеността - принципна основа е, че младежките работници трябва 

да развият лична връзка с младите хора, за да изградят съпричастност. 

Освен това за процеса на трансформация младежките работници трябва 

да осигурят подкрепящо, уважително и приобщаващо пространство, 

където младежите се чувстват комфортно и сигурно. Ключът за 

трансформиране на омразното поведение на младите е състраданието, 

съпричастността и разбирането. Младежките работници трябва да 

създадат среда, в която стереотипите, предразсъдъците и 

невежеството, които обикновено са причини за омразно поведение, 

могат да бъдат нарушени. Освен това те трябва да работят с емоции, 

чувства, разбирания, социални практики, ценности и вярвания. 

Решаваща част от процеса на трансформация е работата с младите хора 

за разбиране на собствените им чувства и потребности и как те влияят 

върху тяхното поведение. 

Трансформацията е процес, дълъг път, при който младите хора се 

свързват със себе си и своите нужди, чувства и основни ценности. В 

много случаи речта на омразата и омразното поведение могат да се 

разглеждат като млад човек, действащ от неудовлетворени нужди, 

които водят до това поведение - зад всяко чувство стои нужда. По този 

начин тя ни позволява да разчупим систематични модели на реагиране, 

далеч от фиксираните идеи за „правилно“ и „грешно“. 

Много мощен инструмент в процесите на трансформация при 

определяне на нуждите, ценностите и усещанията на младите хора е 



 

 

„Дървото на нуждите“. Това упражнение е метод, предназначен да се 

фокусира върху трансформацията с млади хора, с които работите. Той 

помага на младите хора да признаят своите чувства и нужди. Това е 

прост, но ефективен начин да ангажирате младежите да разбират по-

добре себе си. Стъблото на дървото са чувствата. Корените на дървото 

представляват нуждите, които обикновено са причините или корените 

на проблема. Те обикновено отговарят на въпроса „Защо?“. Клоните на 

дървото представляват поведението или последиците от тези нужди и 

чувства. Методът е подобен на „Дървото на проблемите“ - друг 

аналитичен инструмент, често използван в мирното образование да се 

определят причините и последиците на конкретен въпрос, за да се 

формулират стратегии за справяне с него. Този процес ви отвежда в 

пространство, в което могат да се използват възстановителни практики, 

обикновено в последващи сесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Това е мощно, емоционално упражнение за млад човек. Не 

използвайте метода, преди да сте установили емоционална връзка и 

съпричастност с младия човек, тъй като човек най-вероятно няма да се 

отвори. Нека човек реши кога е готов да продължи да говори за чувства 

и емоции. 

Разширяване на действията 

Разширяване на действията е последната стъпка след повишаване на 

осведомеността и стратегията за трансформация. Разширяване на 

действията и активизма е последната стъпка, така че автоматично 

включва другите два подхода. Ангажирането на младите хора като 

активисти срещу омразата в речта трябва да започне с увеличаване на 

общите знания и информираност. Следващата стъпка е анализът и 

отразяването на личните ценности, чувства и потребности и младежите 

трябва да разберат необходимостта от действие. Ако обичате да 

включвате младите хора в борбата срещу омразата, не само трябва да 

ги възпитавате, но и да ги вдъхновявате. По този начин в повечето 

случаи трябва да се инвестира повече време, като се използват 

различни инструменти за повишаване на осведомеността, 

образованието, вдъхновяването, овластяването и активирането. 

Един от начините за овластяване на младежите да се справят с омразата 

в речта е да ги включите като доброволци във вашите дейности - 

ангажирайте ги, за да помогнат в организирането на кампании, да се 

почувстват ценни, ценени, дайте им усещане за принадлежност към 

каузата и ги накарайте да почувстват, че това е тяхната кауза. 

За да превърнете някого в активист за правата на човека, трябва да 

събудите ентусиазъм и да споделите страстта и мотивацията с младия 

човек. Следваща важна стъпка е осигуряването на работа в мрежа като 

по този начин младежите могат да споделят своя опит и да създават и 

развиват нови идеи. Освен това е много важно да се осигури ефективно 

Поведение –какво се е случило 

   Нужди 

  Чувства 



 

 

наставничество - овластяването е процес, а не единична дейност. 

Можете да вдъхновите някого с една мотивационна реч или действие, 

но е важно да осигурите последващи действия. По този начин 

ефективното наставничество е задължително условие за овластяване на 

младите хора за справяне с омразата - то се нуждае от време, ресурси и 

опит. Наставникът трябва да използва ефективни техники за коучинг, да 

следи процеса на обучение, да гарантира повторното овластяване и да 

активира участието на младия човек в процеса. 

 

2.3 Образование по правата на човека 

Образованието по правата на човека е съществена част от ролята на 

младежката работа за справяне с омразата в речта. Това е инструмент 

на младежките работници за ефективно ангажиране на младежите в 

борбата с омразното поведение на всички етапи - повишаване на 

осведомеността, трансформиране на омразата и овластяване на 

действия.  

За да се справи с омразата, основният принцип е да се разбере 

същността на правата на човека. Европейският съвет определя 

„Образованието по правата на човека“ като „... образователни програми 

и дейности, които се фокусират върху насърчаване на равенството в 

човешкото достойнство, във връзка с други програми като тези, които 

насърчават междукултурното обучение, участието и овластяването на 

малцинствата“. 

 

 

Подходът за образование в областта на правата на човека изгражда 

знания и умения, както и нагласи и поведение, за насърчаване и 

поддържане на правата на човека. Обучението за правата на човека 

придобива знания и разбиране на стандартите, принципите и 

ценностите на правата на човека. Това е процес, който включва 

различни техники, инструменти и дейности и обучението и 

преподаването се осъществяват по начин, който зачита правата както на 

преподавателите, така и на обучаващите се. Процесът на обучение 

трябва да съответства на ценностите на правата на човека (например 

участие, свобода на мислене и изразяване) и трябва да се счита, че 

процесът на обучение е толкова важен, колкото и съдържанието на 

процеса на обучение. 

В контекста на речта на омразата е от съществено значение младите 

хора да осъзнаят и признаят речта на омразата като нарушение на 

правата на човека - въпреки това те трябва да зачитат човешките права 

на онези, които действително използват речта на омразата, тъй като е 



 

 

важно да се противопоставят на речта на омразата да не се отговаряйте 

с повече омраза, но с уважение. Образованието по правата на човека 

дава възможност на хората да се ползват и упражняват правата си и да 

зачитат и защитават правата на другите. Развивайки умения, нагласи и 

ценности, учащите се прилагат ценностите на правата на човека в 

живота си и предприемат действия, сами или с други, за насърчаване и 

защита на правата на човека. 

Образованието по правата на човека изисква много опит и работа на 

терен. За да могат да го използват като средство за борба с речта на 

омразата, младежките работници трябва да получат много теоретична 

информация и практически опит. За повече информация и вдъхновение 

за образованието по правата на човека, ролята на младежката работа в 

противодействието на речта на омразата и практическите упражнения, 

трябва да разгледате следните връзки: 

•  Наръчник за борба с речта на омразата онлайн от Европейския 

съвет https://rm.coe.int/168065dac7 

• Ние можем! Предприемане на действия срещу речта на 

омразата чрез брояч и алтернативни разкази 

https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-web/168071ba08 

• Компас - Ръководство за образование по правата на човека с 

млади хора https://www.coe.int/en/web/compass/home 

3. Методи за противодействие на омразата 
 

Под влияние на социални, политически, икономически и други фактори, 

които са най-податливи на разрушително влияние, в младежката среда 

по-лесно се формират радикални възгледи и убеждения. Така младите 

граждани се присъединяват към редиците на различни организации, 

които активно използват младежта в своите политически интереси. 

Младежката среда, поради своите социални характеристики и остротата 

на възприемането на околната среда, е онази част от обществото, в 

която натрупването и реализирането на отрицателен протестен 

потенциал се случва най-бързо. 

През последните години се наблюдава увеличение на редица 

радикални движения, които включват младите хора в своите дейности. 

Анализ на данните през последните пет години показва, че възрастта на 

четири от петима души, чиято престъпна дейност е била потисната, е не 

повече от 30 години. 

Възможно е дори да се наблюдава идеята за „чисто състояние“ на 

омразата в речта и е ясно, че поведението, мотивирано от такава 

реторика, има строга ориентация, насочена в случая към хора от 

различна националност или религия. 

Това също се смесва с омразата към съществуващите власти или 

правителства, която според разпространителите на речта на омразата 

оправдава живота на причинителите на всички беди на европейското 

общество, което води до още по-широко разпространение на идеите, 

насочени към речта на омразата. И тези идеи се превръщат в основата 

за възникване на междуетнически конфликти. 

Следните значими фактори могат да бъдат определени като причина за 

проявите на омраза в младежката среда: 

 

• влошаване на социалното напрежение в младежката среда 

(характеризира се с комплекс от социални проблеми, включително 

проблеми на нивото и качеството на образованието, „оцеляването“ на 

пазара на труда, социалното неравенство и т.н.) 



 

 

• използването на психологически фактор за разрушителни цели 

(агресията, присъща на младежката психология, се използва активно от 

опитни лидери на радикални организации и политически партии за 

извършване на различни действия) 

• използването на Интернет за незаконни цели (осигурява достъп до 

широка аудитория и пропаганда, възможност за публикуване на 

подробна информация за целите и задачите, времето и мястото на 

действията, планираните действия) 

За решаването на този проблем, включително сред младите хора, е 

необходимо да се създаде система за самовъзпроизвеждане на идеи и 

канали за разпространение, която може автономно да допринесе за 

формирането на положително обществено съзнание, което изключва 

самата възможност за използване на омразана реч към постигане на 

всякакви цели. 

Една от целите на проекта COUNTER HATE е да се промени правната 

психология на хората и да се постигне отхвърляне от абсолютно 

мнозинството от населението на самата идея за възможността да се 

използва омраза в речта за решаване на социални, религиозни, 

културни и всякакви други проблеми. и противоречия. 

Важна стъпка в борбата с омраза в речта (която може да бъде 

предпоставка за престъпление от омраза) е въвеждането на нова 

стратегия и план за действие за борба с омраза в речта. Идеята е да се 

насърчи младите хора да разберат по-дълбоко вредното въздействие на 

реториката, насочена към разпалване на омраза, както и възможните 

начини за противодействие на подобни прояви. 

Подобна стратегия може да предложи различни методи за 

противодействие на факторите, определящи основните причини и 

движещи сили на пропагандата на омразата, както и да съдържа 

препоръки за борба с отрицателното въздействие на подобна реторика 

върху общественото настроение. 

Това е така, защото омраза в речта подкопава принципите на 

толерантност, приобщаване, многообразие и самата същност на 

нормите и принципите, свързани с областта на правата на човека. В по-

широк смисъл омразата подкопава социалното сближаване и 

споделените ценности на европейското общество. Насилието може да 

бъде породено от омраза в речта, превръщайки се в пречка за 

устойчивото развитие, прилагането на правата на човека, стабилността 

и мира. 

 

 

 

Поради факта, че новите канали, както и социалните мрежи, са достъпни 

за по-широка аудитория от всякога, всеки трябва да засили действията, 

насочени към противодействие. 

За да предостави ефективна подкрепа за усилията за противодействие 

на омразата в речта сред младежките работници, проектът COUNTER 

HATE предлага различни методи на работа, включително дебати и други 



 

 

форми на обсъждане на този проблем за по-добро разбиране на 

същността. Увеличаването на устойчивостта на общественото мнение по 

отношение на омразата в речта ще играе ключова роля за намаляването 

му. 

По време на обучителното събитие по проекта COUNTER HATE, което се 

проведе в Салукрасти, Латвия, между 1-7 юни 2019 г. 17 участници от 

четири държави, а именно: Латвия, Австрия, Испания и България, имаха 

шанс да проучат някои от методите , която може да се използва в 

младежка работа с други публики. Тъй като тези участници 

представляваха партньорски организации, те имаха възможност да 

споделят знания, умения и компетенции със своите лидери и целеви 

групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Противодействие на омразата с дебати 

Един от методите в групите може да бъде посветен на разискване на 

конкретни твърдения, свързани с омразата в речта и противодействието 

й. Като се има предвид, че публиката може да има различни гледни 

точки, резултатите от разбирането могат да бъдат значителни, тъй като 

комбинацията от мнения ще генерира структурата на проблема, както и 

възможните методи за противодействие на омразата при комуникация 

онлайн и офлайн. 

В модул за електронно обучение 3: „Умения, знания и компетенции за 

младежки работници и доброволци, необходими за противодействие 

на омразата“, вие вече проучихте метод, наречен World Café. В тази 

глава ще бъдат описани различени методи, наречени „Противодействие 

на омразата с дебати“, но темите (проблемите), споменати за World 

Café, могат да бъдат подобни. Идеята на формата „Противодействие на 

омразата с дебати “ е, че се фокусира върху подходящи и често дълбоко 

разделящи се предложения като набляга на развитието на уменията за 

критично мислене и толерантността към различни гледни точки. 

 

Ще помогне за: 

• съсредоточаване вниманието върху основните елементи на спорни 

въпроси 

• подчертаване толерантността към множество гледни точки 

• подчертаване развитието на уменията за аналитично мислене 

• внушаване на участниците признателност за стойността на екипната 

работа 



 

 

• предоставяне на аудиторията възможност за обсъждане на много 

видове резолюции относно противопоставянето на омразата 

Правила 

Аудиторията е разделена на екипи от по трима души всеки и отсега 

нататък всеки човек ще бъде определян като „дебатиращи“. Два екипа 

от трима дебатиращи ще работят заедно и изследват двете страни на 

един предложен въпрос. Всеки отбор има възможност да предложи 

аргументи и да насочи въпроси към противниковия екип. Тогава съдиите 

предлагат конструктивна обратна връзка, коментирайки логически 

недостатъци, недостатъчно доказателства или аргументи, които 

дебатиращите може да са пренебрегнали. За една тема (брой) два екипа 

са разделени на “Pro” и “Con”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екипът на „Про“ има отговорността да определи и интерпретира 

решението. Такъв екип трябва да тълкува темата така, както разумно би 

се тълкувал в публичната сфера. „Pro” не е задължително да предоставя 

буквално тълкуване на решението - по-скоро целта на екипа на „Pro” е 

да направи адекватен случай за интерпретацията на решението. За тази 

цел екипът трябва да представи един или повече аргументи в подкрепа 

на решението, както са го интерпретирали, и да поддържа този случай 

по време на дебата. 



 

 

От друга страна, екипът на „Кон” спори срещу позицията „Про“. Екипът 

„Con“ може да се противопостави на интерпретацията на решението на 

екипа на „Pro“, ако считат, че не е разумно. Екипът „Кон“ може да оспори 

всеки аспект от случая на екипа на „Про“ и може да предложи собствен 

случай. Например, той може да оспори тълкуването на решението, 

фактическите и аналитичните основи на случая или основните 

предположения на претенциите на „Pro“. Екипите на Pro и Con имат до 

един час и половина за подготовка и проучване по въпроса. След това 

те са поканени да заемат местата си на сцената. 

 

Ограничения 

• Не са разрешени изследвания. Изследванията по теми трябва да бъдат 

завършени преди началото на дебата. След като дебата започне, 

екипите не могат да провеждат изследвания по интернет, нито по 

електронен или друг начин. 

• Не се разрешава външна помощ. Никой външен човек не може да 

провежда изследвания по време на дебата и да предоставя информация 

директно или косвено на дебатиращите. На дебатите обаче е разрешено 

да се консултират с каквито и да било изследователски материали, 

които са донесли със себе си на дебата. 

• Дебатиращите трябва да могат да предоставят източници за директни 

цитати. Когато дебатиращите се позовават на всяка публична 

информация, те трябва да са готови да предоставят, при поискване, 

пълна документация на източника на противниковия екип и на съдията. 

Документацията на екипа на цитираните материали трябва да бъде 

достатъчно пълна, за да може противният екип и съдията да намерят 

информацията сами. Обикновено такава документация ще включва 

името на автор (ако има такъв), името и датата на публикация (и номер 

на страница, ако има такава) или URL адреса на уебсайт. 

• Дебатиращите трябва да практикуват интелектуална честност. Те 

трябва да цитират верни аргументи и статистически данни и никога да 

не измислят източници или данни. 

• Дебатът трябва да се подхожда като екипна дейност. Всеки дебатен 

екип е съставен от трима души, които ще говорят в ролите, които 

обявяват в началото на дебата. Дебатите могат да променят своята роля 

в дебата от кръг на кръг. 

Формат 

Екипите „Pro“ и „Con“ ще имат еднакво време да представят своите 

аргументи. Дебатът е съставен от десет части. Шест от тях се състоят от 

речи - тоест непрекъснати презентации от определен дебат. Останалите 

четири се състоят от поредица от въпроси и отговори, включващи по 

един дебат от всяка страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Времетраене на дебатите за противодействие на омразата 

Последователност Време  Дебатиращ 

1st “Pro” реч  6 минути 1 “Pro” 

1st “Con” въпрос-

отговор 

3 минути 1 “Pro” отговор / 3 “Con” 

въпрос 

1st “Con” реч 6 минути 1 “Con” 

1st “Pro” въпрос-

отговор 

3 минути 1 “Con” отговор / 3 “Pro” 

въпрос 

2nd “Pro” 

опровержение 

5 минути 2 “Pro” 

2nd “Con” въпрос-

отговор 

3 минути 2 “Pro” отговор / 1 “Con” 

въпрос 

2nd “Con” 

опровержение 

5 минути 2 “Con” 

2nd “Pro” въпрос-

отговор 

3 минути 2 “Con” отговор / 1 “Pro” 

въпрос 

3rd “Pro” 

опровержение 

5 минути 3 “Pro” 

3rd “Con” 

опровержение 

5 минути 3 “Con” 

 

След всички изказвания и въпроси съдиите могат да оценят резултата 

заедно с публиката. Това, което си струва да се спомене, съдиите трябва 

да бъдат особено предпазливи от дебатите, които въвеждат нови 

аргументи в точка на 3-то опровержение, тъй като, например, екипът на 

„Pro” няма шанс да отговори след 3-то опровержение „Con”, така че 

ново аргументът е особено несправедлив. Съдията трябва да игнорира 

всички нови аргументи, които се въвеждат. 

Примери за теми за противодействие на омразата чрез дебати 

• Ислямските практики трябва да бъдат секуларизирани, за да бъдат 

приети в западните общества 

• Завесата е несъвместима със западните стойности и местните правила 

• Ислямът заплашва европейските традиции 

• В европейските градове протича процес на радикализация на 

мюсюлманите 

• Ислямът е (а мюсюлманите са) проблем за западните общества 

• Ислямската религия легитимира екстремни форми на потисничество 

на жените 

• Демографска заплаха и прозелитизация (разкриване на 

предполагаемото увеличаване на броя на мюсюлманските индивиди в 

европейските страни и предполагаемото последващо разпространение 

на ислямската религия за сметка на държавата) 

• Мюсюлманите могат да бъдат заплаха поради потенциален тероризъм 

• Ислямът е заплаха за нашата европейска християнска цивилизация 

• Миграцията, водеща до ислямизация на Европа, се генерира от 

Европейския съюз, либералите, левите партии и Джордж Сорос 



 

 

• Прогресиране на ислямизацията чрез миграция, която е окупация на 

Европа и унищожаване на нашата култура 

• Мюсюлманските терористи пристигат с миграционния поток, тъй като 

миграцията се генерира от ISIS 

• Ислямът е извънземна религия и култура (за европейците) 

 

 

Като препоръка към вас, предлагаме да обсъдите дейността с цялата 

група, след като всички екипи приключат своите презентации и дебати. 

Тъй като разделението в отбори беше на случаен принцип, те могат да 

бъдат в  неудобна ситуация, защитавайки противоположната гледна 

точка от своята. Разясненията могат да бъдат предоставени от съдиите. 

 

3.2 Противодействие на омразата онлайн 

 

За да се изрази необходимостта от борба с oмразата в речта онлайн, 

един от методите може да бъде чрез ролеви игри, които симулират 

работата на една от най-популярните социални мрежи - Facebook, 

опитвайки се да разкрият динамиката на насилието, развиваща се в 

социалните мрежи. 

Тази дейност е творчески инструмент, който показва естеството на 

социалните мрежи, в частност Facebook и ще Ви накара да разсъждавате 

как всичко, което публикуваме в социалната общност, се усвоява от 

виртуалния свят, става достъпно за хора, които могат да използват както 

искат. Кибер-хулиганите, подбудителите и фалшификаторите могат 

лесно да имат достъп до нашите профили, да коментират снимки или 

публикации или видеоклипове, които могат да навредят на нашия 

имидж и доверието ни в реалния свят. „Подобно“, невинните коментари 

и споделяния ускоряват и засилват дейността на кибер-хулиганите като 

правят онлайн разпространението на снимки, думи или видеоклипове 

неконтролируемо.  

Формат 

Участниците получават лист, маркери, списания и вестници, от които 

могат да изрязват изображения, статии или думи. С предоставения 

материал всеки трябва първо да изградят собствен профил и собствена 

страница с име и фамилия (истински или фалшиви), снимки, коментари, 

статии, представителни за себе си или настроението си. След като 

приключи тази първа фаза, всеки от тях, в мълчание и с помощта на 

лепящи лисчета,  коментира страниците на останалите участници, 

ангажиращи комуникативна динамика. По време на тази втора фаза 

някои от участниците, на които преди това, тайно е била възложена 

определена роля (от обучаващите), ще разгледат профилите на своята 

половинка, за да публикуват и коментират в зависимост от задачата, 

която им е била възложена по-рано. 



 

 

Важно е внимателно да подбирате предметите, за да им възлагате 

конкретните роли, които споменахме по-горе. Ролите могат да бъдат 

назначени за подкрепа или противопоставяне между ролята и личността 

на човека, който ще я интерпретира, в зависимост от динамиката и 

развитието на групата. 

Разборът се фокусира върху първоначален анализ на различните 

страници. За да улесни това време за споделяне и размисъл, 

наставникът може да попита участниците дали нещо особено се случва 

по време на заниманието и дали нещо на тяхната страница ги кара да се 

чувстват неприятно или неудобно. Всички са поканени да изразят своите 

мисли и да прочетат коментари, публикувани на техните страници, но 

никой не е принуден да го прави. Фасилитаторът трябва да се погрижи 

да посочи, че поведението на хората може да се дължи на ролята, която 

трябваше да изиграят, затова участниците ще бъдат поканени да 

обяснят действията си и оставените им коментари. 

 

 

След това следва дискусия за ситуации, които всеки от тях може да е 

преживял в действителност, за всякакви случаи на омраза в интернет и 

социалните медии, и ролята, която са изиграли в тази ситуация (като 

актьори или зрители): „Имали ли сте/някога ставали ли сте свидетели на 

този тип ситуации? “; „Играли ли сте някога определената за вас роля?“; 

„Пропознавате  ли се в някаква друга роля, описана тук?“; „Как се 

държахте?“; „Бяхте ли доволни от поведението, което имахте в тази 

ситуация?“. Що се отнася до материалите за тази дейност, ще ви трябват 

листове A4, маркери, списания, ножици, лепило и лепящи лисчета. 

 

Резултати 

Благодарение на динамичността на тази дейност и възможността да се 

даде пространство на въображението, младежите имат шанса да 

обмислят заедно динамиката, която се развива онлайн, а също така и  да 

се сравнят мненията, които имат (понякога дори контрастиращи), като 

получават възможност да преживеят психологията на жертви. Освен 

това младежите се запознават с мерките за сигурност, дадени от 

Facebook и други социални мрежи и могат да ги обсъждат. 

 

Участници 

• Подчертайте как стереотипното поведение към групите в 

неравностойно положение като мигранти и бежанци се култивират чрез 

социални мрежи, поддържани от мрежата 

• Осъзнайте връзката и процеса на реакция на действие между 

виртуален и реален свят, винаги в съответствие с темата 



 

 

• задълбочаване на знанията си за понятията кибер-бикинг, цифрови 

жертви и тяхната психология и индиректното насилие, прилагано от 

социалните мрежи и Интернет 

• Бъдете наясно с мерките за сигурност, дадени от Facebook и други 

социални мрежи 

3.3 Противодействие на омразата чрез участие 

 

Този метод ще бъде ефективен, ако директно включите бежанци и 

мигранти в своите дейности, но също така може да се използва във 

всяка среда. Тази дейност може да се използва за овластяване на 

младежите да участват в тяхната общност за  решаване на реални 

проблеми. 

Основната цел е да се даде възможност на младите хора да определят 

и анализират даден проблем в общността, да открият целевата група и 

техните нужди и да създадат устойчиви решения и планове за 

действие. 

Формат 

Участниците ще бъдат разделени в пет групи. Всяка група се състои от 

трима европейци и един бежанец или мигрант. Всяка група трябва да 

направи план за решение по темата: „Интеграция на бежанци и 

мигранти в съвременните европейски общества.“ След шестдесет 

минути работа, групите ще представят своите планове за решение (10 

минути презентация за всяка група) и след това ще трябва да отговорят 

на няколко въпроса. 

 

 

Резултати 

• Участниците ще се научат как да определят и анализират даден 

проблем в общността, как да открият целевата група и техните нужди и 

как да проектират и създават устойчиви решения 

• Участниците ще разширят своите теоретични знания и практически 

умения относно понятията гражданство, лидерство и активно участие 

• Участниците ще работят върху своите умения за представяне 

Включването на бежанци или мигранти в реална дискусия може да 

подчертае техните идеи, способности и желание да станат активна част 

от обществото. Тя може да бъде начална точка в интеграцията. 

Освен гореспоменатите методи има и много други. Като последна 

препоръка, моля, прочетете КОМПАС (Ръководство за образование по 

правата на човека с млади хора), в който са предоставени най-

подходящите методи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Добри практики 
 

Дигиталните медии играят много важна роля в ежедневието на 

младежите и младите хора. Например 97% от всички немски юноши на 

възраст между 12 и 19 години имат смартфон (JIM Study 2018) и по този 

начин имат достъп до интернет и различни цифрови канали за социални 

медии като Facebook, WhatsApp или Twitter. 

Интернет често служи като основен източник на информация, а оценката 

на информация и изявленията в Интернет не винаги е лесна за младите 

хора. Младите хора в Интернет все повече се сблъскват с омразата в 

речта, дезинформацията и екстремисткото съдържание. На този фон 

дигиталните медии също придобиват значение в работата с младите 

хора - те могат да се използват както като средство за комуникация, така  

и като организационен инструмент и като тема за дискусия и работа. 

По принцип могат да се разграничат два подхода срещу омразата в 

речта: 

Първо, образователен и социалнополитически подход, фокусиран върху 

обучението на дигитална медийна грамотност и впоследствие 

предотвратяване на омразата в речта. Тъй като омразата в речта е 

трудно разпознаваема в отделни думи и често зависи от контекста, 

първата задача в борбата срещу омразата в речта е да я 

идентифицираме, ако някой я срещне. Необходима е сенсибилизация 

чрез информация, размисъл и диалог, особено за младите хора. 

Основен аспект е обучението е  цифрова медийна грамотност, което 

допринася за предотвратяване на омразата в речта. Това включва 

способността да се разбере, анализира, оцени и провери изрично и 

неявно съдържание, както и способността да се използват цифрови 

медии отговорно и критично. 

 

 

 

Вторият подход включва конкретни, практически варианти за намеса. 

Акцентът е върху насърчаването на собствената способност за действие 

и разработването на стратегии срещу омразата в речта. Според 

германската фондация Amadeu Antonio, чиято цел е укрепване на 

демократичното гражданско общество и борба с десния екстремизъм, 

расизъм и антисемитизъм, има конкретни отговори на омразата в речта: 

• Разпознаване - омразата в речта може да бъде пряка или непряка. Не 

всеки коментар веднага се разпознава като коментар на омразата. Да 

бъдеш активен срещу омразата в речта означава преди всичко да я 

разпознаеш. 



 

 

• Противоречивост - много хора четат коментарите в социалните медии, 

дори без сами да са активни. В резултат дискриминацията продължава, 

консолидира се и се споделя. Коментарите на омразата могат да бъдат 

противоречени по различни начини с помощта на контра реч, това може 

да бъде напр. чрез аргументация, изясняване, конфронтация, хумор или 

ирония. 

• Подкрепа - Целта на контра речта е визуализация на демократична 

контра-публика. Може да е полезно да се свържете с приятели, 

коментиращи или инициативи, за да станете активни. По правило 

участието в дебатите трябва да отчита вашите собствени настройки за 

поверителност и информация, която е видима в личния ви профил. 

• Документация - Много коментари в социалните мрежи могат да бъдат 

криминално значими. Ако мизантропни, дискриминационни или 

расистки изявления станат видими, те трябва да бъдат документирани 

със скрийншоти. 

• Отчитане - Повечето социални мрежи предоставят механизми за 

докладване за коментари, които нарушават стандартите на общността. 

Само с няколко кликвания обидни и дискриминационни коментари и 

публикации могат да бъдат докладвани в социалните мрежи за преглед. 

• Прокуратура - Възможно е да се докладва за престъпление в 

полицията (също анонимно), напр. в най-близкото полицейско 

управление. 

4.1 Примери за добри практики 

 

Барометърът на омразата 

Този метод се фокусира върху повишаване на осведомеността за 

омразата в речта. Целта е обща дискусия за това какво представлява 

омразата в речта и как да я разпознаем. 

За този метод на пода се залепва линия с лепяща лента. В края на този 

ред се поставя знак, казващ „0% омразна реч“, а от другата страна знак 

„100% омразна реч“. Следващата стъпка е да се обясни на участниците, 

че този ред символизира скала за класиране на изявления от Интернет 

според темата на омразата в речта. 

 

Възможни изявления  

Всички бежанци имат скъпи мобилни телефони.  

Тя е принудена е да носи забрадка.  

Не искаме непознати у нас.  

Искам нов мобилен телефон - в следващия си живот ставам 
бежанец. 

 Хомосексуалността може да бъде излекувана.  

Няма повече миграция! 

 Мястото на жената е в дома.  

Страната ни се ислямизира.  

Момичетата са зле в компютърните игри. 

 

След това участниците се разделят на два отбора и всеки отбор получава 

лист хартия с изявление, че те трябва да поставят с лице надолу по 

протежение на барометъра. Екипите трябва да преценят кои критерии 

са от значение за решението на коя позиция на барометъра е поставен 

коментарът. След това изявленията се разкриват пред групата и техните 

позиции се обсъждат. Целта е да се разпознаят и анализират различни 

измерения, намерения и критерии за оценка на омразата в Интернет. 



 

 

 

Мемс 

Както вече споменахме, че контраречта е добър начин да се реагира на 

коментарите на омразата в Интернет. В онлайн дебатите е полезно да 

се реагира на омразата в речта с активно противоположно съдържание. 

Омразата и обезценяването в Интернет не трябва да остават безспорни, 

а да бъдат коментирани и обезсилени с аргументи и отношение. Добър 

начин за това е хумор и сатира. Хуморът разсейва и по този начин може 

да повлияе на динамиката на дебата и да отслаби разгорещената 

дискусия. 

 

 

Хумористичен начин да се отговори на омразата в речта са така 

наречените меми. Мемите се предлагат в различни варианти, те са 

снимки, видеоклипове или текстове, които се комбинират с надпис и 

така придобиват ново значение. Обикновено мемовете са забавни или 

пародиращи, но могат да се използват и като средство за комуникация 

за изразяване на мнение или гледна точка по дадена тема. 

Въпреки че мемовете не заменят фактическа дискусия, в която се прави 

опит с аргументи и факти за противодействие на омразата в речта, те 

хумористично заемат ясна позиция по дадена тема и абсурдността на 

дебатите може да бъде показана. Меметата могат да се генерират 

сравнително лесно от така наречените „мемогенератори“ (напр. 

Makeameme.org, imgflip.com, kapwing.com) в Интернет - въпреки че е 

важно да използвате изображения без авторски права (например от 

pixabay.com). 

Тийнейджърите могат да създават свои меми и да се занимават 

творчески и независимо с темата за омразата в речта или контра речта. 

Младите хора трябва да изпитат своята самоефективност, за да наберат 

смелостта да участват публично в мирно и толерантно, уважително и 

солидарно социално взаимодействие. 

 

Аквариум  

В този метод на дискусия участниците трябва да обсъждат общи 

коментари на омразата в речта  и да разработят свои собствени 

стратегии. 

В началото участниците ще получат две бележки, в които записват 

отрицателни твърдения или коментари на омраза, които са чували за 

конкретни групи хора, които биха искали да обсъдят. Важно е, че не е 

необходимо да бъде личното мнение, а да се намерят начини да се 

реагира на коментарите на омразата. Бележките се събират анонимно в 

кутия. Тогава се оформят два кръга със столове: малък кръгов стол в 

средата (три до шест фотьойла) и около малкия кръг от външната страна, 

по-голям външен кръг. Участниците могат да седнат на столовете, при 



 

 

което само лицата от вътрешния кръг могат да обсъждат, лицата от 

външния кръг имат функция за наблюдение. 

Ако някой от външния кръг иска да участва в дискусията, той или тя може 

да направи това, но той или тя трябва да смени мястото си с човек от 

вътрешния кръг. Така че, ако искате да вземете участие в разговора, 

трябва да излезете напред и леко да почукате някого по рамото и да 

смените мястото с този човек. Първоначалният участник в дискусията 

става наблюдател. 

След като процедурата е обяснена и са заети всички места, от 

доброволец се иска да вземе изявление от кутията и да започне 

дискусията. Темата се обсъжда, докато не се изчерпи и нова тема може 

да бъде извадена от кутията. 

След дискусията групата трябва да има време за размисъл, при което 

следните въпроси могат да бъдат полезни: 

• Някой разбрал ли е нещо, което той или тя не е познавал преди? 

• Някой променил ли е мнението си за определена група или тема? 

• След тази сесия участниците смятат ли, че могат по-добре да се 

противопоставят на отрицателните коментари в дискусия (онлайн или 

офлайн)? Защо или защо не? 

• Как участниците могат да участват в подобни дискусии в Интернет? 

• Какво може да направи, ако човек се съмнява в дадена вяра или е 

несигурен? 

Приложение “KonterBUNT” 

Дигиталните медии изпълняват важни функции в ежедневието на 

подрастващите. За работата с младите хора това създава голям 

потенциал. По-специално приложенията предоставят разумна 

възможност за игриво предаване на социални умения и интегриране на 

смислено съдържание в игри или интересни приложения, които са 

забавни за младите хора 

 

 

 

С приложението „KonterBUNT“, разработено от Националния център за 

политическо образование на Саксония-Анхалт, младежите могат да 

научат полезни стратегии срещу лозунгите на омразата. Приложението 

съдържа предложения за добри аргументи срещу лозунги, както и 

ръководство за стратегия. В мини-игра можете да опитате различни 

реакции на лозунги директно в приложението. Приложението се 

основава на игриво изследване на предразсъдъците и стратегиите за 

аргументация и е достъпно безплатно в магазините за приложения на 

Google и Apple. 

Кръг на действие 



 

 

Целта на този метод е да разработи и отразява конкретни възможности 

за отговор на омразата в речта. На участниците ще бъдат представени 

различни примери на омразна реч. След това се формират малки групи 

от четири до шест души, които работят и обсъждат възможните отговори 

на речта на омразата. След това цялата група се събира отново и 

различните опции, които са разработени, се събират на флипчарт, 

двойни записи няма да бъдат записани отново. Участниците получават 

две червени и три зелени лепкави точки всяка и отбелязват на 

флипчарта онези реакции, които предпочитат (зелени) и онези, които не 

биха използвали (червени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След този друг флипчарт, озаглавен "Какво да правя, ако ...?" е 

представен. Той показва празен "кръг" от четири пръстена (виж 

фигурата) - в най-външния пръстен се въвеждат реакциите, които са 

оценени най-лошо от участниците, в най-вътрешните пръстени - тези, 

които са оценени като най-добри. Във втория и третия кръг са 

коментарите, които предизвикаха споделени мнения. 

Чрез това визуално представяне на резултатите са показани различни 

възможности за реакция на речта на омразата и те вече могат да бъдат 

отразени заедно в групата. 

 

Бърза проверка 

Този метод, който може да бъде намерен в публикацията „Отметки - 

Наръчник за борба с омразата в речта онлайн чрез образование за 

правата на човека“ на Съвета на Европа, се занимава с използването на 

Интернет като източник на информация и трябва да насърчи 

участниците да преосмислят собственото им поведение в Интернет. 

Участниците ще бъдат представени със следния сценарий: 

След поредица от хомофобски атаки срещу млади хомосексуалисти - 

особено на уебсайтове и видеоклипове - и интензивно лобиране от 

групи по интереси, в Парламента трябва да се проведе дебат по тази 

тема. Правителството предложи законодателно предложение за 

осигуряване на бюджетни средства за образование срещу хомофобски 

нагласи и за подкрепа на млади хомосексуалисти. Най-голямата 

опозиционна партия е против новия закон. 

Формират се групи от четирима души - една част от групите ще търсят 

аргументи за управляващата партия, а другата част аргументи за 

членовете на опозицията. Във всяка група от четирима души двама 

работят като изследователи и двама като наблюдатели, които спазват 

методологията на изследователите. Участниците имат тридесет минути 

за своите изследвания. 

Най-добър рейтинг  

Най-лош рейтинг 



 

 

Първите двадесет минути трябва да се използват за търсене на 

подходяща информация, а останалите десет минути за постигане на 

съгласие по основните точки, които ще бъдат представени в следващото 

представяне. След интернет проучването се осигуряват още десет 

минути, за да могат наблюдателите да дадат обратна връзка на своите 

групи относно техните ключови наблюдения. След това цялата група се 

събира, а резултатите от изследванията, както и резултатите от 

наблюдателите се представят от отделните групи. 

 

 

 

При проследяването участниците трябва да обмислят как са търсили 

информация в Интернет, дали изследването е било повлияно от нея, 

какъв резултат човек иска да намери и как реагира на информация, 

чиято достоверност е съмнителна. 

 

Следните въпроси могат да ви помогнат: 

• Кои уебсайтове са използвани като източник на информация? 

• Кои методи за търсене и ключови думи са били използвани? 

• Как беше оценена надеждността на уебсайтовете или истинността на 

информацията? 

• Колко се различава изследваната информация? 

• Как е възможно да проверите дали уебсайтът е надежден или можете 

да се доверите на информация? 

Placemat 

В подготвителната фаза участниците се разделят на малки групи от по 

четирима души. Всяка група получава лист хартия (поне във формат A3 

или по-голям). Поле за резултатите от групата се записва на хартията в 

центъра и по едно поле на член от групата във външните области (вижте 

фигурата). Четиримата участници седят около маса от всяка страна на 

масата около плаката. 

След това ще бъдат представени различни примери за омраза в речта и 

участниците ще изберат съвместно пример, върху който биха искали да 

работят. В първата работна фаза всеки от малката група работи 

самостоятелно и мисли за различните възможности за реакция и 

отговор на коментара на омразата. Отговорите се записват в 

съответното външно поле, което е предназначено за отделните 

резултати. 

Когато всички резултати са записани, плакатът се завърта по посока на 

часовниковата стрелка, така че всеки да може да чете бележките на 

останалите членове на групата. Това се повтаря, докато всички не седнат 

отново пред собствените си бележки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сега, когато всички знаят бележките на останалите членове на групата, 

малката група трябва колективно да реши кой резултат трябва да бъде 

написан в полето на центъра, като се съгласи на един отговор, който 

смята за най-подходящия. След това всички групи ще обяснят 

отговорите си (при което плакатът може да бъде включен в 

презентацията) и заедно ще отразяват различните резултати. 

 

4.2 Примери за добри практики и младежка работа 

 

Целта на младежката работа е да допринесе за развитието на младите 

хора, за да развият пълния си потенциал и да им дадат възможност за 

самоопределение и да насърчат социалната отговорност. Младежката 

работа обикновено се отнася до оферти за неформално образование. 

Децата и юношите използват цифрови медии ежедневно и затова те са 

важна тема в младежката работа. 

Представените примери за най-добри практики са подходящи за 

използване в младежката работа и следват образователен и 

обществено-политически подход от една страна, но предлагат и 

конкретни варианти за действие, от друга страна. Като централен 

подход за справяне с омразата в речта- контра речта играе значителна 

роля. Както показват примерите по-горе, за младите хора е важно 

самостоятелно и творчески да се ангажират с наученото съдържание и 

по този начин да изпитат своята самоефективност и да обучат своята 

дигитална медийна грамотност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Резултати 

участник 4 

Резултати 

участник 2 

           Резултати участник 3 

Резултати участник  1 

Резултати от 

групова работа 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В този дигитален наръчник са събрани възможни мерки за борба срещу 

омразата в речта и тяхното прилагане в младежката работа. Целта беше 

да се идентифицират примери за добри практики, които младежите и 

социалните работници могат да адаптират и прилагат в ежедневната си 

работа за насърчаване на дигиталната медийна грамотност на младите 

хора и да допринасят за предотвратяването на омразата в речта. 

Има два различни подхода за справяне с омразата в Интернет: първо 

образователен и социално-политически подход, който се фокусира 

върху повишаване на осведомеността по въпроса и насърчаване на 

цифровата медийна грамотност. Вторият подход включва конкретни, 

практически варианти за намеса. Акцентът е върху насърчаването на 

собствената способност за действие - това включва както 

противоречието, документирането, отчитането, така и преследването на 

омразата в речта. 

Освен това, се насочват повече и повече усилия чрез юрисдикция за 

борба с омразата в речта. Например в Германия през 2017 г. беше приет 

Законът за прилагане на мрежата, който задължава операторите на 

социални мрежи с печалба да изтрият „явно престъпно съдържание“ в 

рамките на 24 часа след получаване на жалба като за  неспазването на 

закона, ще  бъдат глобени с до 50 милиона евро. 

През октомври 2019 г. Европейският съд също реши, че Facebook може 

не само да бъде принуден да търси изявления в обидни и незаконни 

коментари. Според мнението на съда онлайн мрежите трябва да 

изтрият или блокират подобни обиди, ако това се изиска от съда. От 

друга страна, „еквивалентните“ коментари трябва да са толкова сходни, 

че да могат да бъдат идентифицирани и филтрирани с помощта на 

„автоматизирани техники и средства за изследване“. Това решение 

доведе до различни реакции - защитниците на личния живот виждат 

успех в защитата на правото на личността, организациите за защита на 

човешките права критикуват евентуално ограничаване на правото на 

свобода на изразяване и страх, че сатиричните или журналистическите 

коментари относно омразата в речта могат да станат жертва на 

автоматизирани филтри. 

С оглед на бързите промени, с които се сблъсква нашето общество в 

резултат на дигитализацията, насърчаването на медийната и интернет 

грамотността на децата и юношите е от съществено значение. Интернет 

трябва да бъде преди всичко инструмент за комуникация, солидарност 

и изразяване, но не може да се предотврати използването му за 

разпространяване на коментари на омраза, екстремистко съдържание и 

фалшиви новини. Младите хора, които са чувствителни към този 

проблем и използват внимателно дигиталните медии, могат да дадат 

важен принос за ограничаване на омразата в Интернет и да активират  

застъпничеството за спазване на правата на човека. 

Повишаването на осведомеността сред младите хора по темата за 

омразата в речта е важен принос за борба с омразата, расизма, сексизма 

и дискриминацията в Интернет. Младите хора трябва да бъдат 

подсилени в ангажимента си към демокрацията и правата на човека - 

това е първата стъпка за превръщането на Интернет в по-дружелюбно 

място в бъдеще.  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Резурси 

Bookmarks – A manual to combat hate speech online by the European 

Council: https://rm.coe.int/168065dac7 

Compass – Manual for Human Rights education with young people: 

https://www.coe.int/en/web/compass/home  

Developing digital youth work – Policy recommendations, training needs and 

good practice examples for youth workers and decision-makers: expert 

group set up under the European Union Work Plan for Youth for 2016-2018: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-

11e8-b8f5-01aa75ed71a1/language-en 

GloBall: A tool kit for youth workers working with young migrants, refugees 

and asylum seekers: https://www.salto-youth.net/downloads/ 

toolbox_tool_download-file-1916/GloBall_interactief-paginas_HR.pdf 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2018 – 

Jugend, Information, Medien: https://www.mpfs.de/studien/jim-

studie/2018/  

SOS-Menschenrechte No Hate Speech Manual – Prävention und Intervention 

– Erprobte Übungen für Jugendliche und Erwachsene ab 12 Jahren. SOS-

Menschenrechte, 2019. 

We can! Taking action against hate speech trough counter and alternative 

narratives: https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-web/168071ba08 

 

 

 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de 

https://www.cnet.com/news/facebook-says-its-new-ai-tech-spots-hate-

speech-faster/ 

https://www.counteract.or.at  

https://crem.univ-lorraine.fr/online-hate-speech-against-migrants 

https://www.konterbunt.de 

https://www.jugendkultur.at 

https://www.jugendundmedien.ch 

https://www.partizipation.at 

https://nohatespeech.de 

https://www.orf.at 

https://www.saferinternet.at 

https://wecounterhate.com/technology 

 

Снимки 

https://freeimages.com 

https://pixabay.com 


