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Обобщение 

Проектът „HIT – Екипи за противодействие на омразата: Млади хора срещу речта на омразата към 

мигрантите и малцинствата чрез участие и творчески кампании“, възникна от необходимостта за 

проучване и установяване на новаторски начини за овластяване на младите хора (на възраст 14-19 години) 

за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към мигрантите. Екипите за 

противодействие на омразата (HIT екипи) ще противодействат срещу тези, които използват реч на 

омразата и такова поведение  чрез творчески медийни модели,  ролеви игри и артистични техники. 

Проектът дава приоритет и изследва творческите стратегии за повишаване на осведомеността за речта и 

поведението от омраза към мигрантите и за овластяване на младите хора да противодействат на речта на 

омразата. 

         Целите на проекта са в съответствие със задачите на работната програма „Права, равенство и 

гражданство“ за 2017 г. и работната програма“Правосъдие“ за 2017 г. на Европейския съюз, по-специално 

чрез акцента върху идентифицирането и създаването  на най-добри практики за противодействие на 

расизма и ксенофобията с акцент върху речта и поведението от омраза към мигрантите чрез положителни 

наративи. Това се постига чрез развитие на взаимодействие между HIT екипите и екипи от заинтересовани 

лица (професионалисти, активно участващи в обществения живот), както на национално, така и на 

транснационално равнище. Така проектът се съсредоточава върху овластяването на младежи и лидери на 

местни общности чрез холистичен подход използващ художествени и творчески цифрови средства за 

изразяване, които насърчават социалното сближаване и стимулират усещането за участие в обществените 

процеси. 

          HIT се състои от девет1 организации, от седем държави от ЕС (Кипър, Гърция, Италия, Испания, 

Германия, България и Великобритания), с богат опит в работата с млади хора, изправени пред социално 

изключване. Това стратегическо партньорство обединява разнообразни, допълващи се със знания и опит 

за успешно овластяване на младите хора и създаване на иновативни стратегии за борба с речта и 

поведението от омраза. Този доклад представя транснационален преглед на добрите практики и 

подчертава как програмите на местно ниво, социалния маркетинг и творческите практики могат да 

допринесат за овластяването на младите хора да противодействат на речта и поведението от омраза към 

мигрантите. Констатациите ще дадат материал за обучителната програма на HIT и са обобщени в доклада. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

               Проектът HIT изследва методите и практиките за разработване на нов модел за овластяване на 

младежта в Европа за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към 

мигрантите. Иновативният елемент се състои в овластяването на младите хора от екипите за 

противодействие на омразата (HIT екипи), които са насърчени да участват в работни групи, създадени 

чрез инклузивен подход и приобщаващи артистични практики в сътрудничество със заинтересовани 

страни и лица, формиращи общественото мнение, за придобиване на нов опит и знания за за 

противодействие срещу речта и поведението от омраза, насочено към мигрантите. 

                                                           
1
 “Колаж артс“ и „Ринова“ – Великобритания; „МуЛаб“ – Италия; Фондация „Джендър алтернативи“ – България; 

„Усмивката на детето“ – Гърция; „МетрополисНет“ – Германия; CEPS – Испания; „Фредерик Юнивърсити“ – Кипър; 
CRC Център за политики „Надежда за децата“ - Кипър 
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               Проектът е съобразен с целите на програмата „Права, равенство и гражданство“ на ЕС за 2017г., 

насочени към разработване и широко разпространение на най-добрите практики и базисна 

методология за противодействие на речта и поведението от омраза срещу мигрантите. HIT се занимава 

с развитието на нови мрежи и пространства за диалог и обмен, дейности и кампании за повишаване на 

осведомеността, обмен на добри практики, предлагане на нов модел за изграждане на капацитет, 

който е приложим на европейско и на национално ниво, както за институциите, така и за 

практикуващите.               

                 HIT се осъществява чрез стратегическо партньорство между девет организации от Европейския 

съюз, чиято сила се дължи на разнообразните, допълващи се познания и опит в областта на правата на 

човека, социалната интеграция и антидискриминационните дейности. Организациите имат и 

капацитета да ангажират известни медийни личности, художници и изпълнители и специалисти в 

областта на творческите индустрии с цел насърчаване на социалното включване. HIT се координира от 

Център за политики “Надежда за децата” (Кипър), международна хуманитарна институция с 

нестопанска цел, базирана в Никозия, която през последните 10 години създава възможности за по-

голяма защита и насърчаване на правата на децата и младите хора и овластяване за справяне със 

социалното включване. Rinova Ltd, водещо британско социално предприятие, специализиращо в 

проектирането, разработването, прилагането и оценката на програми за културно, социално и 

икономическо развитие, подкрепя координацията на проекта. Collage Arts (Великобритания), доставчик 

на творчески и художествени програми, насочени към подкрепа за заетост на младите социално 

изключени хора чрез  личното им овластяване, MuLab (Италия), организация с нестопанска цел, която 

насърчава и предоставя консултации и образование в рамките на творческите и културни индустрии. 

„Усмивката на детето“ (Гърция), най-голямата международно призната неправителствена организация 

в Гърция в областта на закрила на детето, подкрепа на деца и семейства в нужда, доставчик на 

безплатни обществени здравни услуги за деца. Само една от двете сертифицирани организации от 

Министерството на труда, социалното осигуряване и солидарност, получили Α, В и C степени на 

социални грижи. Организацията е включена в Националния регистър на неправителствените 

организации, които работят в областта на международната закрила, имиграцията и социална 

интеграция към Министерството на миграционната политика. Metropolisnet (Германия), подкрепя 

мигрантите с GesBit (пазар на труда, социално включване и управление на кварталите) и е член на 

мрежата на EEIG, която ръководи инициативи като MiStra - Стратегии за приобщаване на мигранти в 

европейските градове и предшестващия го LeCiM („учещи се“ градове за включване на мигрантите). 

Фондация "Джендър алтернативи" (България) е организация с нестопанска цел, която работи широко в 

областта на правното, психо-социалното консултиране, консултации за търсене на работа и повишаване 

на осведомеността относно правата на човека. CEPS (Испания) е организация с нестопанска цел, която 

през последните години се специализира в дейности за комуникация и разпространение, по-специално 

в проекти на ЕС, като се има предвид сложната динамика при споделяне на идеи, концепции, 

инструменти, материали, кампании и послания в различни културни и социални контексти в рамките на 

ЕС. Лабораторията за мобилни устройства в университета „Фредерик“ (Кипър) се занимава с широка 

гама от най-съвременни технологии, свързани със социалните мрежи и естествените интерактивни 

системи, разработили подходящи приложения за смартфони като Eyes4U - система за откриване и 

докладване на агресивно поведение в реално време. 

             Настоящият доклад представя резултатите от транснационалното проучване, проведено в 

страните партньори от HIT, насочено към събиране и преглед на специфични за отделните страни 

добри практики за младежки инициативи и инициативи, насочени към младите хора, за 

противодействие на речта и поведението от омраза към мигрантите. Констатациите са от изключителна 

важност при разработването на иновативна учебна програма на HIT. 



                                                                                                           
 

Проектът #HITproject е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи 

отговорност за използването на информацията, съдържаща се в нея. Код на проекта REC-RRAC-RACI-AG-2017-807861 
7 

         Работата, изпълнявана от партньорите, следваше насоките за целите, техниките за събиране на 

данни и етиката, за да се осигури осъществимост на изследванията и обща основа за анализ. 

Партньорите започнаха с преглед на правната рамка и ключовите политики по отношение на 

престъпленията и речта от омраза и агресивното поведение към мигрантите и предоставиха 

аналитичен преглед на текущата ситуация по темата в съответните страни. Това беше направено чрез 

преглед на съществуващите публикации, свързани с изследователските цели, включително правни 

инструменти относно расизма и ксенофобията; статистически данни за инцидентите на речта и 

поведението от омраза към мигрантите и съответните обстоятелства. 

            Партньорите са избрали до три национални или местни казуса, които илюстрират добри 

практики за овластяване на младите хора да противодействат на омразата към мигрантите. Казусите са 

насочени пряко към развитието на способността на младите хора да се справят с омразата към 

мигрантите по иновативен и креативен начин чрез различни средства и области, като например 

академични действия, онлайн дейности, местни програми и социален маркетинг. 

 

Овластяване на младите хора и противодействие на речта и поведението от 

омраза срещу мигрантите в държавите от проекта „HIT“ 
 

Кипър 
 

Правна рамка и ключови политики 

            В Кипър речта на омразата е престъпление, уредено в „Борба с определени форми и прояви на 

расизъм и ксенофобия посредством наказателното право от 2011г., Закон № 134 (I)/2011г., който 

беше транспониран от Рамковото решение на Съвета 2008/913/JHA2. Всяко лице, което умишлено 

публично провокира и подбужда, по какъвто и да е начин, насилие или омраза срещу група хора или 

членове на група, които се определят въз основа на раса, цвят на кожата, религия, генеалогичен 

произход, национален или етнически произход по такъв начин, че да предизвикат обществено 

безредие, или който има заплашителен, обиден или унизителен характер, подлежи на лишаване от 

свобода до пет години и/или глоба до десет хиляди евро в случай на осъждане. 

          Освен това през 2015г., Наказателният кодекс на Кипър беше изменен, за да включи основания за 

сексуална ориентация и полова идентичност като защитени съображения в областта на омразата, но 

предвижда по-ниско наказание за такова престъпление, а именно три години лишаване от свобода 

и/или глоба до пет хиляди евро3. Европейската комисия срещу расизма и нетoлерантността приветства 

това развитие, но подчерта, че разпоредбите в Наказателния кодекс определят значително по-ниски 

санкции, отколкото за расово мотивирани думи на омраза, като по този начин създават различни 

стандарти за расистки език на омразата и хомо/трансфобски език на омразата. 

         Ратифициращият закон на Допълнителния протокол към Конвенцията за престъпленията в 

кибернетичното пространство, свързан с криминализирането на актове на расистка и ксенофобска 

природа, извършен чрез компютърни системи, включва гореспоменатия Допълнителен протокол към 

                                                           
2
 Съвет на Европа, (2016г.), Европейска комисия за борба с расизма и нетолерантността, Страсбург, стр..11 

3
 Пак там. 
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Съвета на Европа в националната правна рамка на Кипър, криминализиращ разпространението на 

расистки и ксенофобски материали чрез компютърни системи.4 

         В Кипър има редица местни организации, които се занимават с благосъстоянието на 

малцинствените групи като KISA, Каритас, Камерунската асоциация, африканската диаспора, признатите 

бежанци в Кипър и „Приеми ЛГБТ“ Кипър, всички от които играят основна роля в предоставянето на 

психосоциална подкрепа на жертвите на престъпления от омраза. 

 

Водещи участници в областта на превенцията на речта на омразата: 

         Младежкият съвет на Кипър беше националният координатор на младежката кампания „Не на 

езика на омразата“ на Съвета на Европа от 2013г. до 2017г. Целта на кампанията беше да се намалят 

нивата на толерантност към речта на омразата и да се развива онлайн участието на младите хора и 

активна гражданска позиция, включително в процесите на управление на интернет. В изпълнението на 

дейностите бяха включени много млади хора.5   

           AEQUITAS е независима организация с нестопанска цел със седалище в Лимасол, активна в 

провеждането на изследвания, програми и дейности в областта на речта на омразата. Организацията е 

осъществила няколко младежки обмена и обучителни курсове по въпросите на омразата, правата на 

човека и дискриминацията.6 

          През 2009г. Министерството на образованието създаде „Обсерватория за училищно насилие“ 

(COSV), която да изследва и анализира случаи на насилие в училищата и да оценява поотделно всички 

инциденти с расистко и ксенофобско съдържание. Обсерваторията осигурява подкрепа на жертвите и 

на училищата; съветва медиите как да информират обществеността за свързаните с това инциденти; 

провежда образователни семинари по въпроси като разрешаването на конфликти и медиацията в 

училищния контекст.7 

Контекст 
 

В Кипър се наблюдава определено ниво на толерантност към расизма, ксенофобията и религиозната 

дискриминация. През май 2016г. за първи път бяха избрани двама депутати от нео-нацистката партия 

„ELAM“ – сестра-организация на „Златна зора“8 в Гърция. Речта на омразата присъства в публичните 

изявления и в популярните медии, особено срещу турците, мигрантите и бежанците9. Към днешна дата, 

Кипърският орган за радиотелевизия е разследвал и наложил глоби в случаите, в които е налице явно и 

пряко нарушение на закона. Въпреки това, Кипърскят орган за радиотелевизия не пристъпи към 

налагане на санкции по отношение на непрякото подбуждане към ксенофобия и расистка омраза. 

Например, медиите обикновено описват новопристигналите бежанци като нелегални "παράνομους - 

λαθρομετανάστες".10  

                                                           
4
 Пак там. 

5 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/45-initiatives-promoting-social-inclusion-and-
raising-awareness-cyprus   
6
 https://www.aequitas-humanrights.org/  

7
 Министерство на образованието и културата: Обсерватория срещу насилието: 

http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/  
8
 Aequitas, (2016г.), Национален доклад - Supporting VET teachers and trainers to prevent radicalisations: analysis of 

needs, стр.3. 
9
 Пак там. 

10
 KISA, (2016г.), NGO follow-up Report to CERD, стр.13. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/45-initiatives-promoting-social-inclusion-and-raising-awareness-cyprus
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/45-initiatives-promoting-social-inclusion-and-raising-awareness-cyprus
https://www.aequitas-humanrights.org/
http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/
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          Освен това, регулаторният орган няма правомощия да наблюдава и налага глоби на електронни 

медии, което води до възпроизвеждане на речта на омразата онлайн. Широките обобщения и 

стереотипите допринасят за дехуманизацията на бежанците и мигрантите, което допълнително 

влошава спазването на техните човешки права.11    

         Увеличаването на имиграцията и неотдавнашната финансова криза предизвикаха 

националистични и етноцентрични нагласи и поведения, които помрачиха развитието на страната и 

междуетническите отношения. В тази рамка образователната система не е имунизирана срещу 

расизма, ксенофобията и нетолерантността12. 

          Налице е значително нарастване на расистките атаки (Promitheas, 2015г.), въпреки приемането на 

N.134(I) (2011г.) за прилагане на Рамковото решение на Европейския съвет 2008/913/JHA.13 Органът по 

вписванията, който събира официални данни за престъпленията от омраза, е Службата за борба с 

дискриминацията на отдела за разследване на престъпления на кипърската полиция, която работи от 

2005г. насам.14   Според официалните данни, предоставени от полицията, най-често съобщаваните 

случаи се основават на етническата принадлежност и националността на групата, следвани от расова и 

политическа гледна точка.15 Докладите на граждански организации и мигрантските общности показват, 

че най-уязвимите групи към престъпленията от омраза, са мигрантите, търсещите убежище, бежанците 

и кипърските турци.   

 Сигнали за расистки и ксенофобски тормоз с голям брой деца мигранти, особено 

тийнейджъри, които отпадат от училищата изцяло или частично поради този тормоз, са докладвани на 

граждански организации като KISA. Един позорен пример е нападение срещу млад човек от африкански 

произход от група младежи. На 20 юли 2015г., група младежи в черни тениски с логото на 

крайнодясната организация ЕЛАМ (Национален народен фронт) пребиват 25-годишен нигерийски 

ученик на главна улица в Никозия. Полицейското разследване не води до доказателства срещу 

конкретни лица и случаят е класифициран като неразкрит. Правителството, политическите партии и 

няколко младежки и правозащитни организации правят изявления, в които критикуват нападението16. 

Увеличаването на броя на учениците мигранти представлява предизвикателство за училищата, както по 

отношение на осигуряването на ефективна интеграция на учениците, така и във връзка с 

необходимостта от възприемане на междукултурен подход във все по-разнообразна училищна среда17. 

В тази реалност, децата мигранти са изправени пред маргинализация и/или сегрегация, докато 

междукултурният подход към учебните програми и образователната система като цяло липсва и е 

неструктуриран. В заключителните бележки на ICERD към Кипър, Комитетът изразява загрижеността си 

по докладите за расистки инциденти в училищата срещу децата на мигранти и призовава Кипър да 

гарантира, че се предприемат мерки с цел създаване на среда на толерантност и разбиране на 

културното разнообразие както в училищата, така и в обществото като цяло18. 

 

                                                           
11

 https://cyprus-mail.com/2017/05/13/un-wants-cyprus-prosecute-hate-speech/ 
12

 Aequitas, (2016г.), Национален доклад - Supporting VET teachers and trainers to prevent radicalisations: analysis of 
needs, стр.3 
13

 Пак там. 
14

 Агенция на Европейския съюз за основните човешки права, (2014г.), Доклад: Fundamental rights: challenges and 
achievements, стр.27 
15

 Пак там. 
16

 Aequitas, (2016), Национален доклад - Supporting VET teachers and trainers to prevent radicalisations: analysis of 
needs, стр.4 
17

 Изследователски институт „Прометей“,(2015г.) Доклад “Rhetoric, Behaviour and Hate Crimes in Cyprus”, p.37-38. 
18

 UN ICERD, Concluding observations on the seventeenth to twenty-second periodic reports of Cyprus, adopted by the 
Committee at its eighty-third session (12-30 Август 2013г.) /CERD/C/CYP/CP17-22. 

https://cyprus-mail.com/2017/05/13/un-wants-cyprus-prosecute-hate-speech/
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Добра практика 1 - Кодекс за поведение срещу расизма и Ръководство за управление и 

докладване на расистки инциденти в училищата 
 

        В отговор на доклад на омбудсмана за расистко насилие в училищата, Министерството на 

образованието и културата изготви Кодекс за поведение срещу расизма и Ръководство за управление 

и докладване на расистки инциденти в училищата и официално го представи през юни 2014г. в две 

основни части, Кодекс за поведение за борба с расизма и Ръководство за управление и регистриране на 

расистки инциденти, както и Таблица на санкциите. Кодексът и Ръководството са подготвени от 

Министерството на образованието и културата, Кипърския педагогически институт и Отдела за 

разработване на учебни програми с приноса на Антидискриминационния орган. 

        Кодексът предоставя съвети за предотвратяване и справяне с расистки инциденти и насилие, 

извършено в училищния контекст. Той определя антирасистката политика, с широко понятие „расизъм“, 

и предоставя на училищата и учителите подробни съвети за това как да се предотврати и да се справят с 

расистки инциденти и насилие, извършено в училищния контекст. Очаква се той да допринесе за 

намаляване на тормоза и дискриминацията, основани на която и да е форма на различия, чрез 

насърчаване на емпатията, а не на наказанието. Кодексът е прилаган пилотно в пет начални и две 

средни училища в три града през учебната 2014-2015 година. През учебната 2015-2016 година, 

Министерството на образованието и културата предложи всички училища да въведат Кодекса в 

рамките на целта „да се повиши чувствителността на учениците срещу расизма и нетърпимостта и 

насърчаването на равенството и уважението“ в контекста на движението „Не на речта на омраза“ на 

Съвета на Европа. Досега 75 училища са го направили. Този документ беше актуализиран през януари 

2016г. и е свободно достъпен чрез уебсайта на Министерството на образованието и културата19. 

         За да се повиши неговата ефикасност, трябва да има няколко пилотни проби за неговото 

използване в няколко училища, например, за да се видят потенциалните пречки, добри практики и 

въпроси, които трябва да бъдат променени или адресирани. Пилотните проекти бяха осъществени в 

Кипър, за да се гарантира пълната полза от документа за антирасисткия характер на посочените по-горе 

училища. 

                Този документ може да се използва в редица формални и неформални образователни 

контексти като начални училища, средни училища, технически училища, професионални училища, 

колежи и университети, както и в сферата на неформалното образование в рамките на НПО, младежки 

центрове, религиозни групи и други организации, в които се събират млади хора и/или ученици. 

 

Добра практика 2 - Борба с омразата: обучение на обучители 

        Програмата за борба с омразата: обучение на обучители (октомври 2015г.) беше финансирана от 

Европейската младежка фондация на Съвета на Европа и се изпълни от младежката НПО, базирана в 

Лимасол, AEQUITAS. 

        Програмата беше двустранна: шестдневно обучение, което доведе до създаването на наръчник за 

младите хора за езика на омразата и екстремизма на гръцки език. 

                                                           
19

 Достъпен тук: 

http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/All/4E90A39191DE8B85C225

7E8100424 C0E/$file/Kodikas_Symperiforas_Nov2015.pdf  
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        Обучението беше предоставено на осемнадесет обучители на възраст 21-30 години от официалния 

и неформалния образователен сектор с цел да им се даде възможност да интегрират борбата с 

екстремизма и речта на омразата онлайн в работата си. Основната цел на обучението беше да се 

улесни разбирането на участниците за значението на образованието за човешки права и други 

иновативни методологии като инструменти за борба с негативни социални явления. Задачата беше и 

младите хора да се вдъхновят и да им се даде възможност чрез култивиране на необходимите знания, 

умения, нагласи и увереност да използват новите методи в техните собствени образователни условия. 

Първо, те изследват дефинициите на словото на омразата и екстремизма, както е предвидено в 

европейските и международните документи, съдебната практика и правото. След това, участниците 

получават знания да определят дали даден израз представлява реч на омразата или онлайн 

екстремистка реторика. 

        Във връзка с теоретичната рамка, участниците разглеждат групите, които са особено насочени към 

речта на омразата, включително, наред с другото, имигрантите, ЛГБТ-и лицата и лицата с увреждания, 

както и формите и проявите на речта на омразата. Важно е да се отбележи причината, поради която 

акцентът се поставя върху речта на омразата и екстремизма онлайн, а не върху други платформи. 

Накрая, участниците направиха флашмоб в Лимасол, за да повишат осведомеността и да повишат 

чувствителността на обществеността по темата за речта на омразата. 

В рамките на тази програма AEQUITAS изготви и наръчник20 на гръцки език за младите хора, относно 

словото на омразата и екстремизма. Наръчникът съдържа значения, дефиниции, форми и прояви, както 

и причини и последствия от явленията чрез призмата на правата на човека. Съответните национални 

линии за помощ също са включени в наръчника, както и начини за докладване на речта на омразата 

онлайн, като по този начин действат като инструмент за оправомощаване на жертвите, но също и чрез 

елемента за повишаване на осведомеността като средство за възпиране на извършителите и/или 

потенциалните извършители. 

Добра практика 3 - „Кажете„ Не“ на речта на омразата: овластяване на млади хора“ 

         Онлайн платформата „Да кажем „не“ на речта на омразата“ бе разработена в рамките на проекта 

„Кажете „Не“ на речта на омразата: овластяване на младите хора“ , финансиран от Европейската 

младежка фондация на Съвета на Европа и изпълняван от правозащитната организация „Aequitas“. 

Платформата стартира през 2016г. в представителството на ЕС в Никозия и все още функционира. 

Платформата съдържа информация за речта на омразата, включително и ресурси по темата, като 

управляващото национално законодателство и докладите/документите, изготвени от национални и 

наднационални организации. Тази информация е полезна за младите хора, техните родители или 

настойници, работещите с млади хора и други лица и групи, които искат да научат повече за речта на 

омразата. Освен това, платформата включва образователни ресурси, които могат да бъдат използвани 

от формални или неформални педагози, с цел борба с речта на омразата и/или развиване на знания, 

умения и нагласи, необходими за културата на правата на човека, в която се възприема солидарността 

и равенството. В стремежа си да направи тази платформа подходяща за младите хора, 20  млади хора 

дадоха своите идеи и обратна връзка за дизайна и съдържанието на платформата. 

          Освен това, организацията управлява онлайн система за чат21 от 2016г. до 2017 г., която предлага 

информация за жертвите на речта на омразата, както и подкрепа и информация за други, като 

                                                           
20 Достъпен тук: https://www.aequitas-humanrights.org/portfolio/combatting-hate-training-of-trainers-october-2015/ 

21 Достъпен тук: https://www.notohatespeech.com/ 

https://www.aequitas-humanrights.org/portfolio/combatting-hate-training-of-trainers-october-2015/
https://www.notohatespeech.com/
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родители, настойници и приятели на жертвите. Системата за чат беше достъпна на гръцки и английски 

за интернет потребители, живеещи в Кипър.  Принципите заложени в тази онлайн система са : 

 Поверителност; 

 Без осъдително отношение; 

 Без дискриминация; 

 Защита на данните/Анонимност. 

Обобщение и пътят напред 
 

          Въпреки наличните закони, забраняващи речта на омразата, правоприлагащите органи все още не 

успяват да изправят извършителите на такива действия пред правосъдието22. Въпреки че честотата на 

престъпленията от омраза е ниска, речта на омразата срещу мигрантите се среща по-често23. Причините 

за големия брой инциденти, свързани с речта на омразата, са в редица различни допринасящи 

фактори, като например нарастването на имиграцията, неотдавнашната финансова криза и 

консервативния характер на кипърското общество. Структурата и отношенията, върху които се изгражда 

и вгражда властта, не се променят лесно и създават специфични стереотипи24. Кипърският орган за 

радиотелевизия няма правомощия да наблюдава и налага глоби на електронните медии, което води до 

възпроизвеждане на речта на омразата онлайн.  

          Бяха положени няколко усилия в областта на овластяването на младите хора и превенцията и 

борбата с речта на омразата срещу мигрантите както на държавно, така и на местно ниво. Но може да 

се направи много повече. Например, кипърското Министерство на образованието и културата, което 

създаде и след това пилотира Кодекса за поведение срещу расизма и Ръководство за управление и 

докладване на расистки инциденти в училищата, го направи само в няколко училища. Понастоящем 

Кодексът представлява предложение за училищата да го използват, без да използват мерки за 

гарантиране на неговото прилагане. 

За проектът HIT, образователните ресурси, създадени от AEQUITAS, като например наръчника и онлайн 

платформата, която съдържа редица информационни брошури, могат да се използват като основа за 

по-нататъшно обогатяване на материалите, които трябва да бъдат предоставени на екипите за 

прекъсване на омразата в етапа на обучение. Онлайн платформата и чат системата, както и обученията, 

предоставяни на младите хора за възпиране на речта на омразата срещу мигрантите, са добри 

практики, които могат да служат като вдъхновение за създаване на творчески кампании на базата на 

дигитални медии. С изключение на практиката на министерството, добрите практики в Кипър са 

включвали активно младите хора и насърчавали техния принос. Това е важен елемент, който трябва да 

се вземе под внимание при разработването на кампаниите и разпространението на HIT дейности. 

 

Испания и Каталуния 

Правна рамка и ключови политики 
          Испания е приспособила своето законодателство към европейската рамка в последната реформа 

на Наказателния кодекс (L.O. 1/30.05.2015г). Промяна на закона: Преди реформата престъпленията от 

омраза съществуват в закона, но те изискват провокация (в юридически смисъл). С други думи, преди 

                                                           
22

 KISA, (2016г.), NGO follow-up Report to CERD, стр.14. 
23

 Реч на Янос Катцуридес, (2014г.) на конференция ‘Interpreting the Past, Present and Future of Cyprus’ 
24

 Пак там. 
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това е било необходимо едно съобщение от омраза да завърши с физическа агресия, за да се счита за 

престъпление и да бъде наказуемо. Сега самите думи също могат да бъдат наказани. 

 

           Последствия от реформата през 2016г.: престъпленията от омраза на база сексуална и полова 

дискриминация нараснаха със 70% в сравнение с 2015г., а през същата година нараснаха с 4,2% всички 

осем вида инциденти: тези, свързани с антисемитизма (22,2%), нападения срещу бездомни (41.2%), 

поради религиозни убеждения (32.9%), расизъм и ксенофобия (17.6%) или против идеологията (15.9%). 

 

Сред фактите, известни на испанските сили за сигурност, свързани с престъпленията на реч на омраза, 

областите "идеология", "расизъм и ксенофобия", "увреждане" и "сексуална ориентация и идентичност" 

са тези, които показват най-голяма честота през 2016г. - общо 123 регистрирани случая, а според SOS-

Racisme, ислямофобията нараства драстично (https://bit.ly/2NbJvxw ). 

 

Най-използваните средства за разпространение на речта на омразата: интернет, следван от телефони и 

мобилни телефони. По-специално, речта на онлайн омразата, с нейния усилващ ефект, играе важна 

роля в нарастването на насилието (https://bit.ly/2ybnvOE). „Докладът за развитието на инцидентите, 

свързани с престъпленията от омраза в Испания“ обяснява, че 42,3% от речта на омразата се предават 

по интернет и 15,4% чрез социалните медии (https://bit.ly/1g3VugF).  

 

Според проучване на тормоза и кибертормоза, публикувано през 2016 г. от сдружението ANAR, което 

помага на деца и младежи в риск ( https://www.anar.org/ ):  

 

- 26% от случаите на тормоз са чрез социални мрежи, интернет и в резултат на нови технологии. 

- 75,3% от тези атаки се извършват чрез WhatsApp (най-популярната услуга за незабавни съобщения), 

докато 37,6% от случаите са чрез социални мрежи. 

- Понастоящем основният вид тормоз продължава да бъде обида и словесни престъпления, които 

възникват в 71,6% от случаите. Сега новите технологии допринасят за този тормоз поради 

разпространението на изображения и видеоклипове (20.2%), разпространението на лична информация 

на жертвата (11.7%) и хакването на лична сметка на жертвата. 

Водещи участници в областта на превенцията на реч на омразата, особено по отношение на 

мигрантите: 

 

 ANAR асоциация, която помага на деца и младежи в риск https://www.anar.org/  

 SOS Racisme – превенция и повишаване на информираността за расизма 

http://www.sosracisme.org/  

 ACNUR (UNHCR) - повишаване на осведомеността и подпомагане на бежанците 

https://www.acnur.org/es-es/  

 Служба за недопускане на дискриминация (Градски съвет на Барселона) 

 http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca 

 Мрежа срещу слуховете (Барселона) https://bit.ly/2AhPBbl   

 Míriam Hatibi (активист) Стратегическо консултиране в областта на данните, комуникацията и 

дизайна 

@miriamhatibi  и @sibilarecom  

 Esteban Ibarra (активист и говорител от Движението срещу 

нетолерантността)http://www.estebanibarra.com/ 

https://bit.ly/2NbJvxw
https://bit.ly/2ybnvOE
https://bit.ly/1g3VugF
https://www.anar.org/
https://www.anar.org/
http://www.sosracisme.org/
https://www.acnur.org/es-es/
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca
https://bit.ly/2AhPBbl
http://www.estebanibarra.com/
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 Джижение срещу нетолерантността 

http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/Admin/Editoriales.asp 

 

Контекст 

           През последните няколко години анти-мигрантският, расисткият и ислямофобският дискурс се е 

увеличил в пресата и от много политици (напр. Пабло Касадо, секретар на Partido Popular), които 

говорят за умишлено изопачаване на положението на бежанците в Испания https://bit.ly/2AhOAA3). Те 

използват контра дискурс, за да създадат националистически настроения, които в Каталония също са 

смесени с испански срещу каталонски настроения. Речта на омразата процъфтява в тези условия, 

където е оправдана под претекста за свободата на словото. 

 

Каталуния е испанската автономна общност с най-голям брой случаи на омраза през 2016 г. - общо 282, 

следвани от Мадрид с 171, и Андалусия със 152, според данни на Министерството на вътрешните 

работи. 

 

          В рамките на престъпленията от омраза Каталуния се откроява като общността с най-много 

инциденти, свързани с религиозни убеждения или практики (14, почти два пъти повече от Мадрид, 8) и 

с расизъм и ксенофобия (111 случая срещу 68 в Мадрид). Провинция Барселона е най-расистка и 

ксенофобска в цяла Испания (78, Мадрид с 68). 

 

Възможна причина за тези статистически данни: 

• По-голяма информираност на гражданите, която се изразява в по-голям брой жалби; 

• Според координиращия прокурор на службата за престъпления от омраза в Барселона, Мигел Анхел 

Агилар, тези цифри са свързани с факта, че Каталуния е пионер в борбата срещу ислямофобията. 

• Президентът на Движението срещу нетолерантността, Естебан Ибара, заяви, че профилът на 

терористите от Барселона от 2017г., които са били млади хора, образовани в Испания и интегрирани по 

принцип, е радикализация, породена от чувството за отмъщение срещу анти-имигрантските 

настроения, масово изразени в социални мрежи. 

Статистика показва 1.257 регистрирани случаи на реч на омразата  през 2016г. в Испания: 

 

37.2% - жени 

- 36% расизъм / ксенофобия; 

- 27% увреждания; 

- 22% ориентация / сексуална идентичност; 

- 7% идеология; 

- 3% Вяра или религиозни практики; - 32% расизъм / ксенофобия; 

 

62.8% - мъже 

- 32% расизъм / ксенофобия; 

- 22% идеология; Сексуална ориентация / идентичност; 

- 16% увреждания; 

- 5% Религиозни вярвания или практики; 

- 2% Дискриминация по пол / социален пол.  

 

Възраст на жертвите: 

http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/Admin/Editoriales.asp
https://bit.ly/2AhOAA3
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- По-малко от 18 години: 13.8 

- 18-25: 20.5% 

- 26-40: 30,8% 

- 41-50: 17.5% 

- 51-65: 12,7% 

- Повече от 65: 3,8% 

 

Заключение: Расизмът и ксенофобията в Испания са престъпления от омраза с най-висок процент, 

регистриран през 2016 г., като повечето от тях са мъже. По-голямата част от жертвите са на възраст 

между 26 и 40 години. Над 65 години е възрастовата група, в която има по-малък брой жертви. 

 

Речта на омразата в Каталония и Испания, както и в други страни, излъчва и в същото време засилва 

стереотипите и предразсъдъците. Антимигрантските или „други” настроения и реч процъфтяват във 

време на финансова несигурност (нивото на безработица в Испания е на 15-16% с 33,8 младежка 

безработица), (https://bit.ly/2dIt0ZM ) и политическа нестабилност (напр. Каталония лобира за 

независимост и имаше политическо напрежение и полицейски репресии, испанският президент 

наскоро бе свален и заменен с парламентарни избори за първи път, възходът на десни партии в ЕС и 

някои държави или изразяване на намерения за напускане).  

 

           Стереотипите и финансовите трудности допринасят за социалното изключване на мигрантите. 

Тези мигранти, които са в високо платени или уважавани професии, не са жертва на дискриминация по 

същия начин като тези на по-ниско платени или по-несигурни работни места. Въпреки това, мигрантите, 

които са в добро социално-икономическо положение и/или са живели известно време в Каталуния и 

Испания, изпитват дискриминация. Когато международната криза удари Испания преди около 10 

години, много от първите, които загубиха работата си, бяха мигранти. 

 

Добра практика 1 – Проектът „MIST“ 

 

            Проектът «MIST“25  е насочен към младите хора в училище и юношите като цяло в Барселона. 

Целта на проекта “MIST” е да повиши осведомеността относно откриването на дискриминационни 

дискурси и необходимостта от генериране на алтернативни разкази, където ценностите като 

разнообразието, съвместното съществуване и правата на човека се оценяват. Ксенофобските, расистки, 

хомофобски разкази и много други са обект на този проект, но също така и дискриминационните 

дискурси с ниска интензивност, слуховете, предразсъдъците, стереотипите, които често са семето на 

речта на омразата. Чрез мобилния език на играта проектът цели да привлече младите хора в 

необходимите инструменти за откриване и преди всичко да действат пред тези прояви. Този проект в 

момента се разработва, бета версията беше представена през април 2018г. с активното участие на 

повече от 400 млади тийнейджъри от 2-ри и 3-ти клас от 8 училища и 7 различни квартала на град 

Барселона. В 30-те сесии, проведени в училищата, учениците работиха по концептуализацията на 

играта и установяването на целите и механиката на играта, мотивирайки ги като генератори на 

виртуално съдържание за структурата и съдържанието на играта, и размишлявайки върху какво речта 

на омразата е, как да се открие, какво да се прави, когато се изправи пред послание на омраза и как да 

се противодейства на такива разкази. 

                                                           
25 Достъпен тук: http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/es/noticia/el-proyecto-mist-presente-en-el-dia-

de-la-diversidad-2018 

https://bit.ly/2dIt0ZM
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/es/noticia/el-proyecto-mist-presente-en-el-dia-de-la-diversidad-2018
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/es/noticia/el-proyecto-mist-presente-en-el-dia-de-la-diversidad-2018
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Видеоиграта на «MIST“ е инициатива на Дирекция „Права за гражданство и разнообразие“, в рамките 

на усилията на Градския съвет на Барселона, за борба срещу речта на омразата и дискриминацията. 

Това е иновативен проект, който има значение за валидирането на Консорциума за образование в 

Барселона, в рамките на програмата „Училища за равенство и многообразие“. 

 

Добра практика 2: Somos más (Ние сме повече) 

 

          Somos más26 е кампания, която е насочена главно към младите хора между 14 и 20 години в цяла 

Испания, но също така има помощни материали, за да достигне до родители, настойници, училища и 

други важни участници в образователната област. Този проект съществува, защото омразата и 

насилственият радикализъм са две от най-важните предизвикателства, пред които сме изправени не 

само в Европа, но и в световен мащаб. Самият Съвет на Европа ясно заявява необходимостта и 

приоритета на държавите-членки да предприемат подходящи мерки, за да сложат край на тези явления 

и да инициират общи стратегически пътища. 

 

За тази цел проектът се осъществява в сътрудничество с Министерството на правосъдието; 

Министерството на вътрешните работи; Министерството на образованието, културата и спорта; 

Министерството на заетостта и социалната сигурност; Министерството на здравеопазването, 

социалните услуги и равенството; Red Aware (Алианс на жените срещу радикализацията и 

екстремизма), FeSP-UGT чрез Aula Intercultural, неправителствената организация Jóvenes y Desarrollo и 

Google, чрез глобалната инициатива YouTube Creators for Change. Всички тези участници са ангажирани 

с борбата срещу омразата и насилствената радикализация и вярват, че те могат да играят важна роля за 

повишаване на осведомеността и повишаване на чувствителността на младите хора, с цел 

предотвратяване на подобни явления и насърчаване на по-голяма толерантност, уважение и 

интеграция в мрежата. 

 

Всички участващи страни допринесоха за реализацията на проекта. Що се отнася до финансовия 

принос, той идва от YouTube и е предназначен за развитието на визуалната идентичност, съдържанието 

и материалите за разпространение на кампанията Somos Más. 

 

Добра практика 3 - Alerta Discriminación (Сигнал за дискриминация) 

 

           Alerta Discriminacion27 е ново приложение, създадено от “Red Acoge”28, федерация от 18 

организации, разпространени на територията на цялата страна, работеща от 1991г. за насърчаване на 

правата на имигрантите и бежанците. Приложението информира, чрез мобилния телефон, за всякакъв 

вид дискриминация, на която е била пострадала или е била свидетел. Основно фокусирани върху 

бежанците в Европа, защото в много случаи те не смеят да докладват или не знаят как да го направят. 

По този начин тези случаи ще станат видими и ще улеснят достъпа на жертвата до подкрепа. Освен че 

дава възможност за съобщаване на тези ситуации на полицията, инструментът, наличен на испански, 

английски, френски и арабски език, включва новости - възможността да се разкрият няколко 

утежняващи фактора или мотиви едновременно. Досега заявлението има около 150 активни изтегляния 

                                                           
26 Достъпен тук:: http://www.somos-mas.es/ 
27 Достъпен тук: http://www.alertadiscriminacion.org/es/pagina-principal 
28

 https://www.redacoge.org/es/  

https://www.redacoge.org/es/
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и повече от 100 случая на дискриминация са съобщени от създаването му през ноември 2017г., някои 

от които случаи на множествена дискриминация. 

          Този проект се финансира от Европейския съюз; Министерството на труда, миграцията и 

социалната сигурност и Министерството на здравеопазването, потреблението и социалните грижи; в 

допълнение към даренията, които могат да бъдат дадени от хора, заинтересовани от проекта. 

 

Обобщение и пътят напред 

 

            Расизмът и ксенофобията представляват престъпления от омраза в Испания с най-висок процент 

от 2016г. От 2017г. ислямофобията непрекъснато се увеличава. Речта на омразата все повече се 

нормализира чрез неправилно медийно отразяване, дясна политика по целия свят и злоупотреби със 

социални медии. Особено в социалните медии е станало обичайно място за „тролене“ и тормоз. За 

проекта HIT ние планираме да създадем подходящи анкети с младите хора на техния език и стил, но с 

подкрепата на ангажирани възрастни, които имат ноу-хау за комуникация и включване, за да 

предоставят съответните насоки. 

 

Великобритания (Англия) 
 

Правна рамка и ключови политики 
Законите за реч на омразата в Обединеното кралство се намират в няколко положения. 

Закон за обществения ред  1986г. 

Законът за наказателното правосъдие и обществения ред от 1994г. 

Законът за расовата и религиозна омраза от 2006г. 

Закон за наказателното правосъдие и имиграцията от 2008г. 

          

         Изразяването на омраза към някого поради цвят, раса, увреждане, националност (включително 

гражданство), етнически или национален произход, религия, полова идентичност или сексуална 

ориентация е забранено. Всяка комуникация, която е заплашителна или злоупотребяваща и е 

предназначена да тормози, тревожи или притеснява някого, е забранена. Санкциите за реч на омразата 

включват глоби, лишаване от свобода или и двете. 

          По-специално, политиката в Лондон е, че омразата и нетолерантността са неприемливи и когато 

мотивират престъпление, е незаконно. В Плана за полицията и престъпността, органите са ангажирани с 

прилагането на нулева толерантност срещу извършителите на престъпления от омраза и осигуряването 

на подкрепа, от която се нуждаят жертвите. Целта е Лондон да се превърне в град, който не толерира 

просто разнообразието - а го зачита и възхвалява. 

Контекст 

 
В Обединеното кралство, в Лондон през последните пет години се наблюдава увеличение на 

престъпленията от омраза. Смята се, че тези увеличения се дължат на подобрения в регистрирането на 

престъпления от страна на полицията; също така се смята, че повишаването на осведомеността относно 

престъпленията от омраза вероятно е довело до по-добро идентифициране на такива престъпления. 
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Въпреки че тези подобрения се смятат за основните причини за наблюдаваното увеличение, имаше 

скок в престъпленията от омраза след определени събития като референдум на ЕС през юни 2016г. и 

терористичните атаки през 2017г. 

          Мигрантите и бежанците в Обединеното кралство трябва да се справят с несправедлива и 

неработеща имиграционна система. Много хора чакат години за решение относно техния статут и нямат 

право да работят или учат. Тези правила и неефективност не позволяват на много мигранти и бежанци 

да се интегрират в местните общности и да се справят с живота си.            

Новата политика на „враждебна околна среда“, прилагана в Обединеното кралство, принуждава 

полицията, местните съвети, здравните специалисти, учителите и другите държавни служители да 

проверяват имиграционния статус на хората и да отказват услуги. Резултатът е, че мигрантите се 

страхуват да получат достъп до основни услуги, като например спешна медицинска помощ, и поради 

това не могат да живеят нормален живот. 

 

Добра практика 1 - Надежда във враждебна среда: Вечер на изговорена дума 
 

          Това събитие е част от по-широк проект, който предоставя на жени възможност да изразят своите 

надежди и мечти, като снимат изображения на свят, към който се стремят. Тези образи, придружени от 

устна история, ще бъдат част от фотографска изложба, озаглавена „Надежда във враждебна среда“29. 

Тези фотографии ще бъдат резултат от няколко семинара, в които участват жените, които подкрепяме, 

които се провеждат в сътрудничество с Фондация Хелън Бамбър. Историите на тези жени ще бъдат 

споделени с поет и изпълнител Вивиен Исебор, която ще работи с две групи местни жени, за да ги 

развие и трансформира в изречена дума. След това те ще се изпълняват от името и в чест на 

притежателките на тези истории. 

Проектът се провежда от август 2018г. до октомври 2018г. от Pramdepot и Collage Arts, в Wood Green, за 

повишаване на информираността на общността за ситуацията с търсене на убежище и бежанците. 

 Проектът осигурява подкрепа и включва млади майки и деца, търсещи убежище, той се основава на 

груповото финансиране и е организиран търг, благодарение на сътрудничеството на повече от 100 

художници, които дариха своите произведения. 

 

Добра практика 2 - Младите граждани и споделянето 
 

Младите граждани 
 
          Младите граждани30 е доброволна програма за посланик на млади хора от мигрантски и 

бежански произход на възраст от 16 до 25 години, управлявана от Coram (базирана в Лондон) с 

финансиране от The Queen's Trust. 

         „Младите граждани“ е мрежа от млади хора, чиято страст е в използването на опита им за живота 

в тази страна. Заедно те работят и представят възгледите на децата и младите хора, които искат да 

направят същото. 

                                                           
29

 https://spotlightonasylum.com/ 
30 https://www.coram.org.uk/youngcitizens 

https://spotlightonasylum.com/
https://www.coram.org.uk/youngcitizens
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Програмата осигурява обучение, умения и платформа, за да направи реална промяна.        

Младите хора са обучени да използват своя опит, за да вдъхновяват и овластяват други млади хора; да 

участват в интерактивни семинари, за да споделят своите виждания; говорят публично, на събития и на 

филми. 

Споделяне 

Проектът „Национален театър“ на Корам са работилници, организирани на всеки две седмици. Той 

позволява на младите хора да работят с театрални артисти от Националния театър, за да развият своите 

гласови, разказвателни и изпълнителски умения.         

Този проект31 е предназначен за млади хора на възраст 16-25 години, които се подкрепят от 

програмите на Корам за младите хора: родители; осиновители; уязвими групи деца или от мигрантски 

или бежански произход. 

 

Добра практика 3 - Социално и емоционално обучение за взаимна осведоменост 

          SELMA (Социално и емоционално обучение за взаимна информираност)32 е двугодишен проект, 

съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програмата на Европейския съюз за правата, 

равенството и гражданството (2014—2020г.), която има за цел да се справи с проблема на речта на 

омразата онлайн чрез насърчаване на взаимната осведоменост, толерантност и уважение.           

Цялостната визия на проекта SELMA е побрана в посланието: Hacking Hate. Тя се основава на подхода за 

социално и емоционално обучение, за да даде възможност на младите хора да станат агенти на 

промяната; помага им да разберат по-добре феномена на онлайн омразата; предоставя им 

инструменти и стратегии за действие и промяна. SELMA ще бъде насочена към младите хора (на 

възраст 11-16 години), предимно в училищата, но също така и в извънкласните общности, които оказват 

въздействие върху тяхното благосъстояние. Проектът ще ги ангажира - заедно с техните връстници, 

учители, родители и други професионалисти и лица, които се грижат за тях - в многостранен учебен път. 

Тя ще насърчи по-широк диалог със заинтересованите страни в областта на образованието 

(включително министерствата на образованието), организациите на гражданското общество и 

промишлеността. Ще бъде необходим подход, основан на доказателства, за предотвратяване и 

преодоляване на онлайн речта на омразата. 

 

Обобщение и пътят напред 
 

Доказателствата показват, че броят на регистрираните престъпления от омраза в Обединеното кралство 

повече от два пъти се е увеличил през последните пет години и вероятно е отчасти свързан с 

последиците от гласуването за Brexit и от терористичните атаки през 2017г., според Министерството на 

вътрешните работи. 

        В него се посочва, въпреки че увеличението се дължи до голяма степен на подобренията в начина, 

по който полицията регистрира престъпления от омраза, което означава и увеличаване и подобряване 

на осведомеността относно престъпленията от омраза и какви са те. 

                                                           
31 https://www.coram.org.uk/NationalTheatreProject 

32 http://www.hackinghate.eu/about 

https://www.coram.org.uk/NationalTheatreProject
http://www.hackinghate.eu/about


                                                                                                           
 

Проектът #HITproject е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи 

отговорност за използването на информацията, съдържаща се в нея. Код на проекта REC-RRAC-RACI-AG-2017-807861 
20 

         В плана за полицията и престъпността за периода 2017-2021г. кметът на Лондон посочи 

престъпленията от омраза и нетолерантността като един от трите основни приоритета с най-неотложна 

нужда. 

         Комисията по право, независимият орган, който препоръчва правни реформи, се ангажира да 

покрие всички пропуски в законодателството за престъпленията от омраза като част от пакет от мерки, 

обявен от Министерството на вътрешните работи. Въпреки че расата, религията, транс-идентичността, 

сексуалната ориентация и уврежданията са така наречените „защитени характеристики“, обхванати от 

действащото законодателство, женомразството и мъжемразството ще бъдат вземани предвид, както и 

негативни нагласи срещу алтернативни субкултури като готическата.  

Общата ангажираност показва как този исторически момент се сблъсква с феномена „престъпление от 

омраза“, колко важно е да се действа, да се присъединява и улеснява вълната от внимание към темата, 

за да се разпространи осведомеността и помощта. 

 

България 
 

Правна рамка и ключови политики 
 

1. Преглед на гражданското право, свързано с речта на омразата 

Гражданско право / Заглавие на документа / URL: Закон за защита от дискриминация 

http://kzdnondiscrimination.com/la yout/images/stories/pdf/z akon_za_zashtita_ot_dis criminacia_2012.pdf 

Приложно поле: Физически лица, юридически лица и сдружения 

Покритие на речта на омразата: Няма конкретно споменаване на речта на омразата 

Основни разпоредби: Член 1: Този закон урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и 

съдейства за нейното предотвратяване. Член 4: Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, 

основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, 

религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено 

положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние 

или на всякакви други признаци, установени в закон или международен договор, по който Република 

България е страна. 

Приложими санкции: Компенсация въз основа на подадена жалба; Административно производство по 

Гражданския процесуален кодекс; обезщетение за лични щети. 

2. Преглед на наказателноправната рамка за противодействие на речта на омразата 

Наказателно право / Заглавие на документ / URL: Наказателен кодекс на България 

http://lex.bg/laws/ldoc/15 89654529  

Приложно поле: Използване на каналите за масова информация за дискриминация и подбуждане на 

омраза. 

Покритие на речта на омразата: Речта на омразата е предмет на чл. 162, ал. 1 и чл. 164, ал. 1. 

Основни разпоредби: Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 

27.05.2011 г.) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни 

информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие 

http://kzdnondiscrimination.com/la%20yout/images/stories/pdf/z%20akon_za_zashtita_ot_dis%20criminacia_2012.pdf
http://lex.bg/laws/ldoc/15%2089654529
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или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от 

свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено 

порицание. 

Чл. 164. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 

74 от 2015 г.) Който проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза на религиозна 

основа чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни 

системи или по друг начин, се наказва с лишаване от свобода до четири години или с пробация, както и 

с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. 

Приложими санкции: лишаване от свобода от 1 до 4 години и глоба от 5 до 10 хиляди лева; пробация и 

публично порицание. 

3. Преглед на саморегулацията с цел противодействие на речта на омразата 

Саморегулиране / Заглавие на документа / URL: Етичен кодекс на българските журналисти 

http://ethicnet.uta.fi/bulgaria /ethical_code_of_the_bulgar ian_media  Етичен кодекс на Българския 

медиен съюз  http://bmu.bg/bg/code-ofconduct  

Приложно поле: Журналистически материали, телевизионни и радиопредавания, медийни 

публикации. 

Покритие на речта на омразата: Няма конкретно споменаване на речта на омразата; Ограничения и 

недопустимост на материали, подтикващи към омраза и всякаква форма на дискриминация. 

Основни разпоредби: 2.5 Дискриминация. 

2.5.1 Ние уважаваме правото на всеки да живее в безопасност и сигурност и ще избягваме 

публикуването на материали, които подтикват или насърчават омраза, насилие или всякаква форма на 

дискриминация. 

2.5.2 Ние няма да се позоваваме на раса, цвят, религия, етническа принадлежност, сексуална 

ориентация, психическо или физическо състояние на дадено лице, освен ако не е от значение за 

същността на историята. 

2.6.5 Трябва да сме внимателни, да не бъдем използвани като платформа от онези, които 

популяризират, подбуждат или използват насилие; ние ще докладваме за техните дейности с 

необходимите ограничения и само ако има ясен обществен интерес. 

Чл. 1.13. От медиите се изисква да зачитат правото на всеки човек да живее в безопасна и сигурна 

среда, като се ангажира да не публикува материали, които подбуждат омраза, насилие и / или всякаква 

форма на дискриминация. Медиите трябва да се въздържат от публикуване на подробности за раса, 

цвят на кожата, религия, пол или сексуална ориентация или за други. 

Приложими санкции: Изявления за случаи на нарушение на Кодекса, изслушвания, подаване на 

доклади до Съвета за електронни медии или прокуратурата, когато е необходимо. 

4.http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/3/0000012453/Minority%20Studies_18_beliv%202015.70-79.pdf  -  

Настоящият документ прави преглед на българската правна рамка в областта на миграцията, 

убежището и политиките за гражданство, написана от Валерия Иларева - адвокат, специализиран в 

Закона за европейската имиграция и убежище и Свободното движение на европейските граждани. 

 

http://bmu.bg/bg/code-ofconduct
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Контекст 
 

Социалната, икономическата, политическата и културната публична сцена в Европа през последните 

години все повече се влияе от ксенофобски и расистки нагласи и прояви. В много страни на континента 

нарастват случаите на реч на омразата и престъпленията от омраза. Националните институции и 

институциите на ЕС обръщат все повече внимание на явлението онлайн реч на омразата, в отговор на 

разширяването на комуникационните технологии и в частност на социалните медии. България е 

изправена пред специфични предизвикателства като външна граница на ЕС, стратегически разположена 

на Балканите: увеличен миграционен поток, терористични заплахи, информационна война, кибер 

тероризъм и др. Тези обстоятелства оказват влияние върху икономическото, социалното и 

геополитическото развитие на страната и по този начин се определя как обществеността разглежда 

тези проблеми и ролята на България в тяхното разрешаване. Международните рискове за развитието 

на страната са както геополитически (преди всичко ситуацията в Сирия и Близкия изток и 

произтичащата от тях бежанска криза), така и икономически (забавяне на растежа в еврозоната и риск 

от безработица). Според данни от неотдавнашно проучване, почти 47% от българските граждани 

смятат, че ЕС не трябва да помага на бежанците, търсещи убежище на нейна територия; 28% от хората 

са на обратното мнение. Според 60% от възрастните жители на страната, бежанците представляват 

заплаха за националната сигурност на България и само 15% не са съгласни. Но докато възприеманата 

заплаха от имиграция дълбоко резонира с гражданите, постоянната комбинация от провалени 

икономики и корумпирани правителства в никакъв случай не е направила страната особено 

привлекателна за мигрантите.  

       Отрицателните нагласи към мигрантите и бежанците (тези две групи често се смесват и представят 

като хомогенна маса от не-граждани) се корени в убеждението, че имиграцията заема работни места от 

местните хора, намалява заплатите и оказва натиск върху системата за социално подпомагане, и 

всъщност привилегирова чужденците за коренното население. Но е вярно, че повечето мигранти 

предпочитат по-богатите страни в Западна Европа, където социалните помощи са по-високи, 

възможностите за заетост са по-големи и обществата са по-расово, културно и религиозно 

разнообразни.  "Амнести интернешънъл" публикува своя международен доклад за 2017/18 г., който 

критикува България за отношението към мигрантите и бежанците, като твърди, че речта на омразата 

срещу малцинствата продължава и се казва, че има постоянен модел на заплахи, политически натиск и 

нападения срещу журналисти. Относно третирането на бежанците в доклада се казва, че продължават 

кратките задържания, отлагания и злоупотреби на границата. В доклада на "Амнести интернешънъл"33 

се казва, че речта на омразата и престъпленията от омраза продължават, насочени към малцинствени 

групи, включително турци и роми; бежанците, търсещите убежище и мигрантите остават уязвими към 

насилие и тормоз.  Дискриминационни или ксенофобски изявления бяха направени по време на 

кампанията за последните парламентарни избори в България, от кандидатите и политическите партии, 

както и от коалицията на крайно десните партии (която докладът нарича Патриотичен фронт, но се 

нарича Обединени патриоти) които са спечелили достатъчно места за влизане в правителството. 

Маргинализацията и широко разпространената дискриминация срещу ромите продължават, казва 

Амнести Интернешънъл. От 2014 г. се увеличава броят на мигрантите, които влизат в България. За 

повечето от тях България е транзитна страна по пътя си към Западна Европа. Тези, които трябва да 

останат в България, са изправени пред сериозни трудности при справянето с дискриминационните 

нагласи на властите и на частни лица и групи34. 

 

                                                           
33 https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/bulgaria/report-bulgaria/ 
34 https://positivemessengers.net/images/library/pdfs/comparative_report-1.1.4.09.pdf 

https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/bulgaria/report-bulgaria/
https://positivemessengers.net/images/library/pdfs/comparative_report-1.1.4.09.pdf
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Добра практика 1 -  “ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ СРЕЩУ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА” 

Местоположение: София 

Организация: «Български център за безопасен интернет» 

Продължителност: 2012г.-2014г. 

Методически и учебни ресурси за речта на омразата за ученици в 1-4 клас. Пакетът включва 

ръководство на учителя с 10 учебни плана, разработени от екип от учители в началните училища, както 

и интерактивни учебници с упражнения за учениците. Тематичните модули представят темата по 

интересен и привлекателен начин, който помага на децата не само да придобият знания, но и да 

развият умения за открита и толерантна комуникация с другите. Темите са разработени като 

интерактивни сесии, които дават възможност на децата да участват в дискусии, да създават снимки и 

скици, за да разберат по-добре материала чрез ежедневните си преживявания. По този начин те 

получават по-добро разбиране на различните прояви на речта на омразата в интернет. 

 Резултати: Методологията на „Децата, родителите и учителите срещу речта на омразата” е пилотирана 

в повече от 10 различни училища. Неговите ползи се усещат веднага в училищата с етнически и 

религиозно смесени ученици, с по-широки и дългосрочни последици от отговорното гражданство. 

 

Добра практика 2: Добри практики за интеграцията на бежанците (брошура) 
 

Българският съвет за бежанци и мигранти, неправителствена организация, публикува брошура „Най-

добри практики за интеграция на бежанците”35, която представя преглед на успешните програми за 

интеграция на бежанците в България от 90-те години на миналия век, когато беше създаден 

Интеграционният център в Държавната агенция за бежанците. Брошурата обобщава практиките на 

Интеграционния център, както и практиките на няколко други програми, реализирани в България от 90-

те години. 

Брошурата включва следните най-добри практики: 

Интеграционният център в Държавната агенция за бежанците. Интеграционният център осигуряваше 

курсове по български език, професионално обучение, компютърни класове и т.н., докато не приключи 

през 2014 г. поради европейската мигрантска криза. 

Националната програма за интеграция на бежанците. Тази програма беше изпълнена между 2005 и 

2013 г. от Държавната агенция за бежанците. Тя е предназначена за 100 бенефициенти на 

международна закрила годишно (60 възрастни и 40 деца) и включва цял набор от услуги като класове 

по български език, професионално обучение, социална и културна ориентация, консултиране, жилищно 

настаняване, социална помощ и др. 

 Програмата за пилотна интеграция (2016 г.). Тази програма се изпълнява от БЧК и се финансира от 

ВКБООН. Програмата предвижда мерки като класове по български език, професионално обучение, 

социална медиация, подкрепа за записване на деца в училище и др. За 40 лица, ползващи 

международна закрила. 

Програма “Ментор”, реализирана от благотворителната организация “Каритас София” (2016г.). Тази 

програма подпомага 65 бенефициенти на международна закрила на месец с интеграция в местната 

                                                           
35

 https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/best-practices-for-refugee-integration 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/best-practices-for-refugee-integration
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общност. Чрез програмата местните наставници подпомагат бежанците в тяхната социална и културна 

ориентация, работа в мрежа, обучение по български език и др. 

В брошурата е представен и преглед на успешните практики от ЕС и Канада. 

 

Обобщение и пътят напред 

      Обществените нагласи на българите към бежанците се влияят и формират главно от медиите. 
Голяма част от населението възприема бежанците като заплаха за националната сигурност и 
потенциална икономическа тежест. Те се страхуват от чужди религии, етноси и култури. 
     Прегледът на литературата36 потвърждава, че между 2014 и 2016 г. се наблюдава постепенно 
увеличаване на речта на омразата в медиите, главно тези, свързани с националистически партии и 
таблоиди (както печатни, така и онлайн). Негативното обществено възприятие се подхранва и от 
публичната реторика на политици, националисти и крайно десни активисти. Бежанците (особено 
мюсюлманските бежанци) и ромското малцинство са основните мишени. 
       Анализът и изследванията на речта на омразата сочат към един основен недостатък в 
българския контекст по отношение на контрола и противодействието на речта на омразата в 
интернет, а именно прилагането на съществуващото законодателство относно речта на омразата. 
Вторият въпрос е свързан с ефективността на саморегулациите и кодексите за поведение на 
медиите. Последователното прилагане на регламентите ще доведе до по-критично медийно 
отразяване на предоставената информация, както и до по-ефективно показване на организациите, 
експертите и политиците, които използват медиите, за да провокират и подбуждат към 
нетърпимост и дискриминация към определени групи чрез реч на омразата. Прилагането на някой 
от тези регламенти ще бъде по-успешно, ако онлайн медийните канали работят с ИТ компании и 
интернет доставчици, които се придържат към подписаното споразумение с Facebook, Twitter, 
Youtube и Microsoft за премахване на съдържание, свързано с реч на омразата и дискриминация. 
     1. Необходими са мащабни информационни кампании и кампании за повишаване на 

осведомеността на национално равнище за информиране на обществеността по въпроса и за 

мобилизиране на гражданска енергия за противодействие на разпространението на речта на 

омразата в интернет. В това отношение следва да се насърчава създаването на езикови кодове на 

училищата или университетите, като се внимава те да не се превръщат в форма на цензура и да 

ограничават свободата на изразяване. Подобни кампании по-ясно биха разкрили пред 

обществеността начина, по който медиите се превръщат в платформа на враждебни нагласи и реч 

на омразата, екстремен популизъм и медийни атаки не само срещу определени групи, които са 

дискриминирани (бежанци, мигранти, малцинства), но и срещу правозащитници. 

       2. Особено важно е подобряването на медийната грамотност на студентите, младите хора и 

широката общественост. Въвеждането на обучение по медийна грамотност и умения за критично 

мислене в училищата, като се започне с начално училище, ще подготви младите хора за уменията и 

знанията, за да разпознават и осъждат всички форми на пропаганда и идеологии, чиито екстремни 

форми могат да доведат не само до използването на език на омразата, но да мразят 

престъпленията и радикализацията на нетолерантността и насилието спрямо Другия. 

                                                           
36 https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/mapping-out-the-national-context-of-online-hate-speech-in-

bulgaria 

http://www.balkaninsight.com/en/article/experts-warn-against-epidemic-of-hate-speech-in-bulgaria-03-28-2016 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/mapping-out-the-national-context-of-online-hate-speech-in-bulgaria
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/mapping-out-the-national-context-of-online-hate-speech-in-bulgaria
http://www.balkaninsight.com/en/article/experts-warn-against-epidemic-of-hate-speech-in-bulgaria-03-28-2016
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       3. НПО, които са придобили опит по темата, също могат да участват в тези проучвания, но 

сътрудничеството между различните заинтересовани страни е от решаващо значение за успеха на 

всяка бъдеща инициатива. 

 

Най-важното е, че са необходими по-нататъшни съгласувани усилия за повишаване на 

осведомеността относно средствата за докладване на инциденти, за да се намалят нивата на реч 

на омразата и да се изпрати ясно послание към извършителите и обществото, че расизма и 

ксенофобията няма да бъдат толерирани. 

 

 

Италия 
 

Правна рамка и ключови политики 
         

         В Италия няма конкретно законодателство относно речта на омразата, но има правила, свързани с 
престъпленията на подбудителство и пропаганда на идеи, основани на превъзходство и расова омраза, 
обида, клевета и заплахи, които се прилагат в случаите на реч на омраза, както и в няколко случая, 
наскоро представени законопроекти, целящи да запълнят празнината, произтичаща от липсата на 
конкретно определена престъпност. 

        Член 3 от италианската конституция утвърждава равното достойнство и равенство пред закона за 
всички, без да се прави разграничение между пол, раса, език, религия, политически възгледи, лични и 
социални условия. Като се започне от този принцип, различни закони са одобрени и променени, което 
е гръбнакът на националното законодателство в областта на дискриминацията. 

          Пример за това е закон № 654 от 13 октомври 1975г., който чрез ратифициране на 
Международната конвенция на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация, 
подписана в Ню Йорк на 7 март 1966г., въвежда престъплението подбуждане към дискриминация или 
насилие срещу определени национални граждани, етнически или расови групи, наказващи с лишаване 
от свобода този „който по някакъв начин разпространява идеи, основани на превъзходство или расова 
омраза, които подбуждат към дискриминация по какъвто и да е начин, подтикват към извършване или 
извършване на актове на насилие или провокация към насилие, срещу хора поради принадлежността 
си към национална, етническа или расова група“. Основното правило, съставено от Международния 
пакт за граждански и политически права, приет на 19 декември 1966г., бе приведено в сила в Италия 
със закон № 881 от 25 октомври 1977г., който предвижда, че всяко обжалване на национална, расова и 
религиозна омраза, което може да представлява форма на подбуждане към дискриминация или 
насилие е изрично забранено. 

          На 9 октомври 1967г., със Закон № 962, с който се урежда превенцията и репресията срещу 
престъплението геноцид, се регламентира "публичното подбуждане и извинение" на престъплението 
геноцид, осъждащо на лишаване от свобода, поради факта, че самото подбуждане да извърши 
престъпление, свързано с дискриминация. 

         Закон № 205, 25 юни 1993г., разшири наказанието срещу дискриминация на религиозна основа и 
отличава поведението на "подбуждане към дискриминация", наказвано с по-ниско наказание, от 
подбуждането към насилие, насилието, провокацията към насилие, наказани по-тежко. 
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         Впоследствие този закон беше изменен с действащия в момента № 85 от 24 февруари 2006г., който 
намали обхвата му, като ограничи областта на престъпното поведение и намали предвидените 
наказания.          

       Наскоро законопроект № 634 от 11 юли 2018г. предложи да се даде нормативна дефиниция на 

речта на омразата и да се направят промени в Наказателния кодекс, за да се потиснат явленията във 

всичките му прояви. Предложението предвижда лишаване от свобода за онези, които разпространяват 

идеи, основани на превъзходство или расова или етническа омраза, или подстрекават към извършване 

на актове на дискриминация. 

         И накрая, законопроект № 362 от 14 май 2018г. насърчава създаването на парламентарна комисия 

за разглеждане и контрол на явлението омраза и насилие, определяне на броя на комисарите, начина 

на назначаване и уточняване на задачите му. 

        Два са официалните публични органи, които събират жалби от дискриминационни актове и 

наблюдават данните за явлението „Реч на омразата“ в Италия: OSCAD (Обсерватория за сигурност 

срещу дискриминационни действия), включена в сигурността на Държавната служба - Централна 

дирекция на криминалната полиция и UNAR Служба за борба с дискриминацията), която е част от 

Отдела за равни възможности на председателството на Министерския съвет. 

 

Контекст 
 

В Италия публичният дебат на границата между речта на омразата и свободата на изразяване в 

социалните медии е направил предимно стъпка през последните няколко години, най-вече след 

няколко противоречия относно обида, сексизъм, коментари и атаки срещу жени на политически или 

институционални постове. 

Според данните, събрани от Службата за демократични институции и човешки права на OCSE (ODIHR), 

през 2013г. полицията регистрира 472 случая на престъпления от омраза, много по-голям брой в 

сравнение с предходните години, благодарение на подобряването на регистрирането на такива случаи 

престъпления. От тях 226 (48%) са за религиозна дискриминация; 194 (41%) расизъм и ксенофобия; 52 

(11%) дискриминация срещу ЛГБТ.          

Според данните за докладите за дискриминация, получени през 2013г. от Службата срещу расовата 

дискриминация (UNAR), за първи път онлайн дискриминацията надхвърля случаите на дискриминация 

в обществения живот и професионалния контекст: повече от една четвърт от регистрираните или 

докладвани случаи (26,2%) се отнасяха до средствата за масова информация (срещу 16,8% през 2012г.). 

Около 354 случая на дискриминация са възникнали в медиите, повечето от които са свързани със 

социални мрежи. През 2014г. UNAR регистрира 347 случая на анти-расова реторика в социалните 

медии, 185 от които (над 50%) във Facebook, останалите в Twitter и Youtube. 

Феноменът на миграцията беше централната тема за загриженост: 91% от изказванията онлайн са 

насочени към мигранти и имигранти, докато 11% са се отнасяли към религиозната дискриминация, 

носеща ислямофобски настроения. 

         Както потвърдиха последните избори през март 2018г., имиграцията е много важен въпрос в 

Италия. Последната публикация на Специалното проучване на Евробарометър за интеграцията на 

имигрантите в Европейския съюз (Специален Евробарометър 469) дава възможност за предварителни 

сравнения между Италия и останалите европейски страни. Италианците са значително по-склонни да 

възприемат имиграцията като предимно незаконно явление, отколкото останалата част от Европа: по-
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голямата част (47%) от италианските респонденти смятат, че повече имигранти пребивават незаконно в 

страната. Въпреки това, италианците оценяват дела на имигрантите, които са поне три и половина пъти 

по-високи от реалните. 

         6% от изказванията онлайн са насочени към ЛГБТ общността, 4,8% към ромската общност и 1,8% са 

свързани с дискриминацията по пол. Освен това, според докладите на активистите, 7% от изявленията 

пряко подстрекават към насилие. Що се отнася до темата за миграцията, 10% от докладите се отнасят 

до въпроса за сигурността и 7% от темата за приемане с алармистичен характер, идентифициращи 

имиграцията като „социална бомба“, способна да доведе до „социален конфликт“ и „война у дома“. 

         В този контекст определянето на добрите практики за противодействие на речта на омразатта е от 

решаващо значение. Могат да бъдат изтъкнати редица проекти, като например: PRISM 

(Предотвратяване, възпрепятстване и преодоляване на речта на омразата в новите медии), която 

започна да оценява европейските и международните правни контексти и разказите за изразяване на 

омраза в мрежата; BRICK (изграждане на уважение към интернет чрез борба с речта на омразата), 

борба с речта на омразата срещу малцинствата и мигрантите с активното участие на уеб потребителите 

и продуцентите на съдържание; #Lovespeech проекта, борба с речта на омразата, расизма, 

кибертормоза и ксенофобията, възприемане на творчески подход чрез образователните пътеки на 

младите хора, като се използват различни методи на обучение, като обучението от равнопоставени 

партньори и отдолу нагоре. 

 

Добра практика 1 – „PRISM: Предотвратяване, върпрепястване и преодоляване на речта на 

омразата в новите медии“ 
         

PRISM е проект срещу расизма и речта на омразата в новите медии, съфинансиран от Програмата на ЕС 

„Основни права и гражданство“, реализирана от 2014г. до 2016г. Водена от културната асоциация Arci, в 

Италия, проектът е разработен с подкрепата на правителството на Италия служба за борба с расовата 

дискриминация (UNAR), Фондация Cittalia - Anci, изследователски център CNR и асоциация Carta di 

Roma. Няколко европейски партньорски организации като фондации, университети и асоциации са част 

от проекта във Франция, Испания, Великобритания и Румъния, а също и международен партньор: 

Междурегионален изследователски институт на ООН за престъпността и правосъдието. 

          Проектът започна с проучване за оценка на ситуацията в европейския и международния правен 

контекст и картографиране на разказите и изразите на словото на омразата в социалните медии, 

блогове, уебсайтове. Стратегията за насърчаване на овластяването на младите хора в 

противодействието на речта на омразата и поведението към мигрантите е да се използва информация 

и образование: младите хора и учителите са участвали в различни семинари и обучителни програми в 

училищата. След тази фаза на обучение беше изготвен инструментариум, който да бъде използван от 

учители и обучители за организиране на семинари за младежи на възраст между 14 и 24 години, които 

да им помогнат да развият осведоменост за разказите в мрежата и социалните медии. 

Препоръчителните инструменти са видео, ролева игра, въпросници, неформални дейности. Третата 

основна дейност на проекта бе европейска комуникационна кампания, която използваше каналите на 

мрежата, социалните медии, радиото и разпространението; видеоклипове, анимирани GIF, листовки и 

позиционна хартия като основни продукти. Проектът PRISM оказа влияние върху Комисията на ЕС, която 

през 2016г. разработи кодекс за поведение, насочен към водещите компании за социални медии, за да 

предприемат действия срещу езика на езика на омразата онлайн. В Италия този проект насърчи 

приемането на закон от правителството за борба с кибертормоза. 
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Добра практика 2 – „BRICK - изграждане на уважение към интернет чрез борба с речта на 

омразата“ 
 

         «BRICKS“ е проект, съфинансиран от Програмата на ЕС „Основни права и гражданство“, който се 

изпълнява от 2014г. до 2016г. Ръководителят на проекта беше италианският Onlus Cospe, с медийния 

образователен център Zaffiria, в партньорство с мултимедийни образователни центрове в Белгия и 

Германия, чешката организация MKC и фондацията AFIES в Испания. Основната цел на проекта беше да 

се бори с речта на омразата срещу малцинствата и мигрантите с активното участие на уеб 

потребителите и продуцентите на съдържание. Млади хора, учители, педагози, уеб експерти, медийни 

активисти, второ поколение мигрантски асоциации, мениджъри на социални медии бяха избрани като 

целеви групи. 

        «BRICKS“ изработи насоки за мениджърите на общността и социалните медии за предотвратяване 

на речта на омразата онлайн. Въз основа на изследванията, проведени от всички партньори в 

европейски и местен контекст, които са в основата на нарастващото използване на езика на омразата в 

интернет: целта е да се преобърне тази тенденция, като се проучат възможностите за междукултурен 

диалог в интернет. Партньорите по проекта разработиха модули за обучение с педагогически дейности. 

С подкрепата на педагози и експерти, 580 студенти са участвали активно в ролеви игри, упражнения и 

дейности, които им помагат да размишляват върху употребата на социалните мрежи и възприемането 

им в онлайн разказите на омразата. Младите хора са участвали в създаването на интерактивна 

платформа и онлайн комуникационна кампания за популяризиране на обществения дебат по 

проблема. По повод Международния ден за премахване на расовата дискриминация през 2016 г. 

стартира кампанията, hashtag #silencehate и лозунга „Мълчанието омраза - променящите се думи 

променят света”. 

Резултатите от проекта поставят основите на нов проект, започнал през 2018г., наречен «Silence Hate“ 

(„Мълчаливата омраза“). 

 

Добра практика 3: #Lovespeech 
 

#LoveSpeech е експериментален проект, разработен от ALA Milano Onlus, Академията на улиците, B-Cam 

кооперация, подкрепен от общинската област Милано и съфинансирана от фондация Cariplo. Това е 

проект, започнал през март 2018 г. и приключил през ноември 2018 г. с цел борба и предотвратяване на 

нарастващата реч на омразата онлайн и разпространението на расизъм, ксенофобия и кибертормоз. 

ALA Onlus възприе творчески подход, насърчавайки образователните пътища сред младите хора и 

използвайки различни методи на обучение, като обучение от равнопоставени партньори и отдолу 

нагоре. 

          Младите хора и тийнейджърите, които участват в дейностите по проекта, посещават средни 

училища, университети и социални кооперации и бяха разделени в 4 екипа, които да работят заедно в 

продължение на шест месеца с подкрепата на преподаватели, възпитатели и влиятелни хора. Те 

разработиха креативна стратегия за борба с онлайн разказа на омраза, като се превърнаха в 

фасилитатори и насърчители на добри практики срещу поведението на езика на омразата. Тези 

дейности повишиха техните компетенции в използването на дигитални инструменти и техните 

комуникационни и релационни умения. Всички участници споделиха своя опит и възприятия за речта 

на омразата и общуваха с журналисти, потребители на Youtube и блогъри, за да открият нови и 

позитивни начини да реагират на речта на омразата. Във втората част на проекта младите хора 

разработиха своите идеи за създаване на комуникационни кампании, насочени към връстници. 
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Непрекъснатостта на проекта се осигурява от истинска активна мрежа от италиански организации, 

някои от които в наши дни работят по проекти срещу речта на омразата и дискриминацията между тях 

(като участници от COSPE и ISES с нестопанска цел на заключителната конференция на проекта).  

 

Обобщение и пътят напред 
 

В последно време Италия преживява миграционните явления по различен начин от последните години 

и това се дължи главно на настоящата мигрантска криза и икономическата криза. Мигрантите и 

малцинствата все повече се разглеждат с подозрение и като заплаха за общностите.  

В този контекст, стереотипите се развиват до дискриминация и реч на омразата,  все по-забележими и 

разпространявани благодарение на социалните медии в страната. Тормозът, друг аспект на тази трудна 

ситуация, също се увеличава. Съществуват и други малцинства и уязвими групи за защита от реч на 

омразата (жени, хора с увреждания, ЛГБТ, субкултури). От жизненоважно значение е да се осигури 

ангажиращ образователен процес (творчески и неформален) на младото поколение и да се повиши 

осведомеността за тънката разлика между свободата на изразяване и словото на омразата. 

 

Гърция 
 

Правна рамка и ключови политики 
         Според конституцията на Гърция всички хора в страната трябва да бъдат третирани с уважение и 

защитени от всяка потенциална опасност за техния живот, достойнство или изключване от 

политическия, социалния или икономическия живот на страната. Ясно е, че всички тези привилегии 

трябва да се предоставят без изключение въз основа на произход, език или религия (Mavrlas & 

Spiliotopoulos, 2004г., стр. 20).   

Въпреки че няма специфичен закон за речта на омразата към мигрантите, съществуват общи закони за 

речта на омразата (в които се посочва речта към мигрантите). Първият, Закон 4285/2014, според който 

ако някой умишлено и публично, устно, чрез пресата, но и чрез интернет, подбужда, провокира или 

призовава за действия, които могат да предизвикат дискриминация, омраза или насилие по начин, 

който разваля обществения ред или представлява заплаха за живота, свободата или физическата 

неприкосновеност срещу лице или група лица (които се определят въз основа на раса, религия, 

национален или етнически произход, сексуална ориентация, полова идентичност или увреждане), или 

ще бъде наказан с лишаване от свобода от три (3) месеца до три (3) години и с глоба от пет до двадесет 

хиляди (5,000-20,000) евро (Гръцки парламент, 2014г.).   

Освен това, Закон 4411/2016 (Гръцки парламент, 2016г.) ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа 

за престъпленията в кибернетичното пространство и Допълнителния протокол за криминализиране на 

актове на расистки и ксенофобски характер, извършени чрез компютърни системи. 

         През 2015г. Министерството на правосъдието, прозрачността и човешките права създаде 

Националния съвет срещу расизма и нетолерантността (Гръцката национална комисия по човешките 

права, 2015г.). Този съвет е отговорен за: 

 разработване на политики за предотвратяване и борба с расизма (включително реч на 

омразата); 
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 наблюдение на прилагането на анти-расистка законодателна нетолерантност и нейното 

съответствие с международното и европейското законодателство за стандартите; 

 насърчаване и координиране на действията на заинтересованите страни за по-ефективно 

справяне с явлението. 

 

         Освен това в гръцката полиция има специален отдел, наречен „Услуги за противодействие на 

насилието срещу расизма“ (ВКБООН, Гърция, 2018г.). Сред другите отговорности, те трябва да действат 

и да реагират при всеки инцидент с реч на омразата. 

        Много неправителствени организации в Гърция работят в областта на речта на омразата към 

мигрантите. 

 

Контекст 
 

        Речта на омразата и поведението към имигрантите е основен проблем в Гърция. Броят на 

незаконните мигранти и търсещите убежище, които пристигат в Гърция, значително се увеличи през 

последното десетилетие (Международната организация за миграция, 2018г.) и в съчетание с 

икономическата криза възникнаха много ксенофобски чувства. През 2017г. са регистрирани 34 случая 

на насилие срещу мигранти, но властите смятат, че броят им е още по-голям, тъй като много мигранти 

избягват да съобщават за тези инциденти поради страх, липса на документи и трудности в езика. 

Повечето жертви са от Афганистан, Пакистан и Сирия (ВКБООН, Гърция, 2018г.).  

Например, на гръцки остров съветът на родителите и настойниците отказва да изпрати децата си на 

училище (основно образование), защото се страхуват от болести. Те също така изпратиха писмо до 

гръцкото министерство на образованието с искане за изключване от държавните училища на всички 

деца имигранти. Гръцкото министерство на образованието и гръцката общественост осъдиха 

инициативата срещу човешките права, но други съвети на родители и настойници в училищата 

последваха техния пример (Атинската агенция за новини, 2018 г.). 

В допълнение, крайно дясната неонацистка гръцка партия „Златна зора“ подбужда към речта на 

омразата към мигрантите и призовава техните поддръжници да избягват мигрантите и да ги изключват 

от различни области (професионално), но също така и индиректно подканва техните избиратели и 

последователи да атакуват мигранти (To Pontiki, 2018г.). 

        Опасната, несигурна и трудна ситуация, която предизвика икономическата криза, създава чувство 

на омраза и гняв срещу мигрантите (αιαλούτη, ωεωργιάδου, αλαριώτης, ,αφέ, 2017г.).  

Добра практика 1 - „Младежка кампания „Не на речта на омразата““ 
В Гърция досега няма организирани усилия или практика срещу речта на омразата, с изключение на 

младежката кампания „Не на речта на омразата“, която се прилага в рамките на директивите на Съвета 

на Европа. В Гърция има страница във Facebook37 под същото име, което представя всички инициативи 

срещу речта на омразата. Тези инициативи се вземат главно от учители и НПО, но няма конкретна 

инициатива за младите мигранти.  

        Ето защо е много трудно да се открие добра практика, тъй като повечето практики се отнасят до 

обучението на учителите, но не отговарят на нито един от критериите за добри практики като оценка 

или устойчивост. 

                                                           
37

 https://www.facebook.com/pg/nohatespeechgreece/about/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/pg/nohatespeechgreece/about/?ref=page_internal
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Обобщение и пътят напред 
 

„Речта на омразата“ е ново поле за научни изследвания и обществени дебати в Гърция. Въпреки че 

много хора (включително академици и преподаватели) се позовават на понятието „реч на омразата“, 

всъщност те са сбъркали фафеномена като част от тормоза или в много случаи като синоним на тормоз. 

По този начин, много инструменти или добри практики, които са проектирани или използвани за борба 

с тормоза, се използват и за реч на омразата. 

          От друга страна, правната система признава проблема с речта на омразата и е включена в 

гръцката правна система. Но в повечето случаи те са европейски директиви, които просто се следват 

без друг по-нататъшен анализ. 

          Въпреки всичко по-горе, има големи и сериозни усилия срещу речта на омразата към LGBT + хора 

в Гърция от активисти и неправителствени организации. Тези организации се позовават на понятието 

„реч на омразата” отделно от тормоза и проектират инструменти и кампании, насочени към речта на 

омразата. 

          Според гръцкото обществено мнение е трудно да се направи разграничение между правото на 

хората да изразяват мислите и чувствата си по свободен и неосъждащ начин и с престъплението реч на 

омразата. Дори в политическата сцена политиците (повечето от „Златна зора“) поставиха аргумент 

срещу гръцките закони за престъпленията от омраза. 

 

Германия 
 

Правна рамка и ключови политики 

От 2006г. Германия е приела Германския закон за общото равно третиране (AGG) с цел да осигури 

цялостна защита срещу дискриминация на основата на расов и етнически произход, пол, религия или 

убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. 

         Германската правна система не разглежда категорията „престъпления от омраза“ за престъпление. 

Престъпни деяния с расистка, хомофобска или друга дискриминационна мотивация са регистрирани в 

статистиката като политически мотивирани престъпления. Това е критикувано от ECRI, Комитета на ООН 

за премахване на расовата дискриминация и Амнести интернешънъл, защото това не позволява 

правилно да се отчитат „омраза“ и актове на дискриминация, които не са политически мотивирани. Два 

опита за промяна на законодателството не бяха успешни. Въпреки това, различни статистически 

категории са създадени, за да отразяват характера на политически мотивирани престъпления, като 

една от тях е престъпление от омраза със спецификациите на расистки актове и антисемитски актове. 

Въпреки това продължава да има значителни различия между статистическите данни за расисткото 

насилие, събрани от гражданското общество и официалната статистика.         

Германия няма законодателство, което пряко да има за цел преследването на реч на омразата, докато 

то има по-общо разграничение между приемливо и неприемливо изразяване на мнение (Maneri 2016г., 

стр. 7). Правната рамка за решаване на проблема с омразата в Германия е засегната от различни 

закони. Основното право в конституцията, свободата на словото и свободното изразяване на мнение в 
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речта, писанията и картините се предоставят само ако се зачита човешкото достойнство. Други 

ограничения, които ограничават свободата на словото освен неуважението към човешкото 

достойнство, са законодателства, които забраняват подбудителство (Volksverhetzung, § 130 StGB), обида 

(Beleidigung § 185 StGB), клевета (Verleumdung § 187 StGB), принуда (Nötigung § 240 StGB), заплахи 

(Bedrohung § 241 StGB), публична провокация за извършване на престъпление (Öffentliche Aufforderung 

zu Straftaten, § 111 StGB). Но преследването винаги зависи от контекста на въпроса, където всеки 

инцидент трябва да бъде разгледан внимателно (Bundeszentrale für politische Bildung 2017г.).      

      За феномена на «реч на омразата онлайн» и във връзка с въпроса дали операторът на уебсайт може 

да бъде държан отговорен за премахване на съдържание, нарушаващо закона, Федералният 

конституционен съд на Германия е решил, че форумният оператор е отговорен само когато е 

пренебрегнал задълженията си за  необходимото наблюдение на съдържанието. Когато операторът е 

уведомен за съдържание, което нарушава закона, той/тя носи отговорност за отстраняването му. Нов 

закон е разработен от Федералното 

министерство на правосъдието и защитата на 

потребителите и влезе в сила на 1 октомври 

2017г.: т. нар. Закон за подобряване на 

правоприлагането в социалните мрежи (Gesetz 

zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in 

sozialen Netzwerken - Netz DG). Той цели да 

направи операторите на големи социални 

мрежи (повече от 2 милиона членове в 

Германия) по-отговорни за обработката и 

изтриването на съдържанието на речта на 

омразата. По принцип, този закон изисква от 

операторите на големи социални медийни 

мрежи, след като дадено съдържание бъде 

съобщено като незаконно, да го изтрият или 

блокират в рамките на 24 часа. Освен това 

операторите са задължени да публикуват 4 пъти 

годишно доклад за това как се справят с жалбите 

относно незаконно съдържание. При неспазване 

на закона компаниите могат да бъдат наказвани 

с наказателни такси до 5 милиона евро. Законът 

за подобряване на правоприлагането в 

социалните мрежи (NetzDG) е критикуван за 

предоставяне на правомощия за преценка на 

законността на съдържанието на социалните 

медии в частни компании. Друга политическа 

стратегия е федералната програма «Млади 

демократи» (Demokratie leben!) на Федералното министерство по въпросите на семейството, 

възрастните, жените и младежта, която подкрепя инициативи, сдружения и ангажирани граждани в 

цяла Германия, които активно работят за разнообразно, ненасилствено и демократично общество. Тя е 

насочена предимно към деца и младежи, техните родители, роднини, доброволци, младежки и 

социални работници, мултипликатори и представители на правителството и гражданското общество и 

финансира пилотни проекти в редица тематични фокуси (виж графиката на прегледа на програмата). 
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Програмата беше създадена през 2015 г. и през 2018 г. бе оборудвана с бюджет от 120,5 милиона 

евро38. 

 

Контекст 

През последните няколко години Германия е европейска страна с най-отворени политики за включване 

на мигрантите и посрещане на бежанците. Берлин, освен че е един от най-мултикултурните градове в 

Европа със своите общности с мигрантски произход, живеещи в региона от десетилетия насам, прие 

най-малко 85 000 новодошли от 2015г. насам. 

       От 2015г. десните движения стават все по-популярни в Германия. В същото време партията 

Alternative für Deutschland (AfD) - крайно дясна партия – беше успешна на федерални и регионални 

избори. На федералните избори през 2017г. AfD спечели 12,6% от местата в германския парламент 

(Бундестаг), което ги прави третата най-голяма парламентарна група. 

        Въпреки че все по-малко бежанци и мигранти пристигат и пребивават в Германия, популярността 

на дясното движение е висока и броят на престъпленията, свързани с расизма и омразата, достигна 

тревожно ниво през 2017г. Поради разбираеми трудности при докладването на свързани с омраза 

престъпленията, броят на сигналите, публикувани от публичните органи и броят, публикувани от НПО 

сектора, се различават. Фондация Амадеу Антонио и асоциацията Pro Asyl e.V. публикува ежегодно 

хроника, основана на цялата обществено достъпна информация за престъпления срещу мигранти и 

бежанци, като прессъобщения на полицията, статии във вестници и докладване на местни и 

регионални консултативни центрове за жертви на дясно, расистко или антисемитско насилие. В 

сравнение с 3768 престъпления, насочени срещу бежанци и мигранти, който докладът за 2016г. посочи, 

за 2017 г. с около 1700 насилствени действия срещу бежанци изглежда се улеснява, но броят им все 

още е тревожен. Нападенията през 2017 г. са 326 физически нападения, 23 нападения с палеж за 

настаняване на бежанци и 1364 нападения срещу настаняването на бежанци и бежанците, като 

каменни хвърляния, изстрели, заплахи, расово размазване (Amadeu Antonio Stiftung 2018a). Друга 

тревожна тенденция и част от проблема е, че вестниците и други медии докладват все по-малко и по-

малко за нападения с палеж или физически нападения срещу бежанци, според управляващия директор 

на фондацията "Амадеу Антонио" Тимо Рейнфранк. 

Освен физическото насилие, агресивното поведение в цифровата среда се е увеличило и речта на 

омразата, особено от десни движения и политици, се е превърнало в често срещано явление. 

Фондация "Амадеу Антонио" публикува два мониторингови доклада за десния онлайн език на 

омразата, които ясно показват различните действащи лица, които публикуват съдържание на речта на 

омразата и вида на токсичните разкази, които използват. Проучването на Форса за възприятията на 

речта на омразата сред немското население посочва, че 78% от участниците в проучването са видели 

онлайн реч на омразата. 25% казват, че са уведомили оператора на страницата за съдържанието или 

автора. Тези две цифри се повишиха леко след последното проучване. Процентът на хората, които са 

коментирали омраза или са написали коментари в подкрепа на речта на омразата, остава на същото 

ниво от 1% (Landesanstalt für Medien NRW 2018, стр. 1-3). 

        Изследването „Разпръсване на пламъците на омразата: социалните медии и престъпленията от 

омраза“, публикувано през 2018г. От Мюлер/Шварц, посочва силна връзка между публикции, 

съдържащи омраза и коментарите за бежанците на страницата във Фейсбук на AfD и расистките 

нападения срещу настаняване на бежанци (Мюлер/Шварц 2018г., стр. 39-40). 
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       Много инициативи, предимно водени от доброволци, са създадени в цяла Германия от 2015г. с цел 

да достигнат до новодошлите, предлагащи езикови курсове, помощ за бюрократични задачи, 

организиране на дейности за деца и семейства и изграждане на отношения и приятелства. Корпорации 

и по-големите предприятия са наистина отворени към бежанците и предлагат специални стажове, 

трудов опит и професионално обучение за бежанците. Но срещу токсичната реторика и атаките онлайн 

и офлайн е вероятно бежанците да се чувстват застрашени, социално изключени и недоверчиви към 

германското общество и политическа система.       

      Трите избрани казуса се считат за най-добри практики по различни причини: Netzwerk Demokratie 

und Courage е мрежа, която започва своята работа преди почти 20 години. Има много добре 

разработени концепции за справяне с разнообразните структури и форми на дискриминация; тя е 

мрежа базирана на принципа „връсници за връсници“ и тъй като е активна в цяла Германия, има 

подход за посещение в училищата и може да достигне до много и различни млади хора. 

              Фабриката на Демократичния мемета (Democratic Meme Factory) е избрана за най-добра 

практика, тъй като се занимава с наскоро имигрирали млади хора и има много адекватен и иновативен 

подход, който се занимава с онлайн реч на омразата, съчетавайки художествено изразяване и 

политическо образование. Струва си да споменем, че този проект се управлява от две мигрантски 

асоциации. Третият проект е много подходящ, защото съчетава повишаване на осведомеността за 

антисемитизъм и дискриминационно поведение и стратегии за противодействие на речта с 

предложение за консултиране и подкрепа за младите хора, които са изправени пред или са засегнати 

от антисемитски език на омразата. 

 

Добра практика 1 -  „Netzwerk Demokratie und Courage“ 
 

          Netzwerk Demokratie und Courage - Мрежа на демокрацията и смелостта съществува от 1999г. и 

цели да насърчава демократичното общество и да противодейства на нечовешкото мислене и 

действия. Основната ѝ цел е да изгражда капацитет у младите хора, които след това посещават 

училища или работят с класове и други групи млади хора в различни работилници, които тематично се 

фокусират върху различните структури на дискриминация и отношението на властта между различните 

(групи от) хора. Проектът обхваща, например, сексизъм, антисемитизъм, расизъм, антициганизъм. 

Освен концепцията за партньорска работа и общите цели на мрежата, две работлници изглеждат 

особено важни за проекта HIT. 

         Едната се фокусира върху смелите действия срещу дискриминацията, нечовешките нагласи и нео-

нацизма. Участниците научават за дискриминацията и разбират, че „отлъчването на другия” и 

пристрастията могат да доведат до обезценяване и неравно третиране на групите. Те също така 

познават различни видове нечовешки нагласи, които могат да бъдат открити във всички части на 

обществото и жертви му. Специално внимание е отделено на неонацисткото насилие, на стратегиите и 

идеологията на неонацистките групи и на хората, увредени от техните действия. Работилницата се 

фокусира върху възможностите за намеса срещу дискриминацията в ежедневието и се подчертава 

стойността на солидарността, самоорганизацията и противопоставянето. 

        Другата работилница се нарича „Отстоявай своята мрежа 1.0“. Участниците научават различни 

стратегии, за да реагират смело в интернет и са чувствителни към последствията върху жертвите. Те се 

запознават с различни начини за унижаване на хората онлайн и са информирани за различни 

инициативи и организации, които могат да подкрепят противодействието в интернет. 

        Работата на мрежата е оценявана положително няколко пъти, като през 2013г. е сертифицирана от 

Финео като много ефективна. През 2018г. повече от 1300 работилници са проведени в цяла Германия и 

повече от 25 000 участници бяха достигнати само за една година. 
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        Мрежата е активна в цяла Германия, но е структурирана по различен начин във федералните 

провинции. В Берлин и Бранденбург работата на мрежата се осъществява от младежката организация 

на Германската федерация на профсъюзите (DGB-Jugend) на регионите Берлин/Бранденбург. Голяма 

част от средствата идват от DGB-Jugend други идват от местни структурни фондове. 

 

Добра практика 2 – „Демократична фабрика за мемета“ (Democratic Meme Factory) 
 

          “Демократична фабрика за мемета” предлага работилници за младите хора, с фокус върху тези, 

които са се преместили в Германия през последните години. Работилниците са посветени на речта на 

омразата в социалните медии, десния популизъм, фалшивите новини и образи, музиката и 

видеоклиповете, които възпроизвеждат предразсъдъците и как да се противопоставят на тях с 

демократични мемета. Младите хора се учат да създават и разпространяват мемета с плуралистични и 

демократични послания и ги използват, за да отговарят на дискриминационни коментари и новини 

онлайн. Тази концепция съчетава пространството за артистично и културно изразяване с политическо 

образование и повишаване на осведомеността. Проектът има силен подход за участие и дава 

възможност на младите хора да се запознаят с концепциите и методите за самоорганизирания. 

          Проектът има за цел да изгради противоположни сили към посланията от омраза срещу 

малцинствата и се стреми да засили самоефективността на младите имигранти в уменията им за 

медийна грамотност и противопоставяне. 

       Проектът се осъществява от различни сдружения и институции: две от тях са La Red e.V. и AgitPolska 

e.V., които са организации на мигранти, които имат дългогодишен опит в проекти за овластяване на 

мигрантите за активно гражданство и за насърчаване на демократично и отворено общество. 

Средствата за проекта идват от Фондация Фриде Спрингер и федералната програма „Demokratie leben!“ 

на Федералното министерство по въпросите на семейството, възрастните хора, жените и младите. 

Проектът е с участието на Центъра за интернет и човешки права (CIHR), който е изследователски 

институт на Университета Виадрина. 

 

Добра практика 3 - Gemeinsam gegen Hass („Заедно срещу омразата“) 
 

Gemeinsam gegen Hass („Заедно срещу омразата“) е инициатива на Асоциация „Еврейски форум за 

демокрация и срещу антисемитизъм” (JFDA) и първата част на проекта „Be'Jachad“ (на иврид: „заедно“). 

Целта е да подкрепи и да даде възможност на младите хора да се справят и противодействат на 

антисемитизма, дискриминацията и други прояви на групова омраза онлайн. 

         Проектът предлага онлайн платформата www.gemeinsam-gegen-hass.de, на която младите хора, 

свидетели на реч на омразата или които са засегнати от нея, могат анонимно да споделят своя опит 

чрез чат или електронна поща и могат да получат подкрепа и помощ от опитни консултанти във форум, 

обсъждащ еврейски въпроси. 

         Те могат също така да обменят информация за своя опит с речта на омразата и да говорят и да 

публикуват видеоклипове или статии за по-широка аудитория. Проектът иска да помогне на младите 

хора да изградят общност и да ги насърчат да изградят инициативи и структури като блогове или 

социални медийни канали, които противодействат на речта на омразата и антисемитизма онлайн след 

живота на проекта. Освен това, проектът има за цел да засили самооценката на младите еврейски 

младежи и да ги подготви да действат срещу антисемитизма извън онлайн света. 

         Проектът се финансира от самата асоциация, от федералната програма „Demokratie leben!“ на 

Федералното министерство по въпросите на семейството, възрастните, жените и младите и от 

http://www.gemeinsam-gegen-hass.de/
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берлинския сенатски отдел по правосъдие, защита на потребителите и недискриминация: Демокрация. 

Разнообразие. Уважение. В Берлин. 

 

Обобщение и пътят напред 
 

Налице е много активно нарастваща общност, която се фокусира върху противодействието на онлайн 

речта на омразата и създаването на нови целеви проекти. Това развитие е силно подкрепено от 

програмата „Demokratie leben!“ на Федералното министерство по въпросите на семейството, 

възрастните хора, жените и младите, която финансира много проекти в цяла Германия. Започват да се 

изграждат по-всеобхватни структури, като например мрежата „das Nettz“ в цяла Германия или 

„Движението без реч на омразата“, предлагащо информация за речта на омразата, публикации и 

активни лица в Германия. Така се предоставя пространство за изграждане на мрежи между проектите и 

участниците в тази област. Много от проектите започнаха напоследък, поради което трудно се измерва 

дългосрочното въздействие. 

         Това развитие изглежда много положително, но също така е много необходимо, тъй като 

расисткото поведение, престъпленията от омраза и десният популизъм са съвременен проблем в 

Германия. Координираната стратегия на институционален актьор като министерството трябва да бъде 

подкрепяна ежедневно чрез различни подходи отдолу нагоре, които са по-ориентирани към 

гражданите. Също така, усилията за изучаване и оразмеряване на различните видове реч на омразата 

(срещу мигрантите, срещу ЛГБТ, ромите и т.н.) са от решаващо значение за по-доброто разбиране - 

следователно и овладяването - на общото явление.  
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Заключителни бележки 

             Данните, произтичащи от проведените и анализирани дейности, ясно подкрепят аргумента, че 
комбинираното използване на креативни и целенасочени подходи, които имат за цел да осигурят на 
младите хора знания и умения в областта на правата на човека и речта на омразата, са ефективни в 
страните партньори чрез даването на възможност на младите хора от всички среди да бъдат 
подготвени и да се справят с проявите на език и поведение от омраза. 
  
              В Кипър добрите практики варират от предоставянето на Кодекс за поведение срещу расизма и 
Ръководство за управление и докладване на расистки прояви в училищата от Министерството на 
образованието и културата; обучение на младежите за значението на образованието в областта на 
правата на човека чрез неформални стратегии и други иновативни методологии за борба с речта на 
омразата, расизма и ксенофобията; създаване на онлайн платформа, насочена към младите хора, за 
предоставяне на информация относно речта на омразата, включително информационен бюлетин и 
образователни ресурси, свързани с разбирането на речта на омразата; създаването и функционирането 
на онлайн чат система, която предоставя информация и подкрепа на жертвите на речта на омразата. 
 
              В Испания и Каталония добрите практики показват успешни примери във връзка с повишаването 
на осведомеността за откриването на дискриминационни дискурси и начините за действие, насочени 
към младите хора чрез създаването на мобилен език на играта; многостранни кампании за повишаване 
на съзнанието и чувствителността на младите хора; създаване на приложение за мобилен телефон, 
което да позволи на потребителите да съобщават за дискриминация. 
         
     В Обединеното кралство (Англия) подходите варират от разказване на истории, поезия и театрално 
представяне, за да се повиши осведомеността относно положението с търсещите убежище бежанци; 
доброволна програма за посланик, която да осигури обучение на младите хора, за да използват техния 
опит, да вдъхновят и дадат възможност на други млади хора; овластяване на младите хора да станат 
агенти на промяната; предоставяне на инструменти и стратегии за по-добро разбиране на феномена на 
онлайн омразата чрез използване на подхода за социално и емоционално обучение. 
      
         В България добрите практики отразяват потенциала на интерактивни и съобразени с децата 
методически подходи за постигане на по-добро разбиране на различните прояви на езика на омразата 
в интернет сред тийнейджърите; насърчаване на социалната интеграция и овластяване на младите хора 
чрез осигуряване на местни ментори за подпомагане на бежанците в тяхната социална и културна 
ориентация, работа в мрежа, български език и учене.          
          В Италия подходите варират от овластяване на младите хора в противодействието на езика на 

омразата чрез използването на видеоклипове, ролеви игри, въпросници и неформални дейности; 

даване на възможност на младите хора да обмислят използването на социалните мрежи и тяхното 

възприемане на речта на омразата онлайн чрез създаването на платформа и комуникационна 

кампания онлайн; предотвратяване на нарастващата реч на омразата онлайн чрез творчески подход, 

който насърчава образователните пътеки сред младите хора. 

 

       В Гърция добрата практика е кампанията, озаглавена „Не на езика на омразата“, която се изпълнява 

като инициатива на Съвета на Европа. 

 

       В Германия подходите варират от „връстници обучават връстници“ към партньорска подкрепа за 

обучение на младите за дискриминация и разбиране на „Другия“ и предубеждения, които могат да 

причинят унижение; изграждане на капацитет у младите за противопоставяне на езика на омразата 

срещу малцинствата чрез създаване и разпространение на мемета с плуралистични и демократични 
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послания; създаване на онлайн платформа с цел  подкрепа и овластяване на младите да се справят с 

антисемитизма, да говорят и публикуват видеоклипове или статии за по-широка аудитория. 

 

      Богатството на добрите практики се състои в многообразието от подходи, нужди и обстоятелства. 

Значението на инициативите, насочени към младежта, творческите кампании и практиките, 

основаващи се на изкуствата, като променливи, улесняващи овластяването на младите, очевидно са 

отразени в казусите, избрани от партньорите. 

 

       Трябва да се провеждат съгласувани и иновативни инициативи, съчетаващи дейности, основани на 

цифрови медии, с дейностите, посочени по-горе, главно поради нарастващото явление на онлайн речта 

на омразата, наблюдавано във всички страни партньори, свързани с разширяването на 

комуникационните технологии и социалните медии. Значението на включването на младите в 

разработването от програми и дейности ясно показва, че е необходимо да се разработи нов модел на 

европейско овластяване на младите хора, за да се справят с расизма, ксенофобията и 

дискриминацията, насочени към мигрантите от страна на проекта „ХИТ“ (HIT).  
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