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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

21-22 Юни 2018 
 Център за култура и дебат Червената къща „Андрей Николов“ 

ул. „Любен Каравелов“ 15, София 

П Р О Г Р А М А 

Международната конференция, организирана от Асоциация за развитие на София  в рамките на  
проект „Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет“, ще събере 
представители на национални, местни и европейски институции, активисти за правата на човека, 

представители на НПО и медии, студенти, партньори по проекта и заинтересовани страни от 
България, Хърватия, Чехия, Гърция, Германия, Грузия, Италия, Румъния и Великобритания, за да 

обсъдят по-ефективни мерки за противодействие на речта на омразата. Работните езици на 
конференцията са български и английски език. 

21 Юни, 2018, Четвъртък 

14:00 – 14:30 Регистрация 

14:30 – 15:00 Интерактивно запознаване на участниците 

15:00 – 15:15 Приветствие  
Доц. д-р Тодор Чобанов, заместник – кмет „Култура, образование, 
спорт и превенция на зависимости“, Столична община   
Светлана Ломева, директор на Асоциация за развитие на София 
Видео послание от Ева Майдел, член на Европейския парламент   

15:15 – 16:15 Контекст и съвременни предизвикателства – модериран дебат  
Модератор: Севдалина Войнова, програмен директор, Асоциация за 
развитие на София  

ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В МРЕЖАТА: 
ПОСЛАНИЦИ НА ТОЛЕРАНТНОСТ В ИНТЕРНЕТ 
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Дебатът има за цел да  постави въпроси като кои са авторите на реч на 
омразата, какви са популярните медии за това, какви регулации са в сила, 
какви мерки вземат различните заинтересовани страни, какво сме научили 
досега.  

Участници:  
Силата на разказването на истории, с които да се противопоставим на 
езика на омразата 
Ерик Мурангва Южен, Футбол за надежда, мир и единство (F.H.P.U) и  
Survivors Tribune Founder  

Въздействието на социалните медии и кампаниите за повишаване на 
осведомеността и намаляване на езика на омразата в интернет 
Ярослав Валуш, мениджър на Press Start и Factczech.cz  

Какво чуват хората? Обществените нагласи към разпространението на 
речта на омразата 
Иванка Иванова, програмен директор, Институт Отворено общество 

Езика на омразата в медиите: между фалшиви новини и реални нагласи 
Надя Обретенова, журналист, БНТ  

Въпроси и отговори 

16:15 – 16:45 Кафе пауза 

16:45 – 17:45 Паралелни семинари 

Целта на семинарите е да предоставят възможност за по-задълбочен анализ, 
по-интензивен обмен между участниците и развитие на умения за 
противопоставяне на езика на омразата. 

Как да създаваме ефективни публични кампании чрез социалните медии 
Ярослав Валуш  

Как историите на оцелелите могат да се противопоставят на 
омразата, дори и на най-екстремната, като геноцида  
Ерик Мирангва Южен 

Как да осигурим морална подкрепа на жертвите на омраза 
Мария Маринова – Алкалай, сдружение “Възможност без граници“ 

19:00 – 20:30 Мулти култи работилница 
Бистра Иванова, председател, Мулти култи колектив 
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22 Юни, 2018, Петък 

10:00 – 10:15 Официално обръщение  
Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България 

10:15 – 11:30 Пътят напред: какви са алтернативите – панелна дискусия 
Модератор: Д-р Лид Кинг, директор, Languages Company, Великобритания 

Панелната дискусия има за цел да очертае стратегическа рамка за подкрепа 
на противодействието на речта на омразата чрез обединяване на 
заинтересованите страни: политици, медии, бизнес, академия, НПО, 
общности. 

Участници:  
Моника Панайотова, заместник-министър на Българското 
Председателство на Съвета на ЕС 2018 
Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката 
Ирина Недева, председател на Асоциацията на европейските журналисти 
Забине Брахман – Босе, ръководител на езиковия отдел и  
заместник-директор на Гьоте–институт България 
Фердау Бенселум, Асоциация на младите мюсюлмани, Италия, Перуджа  
Доброслав Димитров, съосновател, „Imperia Online”  

Въпроси и отговори 

11:30 – 11:50 Кафе пауза 

11:50 – 12:40 Маркетингова сесия: най-ефективните ресурси за противопоставяне на речта 
на омразата  
Модератор: Гуидо Ферили, IULM 

Представители на различни организации ще имат възможността да 
представят по интерактивен начин ресурсите, които са създали за 
противопоставяне на езика на омразата в интернет. 

Участници:  
Мария Корек, директор, Divers Association, Румъния 
Филип Хардинг-Еш, експерт, Languages Company, Великобритания  
Деница Лозанова, програмен директор, Асоциация за развитие на София 
Симеон Василев, основател  и председател на фондация „Глас” 
Рая Цветкова, фондация „Интернет и право” 
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Емил Джасим, фондация „Национален център за безопасен интернет” 
Мария Борисова, експерт, Forma. Azione, Италия 
 

12:45 – 13:30 Препоръки за политики и последващи действия – панелна дискусия 
Модератор: Снежина Гъбова, Асоциация за развитие на София 

  
Целта на сесията е да представи на политиците на местно, национално и 
европейско равнище препоръки, съвети и насоки в областта на правата на 
човека и противопоставянето на езика на омразата в интернет.   
 
Участници: 
Антон Кутев, Народен представител в 44—то Народно събрание и 
председател на Комисията по взаимодействие с неправителствени 
организации и жалби на граждани 
Малина Едрева, председател на Комисията по образование, култура, наука 
и културно многообразие в Столичен общински съвет 
Д-р Леван Кетагури, член на Европейската стратегическата група "Душа 
за Европа“ 
Деница Любенова, юрист на ЛГБТ организация „Действие”  
Райчо Райчев,  зам.-председател на Национален младежки форум   

 
13:30 – 14:30 Обяд с Фондация „Светът на Мария“  
 

Фото будка: присъединяване към Коалицията от посланици за 
противодействие на речта на омразата в интернет 

 
14:30 – 16:00 Изложба на фотографии „Езиците на любовта и омразата в града“   

Представяне: Анастасис Сотириу, Гърция 
 
Интерактивно упражнение с Агелики Ойкономопулу, ръководител на 
дирекция Социални дейности и Катерина Кости, ръководител на Дирекция 
Култура, община Агии Каматеро, Атина  
 


