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„

Днес най-тежката битка пред нас е битката за душите на младите хора,
които са необременени от предразсъдъци.

Тези трогателни думи на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова от речта й
към участниците на международната конференция „Да живеем заедно в мрежата,
посланици на толерантността” описват изключително точно характера на двудневната
конференция, проведена в София на 21-22 юни 2018 година.
Заключителното събитие по проекта „Коалиция от посланици за противодействие на езика
на омразата в интернет” събра повече от 100 души от над 10 страни – България,
Великобритания, Гърция, Грузия, Италия, Румъния, Руанда, Хърватска и Чехия - които
взеха участие в оживени дебати и редица интересни и забавни занимания. Панелните
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“

дискусии и презентации предоставиха нови факти и гледни точки, свързани с езика на
омразата в интернет, засягащи теми като нуждата от подобряване на регулаторната рамка,
използването на иновативни методи за повишаване на информираността и знанието,
образователни инициативи, свързани с противодействието на езика на омразата, и други.
Конференцията започна с видео послание от г-жа Ева Майдел – член на Европейския
парламент, която изтъкна важността на противодействието на езика на омразата за
европейските институции. Г-жа Майдел потвърди подкрепата на своите колеги за
допълнителни и по-строги мерки за премахване на ксенофобско и расистко съдържание от
социалните медии, включително чрез
по-тясно
сътрудничество
с
технологичните
компании
и
доставчици на интернет услуги. В
своето видео изявление кметът на
София г-жа Йорданка Фандъкова също
изрази ангажимента на Столична
община да подкрепя инициативи в
областта на медийната грамотност и
гражданското образование, за да се
създаде атмосфера на толерантност и
уважение в столицата.
Първият панел от конференцията
обсъди обществените нагласи към
речта на омразата и ролята на
публичните политики и кампании за
намаляване
на
равнищата
на
ксенофобия в обществото. По време на
модерирания дебат участниците чуха
статистика за речта на омразата в
България от най-новото изследване на
Институт "Отворено общество" в
София; обсъдиха различни подходи за
противодействие на речта на омразата
в интернет и ролята на традиционните и новите социални медии в процеса и изслушаха
вълнуващата история на един от участниците, г-н Ерик Мурангва Юджийн, представител на
организацията Футбол за надежда, мир и единство (FHPU) и основател на Трибуната на
оцелелите.
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След обяд участниците имаха възможност да се включат в три тематични семинара:
първият, воден от Ярослав Валуш, ръководител на проекта Press Start и Factczech.cz, за
създаване и провеждане на социални медии и кампании за повишаване на осведомеността
в борбата с омразата в интернет; втори за работа с жертви на речта на омразата и трети,
ръководен от г-н Ерик Юджийн, който фокусира на личната история като елемент за
създаване на въздействащи контра-наративи срещу враждебната реч.

Вторият ден започна с реч на вицепрезидента на България г-жа Илияна Йотова. Със силни
думи тя подчерта необходимостта от
дългосрочна визия и политическа
отговорност за изграждане на общество,
основано
на
морални
принципи,
уважение и толерантност към хората. "В
кризата с бежанците и миграцията
агресията, омразата и отричането взеха
надмощие", каза Илияна Йотова и
призова за единен отговор срещу
ксенофобията, иницииран и подкрепен от
политически лидери, медии, институции
и гражданското общество.
Последвалата дискусия имаше за цел да очертае бъдещите възможности и перспективи за
превенция и противодействие на езика на омразамата. В панела участваха г-жа Деница
Сачева, зам.-министър на образованието, която разказа за различните програми и
инициативи на МОН, насочени към създаване на учебна и социална среда основана на
емпатия и морални принципи. Според нея дигиталните умения не могат да заместят
фундаменталните морални устои на обществото, затова институциите и отделните
индивиди трябва да работят заедно, за да се борят с предизвикателства като липсата на
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толерантност,
омразата
и
дискриминацията. Зам.-кметът на
София доц. д-р Тодор Чобанов
потвърди
казаното
и
цитира
исторически документ от 311 г. –
Галериевия едикт на толерантността,
издаден в Сердика, днешна София,
който полага основата на модерното
общество. Г-жа Моника Панайотова,
зам.-министър
на
Българското
председателство
на
Съвета
на
Европейския съюз, представи една поширока перспектива върху темата за езика на омразата. Тя говорѝ за приоритетите на
Българското председателство в контекста на плана на ЕС за развитие на дигиталните
умения и глобалната свързаност, предупреждавайки, че в ерата на дигиталните
идентичности анонимността в мрежата може да е в основата и на много нови форми на
изключване и липса на толерантност.
Участниците в конференцията успяха да чуят и мненията на водещи български журналисти
за задълженията и отговорността на медиите за ограничаване и противодействие на речта
на омразата в интернет и традиционните медии. Надя Обретенова от БНТ благодари на
екипа на проекта за възможността да бъде част от коалицията от позитивни посланици. Тя
сподели своите притеснения, че обществото е станало по-търпимо към езика на омразата и
затова трябват по-съсредоточени усилия така че бъдещите поколения да живеят със знание
и уважение към правата на всички хора. Ирина Недева, председател на Асоциацията на
европейските журналисти, насочи вниманието на участниците към тревожни тенденции
които се наблюдават както в традиционните медии, така и в онлайн пространството.
Според нея днес сме свидетели на един „ускорителен ефект” на дигиталните медии, който
не оставя много пространство за рационална аргументация и рефлексия върху собствените
ни думи и действия, но за сметка на това си играе с емоциите на читателите и води до
вербални обиди и дори открити заплахи и приканване към насилие срещу определени
групи от хора. Тя подчерта нуждата от отговорно политическо лидерство, което да зададе
тон на толерантност в политическия дебат, но и прикани медиите да прилагат по-строго
своите правила за регулация.
Освен експертите, които участваха в конференцията, в нея се включиха и хора, които са
били жертви на езика на омразата. Историята на Ерик Мурангва Юджийн, преживял и
оцелял от геноцида в Руанда, накара всички да се замислят за силната лична болка и
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страдание, които могат да се превърнат и във вдъхновяващ пример за решителни действия
срещу враждебната реч и престъпленията от омраза. Участниците имаха възможността да
чуят и за инициативите на младежката ЛГТБ организация „Действие”, чиито усилия са
насочени към включването в Наказателния кодекс на клаузи за престъпленията от омраза,
насочени към хора с различна сексуална ориентация.
Последният панел, посветен на идеи и
предложения за подобряване на
противодействието
на
езика
на
омразата, включи г-жа Малина Едрева,
председател
на
Комисията
по
образование, култура, наука и културно
многообразие в СОС, г-н Антон Кутев,
депутат и председател на Комисията по
взаимодействието с неправителствените
организации и жалбите на гражданите в
Народното събрание, г-н Райчо Райчев,
зам.-председател
на
Национален
младежки форум, и др. Панелът обсъди основните препоръки, произлезли от опита и
добрите практики в рамките на проекта. Панелистите изразиха своята подкрепа и висока
оценка за постигнатото от проекта и поеха сериозен ангажимент да бъдат позитивни
говорители и лидери на толерантност в своя личен и обществен живот.
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Препоръки от конференцията за подобряване на превенцията и
противодействието на речта на омразата в интернет:
 Подобряване на законодателната рамка: необходимо е прецизиране на
наказателно-правната отговорност за онлайн речта на омраза, за да се справи с
предизвикателствата на новите технологии, които позволяват анонимност и трудно
проследяване на нарушителя при създаването, препращането, и публикуването на
такова съдържание, както и на неговото разпространение.
 Стриктно прилагане на правните
норми и нулева толерантност към
престъпленията от омраза. Необходима
е по-стриктна и по-бърза работа на
прокуратурата и съда, за да има
ефективни санкции на организациите
или физическите лица, които са
обвинени в употреба на враждебна реч
онлайн. Това включва и допълнително
улесняване на процедурите за подаване
на сигнал за употреби на език на омраза
към компетентните органи.
 Медии, регулации и саморегулации. Действията в тази посока би трябвало да
доведат до по-критично отношение на медиите към информационния поток, който
осигуряват, както и на организациите, експертите, и политиците, които използват
трибуната на съответните медии за насаждане на омраза и нетолерантност към
определени групи хора.
 Насърчаване на споразумения с големите играчи (Фейсбук, Туитър, Гугъл), които
да позволят по-лесно докладване и премахване на враждебно съдържание. Роля тук
имат и доставчиците на интернет услуги (ISP) или доставчиците на съдържание за
по-подробно разработени договори за ползване / достъп до услуги и насоки към
потребителите за по-бързо и по-лесно премахване на съответното съдържание.
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 Инженерни
технологични
решения.
Насърчаване
на
развитието на автоматичните
блокери
и
технологични
устройства, подобряването на
дизайна на онлайн платформите,
по-лесното докладване на случаи
на реч на омразата чрез мобилни
приложения и т.н. Технологията
ще бъде от основно значение за
решението, тъй като е ключова и
за създаването на проблема.
 Подкрепа за гражданското общество. НПО са лидери в борбата с (онлайн) речта на
омразата. Те трябва да получат адекватна подкрепа на местно и национално
равнище и да не разчитат единствено на чуждестранни донори за изпълнение на
дейностите си.
 Формално и неформално образование и обучение
 целенасочени усилия за подобряване на медийната грамотност (media literacy)
на учениците, младите хора и цялото общество
 въвеждане на обучение по медийна грамотност и критично мислене още в
началните класове, с активно използване на онлайн материали и техники,
подходящи за социалните медии
 организирането на мащабни информационни кампании на национално ниво,
които да информират обществото за проблема и да мобилизират гражданска
енергия за противодействие.
 Националните органи трябва да поставят въпроса в основата на политическия
дебат. Националните правителства могат да разработят стратегии за борба с
расизма и нетолерантността и да бъдат проактивни в инициирането, прилагането,
мониторинга и финансирането на дейности по превенцията и противодействието на
речта на омразата.
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