
W ramach projektu partnerstwo opracuje następujące

produkty intelektualne:

IO1: Przewodnik HateBusters: jak zwalczać mowę nienawiści    
i cyberprzemoc 
Cyfrowy przewodnik będzie zawierał informacje, narzędzia oraz metody,
z których mogą skorzystać wychowawcy pracujący z młodzieżą i młodzi
aktywiści, aby po pierwsze, zidentyfikować i sklasyfikować mowę
nienawiści i jej różne formy na poziomie online i offline, po drugie, aby
stworzyć oddolne kampanie młodzieżowe, które przyciągną     
i zaktywizują młodych ludzi do walki z nienawiścią. 

IO2: Zestaw narzędzi HateBusters podnoszących
świadomość
Ten rezultat będzie kompleksową kampanią i przewodnikiem, których
celem jest zwalczanie mowy nienawiści zarówno w Internecie, jak i poza
nim, poprzez promowanie demokracji i wspólnych wartości, takich jak
wolność, tolerancja i poszanowanie praw człowieka. 

ΙΟ3: Apliakcja HateBusters!
Będzie to aplikacja mobilna, której celem będzie edukowanie zarówno
młodych ludzi, jak i osób pracujących z młodzieżą na temat
rzeczywistych przypadków mowy nienawiści. Aplikacja oprócz części
informacyjnej będzie zawierała grę symulacyjną.

REZULTATY

Hatebusters to 24-miesięczny projekt unijny w
ramach programu Erasmus+, w którym
uczestniczy 5 organizacji z 5 krajów europejskich
zajmujących się zapobieganiem mowie nienawiści
i cyberprzemocy.

Grupami docelowymi projektu są po pierwsze
beneficjenci (np. osoby pracujące z młodzieżą,
trenerzy, wychowawcy, nauczyciele i członkowie
organizacji pozarządowych), a po drugie młodzi
ludzie (zwłaszcza ci zagrożeni marginalizacją).
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Projekt HateBusters został zainspirowany kampanią
Rady Europy No Hate Speech Movement (NHSM) 

i wykorzystuje definicję „mowy nienawiści” NHSM i Rady
Europy. 

 
Mowa nienawiści, zgodnie z definicją Komitetu Ministrów
Rady Europy, obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które
szerzą, podżegają, promują lub usprawiedliwiają nienawiść
rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści
oparte na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażaną przez
agresywny nacjonalizm i etnocentryzm, a także dyskryminację
i wrogość wobec mniejszości, migrantów i osób pochodzenia
imigranckiego. 

Z radością informujemy, że oficjalnie

rozpoczęliśmy projekt HateBusters

naszym spotkaniem inauguracyjnym

online, dnia 18 czerwca 2020 roku.

W tej chwili pracujemy nad naszym

pierwszym rezultatem intelektualnym -

Przewodnikiem HateBusters: jak zwalczać

mowę nienawiści i cyberprzemoc.

Będziemy Cię informować na bieżąco! 

Celem projektu HateBusters jest 
wyposażenie osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi
w umiejętności rozpoznawania mowy nienawiści i radzenia

sobie z nią w Internecie i poza nim

1 SPOTKANIE PARTNERÓW

MOWA NIENAWIŚCI

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie
stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy
autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie zawartych w niej informacji.


