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Το έργο «Αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ένταξη των κοινωνιών χωρίς
αποκλεισμούς», ένα διετές πρόγραμμα Erasmus + KA2 χρηματοδοτούμενο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του έργου αριθ. 2019-1-FR02-
KA205-015865, στοχεύει στην ενημέρωση σχετικά με εγκλήματα ρητορικής
μίσους εντός της κοινότητας και των τοπικών θεσμών μέσω της  κατανόηση
των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών πτυχών αυτού του θέματος για να
παρέχει την υποστήριξη και τα εργαλεία που θα επιφέρουν περισσότερη
δικαιοσύνη και ισότητα όσον αφορά αυτό το θέμα.
Οι έξι οργανισμοί-εταίροι από την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα,
την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία εργάζονται μαζί για να
προσφέρουν μια καινοτόμο και αποτελεσματική προσέγγιση δράσης κατά των
εγκλημάτων μίσους; να διερευνήσουν και να δώσουν μια σαφή κατανόηση για
το φαινόμενο της ρητορικής μίσους από ψυχολογική και κοινωνική άποψη •και
να ευαισθητοποιήσουν για αυτά τα εγκλήματα
Για να επιτευχθεί αυτό, έχει καθοριστεί ένα τριφασικό σχέδιο δράσης : μία
πρώτη φάση που περιλαμβάνει στοιχεία έρευνας, ανάλυσης και διαβούλευσης
για τον εντοπισμό συγκεκριμένων αιτιών και συνεπειών των εγκλημάτων
μίσους και πιθανών υπαρχουσών λύσεων. μια δεύτερη φάση δημιουργώντας
μιας εργαλειοθήκη για τους νέους εργαζόμενους ώστε να χτίσουν (και να
βοηθήσουν στην οικοδόμηση) ανθεκτικότητας των νέων ενάντια στη ρητορική
μίσους, μοιράζοντας γνώσεις και εμπειρίες, παρέχοντας εργαστήρια και
συζητώντας τα προβλήματα δημιουργία μιας συλλογής καλών πρακτικών και
εργαλείων για την εργαλειοθήκη. Τέλος , στην τρίτη φάση του έργου , θα δοθεί
μια κατάρτιση μέσω της δημιουργίας κόμικς, με στόχο την έκφραση και την
επιβεβαίωση της ταυτότητας των νέων , ενθαρρύνοντάς τους να αναλάβουν
ενεργό ρόλο στις δικές τους κοινότητες για την προώθηση της κοινωνικής
ένταξης καθώς και να τους παράσχουν εργαλεία για αυτο-ενδυνάμωση και για
την υποστήριξη άλλων νέων. Επιπλέον, το RAISE! Project θα επεξεργαστεί
επίσης Πολιτικές Συστάσεις  που περιλαμβάνουν συνεδρίες διαβούλευσης με
φορείς χάραξης πολιτικής και τοπικούς φορείς.

Εισαγωγή
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Για τη δημιουργία μιας βάσης γνώσης, το RAISE!  Partnership ανέπτυξε το
παρόν εγχειρίδιο που περιλαμβάνει έρευνα και ανάλυση δεδομένων που
αναφέρονται στο εθνικό πλαίσιο κάθε συμμετέχουσας χώρας, τη διαβούλευση 
 πραγματικών υποθέσεων και ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών. Όλοι οι
εταίροι  πραγματοποίησαν έρευνα σε εθνικό γραφείο, αναλύοντας το
κοινωνικό και νομικό υπόβαθρο σχετικά με τη ρητορική μίσους σε κάθε χώρα,
καθώς και μέσω συνεντεύξεων σε επαγγελματίες που εργάζονταν στον τομέα
και σε νέους για να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους σχετικά με τη
ρητορική μίσους και τις γνώσεις τους σε αυτό το θέμα. Τα βασικά πορίσματα
των έξι εθνικών εκθέσεων συνδυάζονται και παρουσιάζονται σε συγκριτική
μορφή σε αυτήν τη διακρατική έκθεση.
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Ορισμός της ρητορικής μίσους           

Σύμφωνα με την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο όρος
«ρητορική μίσους» ορίζει τις διακρίσεις και δηλώσεις εναντίον ενός ατόμου ή μιας
ομάδας προσώπων λόγω προέλευσης, εθνικότητας, θρησκείας, πολιτισμού, φύλου
ή γενετήσιου προσανατολισμού. Αυτός ο όρος καλύπτει

‘…όλες τις μορφές έκφρασης που διαδίδουν, υποκινούν, προωθούν ή δικαιολογούν
το φυλετικό μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή άλλες μορφές μίσους που
βασίζονται στη μισαλλοδοξία, συμπεριλαμβανομένης της μισαλλοδοξίας που
εκφράζεται από τον επιθετικό εθνικισμό και τον εθνοκεντρισμό, τις διακρίσεις και
την εχθρότητα εναντίον των μειονοτήτων,των μεταναστών και των ατόμων με
μεταναστευτική προέλευση.’ (Keen & Georgescu, 2016) .

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει
νομοθεσία για την απαγόρευση εκδήλωσης της ρητορικής μίσους, οι ορισμοί που
χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη διαφέρουν ελαφρώς κατά τον
προσδιορισμό του ποιες ενέργειες απαγορεύονται και του τι αποτελεί ρητορική
μίσους .

Αναλύσαμε τους νομικούς ορισμούς ανά χώρα για να δείτε τις διαφορές μεταξύ
τους.
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Στην Ελλάδα , η ρητορική μίσους είναι αυτό που προσβάλλει ένα
άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων με βάση τα χαρακτηριστικά τους,
όπως το φύλο, η εθνικότητα , η θρησκεία, η φυλή, η αναπηρία ή ο
σεξουαλικός προσανατολισμός. Τα ακόλουθα θεωρούνται πράξεις
ρητορικής μίσους : χειρονομίες, συμπεριφορές, κείμενα και σχόλια
μίσους ή εκείνες οι εκφάνσεις που απαγορεύονται είτε επειδή
υποκινούν βία είτε επιβλαβείς πράξεις εναντίον ή από το
προστατευόμενο άτομο ή ομάδα, ή επειδή υπονομεύουν ή
εκφοβίζουν ένα προστατευόμενο άτομο ή ομάδα. Σύμφωνα με το
νόμο 927/79 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, η ρητορική μίσους
ορίζεται ως «δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους». Αυτός ο νόμος
είναι επίσης γνωστός ως αντιρατσιστικός νόμος, όπως
τροποποιήθηκε από τον νόμο 4258/14

Διαδικτυακή και δια ζώσης ρητορική μίσους ορίζεται στο Σύνταγμα
και στον Ποινικό Κώδικα της Πορτογαλίας Παρόλο που η έννοια της
ρητορικής μίσους δεν αναφέρεται άμεσα , η νομοθεσία μιλά για τον
καθαγιασμό της αρχής της ισότητας και της μη διάκρισης για
οποιοδήποτε λόγο. Αυτός ο ορισμός αναφέρεται στα είδη
διακρίσεων που μπορούν να προκύψουν, όπως οι φυλετικές,
θρησκευτικές και σεξουαλικές διακρίσεις .

Στην Ισπανία η έννοια της «ρητορικής μίσους» χρησιμοποιείται,
χωρίς σημαντικές διαφορές, για να αναφέρεται στα εγκλήματα που
χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά στον Ποινικό Κώδικα. Η ρητορική
μίσους αναφέρεται σε εκείνες τις πράξεις που εκφράζουν μίσος ή
προκατάληψη έναντι ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων βάσει
προσωπικών συνθηκών. Δεν θεωρούνται όλες οι πράξεις ρητορικής
μίσους ως «εγκλήματα μίσους » σύμφωνα με το άρθρο 510 του
ισπανικού ποινικού κώδικα, αλλά το ισπανικό νομικό σύστημα
επιβάλλει κυρώσεις σε άλλες μορφές ρητορικής μίσους που δεν
θεωρούνται εγκλήματα.
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Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία , το Ηνωμένο
Βασίλειο και η Ιταλία όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στη
ρητορική μίσους ή κανένας νομικός ή ενοποιημένος ορισμός. Στη
Γαλλία, παρόλο που αυτή η έννοια χρησιμοποιείται ως εργαλείο
ανάλυσης για τον χαρακτηρισμό πολλών διατάξεων , δεν υπάρχει
ακόμη κατάλληλος ορισμός. Σύμφωνα με τον  Gwénaële Calves,
καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Cergy-
Pontoise, το μίσος ως συναίσθημα δεν πρέπει να διώκεται από το
νόμο, αλλά εκείνοι που υποκινούν το μίσος, την απέχθεια ή την
απόρριψη για λόγους που μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση την
ανθρωπιά τους πρέπει . Απεναντίας  η εξύβριση, η δυσφήμηση και η
δημόσια πρόκληση σε διακρίσεις ή βία εναντίον ενός ή
περισσοτέρων προσώπων με βάση την εθνικότητα, τη θρησκεία, τον
σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία, καθώς και η άρνηση
των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή οι τρομοκρατικές
ενέργειες  θεωρούνται παραβάσεις, και είναι ως εκ τούτου ποινικά
τιμωρούμενες, οι δράστες του όμως δεν πάνε ποτέ στο δικαστήριο,
διότι αυτές οι ενέργειες δεν θεωρούνται έγκλημα, όπως και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
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Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός για τη ρητορική μίσους, σύμφωνα με
τον αγγλικό νόμο . Ωστόσο, σε γενικές γραμμές στο Ηνωμένο Βασίλειο , μπορεί να
οριστεί ως μια έκφραση μίσους προς ένα άλλο πρόσωπο ή ομάδα ανθρώπων που
έχουν ( ή που θεωρούνται ότι έχουν ) ένα ή   περισσότερα προστατευόμενα
χαρακτηριστικά με την πρόθεση να παρενοχλήσουν ή να προκαλέσουν αγωνία στο
άλλο άτομο ή ομάδα; τέτοια έκφραση μίσους μπορεί να έχει τη μορφή διαφόρων
μέσων έκφρασης όπως γραπτή, λεκτική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας.
Αυτά τα προστατευόμενα χαρακτηριστικά ορίζονται από διαφορετικούς
κανονισμούς όπως: ηλικία, αναπηρία, αλλαγή φύλου, γάμος και πολιτική σχέση,
εγκυμοσύνη και μητρότητα, φυλή, θρησκεία ή πεποιθήσεις, φύλο και σεξουαλικός
προσανατολισμός. Ένα από τα πλεονεκτήματα της πολιτικής εγκλήματος μίσους
στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι βασίζεται σε μια προσέγγιση που βασίζεται στα
θύματα, που σημαίνει ότι αυτό που ορίζει την καταγραφή του συμβάντος ως
εγκλήματος μίσους είναι η αντίληψη του θύματος ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου
και όχι η διακριτική ευχέρεια του αστυνομικού.

Παρομοίως , ακόμη και αν η ρητορική μίσους αυξάνεται ανησυχητικά στην Ιταλία
λόγω του κύματος των μεταναστών και των προσφύγων και του αγώνα τους για
ένταξη, οι  φλεγμονώδεις τόνοι που χρησιμοποιούνται από πολιτικά κόμματα και
κινήματα σε δημόσιες συζητήσεις, καθώς και τα προκατειλημμένα μέσα
ενημέρωσης σε θέματα που σχετίζονται στην ποικιλομορφία και στις μειονοτικές
ομάδες, δεν υπάρχει νομικός ορισμός του εγκλήματος μίσους.
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και αφού εξετάσαμε τους
διαφορετικούς ορισμούς και απόψεις στις διάφορες συμμετέχουσες χώρες σχετικά
με τη ρητορική μίσους, ο ακόλουθος κοινός ορισμός της ρητορικής μίσους έχει
οριστεί από τη συνεργασία ως:

«Κάθε δημόσια ομιλία, πράξη , δράση και μορφή έκφρασης που εκφράζει,
προπαγανδίζει , υποκινεί, προωθεί, δικαιολογεί ή ενθαρρύνει μίσος, βία, 
 ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, προκαταλήψεις, διακρίσεις, εκφοβισμό, δυσφήμιση,
επιβλαβείς πράξεις, εχθρότητα ή άλλα μορφές μίσους απέναντι σε ένα άτομο ή μια
ομάδα ατόμων που βασίζεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά , όπως φυλή
,εθνικότητα, εθνότητα, ηλικία, αναπηρία, κοινωνική κατάσταση, εγκυμοσύνη ή
μητρότητα, φυλή, θρησκεία ή πεποιθήσεις, αλλαγή φύλου, φύλο ή σεξουαλικό
προσανατολισμό ».
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Εθνικό πλαίσιο           

Εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας
Σε όλες τις χώρες , εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο , υπάρχει ένας νόμος που
τιμωρεί την άρνηση, δηλαδή την μη αποδοχή ή την εξύμνηση των εγκλημάτων
γενοκτονίας, κατά της ανθρωπότητας ή ενάντια εκείνων που προστατεύονται σε
ένοπλη σύγκρουση. Επιπλέον, τιμωρούνται και οι πράξεις που δυσφημίζουν,
υποτιμούν ή ταπεινώνουν αυτές τις ομάδες και τιμούν ή δικαιολογούν αυτές τις
πράξεις με κίνητρο που εισάγει διακρίσεις. Ωστόσο, οι όροι φυλάκισης ή τα
πρόστιμα που εφαρμόζονται ποικίλλουν από χώρα σε χώρα.
Στην Ισπανία , αυτά τα εγκλήματα τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα έως τέσσερα
χρόνια και πρόστιμα από έξι έως δώδεκα μήνες . Στην Πορτογαλία, η ποινή είναι
φυλάκιση από έξι μήνες έως πέντε έτη. Ωστόσο, στη Γαλλία και την Ιταλία, ο νόμος
τους δεν τιμωρεί την άρνηση, αλλά μάλλον την διάδοσή της ως ιδεολογία στη
δημόσια σφαίρα, που μπορεί να υποκινήσει μίσος. Τέλος, ο Ελληνικός νόμος
τιμωρεί την άρνηση με πρόστιμα από 5.000 έως 20.000 €, αλλά δεν σχετίζεται με
επίσημη έκφραση της γνώμης, αλλά μάλλον με τη βία που συνοδεύει τη δράση .
Ωστόσο, κάθε χώρα τιμωρεί διαφορετικές ενέργειες όσον αφορά τα εγκλήματα
ρητορικής μίσους:
Στη Γαλλία υπάρχουν δύο βασικοί νόμοι σχετικά με τη ρητορική μίσους: ο νόμος
PLEVEN (νόμος της 1ης Ιουλίου 1972) που ορίζει τις προσβολές, τη δυσφήμιση,
την πρόκληση διακρίσεων, το μίσος και / ή τη φυλετική βία ως αδίκημα που
επιδιώκεται από τις αρχές. και ο νόμος «AVIA» ή νόμος κατά του περιεχομένου με
μίσος στο Διαδίκτυο (9 Ιουλίου 2019), ο οποίος παρέχει ένα 24ωρο παράθυρο για
την κατάργηση περιεχομένου μίσους από συνεργατικούς ιστότοπους και
κοινωνικά μέσα και ένα καλύτερο σύστημα υποστήριξης για τα θύματα. Για κάθε
παράβαση, ο δράστης κινδυνεύει με ποινή 45.000 € ή / και ένα χρόνο στη φυλακή.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύονται οι εκφράσεις μίσους απέναντι σε κάποιον
λόγω του χρώματος, της φυλής, της αναπηρίας, της εθνικότητας, της εθνοτικής ή
εθνικής καταγωγής, της θρησκείας, της ταυτότητας φύλου ή του σεξουαλικού
προσανατολισμού, καθώς και κάθε πράξη και ρητορική που είναι απειλητική ή
καταχρηστική, και προορίζεται για παρενόχληση, ή την δημιουργία φόβου και
δυσφορίας σε κάποιον. Επιπλέον, ο νόμος περί δημόσιας τάξης του 1986
απαγορεύει την έκφραση φυλετικού μίσους στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία.
Τροποποιήθηκε το 2006 συμπεριλαμβάνοντας εκείνες τις πράξεις που σκοπεύουν
να προκαλέσουν θρησκευτικό μίσος, καθώς και την προστασία της ελευθερίας του
λόγου, και το 2008 συμπεριλαμβάνοντας το αδίκημα υποκίνησης μίσους λόγω
σεξουαλικού προσανατολισμού, για την Αγγλία και την Ουαλία.
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Στην Ελλάδα , ο νόμος 927/1979 τροποποιήθηκε το 2014 σε Καταπολέμηση
των Φυλετικών Διακρίσεων, συμπεριλαμβάνοντας την «δημόσια υποκίνηση
σε βία ή μίσος» , η οποία τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών έως τριών
ετών και με πρόστιμο 5.000 έως 20.000 € .
Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ποινικού Κώδικα της Πορτογαλίας , αυτοί
που πραγματοποιούν ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες που υποκινούν
διακρίσεις, μίσος ή βία λόγω φυλής, χρώματος , εθνικής ή εθνοτικής
ταυτότητας, καταγωγής, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού,
ταυτότητας φύλου,  σωματικής  ή νοητική αναπηρία, όπως και αυτοί που
την ενθαρρύνου, που συμμετέχουν ή βοηθούν την οργάνωση των
δραστηριοτήτων που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να τιμωρηθούν με
φυλάκιση από ένα έως οκτώ χρόνια.

Στην Ισπανία , μετά τη μεταρρύθμιση που εισήγαγε ο Οργανικός Νόμο 1/2015 της
30ης Μαρτίου το 2015 , για την τροποποίηση του Οργανικού Νόμου 10/1995, της
23ης Νοεμβρίου 1995, αναφερόμενοι στον ποινικό κώδικα συμπεριφορές μίσους
έγιναν τιμωρητέες, δημιουργώντας ένα νέο έγκλημα κατά της ηθικής ακεραιότητας
σε διακρίσεις λόγων που περιλαμβάνουν την προαγωγή, την προώθηση ή την
υποκίνηση μίσους, εχθρότητας, διακρίσεων ή βίας εναντίον μιας ομάδας
ανθρώπων ή ενός συγκεκριμένου ατόμου λόγω φυλής, εθνικής καταγωγής,
θρησκείας, ιδεολογίας ή αντισημιτισμού . Επιπλέον, οι πράξεις αυτές που
δυσφημίζουν, μειώνουν ή ταπεινώνουν αυτές τις ομάδες και η εξύμνηση ή
αιτιολόγηση αυτών των πράξεων με  κίνητρο διακρίσεις είναι τιμωρητέες με 
 φυλάκιση από ένα έως τέσσερα χρόνια και πρόστιμα από έξι έως δώδεκα μηνών.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 20.1 του Ισπανικού Συντάγματος και της
απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, STC 136/1999 αυτά τα μηνύματα που
περιλαμβάνουν απειλές ή εκφοβισμό δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νόμιμη
άσκηση της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης.
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Η ανάγκη να εξισορροπήσουν οι αρχές που έχουν οριστεί στα Άρθρα 2
(αναγνώριση των απαράβατων δικαιωμάτων) και 3 (ίση αξιοπρέπεια και την
ισότητα ενώπιον του νόμου) του Ιταλικού συντάγματος με την αρχή της
ελευθερίας του λόγου είναι θεμελιώδους σημασίας. Η ισχύουσα νομοθεσία σήμερα
είναι ο νόμος αρ. 85 του 2006, μια τροποποίηση του νόμου 654 του 1957 , η οποία
μειώνει τα όρια των ποινών φυλάκισης και παρέχει εναλλακτικά πρόστιμα . Το
άρθρο 604 bis του ιταλικού ποινικού κώδικα «Προπαγάνδα και ηθική αυτουργία
για διάπραξη εγκλημάτων για λόγους φυλετικής, εθνοτικής και θρησκευτικής
διάκρισης» (παλαιότερα γνωστό ως άρθρο 3 I.654 / 75) χρησιμοποιείται για την
καταπολέμηση της εγκληματικής προπαγάνδας και της υποκίνησης για διάπραξη
εγκλημάτων διακρίσεων. Ωστόσο, οι προστατευόμενες κατηγορίες της ιταλικής
νομοθεσίας για τη ρητορική μίσους είναι αποκλειστικά αυτές που βασίζονται σε
φυλετικούς, εθνοτικούς, εθνικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Επιπλέον, ο νόμος δεν
προβλέπει ποινικές κυρώσεις σχετικά με τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο, αλλά
μάλλον εκπαιδευτικά και προληπτικά μέτρα.

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, παρόλο που κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικές
ποινές για εγκλήματα μίσους και έχει συγκεκριμένους ορισμούς, όλες έχουν
διαφορετική νομοθεσία που ρυθμίζει τα εγκλήματα μίσους και τιμωρίες για τους
δράστες που ενδέχεται να συνεπάγονται πρόστιμα ή φυλάκιση.
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Ανάλυση της εθνικής νομοθεσίας για τη συμμόρφωσή της με τα
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Όλες οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το έργο, ως μέλη διαφόρων διεθνών και
ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη , υποχρεούνται να παρέχουν
στις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων εγχώρια έννομη ισχύ , καθώς και
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως μέρος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Μπορούμε να δηλώσουμε ότι η τροποποίηση του άρθρου 510 του Ισπανικού
Ποινικού Κώδικα για το 2015 είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Διεθνούς
Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, μια πολυμερή συνθήκη που
αποτελεί μέρος του Διεθνούς Νομοσχεδίου των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Επιπλέον, η Ισπανία ακολουθεί τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις συστάσεις σχετικά με τη νομοθεσία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των νόμων κατά των
εγκλημάτων μίσους. Παρομοίως, οι νόμοι της Ισπανίας ακολουθούν όλους τους
κανονισμούς της ΕΕ για το θέμα των διακρίσεων, των εγκλημάτων μίσους και της
ρητορικής μίσους - αν και οι νόμοι δεν είναι ακριβώς παρόμοιοι.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πορτογαλία τήρησε τις κύριες συμβάσεις και συστάσεις
σχετικά με τη ρητορική μίσους , τις διακρίσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ωστόσο, οι νόμοι της εξακολουθούν να έχουν κάποιες ατέλειες, όπως η
ανεπάρκεια των εθνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης να αναδείξουν για το θέμα
του επιπέδου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε σχέση με την Εποχή
των Ανακαλύψεων.

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο έχει καταδικαστεί αρκετές φορές από το δικαστήριο
του ΕΣΔΑ για μη τήρηση ορισμένων από τα άρθρα τους. Η πιο αξιοσημείωτη
περίπτωση ήταν το ‘ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ’. Είναι πολύ
διαδεδομένη η πεποίθηση ότι η Ελλάδα ακολουθεί ως επί το πλείστον τα διεθνή
και ευρωπαϊκά πρότυπα σε αυτά τα ζητήματα , παρά δημιουργία των δικών της.

Οι Γαλλικοί νόμοι βασίζονται σε μια λογική ένταξης και ενσωμάτωσης όλων. Ως
μέρος της ΕΕ, οι νόμοι τη έχουν ως στόχο να προάγουν το ιδανικό της ειρήνης που,
στα κείμενά της αναφέρεται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα. Αυτοί οι νόμοι μας επιτρέπουν να προστατεύουμε τις αξίες των
πολιτών που μπορούν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία μας και να αποτρέψουν
τη βία που μπορεί να προκαλέσει η ρητορική μίσους.
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Στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2000, το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης
δεν αναγνωρίζονταν ρητά από το νόμο περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σύμφωνα
με αυτήν τη νομοθεσία, αυτό το δικαίωμα, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 10
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προστατεύεται από το
νόμο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης προαπαιτούμενο, οι βρετανικοί νόμοι
να είναι πλέον συνεπείς με το κύριο σώμα των δικαιωμάτων που αναφέρονται,
καθώς και με την αντίστοιχη νομολογία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα. Παραμένει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι εθνικοί νόμοι που
αφορούν τις διακρίσεις λόγω προσωπικών και προστατευμένων χαρακτηριστικών,
προκαλούν σύγχυση και είναι ένα αδιαφανές συνονθύλευμα της πρωτογενούς,
δευτερογενούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Παρά την ισχυρή προστασία τόσο του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου όσο
και της ισότητας, στο ιταλικό δίκαιο, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τη
«ρητορική μίσους» δεν εναρμονίζεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Τα προστατευόμενα χαρακτηριστικά που αναφέρονται
στο ποινικό δίκαιο σχετικά με σοβαρές μορφές «υποκίνησης μίσους»
περιορίζονται στη φυλή, την εθνική καταγωγή, την εθνικότητα ή τη θρησκεία και οι
προτάσεις για επέκταση αυτής της προστασίας έχουν καθυστερήσει στο
κοινοβούλιο. Επιπλέον, η εφαρμογή και οι ερμηνείες της υπάρχουσας διάταξης για
τη «ρητορική μίσους» στο Ποινικό Δίκαιο είναι ασυνεπείς. Τα ιταλικά δικαστήρια
συχνά έχουν κάποια φυλετική ή εθνοτική προκατάληψη ως επιβαρυντικό στοιχείο
σε περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών .

Μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι όλες οι συμμετέχουσες χώρες ακολουθούν τα
διεθνή πρότυπα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ασυνέπειες και ανεπάρκειες , τόσο σε σχέση
με διεθνείς όσο και σε ευρωπαϊκές συμβάσεις.
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Για να κατανοήσουμε πραγματικά το μέγεθος αυτού του προβλήματος,
αναλύθηκαν περαιτέρω τα στατιστικά στοιχεία της ρητορικής μίσους από τα
τελευταία χρόνια σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Από τα 164 εγκλήματα μίσους που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, μόνο 17
διώχθηκαν και 4 καταδικάστηκαν. Στα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά, τα
θύματα υπέστησαν προσωπικούς τραυματισμούς σε συνδυασμό με προσβολές,
απειλές και ζημίες σε ιδιοκτησία. Όσον αφορά τα προηγούμενα χρόνια, δεν
καταφέραμε να προσδιορίσουμε εάν οι περιπτώσεις που αφορούσαν πρόσφυγες
και μετανάστες μειώθηκαν το 2016 σε σχέση με το 2015. Όσον αφορά τις διακρίσεις
LGTBQ, ο αριθμός των επιθέσεων στην Ελλάδα έχει επίσης μειωθεί, αν και οι
αριθμοί παραμένουν υψηλοί.

Στη Γαλλία , υπήρξαν 4010 παραβιάσεις ρητορικής μίσους το 2018, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν το 77,5% των εγκλημάτων μίσους και των αδικημάτων που
διαπράχθηκαν εκείνο το έτος. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει μείωση 4% σε σύγκριση
με τα αδικήματα ρητορικής μίσους που διαπράχθηκαν το 2017, ο αριθμός των
θυμάτων (3650) έχει αυξηθεί ελαφρώς.

Στην Πορτογαλία , ο υψηλότερος αριθμός καταγγελιών ήταν 346 το 2018, από τις
οποίες μόνο το 16% ακολούθησε επίσημη καταγγελία. Η πιο στοχευόμενες ομάδες
αυτών των πράξεων είναι Ρομά, Βραζιλιάνοι , και οι μαύροι, λόγω της φυλετικής
και εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, ή το χρώμα του δέρματός τους. Το
Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων για τις διακρίσεις LGTBQ έλαβε
186 καταγγελίες που αντιστοιχούν σε προσβολές ή απειλές δια ζώσης και
διαδικτυακά. Επιπλέον, βρέθηκαν στοιχεία για ρητορική μίσους σε τουλάχιστον 27
από τις καταστάσεις που αναφέρθηκαν.

Το 2018 , οι Ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας κατέγραψαν 1.598 εγκλήματα μίσους ,
μια αύξηση 12,6% σε σύγκριση με το 2017. Τα περισσότερα από αυτά τα εγκλήματα
(320) ήταν οι απειλές και συνέβησαν μέσω Διαδικτύου (45,2%). Επιπλέον, μεταξύ
των πράξεων που καταγράφηκαν το 2018 ως εγκλήματα ρητορικής μίσους (166
υποθέσεις - οι οποίες δείχνουν αύξηση 6,4% σε σχέση με το 2017 ) , οι πιο συχνές
ήταν αυτές που αφορούσαν την ιδεολογία, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον
σεξουαλικό προσανατολισμό.

Εθνικές στατιστικές περιπτώσεων
ρητορικής μίσους   
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ιταλική νομοθεσία δεν παρέχει ορισμό του
εγκλήματος μίσους , οπότε δεν υπάρχει οδηγία ή έγγραφο πολιτικής που να
καθοδηγεί την αστυνομία στον εντοπισμό και την καταγραφή εγκλημάτων μίσους.
Το σύστημα της αστυνομίας που χρησιμοποιείται για την καταγραφή
πληροφοριών στα εγκληματικά μητρώα, των εγκλημάτων μίσους που ορίζονται
από τον νόμο, συμπεριλαμβάνει την εθνικότητα, την εθνικότητα, τη φυλή, τη
θρησκεία ή έγκλημα κατά των εθνικών γλωσσικών μειονοτήτων. Δεν υπάρχει
συγκεκριμένος δείκτης για κάθε κίνητρο προκατάληψης στο σύστημα, επομένως
τα εγκλήματα δεν μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους στη βάση δεδομένων
σύμφωνα με το κίνητρο. Τα εγκλήματα που διαπράττονται για λόγους που
αφορούν διακρίσεις, εκτός από εκείνα που αναφέρονται ρητώς στο νόμο (π.χ.
ταυτότητα φύλου ή σεξουαλικός προσανατολισμός) εγγράφονται στο σύστημα ως
συνήθη αδικήματα. Ωστόσο, καταγράφει τις συνολικές υποθέσεις, οι οποίες
δείχνουν ετήσια αύξηση, καταγράφοντας 1111 υποθέσεις το 2018, δεν υπάρχουν
στοιχεία για τη δίωξή τους ούτε ποινή, αλλά μπορεί να υποτεθεί ότι η τάση θα
ήταν παρόμοια με αυτή των προηγούμενων ετών (το 2017, καταγράφηκαν 1048
υποθέσεις, εκ των οποίων 613 διώχθηκαν και μόνο 40 καταδικάστηκαν).

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει επίσημη μελέτη που να παρέχει
εθνικές στατιστικές για περιπτώσεις ρητορικής μίσους ως αποτέλεσμα της
έλλειψης νομικού ορισμού για αυτήν την έννοια στο Ηνωμένο Βασίλειο . Ωστόσο,
όταν τα εγκλήματα αναφέρθηκαν , που είτε χαρακτηρίστηκαν ως έγκλημα μίσους ή
ως περιστατικό μίσους. Το 2018/19 103.369 εγκλήματα μίσους καταγράφηκαν στην
Αγγλία και την Ουαλία , από τα οποία το 76% σχετίζεται με φυλή. Άλλοι
παράγοντες παρακίνησης περιλαμβάνουν σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπηρία,
ταυτότητα τρανσέξουαλ και θρησκεία ή πεποιθήσεις. Επιπλέον, το 47% των
θρησκευτικών αδικημάτων ήταν εναντίον Μουσουλμάνων και το 18% εναντίον
Εβραίων. Επιπλέον, το Stop Hate UK, ένας εθνικός οργανισμός που εργάζεται
στον τομέα των διακρίσεων και του εγκλήματος μίσους, δείχνει στην Ετήσια
Έκθεσή του 1034 για την περίοδο 2018-19 ότι τα περισσότερα από τα περιστατικά
μίσους που αναφέρθηκαν εκείνη την περίοδο αντιπροσώπευαν λεκτική
κακοποίηση (376) και απειλητική συμπεριφορά ( 346).

Με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από όλες τις χώρες των εταίρων, μπορεί
να φανεί ότι οι περιπτώσεις / θύματα ρητορικής μίσους σε όλες τις χώρες που
μελετήθηκαν έχουν αυξηθεί, αν και το εύρος αυτής της αύξησης ποικίλλει από τη
μια χώρα στην άλλη. Εξετάζοντας τα δεδομένα, καθίσταται επίσης σαφές ότι η
δίωξη του ποσοστού εγκλημάτων ρητορικής μίσους δεν είναι πολύ υψηλή και ο
αριθμός των ποινών είναι ακόμη χαμηλότερος.

.
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Όλες οι χώρες έχουν συμμετάσχει στο « Κίνημα Χωρίς Ρητορική Μίσους » , μια
εκστρατεία για τη νεολαία με επικεφαλή το Τμήμα Νεολαίας του Συμβουλίου της
Ευρώπης με στόχο την κινητοποίηση των νέων για την καταπολέμηση της
ρητορικής μίσους και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο
Διαδίκτυο . Ξεκίνησε το 2013 και ανέπτυξε καμπάνιες σε 45 χώρες.

Πέρα από αυτό, μπορούμε να βρούμε πολλούς οργανισμούς και κέντρα που
προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια στα θύματα στην Ελλάδα, την
Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία (APAV) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Stop Hate
UK, TellMAMA, CST) . Στην Πορτογαλία υπάρχουν αρκετές ανοιχτές τηεφωνικές
γραμμές για την αναφορά τέτοιων εγκλημάτων και υπάρχουν ακόμα διαδικτυακοί
μηχανισμοί για την αναφορά εγκλημάτων. Αυτό είναι επίσης δυνατό στο Ηνωμένο
Βασίλειο μέσω του ιστότοπου True Vision. Επιπλέον, στην Ελλάδα και την Ισπανία
υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο δράσης για την επιβολή του νόμου σχετικά με τα
εγκλήματα μίσους, το οποίο περιλαμβάνει την αναφορά και την πρόληψη αυτών
των εγκλημάτων, καθώς και ένα σύστημα αντιμετώπισης και φροντίδας των
θυμάτων. Επιπλέον, το Ισπανικό Ινστιτούτο Νεολαίας έχει αναπτύξει έναν Οδηγό
κατά της Ρητορικής Μίσους στο Διαδίκτυο και υπάρχουν επίσης ιδιωτικές
χρηματοδοτούμενες δράσεις κατά της ρητορικής μίσους και της μισαλλοδοξίας ,
όπως ένας Οδηγός ενάντια στη ρητορική μίσους που δημιουργήθηκε από το
Fundación Secretariado Gitano (ένας οργανισμός που εργάζεται για την
κοινωνική ένταξη των Ρομά) ή το έργο "Somos Más" κατά της ρητορικής μίσους,
που χρηματοδοτείται εν μέρει από το YouTube, μεταξύ άλλων.

Ενώ η Γαλλία δεν διαθέτει συγκεκριμένες υπηρεσίες υποστήριξης για θύματα
ρητορικής μίσους , καθώς αυτό σχετίζεται αυστηρά με τις διακρίσεις, το Εθνικό
Σχέδιο κατά του Ρατσισμού και του Αντισημιτισμού ανέπτυξε ένα διετές
πρόγραμμα (2018-2020) , το οποίο δημιούργησε ειδικό σχέδιο δράσης με τίτλο
«Προστασία των πολιτών και υποστήριξη των θυμάτων» που επιδιώκουν να
δημιουργήσουν ένα καλύτερο μοντέλο για την καταγραφή καταγγελιών, τον
διορισμό συμβούλων κατά των διακρίσεων σε υπηρεσίες που αφορούν τη
δημόσια ασφάλεια και τη δημιουργία μιας πύλης πληροφοριών και βοήθειας για
τα θύματα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ενώσεις και ΜΚΟ που εργάζονται για να
σταματήσουν το μίσος και τα εγκλήματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις,
προσφέροντας υποστήριξη στα θύματα.

Εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης για
θύματα ρητορικής μίσους   

Είδη των υπηρεσιών υποστήριξης υφιστάμενων στη χώρα -
δημόσια, ιδιωτική ή μικτή χρηματοδότηση
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 Οι πιο γνωστές γαλλικές οργανώσεις που καταπολεμούν το μίσος είναι το
Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο των Εβραϊκών Θεσμών της Γαλλίας (CRIF), η
Διεθνής Ένωση κατά του Ρατσισμού και του Αντισημιτισμού (LICRA), το SPCJ, το
SOS Racisme, το SOS Homophobia και το Le Refuge.

Επιπλέον, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διαθέτει επίσης ένα Σχέδιο
Δράσης για το Έγκλημα Μίσους (2016-2020) που ισχύει μόνο για την Αγγλία και
την Ουαλία και περιγράφει τη δράση που θα ληφθεί για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση του εγκλήματος μίσους, για την αύξηση της αναφοράς αυτών των
εγκλημάτων καθώς και για βελτίωση της υποστήριξης για τα θύματα.

Έργα όπως το V-START (υποστήριξη θυμάτων μέσω ευαισθητοποίησης και 
 δικτύωσης), στην Ιταλία , διερεύνησαν πόσο γνωστές ήταν οι δομές που
αντιμετώπιζαν τα θύματα εγκλημάτων μίσους μέσω αναγνώρισης και
επακόλουθης χαρτογράφησης , δείχνοντας ότι είναι ελάχιστα γνωστά. Υπάρχουν
38 εξειδικευμένες δομές και οργανώσεις  που έχουν αναγνωριστεί από την εθνική
κυβέρνηση, όπως το COSPE , το πιο σημαντικό, και υποστηρίζει επίσημα αυτές .
Επιπλέον , η Ιταλική Εθνική Υπηρεσία κατά των Φυλετικών Διακρίσεων (UNAR)
διαθέτει ηλεκτρονική φόρμα και τηλεφωνικό αριθμό χωρίς χρέωση για τη συλλογή
αναφορών ρητορικής μίσους . Το Odiare Ti Costa είναι ένα νέο έργο που βασίζεται
στη συλλογή αναφορών με σκοπό την άσκηση νομικής δράσης εναντίον όσων
διαδίδουν ρητορική μίσους και το Ινστιτούτο Πρόληψης Μίσους στο Διαδίκτυο
(OHPI) είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν
εγκλήματα μίσους και περιστατικά ρητορικής μίσους .

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους
οργανισμούς που ασχολούνται με υποθέσεις ρητορικής μίσους

Σε γενικές γραμμές, όταν πρόκειται για διάκριση, οι περισσότεροι άνθρωποι που
κατοικούν στις συμμετέχουσες χώρες γνωρίζουν ότι υπάρχουν οργανισμοί  που
προσφέρουν υποστήριξη και ξέρουν ότι μπορούν να αναφέρουν τα εν λόγω
εγκλήματα. Γνωρίζουν ότι μπορούν να βρουν τα συστήματα υποστήριξης αν
ψάξουν για αυτά, αλλά δεν μπορούν να τα αναφέρουμε χωρίς να προβούν σε
αναζήτηση και πολλοί δεν είναι σίγουροι για το πού να πάνε, εκτός από την
αστυνομία.
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Στην Ελλάδα , υπάρχουν εκδηλώσεις και εκστρατείες οργανωμένες για την
ευαισθητοποίηση και την προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης .
Υπάρχουν επίσης εκστρατείες ευαισθητοποίησης στην Πορτογαλία , αν και δεν
φαίνεται να είναι επαρκείς επειδή σύμφωνα με την ECRI Έκθεση για την
Πορτογαλία το 2018[1] , τα περισσότερα από τα θύματα διακρίσεων και ρητορικής
μίσους δεν γνώριζαν τη νομοθεσία , ούτε τις ιστοσελίδες ή τις αρμόδιες αρχές
μέσω των οποίων θα μπορούσαν να υποβάλουν καταγγελία.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλοί φορείς που καταπολεμούν τη ρητορική μίσους ως
παγκόσμιο και αναπόσπαστο φαινόμενο και τώρα αρχίζουν να αναγγέλλονται σε
ορισμένες χώρες , όπως η Ισπανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο . Σύμφωνα με την εθνική
έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου , θα πρέπει να εφαρμοστούν περισσότερα μέτρα
εκεί για να αποφευχθεί η εμφάνιση υποθέσεων ρητορικής μίσους, καθώς
εντοπίστηκε έλλειψη μέτρων πρόληψης .

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση του αριθμού αυτών των εγκλημάτων
που εντοπίστηκαν στην Ισπανία μπορεί να εξηγηθεί από την ενοποίηση το 2018
της Εθνικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση των Εγκλημάτων Μίσους που
οδήγησαν σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ανάγκης αναφοράς αυτών των
πράξεων.

Παράλληλα στη Γαλλία , οι αρχές στοχεύουν στη βελτίωση της ανταπόκρισης και
της υποστήριξης των σχολείων σε εκπαιδευτικές ομάδες που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και να δώσουν ενεργά τα μέσα για
την αντιμετώπιση περιπτώσεων ρητορικής μίσους και ως μέτρα πρόληψης , κάτι
που κάνουν και οι προαναφερθέντες οργανισμοί.

Παρά τις προσπάθειες της ιταλικής κυβέρνησης στον καθορισμό ενός νομικού
πλαισίου για εγκλήματα που σχετίζονται με το μίσος, οι δραστηριότητες που
στοχεύουν στην υποστήριξη των θυμάτων ρητορικής μίσους και στην προώθηση
της κοινωνικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης προωθούνται κυρίως από μη
κυβερνητικές οργανώσεις. Οι εθελοντές συχνά έχουν εμπειρία στην ψυχολογική
υποστήριξη και είναι γνωστοί σε τοπικό επίπεδο.

Συμπερασματικά, υπάρχουν ορισμένοι οργανισμοί, δραστηριότητες ή συστήματα
υποστήριξης σε όλες τις χώρες, αλλά οι δραστηριότητες, τα μέτρα απόκρισης και
το επίπεδο δράσης ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Επιπλέον, υπάρχει
μικρή ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις οργανώσεις που υποστηρίζουν
τα θύματα, ακόμη και σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία
αναφοράς αυτών των πράξεων, οι οποίες πρέπει να αυξηθούν μέσω εκστρατειών.
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Στην Ισπανία , τα θύματα της ρητορικής μίσους στρέφονται ενεργά σε
εξειδικευμένες οντότητες που εξειδικεύονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με τις
διακρίσεις που έχουν υποστεί ή / και το έγκλημα, και πολλές από αυτές είναι
ιδιωτικές οντότητες . Οι άνθρωποι συνήθως αναζητούν οργανισμούς που
συνεργάζονται με άτομα που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτούς:
εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπηρία, θρησκεία, ηλικία κ.λπ. και
αποφεύγουν μια γενικότερη προσέγγιση.

Στην Πορτογαλία , καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο , τα θύματα σπάνια
αναφέρουν περιστατικά στις αρχές από φόβο αντιποίνων ή υποτιμώντας την
κατάσταση, είτε επειδή δεν έχουν αποδείξεις ή επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη στο
δικαστικό σύστημα.

Επιπλέον, παρόλο που οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι κοινοτικές
ομάδες στην Ελλάδα βοηθούν στην ενημέρωση και υποστήριξη των θυμάτων
ρητορικής μίσους (ιδίως γυναικών, μεταναστών ή οργανώσεων LGTB ), η γνώση
της ύπαρξης συγκεκριμένων σχετικών νόμων είναι χαμηλή, επομένως η αναφορά
τέτοιων εγκλημάτων είναι επίσης χαμηλή, κάνοντας τα θύματα να μην ζητούν
προστασία ή να αναφέρουν τα περιστατικά από φόβο.

Στη Γαλλία, χάρη στο Εθνικό Σχέδιο κατά του Ρατσισμού και του Αντισημιτισμού,
έχει αναπτυχθεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο φορέων που καταπολεμούν τις
διακρίσεις με σκοπό την κατάρτιση τουλάχιστον 50 τοπικών σχεδίων για την
καταπολέμηση του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και των διακρίσεων με τις
τοπικές κυβερνήσεις πάνω από τρία χρόνια.

Χρήση των θεσμών και των οργανισμών που ασχολούνται με τη
ρητορική μίσους
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Focus Groups

Το Έργο «Ευαισθητοποίηση του κοινού για κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς
έκφρασης -RAISE» είχε οραματιστεί την εφαρμογή των ομάδων εστίασης και των
συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο με νέους επιζώντες της ρητορικής μίσους σε
κάθε συμμετέχουσα χώρα, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία από πρώτο χέρι, καθώς
και την αντιπαράθεση και συζήτηση πληροφοριών . Αυτές οι ομάδες εστίασης
πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία και τη Γαλλία. Ωστόσο, λόγω του ξεσπάσματος
του COVID -19 στην Ευρώπη, δεν είναι όλοι οι εταίροι ήταν σε θέση να οργανώσουν
πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις λόγω  των μέτρων περιορισμού του
συνωστισμού , και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και το
Ηνωμένο Βασίλειο . Για να συγκεντρωθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες σε αυτές
τις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία) ,
δημιουργήθηκε ένα online ερωτηματολόγιο μέσω Google Forms, το οποίο είχε τόσο
κλειστές όσο και ανοιχτές ερωτήσεις για να προσπαθήσει να συγκεντρώσει
απόψεις ερωτηθέντων , τα συναισθήματά τους και επιπλέον σχόλια. Τόσο τα focus
groups όσο και το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στοχεύουν νεαρούς επιζώντες από
ρητορική μίσους. Έχουμε φτάσει συνολικά τον αριθμό των 128 ατόμων, των
οποίων οι απαντήσεις αναλύονται παρακάτω:

Ορισμός και αιτίες της ρητορικής μίσους

Όταν ρωτήθηκαν για τον ορισμό της ρητορικής μίσους γι 'αυτούς, οι περισσότεροι
συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης (πρόσωπο με πρόσωπο και σε απευθείας
σύνδεση) συμφωνούν ότι ρητορική μίσους είναι μια μορφή λεκτικής έκφρασης ή
δράσης που προωθεί το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις, καθώς και μια
μορφή λόγου που προάγει τον αποκλεισμό ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων
βάσει των χαρακτηριστικών τους (φυλή, φύλο, προέλευση, σεξουαλικός
προσανατολισμός, θρησκεία ή πολιτικές πεποιθήσεις κ.λπ.).

Στη Γαλλία βρίσκουν κυρίως τον εαυτό τους ως θύματα ρητορικής μίσους λόγω
του τόπου διαμονής τους, δηλαδή περιοχών της πόλης όπου το ποσοστό
εγκληματικότητας είναι υψηλό. Συνδέουν τη ρητορική μίσους με την αστυνομία
και δηλώνουν ότι κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους επειδή αισθάνονται
ανώτεροι και άθικτοι. Επιπλέον, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι συμμετέχοντες πιστεύουν
ότι η ρητορική μίσους κανονικοποιείται λόγω της εμφάνισής της στα μέσα
ενημέρωσης και της εκπροσώπησης ορισμένων ομάδων σε αυτά, που όχι μόνο
επιδεινώνει αλλά γεννά το μίσος.
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Σύμφωνα με το 36,7% των συμμετεχόντων (47 στους 128), η ρητορική μίσους
προκαλείται από έλλειψη αυτογνωσίας, εμπιστοσύνης ή φόβου για το άγνωστο.
Αναφέρθηκαν επίσης σε τραύματα του παρελθόντος και έλλειψη ανοχής. Επιπλέον,
σύμφωνα με το 22,6% των συμμετεχόντων (29 στους 128) προκαλείται από άγνοια
και προκατάληψη, μίσος, καθώς και φυλετικές και προκαταλήψεις λόγω φύλου,
που αποκτήθηκαν ως επί το πλείστον κατά την ανατροφή των δραστών, και το
βλέπουν επίσης ως μορφή εκδίκησης: τα άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις την
αναπαράγουν σε άλλους. Μόνο 3 άτομα ανέφεραν φόβο διαφορετικότητας ή
ανασφάλειας και 2 άτομα ανέφεραν θεσμικές αιτίες για την ρητορική μίσους.
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Διαφορετικές λύσεις που αναφέρθηκαν όταν ρωτήσαμε για έναν τρόπο εξεύρεσης
ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας του λόγου και της ρητορικής μίσους: 25,7% (33
στους 128) ανέφεραν την εκπαίδευση παιδιών από νεαρή ηλικία σχετικά με τη
σημασία του σεβασμού των άλλων ανθρώπων και των δικαιωμάτων τους, 14% (18
από τα 128) δήλωσαν ότι η λύση ήταν η προώθηση εκστρατειών
ευαισθητοποίησης. Ωστόσο, το 17,9% (23 στα 128) θεωρεί ότι δεν είναι θέμα
ισορροπίας, καθώς η ελευθερία του λόγου ρυθμίζεται από το νόμο στις
περισσότερες χώρες και οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα όρια.
Παρ 'όλα αυτά, το 6,25% (8 στους 128) των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι οι
κυβερνήσεις πρέπει να δημιουργήσουν ειδική νομοθεσία για την αντιμετώπιση
της ρητορικής μίσους και το 9,73% (12 στους 128) αναφέρουν επίσης την
προσωπική ανάπτυξη (ενσυναίσθηση, σεβασμός, ανοχή και αποδοχή) ως λύση για
τη ρητορική μίσους.

Συνολικά, το 42,2% των συμμετεχόντων (54 στους 128) δήλωσαν ότι ήταν στόχος
ρητορικής μίσους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ωστόσο, κάποιοι ανακάλεσαν
ότι οι ίδιοι δεν είχαν καν επίγνωση ότι είχαν υποστεί ρητορική μίσους μέχρι να
μιλήσουν ή να το σκεφτούν το χρονικό διάστημα μετά το συμβάν . Όταν
ανακάλεσαν την εμπειρία τους, στο 13% των περιπτώσεων (7 στις 54) η δράση που
την προκάλεσε περιστράφηκε γύρω από την φυλή τους, στο 9,3% (5 από 54) γύρω
από την εμφάνισή τους, στο 7,4% (4 από τα 54) γύρω από την καταγωγή τους, στο
3,7% οφείλεται στον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και στο 1,85% (1 στα 54)
λόγω του φύλου ή των πολιτικών τους πεποιθήσεων.  Συνέβη σε διάφορα μέρη
όπως στους δρόμους, σε κάποιο δημόσιο γραφείο , στη δουλειά , αλλά κυρίως στο
σχολείο (14,8%) . Μερικές από αυτές τις καταστάσεις μας δείχνουν την ανάγκη να
έχουμε έναν σαφή ορισμό του τι είναι η ρητορική μίσους, έτσι ώστε η νεολαία να
μπορεί να ορίσει και να προσδιορίσει με σαφήνεια τι τους συμβαίνει, καθώς και
να λάβει υπόψη όλους τους παράγοντες (ατομικά και συμφραζόμενα)
προκειμένου να κατανοήσει πλήρως τη ρητορική μίσους.

Ελευθερία λόγου εναντίον ρητορικής μίσους

Προσωπικές εμπειρίες
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Όταν μιλούσαν για την αντίδραση που είχαν όταν αντιμετώπισαν αυτές τις
καταστάσεις, αναφέρθηκαν πολύ διαφορετικές αντιδράσεις. Κάποιοι λένε ότι δεν
γνώριζαν ότι είχαν υποστεί διακρίσεις ή περιφρονήθηκαν, 17 άτομα πάγωσαν επί
τόπου και δεν είπαν τίποτα, 12 συμμετέχοντες το αγνόησαν, 4 απάντησαν 
 χρησιμοποιώντας το διάλογο, 1 δήλωσε ότι προσπάθησε να δείξει κατανόηση και
ενσυναίσθηση, και τέλος 2 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θεωρούσαν ότι
χρησιμοποίησαν κάποιο είδος επιθετικότητας ως απάντηση στη ρητορική μίσους.
Η έλλειψη απόκρισης μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη εργαλείων για απάντηση ,
σοκ λόγω της ασυνήθιστης κατάστασης ή φόβου πιθανών συνεπειών, τα οποία
πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων.
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Ωστόσο, ανεξάρτητα από την ανταπόκρισή τους, το 25,9% των συμμετεχόντων
ένιωσε αναστατωμένος , 18,5% αδύναμος ή σοκαρισμένος που εξακολουθούν να
συμβαίνουν αυτές οι πράξεις . Επιπλέον, το 9,25% αισθάνθηκε θυμωμένο και το
ίδιο ποσοστό ανθρώπων λυπημένο, το 5,55% αισθάνθηκε ανασφαλές και μερικοί
αισθάνθηκαν νευρικά και άβολα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κάποιοι από
αυτούς δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ήταν δικό τους σφάλμα . Μερικοί από αυτούς
δήλωσαν ότι φοβόταν να αντιδράσουν σε αυτές τις συμπεριφορές ή δεν ήξεραν τι
να κάνουν. Ωστόσο, ένα άτομο δήλωσε ότι αισθάνθηκε αυτοπεποίθηση μετά το
συμβάν, η οποία ήταν η μόνη θετική απάντηση που λάβαμε.
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Είναι σαφές από όλες τις αναφορές και τα σχόλια ότι πολλοί συμμετέχοντες
έλαβαν ανεπίσημη υποστήριξη από την οικογένεια, τους φίλους και τους
συναδέλφους τους ή ακόμη και από την αστυνομία ή το σχολείο, αλλά δεν ήταν η
πλειοψηφία.

Πόροι και αντιμετώπιση ρητορικής μίσους

Επιπλέον, 82% των συμμετεχόντων (105 από 128), δήλωσε ότι δεν ήταν γνώστες
των οργανώσεων ή  των ομάδων υποστήριξης στις περιοχές όπου θα μπορούσαν
να πάνε και  της προσφοράς στήριξης στα θύματα στην περιοχή τους . 

24



Από την άλλη πλευρά, 87,8% των απαντήσεων που λήφθηκαν σε αυτό το ερώτημα
δείχνει ότι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι τα κυβερνητικά όργανα θα πρέπει να
συμμετέχουν περισσότερο σε αυτό το θέμα με τη δημιουργία νέων νόμων ειδικά
για ρητορική μίσους ή την ανάπτυξη ευκολότερων τρόπων αναφοράς των 
 εγκλημάτων. Άλλες προτάσεις ήταν: η υιοθέτηση νέων μεθόδων για την
ευαισθητοποίηση, για την προώθηση της ένταξης και για την ενημέρωση του
κοινού , καθώς και για την εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών τόσο για
την τυπική όσο και για την μη τυπική μάθηση , σχετικά με την εκπαίδευση ατόμων
σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη, αποδοχή της πολυμορφίας
και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προσωπικής ελευθερίας
. Μόνο το 3,7% είπε ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να διαδραματίζουν ρόλο σε αυτά
τα θέματα σε αντίθεση με το 96% που πιστεύουν ότι πρέπει να ενδυναμώσουν τη
νομοθεσία, να υποστηρίξουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολυμορφία
και να ενημερώσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συνέπειες

Ένα σύνολο 42,6% των νέων που ταλαιπωρήθηκαν από ρητορική μίσους (23 από
54) δήλωσε ότι αυτές οι καταστάσεις τους έχουν επηρεάσει μακροπρόθεσμα .
Αυτές οι συνέπειες ήταν μερικές φορές θετικές, πράγμα που μας κάνει να
σκεφτούμε ότι ήταν πιο ανθεκτικοί από ό, τι άλλοι ή ότι αντιμετώπισαν
ευκολότερα τις καταστάσεις, και άλλες φορές αρνητικές, οι οποίες αφορούν κυρίως
την έλλειψη αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνης , αγωνία, κατάθλιψη, θυμό, καθώς
και απογοήτευση . Επιπλέον, το 29,6% δήλωσε ότι δεν επηρέασε τη ζωή τους
μακροπρόθεσμα .
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Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν προσφέρει μια πραγματική εικόνα για
το πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε και να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους
σχετικά με τη ρητορική μίσους. Παρόλο που οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι αυτές
οι καταστάσεις συνεχίζουν να συμβαίνουν, δεν έχουν υποφέρει όλοι από αυτούς
και δεν έχουν όλοι υποφέρει από αυτές στον ίδιο βαθμό. Υπήρχαν κάποιοι που
αναζήτησαν υποστήριξη εντός του εσωτερικού του κύκλου και οι οποίοι
μοιράστηκαν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του με τους κοντινούς τους.
Ωστόσο, αναγνωρίστηκε ότι το 82% των συμμετεχόντων δεν γνώριζε την ύπαρξη
ομάδων και οργανισμών που προσφέρουν υποστήριξη σε άτομα που έχουν
υποστεί ρητορική μίσους , θύματα ή όχι . Αυτό δείχνει την ανάγκη
ευαισθητοποίησης και διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τους οργανισμούς που
προσφέρουν υποστήριξη στα θύματα . Επιπλέον, το 87,8 % πιστεύει ότι τα
κυβερνητικά ιδρύματα θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο σε αυτό το ζήτημα
είτε με τη δημιουργία περισσότερων εκστρατειών ευαισθητοποίησης στα σχολεία
είτε με την ανάπτυξη νέων νόμων και επιχειρήσεων για την αναφορά αυτών των
εγκλημάτων. Το κλειδί για την εξισορρόπηση της ρητορικής μίσους και της
ελευθερίας του λόγου για το 25,7% των συμμετεχόντων είναι η εκπαίδευση από
μικρή ηλικία σχετικά με τα όρια και για το 14% η λύση ήταν η προώθηση
εκστρατειών ευαισθητοποίησης. Ωστόσο, σύμφωνα με το 17,9% των
συμμετεχόντων , δεν είναι θέμα ισορροπίας , καθώς η ελευθερία του λόγου
ρυθμίζεται από το νόμο στις περισσότερες χώρες , και οι άνθρωποι δεν μπορούν
να ξεπεράσουν τα όρια αυτά χωρίς να παραβιάζουν το νόμο.
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Επιπλέον, η ρητορική μίσους συμβάλλει στη δημιουργία εμποδίων, καθώς οδηγεί
σε φοβίες όπως η ισλαμοφοβία και στο φαινόμενο της «απο-προσωποποίησης»,
το οποίο συνίσταται στο να μην βλέπουμε τους ανθρώπους ως άτομα , αλλά
μάλλον να τα κατηγοριοποιούμε ανάλογα με την εθνικότητά τους , θρησκεία και
ούτω καθεξής και να τα ταξινομούμε σε ομάδες.



Συνεντεύξεις με επαγγελματίες    

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευαισθητοποίησης για κοινωνίες χωρίς
αποκλεισμούς έκφρασης – RAISE» , πραγματοποιήθηκαν είκοσι τρεις συνεντεύξεις
που στοχεύουν επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της ρητορικής μίσους ,
προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες των ομάδων-στόχων
που εργάζονται με αυτούς ,και το πώς ασχολούνται με αυτές τις καταστάσεις . Ο
στόχος αυτών των συνεντεύξεων είναι να συλλέξει τις απόψεις και τις ιδέες των
επαγγελματιών και των εθελοντών που εργάζονται με επιζώντες της ρητορικής
μίσους, οι οποίοι κατανοούν τις συγκεκριμένες ανάγκες ή τα αιτήματά τους.

Συνολικά , το 60,8% των επαγγελματιών συμφωνούν ότι η έννοια της ρητορικής
μίσους συνδέεται με σχόλια που βασίζονται στα χαρακτηριστικά ενός ατόμου
όπως το φύλο, η καταγωγή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η εθνικότητα, η φυλή
ή οι θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις. Ενώ το 17,3% πρόσθεσε ότι η
ρητορική μίσους σχετίζεται επίσης με το πότε κάποιος χρησιμοποιεί ένα γεγονός
ή ένα συμβάν για να κατηγορήσει μια ομάδα ανθρώπων (μετανάστες,
μουσουλμάνοι, Εβραίοι, πληθυσμοί Ρομά …).

Δεκαέξι επαγγελματίες ανέφεραν ότι όσοι ανήκουν σε μειονότητα ή είναι ευάλωτοι
με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και εκείνοι που έχουν περάσει από δύσκολη
παιδική ηλικία ή έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού είναι συνήθως τα θύματα της
ρητορικής μίσους , ενώ επτά δήλωσαν ότι ο καθένας μπορεί να είναι θύμα.

Στην Ισπανία , ασχολούνται κυρίως με ρατσιστικές και ξενοφοβικές πράξεις.
Ωστόσο, στη Γαλλία, τα θύματα δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της ρητορικής μίσους,
είναι απλώς μια αόριστη έννοια που δεν γίνεται αντιληπτή το ίδιο όπως για τους
αγγλόφωνους. Για την πλειοψηφία, η ρητορική μίσους συγχέεται με τις διακρίσεις,
επίσης επειδή στη Γαλλία δεν υπάρχει ισοδύναμο της αγγλικής έννοιας «hate
crime». Όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη λέξη για να την περιγράψει, είναι δύσκολο
να προσδιοριστεί μια τέτοια ενέργεια.

Σύνοψη συνεντεύξεων

Εμπειρία των επαγγελματιών
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Η ρητορική μίσους προκαλεί κοινωνικό αποκλεισμό, ψυχολογική βλάβη, κοινωνική
ανισότητα, ταπείνωση, προβλήματα ένταξης, ντροπή και φόβο, ενώ ταυτόχρονα
κάνει τα θύματα να αισθάνονται άγχος και άχρηστα σε όλες τις περιόδους της ζωής
τους. Επιπλέον, τέσσερις ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η ρητορική μίσους μπορεί να
έχει μακροπρόθεσμες, συστημικές και κοινωνικές συνέπειες, καθώς οι άνθρωποι
μερικές φορές γίνονται συντηρητικοί για να επιβιώσουν.

Επιπλέον, η ρητορική μίσους υπονομεύει τη δημοκρατία καθώς επηρεάζει την
κοινωνία στο σύνολό της. Το κλασματίζει καθώς οι δράστες απομονώνουν τα
θύματα και , ως αποτέλεσμα, τα θύματα απομονώνουν την κοινωνία. Το να βλέπεις
ανθρώπους να κάνουν πράξεις ρητορικής μίσους το καθιστά φυσιολογικό και
συχνό και οδηγεί στο φαινόμενο της ομαλοποίησης . Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή
δεν νιώθουν ντροπή  στο να έχουν ρατσιστικές συμπεριφορές και να κάνουν
διακρίσεις, είναι επομένως σημαντικό να αποδομήσουν τις πεποιθήσεις τους.

Εμπόδια
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Σύμφωνα με την εμπειρία τους, η ρητορική μίσους εμφανίζεται συχνά στον στενό
τους κύκλο: γειτονιά, εργασία, οικογένεια, ευρύτερη οικογένεια, φίλοι ή σχολείο
(κυρίως αντιμέτωποι με τον εκφοβισμό ).Αυτές οι πράξεις οδηγούν σε μια
γενικευμένη απόρριψη έναντι των ατόμων, θέτοντάς τα σε ευάλωτη θέση
προάγοντας την ανισότητα, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την ομοφοβία και τον
κοινωνικό κατακερματισμό.



Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη ρητορική μίσους και τους επιζώντες
είναι το κλειδί για τον εντοπισμό των αναγκών που έχουν οι επιζώντες της
ρητορικής μίσους. Σύμφωνα με δεκατρείς επαγγελματίες, ένα από τα πιο
σημαντικά βήματα είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη που τους επιτρέπει να
ανακάμψουν από ηθική, σωματική και ψυχολογική βλάβη. Γενικά, οι φίλοι και η
οικογένεια παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των θυμάτων της ρητορικής
μίσους, ωστόσο, η ρητορική μίσους μπορεί μερικές φορές να προέρχεται από τη
δική τους οικογένεια. Άλλες αναφερόμενες ανάγκες όπως: εκστρατείες
ευαισθητοποίησης, διαμεσολάβηση, ταξινόμηση κυρώσεων και διαμεσολαβητές
ηγέτες που υπερασπίζονται τον σκοπό τους.

Επιπλέον, τα θύματα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι είναι θύματα και να
συμπεριληφθούν από την αρχή, γνωρίζοντας έτσι ότι δεν είναι μόνα και ότι δεν
είναι υπεύθυνα για αυτό που τους συνέβη. Αλλά είναι σημαντικό τα θύματα να
νιώθουν έτοιμα και άνετα να μιλήσουν ανοιχτά για το συμβάν προτού συμβούν
όλα αυτά.

Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις , τα θύματα αφήνονται
τραυματισμένα από αυτές τις εμπειρίες. Αυτό θα τους ακολουθήσει στην ενήλικη
ζωή τους και μερικές φορές αντανακλάται στην συμπεριφορά τους. Για άλλη μια
φορά, οι άνθρωποι γίνονται ευαισθητοποιημένοι στο έγκλημα του μίσος και
σταματούν να το προκαλούν.

Στη Γαλλία , υπάρχει μια σημαντική ανάγκη για ανάληψη ευθύνης από πολιτικούς
και μέσα ενημέρωσης, που φιλοξενούν ανθρώπους όπως ο David Zemour, ένας
Γάλλος που εκφράζει ανοιχτά ρητορική μίσους. Εάν νομιμοποιήσουμε τη ρητορική
μίσους στα μέσα ενημέρωσης, οι άνθρωποι θα αναπαράγουν αυτές τις
συμπεριφορές επειδή θα σκέφτονται την ελευθερία του λόγου ως απόλυτη
ελευθερία χωρίς όρια.

Ανάγκες

Προτάσεις
Το 100% των επαγγελματιών πιστεύουν ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές
δεν αρκούν για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και ορισμένοι
επαγγελματίες πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση για την
αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στην Ευρώπη. Ένας άλλος επαγγελματίας
υποστηρίζει ότι οι περιπτώσεις της δυσφήμησης είναι πραγματικά δύσκολο να
αποδειχθούν, και τα περισσότερα από τα χρόνια θύματα δεν αναφέρουν το
περιστατικό στις αρχές.
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Η πιο σημαντική προσέγγιση σύμφωνα με το 60,8% των επαγγελματιών είναι η
εκπαιδευτική, πρέπει να εκπαιδεύσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία
μας με εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζουν την πολυπολιτισμικότητα
και την ποικιλομορφία από νεαρή ηλικία εξαλείφοντας τα στερεότυπα και τις
εκστρατείες που βασίζονται σε πραγματικές περιπτώσεις . Επιπλέον, 26,8%
συμφωνούν ότι η βελτίωση της χρηματοδότησης είναι απαραίτητη για να
προσφέρουν καλύτερη υποστήριξη και να είναι προσβάσιμα στα σχολεία, τα
πανεπιστήμια και τις τοπικές οργανώσεις.

Είναι επίσης σημαντικό να εκπαιδευτούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, καθώς και η
επιβολή του νόμου για τον εντοπισμό, την αναφορά και τη βοήθεια υποθέσεων,
καθώς και να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση από όλες τις ενώσεις
και τις κυβερνήσεις για καλύτερη κατανόηση και καταπολέμηση αυτών των
ανισοτήτων. Επίσης σημαντική είναι και η ανάπτυξη μαθημάτων εκπαίδευσης στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προγράμματα κατάρτισης που στοχεύουν στην
καταπολέμηση του εθισμού και του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο και στην
εισαγωγή πολιτικών που συμβάλλουν στη μείωση της κοινωνικής ανισότητας.

Συμπεράσματα

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη συμβολή όλων των
συνεντευξιαζόμενων ειδικών η οποία ήταν πολύ αποτελεσματική για το έργο μας,
καθώς ανακαλύψαμε τις ανάγκες και τα προβλήματα των επιζώντων της ρητορικής
μίσους , και καταλάβαμε καλύτερα τις συνέπειες που μπορεί να έχει για τα άτομα
και την κοινωνία. Εμείς, ως άνθρωποι και μέλη μιας κοινωνίας, πρέπει να
αποδείξουμε κάθε περίπτωση ρητορικής μίσους που παρατηρούμε προκειμένου
να οικοδομήσουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για όλους αφού υπάρχει
ανάγκη να αναγνωρίσουμε τα θύματα και να είμαστε εκεί για αυτά. Η κυβέρνηση
πρέπει να εφαρμόσει καλύτερα μέτρα για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες που
εργάζονται και είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Η ρητορική μίσους αφορά όλους και όλες τις ηλικίες και έχει δραματικές συνέπειες
στη ζωή ενός νεαρού ατόμου. Συνέπειες που μπορούν να τις ακολουθήσουν καθ
'όλη τη διάρκεια της ζωής τους , επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους και έχουν
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο τόσο για την πρόληψη, όσο και για τη μείωση των συνεπειών.
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Βέλτιστες πρακτικές           

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχουμε μια μεθοδολογία για μια
συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών για να παρέχει στους
εργαζομένους της νεολαίας καινοτόμα εργαλεία και δραστηριότητες για τη
βελτίωση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ρητορικής μίσους
στην καθημερινή τους εργασία και να προωθούν τον διάλογο με νέους επιζώντες
και να τους βοηθήσουμε καλύτερα στη διαδικασία οικοδόμησης ενός σχεδίου
ζωής.

Οι προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές είναι μια συλλογή δραστηριοτήτων
που παρέχουν στους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων από μειονοτικές ομάδες και με λιγότερες
ευκαιρίες, πόρους και υλικό για περιεκτική, ποικίλη και ισότιμη νεολαία.

Περιλαμβάνουν τη διαπολιτισμική μάθηση και την ποικιλομορφία για την
προώθηση της ειρήνης, τον διαπολιτισμικό διάλογο κατά της ρητορικής
μίσους, των διακρίσεων και της βίας, καθώς και ασκήσεις για την ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης και πρακτικών των νέων για την υποστήριξη ασφαλών
χώρων όπου οι νέοι μπορούν να εκφράσουν τους φόβους και τις
αμφιβολίες τους.

Κριτήρια για τον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών

Ορισμός της «βέλτιστης πρακτικής»

Αποτελεσματικότητα: Η μέθοδος ή η τεχνική ήταν επιτυχής στην επίτευξη του
επιθυμητού αποτελέσματος.
Αποδοτικότητα: Καλή χρήση πόρων, που σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί
με εύκολα διαθέσιμους πόρους.
Συνάφεια: Μπορεί να είναι χρήσιμο στο RAISE! Project.
Αειφορία: Μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το μέλλον.
Δυνατότητα επανάληψης: Μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί.

Οι ακόλουθες πρακτικές μπορούν να αναπτυχθούν είτε από δημόσιους φορείς και
ιδρύματα είτε από ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Πρέπει επίσης να αξιολογηθεί η δυνατότητα μεταφοράς της. Αυτό σημαίνει σε
ποιο βαθμό συστηματοποιείται και τεκμηριώνεται η εφαρμογή της πρακτικής,
καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά της σε άλλα περιβάλλοντα και χώρες.
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Η πρακτική χρησιμοποιεί όργανα (π.χ. εγχειρίδιο με λεπτομερή περιγραφή
δραστηριότητας) που επιτρέπει την επανάληψη / μεταφορά.
Χρησιμοποιεί εύκολα διαθέσιμους πόρους.
Έχει ήδη μεταφερθεί με επιτυχία.
Η περιγραφή της πρακτικής περιλαμβάνει όλα τα οργανωτικά στοιχεία.
Η περιγραφή της πρακτικής περιλαμβάνει περιβαλλοντικά στοιχεία και τοπικό
περιβάλλον.
Περιλαμβάνει το κόστος εφαρμογής της πρακτικής.
Στοχευόμενα χαρακτηριστικά πληθυσμού της πρακτικής.

Εξετάστηκαν τα ακόλουθα κριτήρια για την αξιολόγηση της δυνατότητας
μεταφοράς:

Βέλτιστη πρακτική 1

Όνομα Saying it worse
Τοποθεσία και ημερομηνία Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος της εκστρατείας «No
Hate Speech» από το 2013 έως το 2017.
Οργάνωση Τμήμα Νεότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης
Περιγραφή Σε αυτή τη δραστηριότητα παρουσιάζεται η διαδικτυακή ρητορική
μίσους στους συμμετέχοντες. Θα πρέπει να χωριστούν σε ομάδες και κάθε ομάδα
θα λάβει πολλές κάρτες με διαφορετικά παραδείγματα ρητορικής μίσους κατά των
ομοφυλοφίλων. Πρέπει να τα ταξινομήσουν σύμφωνα με τα οποία πιστεύουν ότι
είναι «χειρότερα».
Δικτυακός τόπος https://rm.coe.int/168065dac7
Ομάδα-στόχος Νέοι, νέοι επιζώντες και νέοι με λιγότερες ευκαιρίες.
Βασικός στόχος Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διάφορες μορφές ρητορικής
μίσους και τις αρνητικές επιπτώσεις της.
Συγκεκριμένοι στόχοι - Να σκεφτούμε τις διάφορες μορφές διαδικτυακής
ρητορικής μίσους και να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπό τους.          
- Αντιμετώπιση αντι-ομοφυλοφιλικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων.          
- Να εξετάσει τις κατάλληλες απαντήσεις σε διάφορες περιπτώσεις ρητορικής
μίσους στο Διαδίκτυο.          
Αντίκτυπο Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες .
Αποδοτικότητα Αυτή η δραστηριότητα αυξάνει την ευαισθητοποίηση των νέων
για τις διάφορες μορφές διαδικτυακής ρητορικής μίσους που μπορούν να
συναντήσουν και τους προκαλούν λαμβάνοντας αποφάσεις που θα μπορούσαν να
είναι αντίθετες με τις αξίες και τις απόψεις τους. Επιπλέον, αυτή η άσκηση τους
βοηθά επίσης να προβληματιστούν σχετικά με τη διαδικτυακή τους συμπεριφορά.
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Μπορεί να υποκινήσει συγκεκριμένη δράση κάνοντάς τους να οργανώσουν μια
διαδικτυακή και offline καμπάνια για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και
την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Η δραστηριότητα μπορεί να αναπαραχθεί σε
άλλα κράτη μέλη και είναι προσαρμόσιμη σε άλλους στόχους, έργα και ομάδες-
στόχους, αλλάζοντας το περιεχόμενο των καρτών με παραδείγματα που
περιλαμβάνουν άλλα άτομα ή εκπροσώπους μιας ομάδας.
Άλλες πληροφορίες Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι, θα πρέπει να παρέχετε μια
συνεδρία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη ρητορική μίσους και την εμπειρία
των συμμετεχόντων με τη διαδικτυακή ρητορική μίσους. Θα πρέπει επίσης να
περιλαμβάνει ευρύτερες εξηγήσεις από τους διαμεσολαβητές σχετικά με τα
διάφορα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για αυτό το έγκλημα και
πώς ο όρος αναφέρεται τόσο σε καταχρηστική όσο και σε διακριτική
συμπεριφορά και σε προσβλητικά σχόλια.

Βέλτιστη πρακτική 2

Όνομα My life is not a show!
Τοποθεσία και ημερομηνία 2015
Οργάνωση Συμβούλιο της Ευρώπης
Περιγραφή Η δραστηριότητα ξεκινά με μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών σχετικά
με τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο, τι είναι και πώς εκδηλώνεται. Στη συνέχεια
οι συμμετέχοντες γράφουν τις απαντήσεις τους σε ένα φύλλο χαρτιού. Οι
εκπαιδευτές σημειώνουν μια γραμμή στο πάτωμα με ταινία ή κορδόνι και την
ονομάζουν γραμμή «ναι» ενώ οι συμμετέχοντες ευθυγραμμίζονται σε δύο ευθείες
γραμμές, και στις δύο πλευρές της γραμμής «ναι». Οι εκπαιδευτές πρέπει να
διαβάσουν δυνατά κάποιες δηλώσεις σχετικά με τον εκφοβισμό στον
κυβερνοχώρο και εάν οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν  πρέπει να σταθούν στη
γραμμή «ναι».
Δικτυακός τόπος «COMPASS: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
με Νέους» 2η Έκδοση, 2015
Ομάδα-στόχος Νέοι, νέοι επιζώντες από ρητορική μίσους και νέοι με λιγότερες
ευκαιρίες.
Βασικός στόχος Να αναπτύξει την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για το πώς η
κατάχρηση πληροφοριών, επικοινωνίας και τεχνολογίας μπορεί να μετατραπεί σε
διαδικτυακή ρητορική μίσους και εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο.

33



Συγκεκριμένοι στόχοι - Ευαισθητοποίηση σχετικά με την καταχρηστική χρήση
του Διαδικτύου.          
- Προώθηση της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης.          
- Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και εύρεση τρόπων καταπολέμησης της
ρητορικής μίσους και του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο.          
Αντίκτυπο Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.
Αποδοτικότητα Αυτή η δραστηριότητα δίνει στους συμμετέχοντες καλύτερη
κατανόηση σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τη διαδικτυακή ρητορική
μίσους. Τονώνει την κριτική σκέψη για τη χρήση του Διαδικτύου και των ΤΠΕ, και
θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν
καινοτόμες λύσεις για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε
άλλα πλαίσια και καταστάσεις και να αντιμετωπίσει διαφορετικά θέματα, ομάδες-
στόχους, μαθησιακούς στόχους και έργα, καθώς οι στόχοι για την τόνωση του
προβληματισμού, της ενσυναίσθησης και της συζήτησης για ένα συγκεκριμένο
θέμα.
Άλλες πληροφορίες Οι δηλώσεις ανάγνωσης πρέπει να ανήκουν τόσο στην
πλευρά του θύματος όσο και στον εκφοβιστή κατά τη διάρκεια διαφορετικών
συνεδριών, εξερευνώντας έτσι καλύτερα το θέμα και τον αυτο-προβληματισμό των
συμμετεχόντων για τη δική τους ευθύνη.
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Βέλτιστη πρακτική 3

Όνομα SEND H@TE AWAY
Τοποθεσία και ημερομηνία Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Σλοβενία (2018)
Οργάνωση Ίδρυμα Korenyak (Βουλγαρία)
Περιγραφή Το έργο αποσκοπούσε στον εντοπισμό του χρόνου που αφιερώνουν οι
νέοι στα κοινωνικά μέσα και στη συλλογή των προτάσεών τους για την
καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. Από αυτήν την ανάλυση προέκυψε μια
έντονη απαίτηση από τους νέους να συνεχίσουν να ενημερώνονται για αυτό το
φαινόμενο, να καταγγείλουν δυνατά τις περιπτώσεις υποκίνησης μίσους σε όλες
τις μορφές και να δείξουν αντιδράσεις αντιπαράθεσης και μη βίας ως αντίδραση.
Δικτυακός τόπος https://projectsendhateaway.wordpress.com/
Ομάδα-στόχος Εργαζόμενοι για νέους, θύματα ρητορικής μίσους και εθελοντές.
Βασικός στόχος Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες και τα αποτελέσματα
της ρητορικής μίσους.
Συγκεκριμένοι στόχοι - Βελτίωση επαρκών δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης          
- Προώθηση ενός ολοκληρωμένου ορισμού της πολιτιστικής ταυτότητας          
- Εκπαίδευση των ομάδων στόχων σχετικά με τη ρητορική μίσους και τον
γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης          
- Ανάπτυξη και αξιολόγηση βασικών πρωτοβουλιών και αποτελεσματικών
μοντέλων για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους εναντίον μεταναστών και
προσφύγων στο Διαδίκτυο.          
Αντίκτυπο Αυτά τα σεμινάρια έφτασαν σε 75 εργαζομένους και 50 νέους.
Αποδοτικότητα Αναπτύχθηκε ένα εγχειρίδιο που περιέχει διαδραστικές μεθόδους
και τεχνικές για τη συνεργασία με νέους. Η επιλογή καλών πρακτικών και
δραστηριοτήτων σε αυτήν βασίζεται στη μακροχρόνια εργασία και τις
παρατηρήσεις των μελών της διεθνούς ομάδας και αντικατοπτρίζει την εμπειρία
τους στον τομέα της μη τυπικής μάθησης.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Το υλικό μπορεί να προσαρμοστεί επιτυχώς σε
διαφορετικά περιβάλλοντα και θέματα. Επιδιώκουν να εμπνεύσουν τους άλλους
με τις μεθόδους και τις τεχνικές που περιγράφονται για να τις χρησιμοποιήσουν ή
να τις αλλάξουν.
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Βέλτιστη πρακτική 4

Όνομα #IORISPETTO, Educazione alla Cittadinanza Globale
Τοποθεσία και ημερομηνία Παλέρμο, Μιλάνο, Τορίνο και Αλμπάνο Λατσιάλε
(Ιταλία) από το 2017 έως το 2019
Οργάνωση ΜΚΟ CIFA για παιδιά
Περιγραφή Αυτό το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, των
δασκάλων, των διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και των ακτιβιστών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τις συνέπειες του πολλαπλασιασμού της
ρητορικής μίσους μέσω συμμετοχικών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών,
συμπεριλαμβανόμενων μεθόδων σχέσης στο σχολικό πλαίσιο και σε τοπικό
επίπεδο. Όλα τα μαθήματα επέλεξαν μια δημιουργική μεθοδολογία για να
μεταφέρουν την προσέγγιση κατά των φημών
Δικτυακός τόπος https://www.cifaong.it/dt/ct20194/art2019264/io-rispetto
Ομάδα-στόχος Νέοι, νέοι επιζώντες και νέοι με λιγότερες ευκαιρίες.
Βασικός στόχος Ενίσχυση χρήσιμων δεξιοτήτων στη διαχείριση συγκρούσεων που
σχετίζονται με τη ρητορική μίσους.
Συγκεκριμένοι στόχοι - Ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα.          
- Υποστήριξη της ανάπτυξης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.          
Αντίκτυπο Στο έργο συμμετείχαν δέκα χιλιάδες μαθητές, οι οποίοι τουλάχιστον οι
μισοί συμμετείχαν σε διαδηλώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Υπήρχε επίσης μια εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς, μέρος μιας
ευρύτερης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που στοχεύει σε 15 τάξεις
πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Αποδοτικότητα Δέκα χιλιάδες μαθητές συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά μονοπάτια
του έργου. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες πορείες υλοποιούνται επίσης με
καινοτόμες μεθοδολογίες για τους εκπαιδευτικούς και συντονίζεται ένα δίκτυο
εθνικώς εκπαιδευμένων διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών .
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Η δραστηριότητα μπορεί να αναπαραχθεί στα
άλλα κράτη μέλη και είναι προσαρμόσιμη σε άλλους στόχους, έργα και ομάδες
στόχους, χάρη στην ευρεία εστίασή της.
Άλλες πληροφορίες Πολλές τελικές εκδηλώσεις οργανώθηκαν για τη διάδοση του
έργου και των ανακαλύψεων που έγιναν στις αίθουσες διδασκαλίας.
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Βέλτιστη πρακτική 5

Ονομα #SilenceHate - Ψηφιακοί νέοι κατά του ρατσισμού
Τοποθεσία και ημερομηνία Αιμίλια-Ρομάνα, Βένετο, Τοσκάνη και Καμπανία
(Ιταλία) (2018-2019)
Οργάνωση UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Περιγραφή Αυτό το έργο στοχεύει στην καταπολέμηση της διάδοσης μίσους κατά
των μεταναστών και των μειονοτήτων στο Διαδίκτυο μέσω της εκπαίδευσης των
νέων στα μέσα ενημέρωσης. Μέσα από τις δραστηριότητές της, στοχεύει στην
παροχή στους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους και τους νέους με την απαραίτητη
ανάλυση και επιχειρησιακά εργαλεία για την αναγνώριση και την καταπολέμηση
της διαδικτυακής ρητορικής μίσους, τη διάδοση της θετικής αξίας της
διαφορετικότητας και την προώθηση μιας κουλτούρας σεβασμού.
Δικτυακός τόπος https://www.silencehate.it/il-progetto/
Ομάδα-στόχος Νεολαία, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και ολόκληρη η κοινωνία
Βασικός στόχος Να αναπτύξει την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για το πώς η
κατάχρηση πληροφοριών, επικοινωνίας και τεχνολογίας μπορεί να μετατραπεί σε
διαδικτυακή ρητορική μίσους και εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο .
Συγκεκριμένοι στόχοι - Καταπολέμηση της διάδοσης μίσους κατά των
μεταναστών και των μειονοτήτων στο Διαδίκτυο μέσω της εκπαίδευσης των νέων
στα κοινωνικά μέσα.          
- Προώθηση του ενεργού ρόλου των νέων στην καταπολέμηση και πρόληψη του
διαδικτυακού ρατσισμού και του ξενοφοβικού λόγου.          
- Η ευαισθητοποίηση των νέων και του κοινού σχετικά με τη ρητορική μίσους και
τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης διάδοσης ρατσιστικών και ξενοφοβικών
μηνυμάτων στο Διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα.          
Αντίκτυπο Άγνωστος.
Αποδοτικότητα Η δραστηριότητα κάνει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν
καλύτερα τι είναι η διαδικτυακή ρητορική μίσους. Χάρη στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες μετατράπηκαν σε ακτιβιστές που
καταπολεμούν αυτό το φαινόμενο, αναζητώντας λύσεις και νέες χρήσιμες
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί
προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα ευρύτερο θέμα της ρητορικής μίσους,
ξεκινώντας από την διαδικτυακή ομιλία μίσους και τη μετατόπιση ομάδων στόχων
και μαθησιακών στόχων, ώστε να χωρέσει τις δραστηριότητές της σε άλλα έργα.
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Άλλες πληροφορίες Πρώτα πραγματοποιήθηκε μια εκπαίδευση που απευθύνεται
σε εκπαιδευτικούς και δασκάλους για να βρουν ιδέες για τη ρητορική μίσους με
τους μαθητές τους μέσω της εκπαίδευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιας
διαπολιτισμικής προσέγγισης και μιας ενεργού συμμετοχής των μαθητών. Στη
συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια σε σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα νεολαίας, και αναπτύχθηκε ένας
ιστότοπος και εκπαιδευτική ενότητα για τη διάδοση των μεθοδολογιών, των
εργαλείων και των αποτελεσμάτων των μαθημάτων.

Βέλτιστη πρακτική 6

Όνομα Somos Μas project
Τοποθεσία και ημερομηνία Ισπανία, 2018
Οργάνωση Συνεργασία του YouTube , του ισπανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης,
του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης και του
Υπουργείου Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας, καθώς και του Δικτύου
Aware, FeSP-UGT και ΜΚΟ Νεολαία και Ανάπτυξη.
Περιγραφή Το "Somos más" είναι μια πλατφόρμα που περιέχει εκπαιδευτικά
εργαλεία για την παροχή εκπαιδεύσεων στην τάξη και έχει την υποστήριξη μιας
εκστρατείας κοινωνικών μέσων με μια ομάδα διάσημων Ισπανών YouTubers που
έχουν γίνει πρεσβευτές του έργου.
Οι κύριες δραστηριότητες του έργου ήταν:
- Εργαστήρια για μαθητές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διδακτικού
υλικού και παιχνιδιών ρόλων για τη διευκόλυνση της κατανόησης των μαθητών,
των γονέων και των εκπαιδευτικών.          
- Εκστρατεία επικοινωνίας με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ρητορική
μίσους.          
Δικτυακός τόπος http://www.somos-mas.es/
Ομάδα-στόχος Νέοι ηλικίας μεταξύ 14 και 20 ετών.
Βασικός στόχος Πρόληψη και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ρητορική μίσους
και τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.
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Συγκεκριμένοι στόχοι  
Αντίκτυπο Το 2020 συμμετείχαν περισσότερα από 500 εκπαιδευτικά κέντρα,
60.000 νέοι εκπαιδεύτηκαν, 744 χιλιάδες αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, 10 χιλιάδες χρήστες που συμμετείχαν με τις δικές τους θέσεις, έφτασαν
τα 90 εκατομμύρια.
Αποδοτικότητα Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτό το έργο ήταν
αποτελεσματικό.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Ναι, καθώς βασίζεται κυρίως στη χρήση της
εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης, ώστε να είναι εύκολο να προσαρμοστεί
σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πραγματικότητες.
Άλλες πληροφορίες Διατίθεται μόνο στα Ισπανικά.
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Βέλτιστη πρακτική 7

Όνομα Οδηγός ενάντια στη ρητορική μίσους Guide Against Hate Speech
Τοποθεσία και ημερομηνία Ισπανία , 2017
Οργάνωση Fundación Secretariado General Gitano (Ίδρυμα για την κοινωνική
ένταξη των Ρομά) αλλά χρηματοδοτείται από επιχορήγηση από το Γραφείο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του MAEC.
Περιγραφή Εκπόνηση οδηγού ενάντια στη ρητορική μίσους.
Δικτυακός τόπος
https://www.gitanos.org/upload/54/29/GUIA_COMBATIR_DISCURSO_ODIO_fina
l.pdf
Ομάδα-στόχος Οργανισμοί, δημόσιοι φορείς και κοινωνικοί φορείς.
Βασικός στόχος Για την εξάλειψη της ρητορικής μίσους.
Συγκεκριμένοι στόχοι Για την παροχή καθοδήγησης σε οργανισμούς που
εργάζονται για την ισότητα και τη μη διάκριση, βασικοί παράγοντες και το ευρύ
κοινό σχετικά με το τι είναι η ρητορική μίσους και πώς να την καταπολεμήσουμε
πιο αποτελεσματικά.
Αντίκτυπο Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.
Αποδοτικότητα Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Ναι, ο οδηγός έχει αναπτυχθεί σε ψηφιακή
μορφή και διαδόθηκε κυρίως μέσω διαδικτύου. Ως εκ τούτου, είναι εύκολο να
αναπαραχθεί και να προσαρμοστεί στις διαφορετικές πραγματικότητες και
περιβάλλοντα.
Άλλες πληροφορίες Διατίθεται μόνο στα Ισπανικά.
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Βέλτιστη πρακτική 8

Ονομα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ
Τοποθεσία και ημερομηνία Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ιρλανδία
και Ουγγαρία , 2017.
Οργάνωση EMA-RTV (συντονιστής), RADIO ŠTUDENT, NEAR FM, CIVIL RÁDIÓ
FM98, Radio Dreyeckland, Radio Popolare και Ellinikí Radiofonía Tileórasi - ERT
Περιγραφή Με το σύνθημα «Ethical Journalism against Hate Speech», το έργο
RESPECT WORDS, που συντονίζεται από την ένωση EMA-RTV, εγείρει την ανάγκη
επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης και οι επαγγελματίες
του αντιμετωπίζουν θέματα που σχετίζονται με μεταναστευτικές διαδικασίες,
εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες.
Οι κύριες δραστηριότητες αυτών των έργων ήταν:
- Η ανάπτυξη ενός ηθικού κώδικα για τη δημοσιογραφική αντιμετώπιση των
πτυχών που σχετίζονται με τις διαδικασίες μετανάστευσης καθώς και των
εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων , που δημιουργήθηκε με τα
συμπεράσματα των σεμιναρίων σε κάθε χώρα.          
- Η δημιουργία ενός διαδικτυακού διαδραστικού χάρτη ευρωπαϊκών βέλτιστων
πρακτικών για τις διαδικασίες μετανάστευσης και των μειονοτήτων, που
χρησιμεύει ως παραδείγματα για τη βελτίωση της αντιμετώπισης των μέσων
ενημέρωσης σε αυτά τα θέματα.          
- Δημιουργία και μετάδοση ευρωπαϊκής ραδιοφωνικής εκστρατείας για την
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση, τις αιτίες της, τις
διαδικασίες μετανάστευσης, τους πρόσφυγες και τα δικαιώματα των εθνοτικών και
θρησκευτικών μειονοτήτων.          
Δικτυακός τόπος https://www.respectwords.org/en/project/
Ομάδα-στόχος Το γενικό κοινό
Βασικός στόχος Εργασία κατά της ρητορικής μίσους στα μέσα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με τις
διαδικασίες μετανάστευσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάσταση των
εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην κοινωνία μας .
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Συγκεκριμένοι στόχοι Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης χρησιμεύουν ως
όχημα για την προώθηση και την προώθηση αξιών της ειρήνης, της ανοχής,
της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, αυτή η
εκστρατεία ραδιοφωνικής μετάδοσης που δημοσιεύτηκε σε περισσότερους
από 150 ραδιοφωνικούς σταθμούς και 7 χώρες θα ασχοληθεί και θα
αναλύσει ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική πολυμορφία σε ένα
πλαίσιο ανθρωπιστικής κρίσης και θα κάνει ορατές πρωτοβουλίες και έργα
που βοηθούν στη δημιουργία νέων εικόνων βασισμένων στην ολοκλήρωση,
τον σεβασμό και τον άνθρωπο δικαιώματα
Αποδοτικότητα Από το τέλος του 2017 και για έξι μήνες, κάθε εταίρος παρήγαγε
και μεταδόθηκε 20 ραδιοφωνικά προγράμματα στα συνδεδεμένα δίκτυα μέσων για
να προσεγγίσει συνολικά περισσότερους από τέσσερις εκατομμύρια ακροατές σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Ναι, αλλά μόνο με τη συμμετοχή ραδιοφωνικών
σταθμών ή οργανισμών μέσων.
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Βέλτιστη πρακτική 9

Όνομα UNITE - μέρος της πρωτοβουλίας Building a Stronger Britain Together
Τοποθεσία και ημερομηνία Σχολεία στο Δυτικό και Νότιο Yorkshire,
Nottinghamshire, Leicestershire and Derbyshire (UK), Μάιος-Δεκέμβριος 2019
Οργάνωση Το Stop Hate UK συνεργάστηκε με το Εθνικό Κέντρο και Μουσείο
Ολοκαυτώματος
Περιγραφή Το έργο πήρε τρία εργαστήρια σε σχολεία που επικεντρώθηκαν στον
διαχωρισμό και τη δίωξη, το διαδικτυακό μίσος και την προκατάληψη των μέσων
ενημέρωσης / ψεύτικες ειδήσεις. Καθ 'όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι
μαθητές ενθαρρύνθηκαν να σκεφτούν πώς μπορούν να ανταποκριθούν στο μίσος
και να είναι «ανθεκτικοί», κάνοντας μια μικρή διαφορά που μπορεί να
συσσωρευτεί σε ένα ισχυρό κίνημα στην κοινωνία. Το Stop Hate UK
πραγματοποίησε επίσης συνεδρίες πρεσβευτών, οι οποίες επέτρεψαν στους νέους
να δημιουργήσουν τις δικές τους εκστρατείες και συνελεύσεις στα σχολεία και να
πραγματοποιήσουν μια εκπαιδευτική συνεδρία ευαισθητοποίησης για το μίσος
για τους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο του προγράμματος ξεκίνησε μια νέα 24ωρη
γραμμή βοήθειας για νέους: Call Hate Out. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο
οι νέοι μπορούν να παίξουν τον ρόλο τους αναφέροντας περιστατικά που βιώνουν
ή παρακολουθούν.
Οι κύριες δραστηριότητες του έργου ήταν: τρία εργαστήρια, ένα συνεδρίες
επηρεασμού για νέους, εκπαίδευση επίγνωσης για τους εκπαιδευτικούς,
δημιουργία μιας νέας 24-ωρης γραμμή βοήθειας για τους νέους. 
Δικτυακός τόπος Εταίρος:
- http://stophateuk.org/          
- https://www.holocaust.org.uk/          
24ωρη γραμμή βοήθειας: 
- https://www.stophateuk.org/call-hate-out/          
Ομάδα-στόχος Οι μαθητές ηλικίας 13-15 ετών που ζουν σε περιοχές που
αντιμετωπίζουν αυξήσεις στην ακροδεξιά δραστηριότητα.
Βασικός στόχος Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη ρητορική μίσους μεταξύ
των νέων και να τους επιτρέψει να γίνουν «υπερασπιστές» και  ενεργοί πολίτες.
Συγκεκριμένοι στόχοι Συνεδρίες εργαστηρίου και ανάπτυξη εργαλειοθήκης.
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Αντίκτυπο Οι εταίροι κατάφεραν να επισκεφθούν τα 42 σχολεία που είχαν
προγραμματιστεί σε όλες τις περιοχές και περίπου 6000 μαθητές έλαβαν
διδασκαλία. Στο τέλος των συνεδριών του εργαστηρίου, οι νέοι μπόρεσαν να
αναγνωρίσουν το Hate Speech online και ήξεραν πώς να γράφουν αντί- μηνύματα
και πώς να το αναφέρουν στο Stop Hate UK ή στην πλατφόρμα μέσων που το
φιλοξενεί. Στη συνέχεια, οι μαθητές επιλέχθηκαν από κάθε σχολείο ως πρεσβευτές
και συνεχίζεται η εργασία μαζί τους για τη δημιουργία μιας εκστρατείας
ευαισθητοποίησης για το μίσος για εγκλήματα σε ολόκληρο το σχολείο μέσω
συνελεύσεων και άλλων δραστηριοτήτων. Ξεκίνησε μια 24ωρη γραμμή βοήθειας
για να προστεθεί στη γενική από το Stop Hate UK προκειμένου να δοθεί η
δυνατότητα στους νέους να αναφέρουν το Εγκληματικό μίσος αν το δουν ή το
βιώσουν.
Αποδοτικότητα Η πρακτική ήταν αρκετά γεμάτη, καθώς μεγάλο υλικό καλύφθηκε
σε τρεις ώρες, αλλά οι νέοι διδάσκονταν τις απαραίτητες δεξιότητες για να
αναγνωρίσουν τη ρητορική μίσους και να το αναφέρουν στο Stop Hate UK ή στην
πλατφόρμα φιλοξενίας μέσων. Επιπλέον, η πρακτική συνεχίζει να ζει μέσω των
νέων που έχουν επιλεγεί ως πρεσβευτές που έχουν γίνει ενεργοί πολίτες και
εργάζονται τώρα για να αναπτύξουν τις δικές τους εκστρατείες ευαισθητοποίησης
στα σχολεία.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Η πρακτική μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί
καθώς είναι σχετικά εύκολη και δεν απαιτεί δαπανηρούς και πολύπλοκους
πόρους. Η πρακτική είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη και ως εκ τούτου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων
όπως φυλακές, κέντρα νεολαίας, κολέγια, θεματικά ιδρύματα που προσβάλλουν
νέους,… Η πρακτική έχει επίσης την ευελιξία να παράγει μια ποικιλία
διαφορετικών πόρων κατάρτισης και μάθησης και δεν περιορίζεται απλώς σε μια
24ωρη γραμμή βοήθειας.
 

44



Βέλτιστη πρακτική 10

Όνομα Στρογγυλή τράπεζα για ομοφοβική και τρανσφοβική ρητορική μίσους και
βία.
Τοποθεσία και ημερομηνία Παρίσι (FR), 29ης Σεπτέμβρης του 2019
Οργάνωση Γαλλική Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών.
Περιγραφή Η συζήτηση χωρίστηκε σε πέντε διαφορετικά τμήματα με
διαφορετικούς στόχους. Στην πρώτη ενότητα, το επίκεντρο ήταν η παρουσίαση και
η ανάλυση της εξέλιξης σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης από τα κράτη μέλη
έως το 2018. Σε μια δεύτερη φάση , η συζήτηση είχε ως στόχο να παρουσιάσει όλες
τις αποτελεσματικές καλές πρακτικές (σε διεθνή κλίμακα) σχετικά με αυτή την
περιοχή. Αργότερα, οι συμμετέχοντες εντόπισαν βασικές προκλήσεις και εμπόδια.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πρότειναν βασικούς τομείς βελτίωσης
λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εν
κατακλείδι, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν διαφορετικές προτάσεις για παρουσίαση
στο τέλος της στρογγυλής τραπέζης.
Δικτυακός τόπος https://www.coe.int/en/web/sogi/-/round-table-on-
homophobic-and-transphobic-hate-speech
Ομάδα-στόχος Βουλευτές
Βασικός στόχος Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.
Συγκεκριμένοι στόχοι Συζήτηση για τρόπους καταπολέμησης της ρητορικής
μίσους και της ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας.
Αντίκτυπο Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.
Αποδοτικότητα Αυτή η στρογγυλή τράπεζα βοήθησε στο να επισημάνει την
κατάσταση των ΛΟΑΤ ατόμων σχετικά με την παρενόχληση. Αυτή η ομιλία
επέτρεψε στους βουλευτές να συντάξουν έναν κατάλογο συστάσεων για να
δράσουν για την προστασία της κοινότητας των ΛΟΑΤ.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Παρόλο που το κοινό αυτής της δραστηριότητας
αποτελείται από ενήλικες βουλευτές, αυτή η ομιλία θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί και με τους νέους, ειδικά εκείνους στο σχολείο. Το υλικό -
Σύσταση από τα κράτη μέλη και βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί μέχρι
τώρα - θα μπορούσε να αποτελέσει μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους
νέους, οι οποίοι θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να γνωρίζουν περισσότερα
σχετικά με τις δράσεις που εφαρμόζονται σε αυτό το θέμα και θα μπορούσαν να
αποτελέσουν την αφετηρία μιας εποικοδομητικής συζήτησης.
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Βέλτιστη πρακτική 11

Όνομα Quinzaine des indépendances africaines
Τοποθεσία και ημερομηνία Μοντρέιγ, Ιλ ντε Φρανς Γαλλία , κάθε χρόνο το
Νοέμβριο.
Οργάνωση Mairie de Montreuil
Περιγραφή Σχεδόν 20 δραστηριότητες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, έτσι οι
παρευρισκόμενοι μπορούν να επιλέξουν αυτές που τους προσελκύουν
περισσότερο. Ο στόχος όλων των δραστηριοτήτων είναι να ακυρωθεί ο ρατσισμός,
ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους να γνωρίσουν τον πολιτισμό των
Αφρικανών μεταναστών. Οι δραστηριότητες και τα εργαστήρια μπορεί να
αλλάξουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, αλλά μερικά από τα πιο συνηθισμένα
είναι αφρικανικά εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας, μουσικές σκηνές και
θεματικά στρογγυλά τραπέζια παρουσία καλλιτεχνών.
Η ιδιαιτερότητα των δραστηριοτήτων είναι να έρθετε σε επαφή με τον αφρικανικό
πολιτισμό για να σταματήσετε τον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους που
προκαλείται από αυτόν, επομένως όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με
αφρικανικούς ιθαγενείς. Τα εργαστήρια είναι πιθανό να αλλάξουν ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα του ατόμου που τα κρατάει, αλλά τα πιο συχνά είναι εργαστήρια
που ενισχύουν την κριτική σκέψη, όπου οι ντόπιοι μπορούν να ανταλλάσσουν
ιδέες και συζητήσεις με γηγενείς Αφρικανούς.
Δικτυακός τόπος http://www.republiqueetdiversite.fr/wp-
content/uploads/2014/01/RD-Guides-des-bonnes-pratiques-DEF-WEB.pdf
Ομάδα-στόχος Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα στόχος. Δωρεάν πρόσβαση σε
εργαστήρια.
Βασικός στόχος Αύξηση της ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού και της
ρητορικής μίσους, δίνοντας μια προσωπική άποψη αλλά, ιδιαίτερα, ακούγοντας τα
θύματα. 
Συγκεκριμένοι στόχοι Παροχή ηθικής υποστήριξης σε εκείνους τους μετανάστες
που υποφέρουν συνεχώς από τη ρητορική μίσους που σχετίζεται με τον ρατσισμό
επιτρέποντας στους ντόπιους να ανακαλύψουν τον πολιτισμό τους.
Αποδοτικότητα Χάρη σε αυτά τα εργαστήρια, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πάντα
περισσότερο για πολιτισμούς διαφορετικούς από τους δικούς τους. Ακόμα κι αν
δεν υπάρχει αποδεδειγμένος παράγοντας αυτού, αυτό μπορεί να φανεί από την
συνεχώς αυξανόμενη ευημερία στα εργαστήρια.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Αυτή η βέλτιστη πρακτική μπορεί να
μεταφερθεί εύκολα. Η ιδιαιτερότητά της θέτει τους μετανάστες και τα άτομα που
επηρεάζονται από τη ρητορική μίσους στον πυρήνα της δραστηριότητας.
Επομένως , μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον (εργασία, σχολείο
και ούτω καθεξής) εάν υπάρχουν μετανάστες που επιθυμούν να γίνουν μέρος
αυτού και ειδικά, να το τρέξουν.
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Βέλτιστη πρακτική 12

Όνομα La bibliothèque vivante une façon personle de dire non à la haine!
Τοποθεσία και ημερομηνία Λουξεμβούργο και Παρίσι, 09/30/2014 - 10/01/2014
Οργάνωση Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE)
και η Υπηρεσία Νεότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Περιγραφή Ίδρυση ζωντανής βιβλιοθήκης στη Γαλλία και το Λουξεμβούργο.
Λειτουργεί ακριβώς όπως μια παραδοσιακή βιβλιοθήκη, δηλαδή οι "αναγνώστες"
μπορούν να δανειστούν "ένα βιβλίο" για μια περίοδο 20 λεπτών, με τη διαφορά
ότι τα βιβλία είναι άνθρωποι. Σε αυτήν την περίπτωση, ήταν θύματα ρατσιστικής
βίας και ρητορικής μίσους (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των
Ρομά), μέλη ενώσεων που δραστηριοποιούνται κατά του εξτρεμισμού, του
αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της ομοφοβίας, και πρώην νεοναζί που
έδωσαν την κατάθεσή τους.
Αυτή η μέθοδος ενθαρρύνει όλους να γίνουν με τη σειρά τους αφηγητής και
θεατής. Είναι αποτελεσματικό γιατί βασίζεται στη δύναμη της προσωπικής
συνάντησης και του ειλικρινούς διαλόγου. Συνίσταται στην υποβολή ερωτήσεων
στα θύματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και ομοφοβίας, έτσι ώστε οι άνθρωποι να
μπορούν να ακούσουν τι έχουν περάσει. Αυτά τα άτομα είναι σαν βιβλία που άλλοι
μπορούν να «δανειστούν» και να συμβουλευτούν, επομένως οι ομιλητές θα πρέπει
να μιλήσουν για 20 λεπτά το πολύ
Δικτυακός τόπος www.coe.int/t/dg4/eycb/Programme/livinglibrary_en.asp
Ομάδα-στόχος Το γενικό κοινό
Συγκεκριμένοι στόχοι Η ζωντανή βιβλιοθήκη καλεί τους συμμετέχοντες να
ανακαλύψουν μια ιστορία πίσω από το εξώφυλλο. Το μήνυμα ενάντια στον
εξτρεμισμό και την προκατάληψη είναι "Το εξώφυλλο δεν κάνει το βιβλίο!" και
ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να καταπολεμήσουν τις προκαταλήψεις τους και
τις αρνητικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Η μέθοδος δείχνει επίσης ότι
κάθε άτομο έχει τη δική του ιστορία και ερμηνεία της πραγματικότητας.
Αντίκτυπο Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.
Αποδοτικότητα Μετά από αυτήν την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν
περισσότερο το βάρος της ρητορικής μίσους και τη βλάβη που προκαλεί στα
θύματά της. Είναι επομένως μια μέθοδος πρόληψης για όσους ακούνε τις ιστορίες,
καθώς και μια θεραπευτική πρακτική για όσους τις λένε.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Αυτή η δραστηριότητα είναι ένα χρήσιμο μέσο
για να δώσει μια φωνή στο μίσος των θυμάτων. Είναι εύκολα μεταβιβάσιμο αφού
τα εγκλήματα μίσους είναι παντού όπως και τα θύματά του. Δεν υπάρχει όριο
ηλικίας για αυτά τα ανθρώπινα βιβλία, ούτε για μια εθνικότητα που πρέπει να
γίνεται σεβαστή. Χάρη στη μέθοδο "Living Library", οι άνθρωποι μπορούν να
καταλάβουν πόσο μεγάλη είναι η ρητορική μίσους και πόσα θύματα υποφέρουν
από αυτήν.  
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Βέλτιστη πρακτική 13

Όνομα Έργο HATE NO MORE - Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για την
καταπολέμηση του εγκλήματος μίσους και της ρητορικής μίσους.
Τοποθεσία και ημερομηνία Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Μάλτα,
Σουηδία, Αυστρία, Ισπανία , Οκτώβριος 2016 - Οκτώβριος 2019
Οργάνωση Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
Περιγραφή Για να επιτευχθούν οι προτεινόμενοι κύριοι στόχοι , αναπτύχθηκαν
διάφορες δραστηριότητες , όπως: έρευνα και συλλογή πληροφοριών σχετικά με
την εκπαίδευση σε όλες τις μορφές εγκλημάτων μίσους και ρητορική μίσους για
την υποστήριξη των θυμάτων, την επιβολή του νόμου και τους δικαστικούς •
δημιουργία ενός εγχειριδίου με διαδικασίες για τον εντοπισμό των θυμάτων
εγκλημάτων μίσους και τη ρητορική μίσους και τον τρόπο επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης με τα θύματα εγκλημάτων μίσους, ανάλογα με τις ανάγκες τους
και τον συγκεκριμένο αντίκτυπο του εγκλήματος, και με σεβασμό • παραγωγή ενός
εγχειριδίου κατάρτισης για επαγγελματίες που ασχολούνται με εγκλήματα μίσους
και θύματα ρητορικής μίσους • την ανάπτυξη συνεδριών κατάρτισης για
εγκλήματα μίσους και ρητορική μίσους σε κάθε χώρα εταίρο (Πορτογαλία, Αυστρία,
Σουηδία, Ιταλία, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία) με στόχο επαγγελματίες που
ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με αυτά τα θύματα • Προγραμματίζονται επίσης
συναντήσεις για την ευαισθητοποίηση για επαγγελματιών των τομέων κινδύνου
καθώς και για την ανάπτυξη μιας εκστρατείας για ευάλωτες ομάδες και την
ευαισθητοποίηση του κοινού.
Δικτυακός τόπος https://apav.pt/publiproj/index.php/71-projeto-odio-nunca-
mais-formacao-e-sensibilizacao-no-combate-aos-crimes-de-odio-e-discurso-
de-odio
Ομάδα-στόχος Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.
Βασικός στόχος Να δημιουργήσει εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην
ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση για την καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους
και ρητορικής μίσους, μέσω της δημιουργίας διαδικασιών και πολυεπιστημονικής
εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν την προοπτική του θύματος.
Συγκεκριμένοι στόχοι Συγκεκριμένα, αυτό το έργο στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση του κοινού και των πιθανών θυμάτων, ελπίζοντας ότι η
προσπάθεια συμβάλλει στην αναφορά περισσότερων εγκλημάτων μίσους και στα
θύματα που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης.
Αποδοτικότητα Το εγχειρίδιο είναι αρκετά πλήρες και επαγγελματικό.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Το εγχειρίδιο είναι χρήσιμο και μπορεί εύκολα
να αναπαραχθεί. 
Άλλες πληροφορίες Σύνδεσμος προς το εγχειρίδιο:
https://apav.pt/publiproj/images/yootheme/PDF/Hate_No_More_Procedures_H
andbook_EN.pdf
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Βέλτιστη πρακτική 15

Όνομα Σπίτια ενσυναίσθησης
Τοποθεσία και ημερομηνία Πορτογαλία, Ισπανία, Βόρεια Ιρλανδία, Ηνωμένο
Βασίλειο και Ιρλανδία
Οργάνωση Par - Respostas Sociais, Asociac i Hen Hechos, Voice of Young
People Care, Sticks and Stones, Οκτώβριος 2015 - Ιούλιος 2017.
Περιγραφή Όπως και η οικοδόμηση ενός σπιτιού, το έργο προτείνει την ανάπτυξη
και ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, τα θεμέλια των υγιών
σχέσεων, προκειμένου να προωθηθούν σταδιακά οι δεξιότητες ενσυναίσθησης
μεταξύ των παιδιών, των νέων και του προσωπικού.
Για να επιτευχθεί αυτό, εκτός από ένα πρόγραμμα κατά του εκφοβισμού για νέους,
το έργο θα προωθήσει την κατάρτιση για επαγγελματίες, σεμινάρια, συνέδρια και
παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για υποστήριξη.
Δικτυακός τόπος http://housesofempathy.eu/en/
Ομάδα-στόχος Νέοι, προσωπικό στην οικιακή φροντίδα και άλλοι ενδιαφερόμενοι
στην κοινότητα προστασίας των παιδιών.
Βασικός στόχος Το Houses of Empathy είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει
στη συμβολή της μείωσης της βίας μεταξύ των συνομηλίκων σε χώρους φροντίδας
κατοικιών, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα για την πρόληψη του εκφοβισμού.
Συγκεκριμένοι στόχοι Μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και διάδοσης
πολλών πόρων, το House of Empathy σκοπεύει να ενεργοποιήσει όλη την
κοινότητα για να αποτρέψει τον εκφοβισμό σε χώρους φροντίδας κατοικιών.
καλώντας όλους τους παράγοντες να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην
προώθηση θετικών περιβαλλόντων σε αυτά τα πλαίσια. 
Αντίκτυπο 468 νέοι σε περιβάλλοντα περίθαλψης και 194 επαγγελματίες.
Αποδοτικότητα Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από την κοινοπραξία του έργου
και δοκιμάστηκε σε εννέα χώρους φροντίδας κατοικιών στην Πορτογαλία, την
Ισπανία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Η εμπειρία από την εφαρμογή, καθώς και τα
σχόλια από το προσωπικό και τους νέους, δείχνει ότι το House of Empathy είναι
ένα έγκυρο και χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας Αυτή η πρακτική θα μπορούσε να
προσαρμοστεί σε άλλα κράτη μέλη.
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Αλλες πληροφορίες Σύνδεσμος προς το εγχειρίδιο:
http://housesofempathy.eu/en/wp-content/uploads/2018/04/Houses-of-
Empathy_EN.pdf
 
Γιατί ο εκφοβισμός σχετίζεται με τη ρητορική μίσους ;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διεπράχθη ο εκφοβισμός. Μπορεί να εμφανιστεί
από: κλήση ονόματος, απειλές ή πειράγματα. με πιο φυσικό τρόπο (π.χ. κλοτσιές,
ώθηση, διάτρηση κ.λπ.) • με εκβιασμό, κλοπή ή καταστροφή αντικειμένων • φήμες
και κουτσομπολιά αποκλεισμός και απομόνωση • εξαναγκάζοντας να κάνουμε
πράγματα ενάντια στη θέλησή μας και ακόμη και χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα,
που ονομάζεται εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο. Μπορεί επίσης να διακριθεί
σύμφωνα με συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως ο εκφοβισμός
απενεργοποίησης, ο ομοφοβικός εκφοβισμός. ρατσιστικός εκφοβισμός,
θρησκευτικός εκφοβισμός, τρανσφοβικός εκφοβισμός κ.λπ.              
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Συμπεράσματα και Προτάσεις   

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει
νομοθεσίες για την απαγόρευση της έκφρασης της ρητορικής μίσους, οι ορισμοί
που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη διαφέρουν ελαφρώς κατά τον
προσδιορισμό των ενεργειών που απαγορεύονται και τι συνιστά ρητορική μίσους.
Στην πραγματικότητα, χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία δεν
έχουν νομικό ή ενοποιημένο ορισμό της ρητορικής μίσους.

Λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς ορισμούς και τις σκέψεις στις διάφορες
συμμετέχουσες χώρες σχετικά με τη ρητορική μίσους, ο ακόλουθος κοινός ορισμός
της ρητορικής μίσους έχει οριστεί από τη συνεργασία ως:

«Οποιαδήποτε δημόσια ομιλία, πράξη, δράση και μορφή έκφρασης που εκφράζει,
διαδίδει, υποκινεί, προωθεί, αιτιολογεί ή ενθαρρύνει το μίσος, τη βία, την
ξενοφοβία, τη μισαλλοδοξία, την προκατάληψη, τη διάκριση, τον εκφοβισμό, τη
δυσφήμιση, τις επιβλαβείς πράξεις, την εχθρότητα ή άλλες μορφές μίσους προς
ένα άτομο ή ομάδα που βασίζεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά όπως φυλή,
εθνικότητα, ηλικία, αναπηρία, αστική κατάσταση, εγκυμοσύνη ή μητρότητα, φυλή,
θρησκεία ή πεποιθήσεις, αλλαγή φύλου, φύλο ή σεξουαλικός προσανατολισμός ».

Σε όλες τις χώρες, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει ένας νόμος που
τιμωρεί την άρνηση, που είναι η άρνηση ή εξύμνηση των εγκλημάτων γενοκτονίας,
κατά της ανθρωπότητας ή εναντίον εκείνων που προστατεύονται σε ένοπλη
σύγκρουση. Οι κυρώσεις διαφέρουν σε όλες τις χώρες, οι περισσότερες από τις
οποίες τιμωρούν με φυλάκιση και όχι με πρόστιμα όπως η Ελλάδα. Ωστόσο, στη
Γαλλία και την Ιταλία ο νόμος δεν τιμωρεί την άρνηση αλλά τη διάδοσή του στον
δημόσιο χώρο που μπορεί να προκαλέσει μίσος. 

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, παρόλο που κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικές
ποινές για τα εγκλήματα μίσους και έχει συγκεκριμένους ορισμούς, όλες έχουν
διαφορετική νομοθεσία που ρυθμίζει τα εγκλήματα μίσους και τιμωρία για τους
δράστες που ενδέχεται να συνεπάγεται πρόστιμα ή φυλάκιση.
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Όλες οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το έργο, ως μέλη πολλών διεθνών και
ευρωπαϊκών φορέων, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, υποχρεούνται να παρέχουν στις
διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων εγχώρια έννομη ισχύ, καθώς και τον
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως μέρος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η
Πορτογαλία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ισπανία ακολουθούν
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρούν την
κύρια σύμβαση και τις συστάσεις που σχετίζονται με τη ρητορική μίσους, τις
διακρίσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει καταδικαστεί
αρκετές φορές από το δικαστήριο της ΕΣΔΑ για μη τήρηση ορισμένων από τα
άρθρα τους , και η εγχώρια νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου που διέπει τις
διακρίσεις λόγω προστατευόμενων χαρακτηριστικών είναι μια ασυνεχής και
αδιαφανή σύγχυση πρωτογενούς, δευτερογενούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Επιπλέον, το υπάρχον ιταλικό νομικό πλαίσιο για τη ρητορική μίσους δεν είναι
πλήρως σύμφωνο με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα πρότυπα , διότι τα
προστατευόμενα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο ποινικό τους δίκαιο
περιορίζονται σε φυλή, την εθνική καταγωγή , την εθνικότητα ή τη θρησκεία. 

Τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις χώρες εταίρους δείχνουν
αύξηση στις περιπτώσεις / θύματα ρητορικής μίσους σε σύγκριση με τα
προηγούμενα χρόνια. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι αυτή η τιμή γίνεται
πιο κοινή ή ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να εμφανιστούν. Ωστόσο,
το ποσοστό των υποθέσεων που εκδικάζονται με ρητορική μίσους δεν ταιριάζει με
τις καταγγελθείσες περιπτώσεις και ο αριθμός των καταδικασθέντων υποθέσεων
είναι ακόμη χαμηλότερος.

Όσον αφορά τους τύπους υποστήριξης για τα θύματα της ρητορικής μίσους σε
όλες τις συμμετέχουσες χώρες, μπορούμε να δηλώσουμε ότι συμμετείχαν στο
«Κίνημα Ομιλίας Χωρίς Μίσος», μια εκστρατεία για τη νεολαία με επικεφαλής το
Τμήμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο την κινητοποίηση των
νέων για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και την προώθηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, μπορούμε να βρούμε
πολλούς οργανισμούς και κέντρα που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη και
βοήθεια στα θύματα σε όλες τις χώρες, ακόμη και αν δεν είναι ειδικά για θύματα
ρητορικής μίσους, αλλά συνολικά οι δραστηριότητες, τα μέτρα αντιμετώπισης και
το επίπεδο δράσης ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα.
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Επιπλέον, το επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ύπαρξη αυτών
των ιδρυμάτων είναι χαμηλό , επομένως τα επίπεδα αναφοράς είναι επίσης
χαμηλά στις περισσότερες χώρες. Θα πρέπει να ληφθούν διαφορετικά μέτρα για
την ευαισθητοποίηση, όχι μόνο για τους υφιστάμενους φορείς που βοηθούν τα
θύματα αλλά και για τις μεθόδους αναφοράς.

Μόνο στην Ελλάδα και την Ισπανία είναι δυνατό να βρείτε ένα συγκεκριμένο
ΠΡΟΤΟΚΟΛΟ  για ΔΡΑΣΗ της ΕΠΙΒΟΛΗΣ σχετικά με τα εγκλήματα μίσους, το οποίο
περιλαμβάνει ένα σύστημα απόκρισης και τη φροντίδα των θυμάτων. Επιπλέον, η
Γαλλία έχει αναπτύξει ένα διετές έργο που ονομάζεται Το Εθνικό Σχέδιο κατά του
Ρατσισμού και του Αντισημιτισμού (2018-2020) με ένα ειδικό σχέδιο δράσης που
επιδιώκει να δημιουργήσει καλύτερες μεθόδους αναφοράς και κέντρα βοήθειας
για τα θύματα , και το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης έχει ένα Σχέδιο Δράσης το
Έγκλημα Μίσους (2016-2020) που θέλει να αυξήσει την αναφορά αυτών των
εγκλημάτων και να βελτιώσει το σύστημα υποστήριξης των θυμάτων. Επιπλέον,
αρκετοί ισπανικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν δημιουργήσει
διαφορετικούς οδηγούς κατά της ρητορικής μίσους . 

Η μάχη ενάντια στη ρητορική μίσους είναι ζωτικής σημασίας, διότι είναι το
θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αισθάνεται πλήρως αποδεκτός και να
συμπεριλαμβάνεται στην κοινωνία μας. Όπως είναι καθήκον τους να
ενημερώσουν τους εαυτούς τους , να αποδομήσουν τις προκαταλήψεις τους,
προκειμένου να μην υποκινούν το μίσος . Εξαιτίας αυτού είναι σημαντικό να
ευαισθητοποιήσουμε για την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά της ρητορικής μίσους
προτού εργαστούμε για την πρόληψή της. Πολλά θύματα έχουν επίγνωση του
γεγονότος ότι υφίστανται κακομεταχείριση, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι είδους
αδίκημα είναι αυτό και πώς να το καταγγείλουν ή πού να πάνε για να λάβουν
υποστήριξη.

Επιπλέον, αφού εκπαιδεύσουμε σωστά τους ανθρώπους για το τι συνιστά
ρητορική μίσους, είναι σημαντικό να αποικοδομήσουμε τις παρανοήσεις που
συνήθως τείνουν να οδηγούν σε αυτήν τη συμπεριφορά . Είναι σημαντικό ότι ο
πληθυσμός να είναι εκπαιδευμένος σχετικά με το σεβασμό δε διαφορετικούς
πολιτισμούς, σε διαφορετικές σεξουαλικές προσανατολισμούς, σχετικά με τις
Διαφοροποιημένες t φύλα και την έκφραση τους , κλπ θεωρώντας όλες τις
επιλογές κανονικές και όχι απλώς «αποκλίσεις από την επικρατούσα τάση»,
προκειμένου να αποτραπεί ο ρατσισμός, ομοφοβία, τρανσφοβία, αρσενικός
σοβινισμός, ικανότητα, κ.λπ. που χρησιμεύει ως βάση για τη ρητορική μίσους.
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