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Introdução
O projeto “Raising Awareness for Inclusive Societies Expression”, um projeto
Erasmus + KA2 de dois anos, financiado pela Comissão Europeia sob o
projeto no. 2019-1-FR02-KA205-015865, visa sensibilizar a comunidade e as
instituições locais para os crimes de discurso de ódio, através da
compreensão dos aspectos intrapessoais e interpessoais do problema, e
dando suporte e ferramentas para alcançar mais justiça e igualdade em
relação a esse.
As seis organizações parceiras localizadas na França, Reino Unido, Grécia,
Espanha, Itália e Portugal estão atualmente a trabalhar juntas para oferecer
uma abordagem inovadora e eficaz para agir contra crimes de discurso de
ódio; investigar e dar uma compreensão clara sobre o fenómeno do ponto
de vista psicológico e social; e sensibilizar sobre esses crimes.
Para isso, foi definido um plano de ação trifásico: uma primeira fase que
inclui dados de investigação, análise e consulta para identificar causas e
consequências específicas de crimes de ódio e soluções já existentes; uma
segunda fase que consiste em criar uma caixa de ferramentas para os/as
técnicos/as da juventude trabalharem (e ajudarem) os jovens a desenvolver
a resiliência contra o discurso de ódio, compartilhando conhecimento e
experiência, oferecendo oficinas e discutindo a problemática para construir
uma coleção de boas práticas e ferramentas para a caixa de ferramentas.
Por fim, na terceira fase do projeto, será realizada uma formação através da
criação de banda desenhada, com o objetivo de exprimir e afirmar as
identidades dos jovens, incentivando-os a desempenhar um papel ativo nas
suas comunidades, com a finalidade de promover a inclusão social, bem
como fornecer aos jovens as ferramentas para o auto-empoderamento e o
apoio a outros jovens. Além disso, o projeto RAISE! também elaborará
recomendações de políticas que incluam sessões de consulta com os
legisladores e instituições locais.
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Para estabelecer uma base de conhecimento, a parceria RAISE!
desenvolveu o presente manual, que inclui uma investigação e análise de
dados referentes ao contexto nacional de cada país participante, a consulta
de casos reais e um conjunto de melhores práticas. Todos os parceiros
realizaram uma pesquisa nacional, analisando a base social e jurídica do
discurso de ódio em cada país, bem como entrevistando profissionais que
trabalham no campo e jovens para melhor compreender o que pensam e
sentem em relação ao discurso de ódio e os conhecimentos que já possuem
sobre esse assunto. As principais conclusões dos seis relatórios nacionais
são combinadas e apresentadas num formato comparativo neste relatório
transnacional.
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Definição de discurso de ódio

Segundo a Comissão de Ministros do Conselho da Europa, o termo “discurso de
ódio” define declarações discriminatórias contra uma pessoa ou grupo de
pessoas com base na origem, nacionalidade, religião, cultura, género ou
orientação sexual.
Este termo cobre todas as formas de expressão que propagam, incitam,
promovem ou justificam o ódio racial, a xenofobia, o anti-semitismo ou outras
formas de ódio baseadas na intolerância, incluindo a intolerância expressa por
nacionalismo e etnocentrismo agressivos, discriminação e hostilidade contra
minorias e migrantes e pessoas com origem imigrante (Keen & Georgescu,
2016).
É importante observar que, embora muitos países europeus tenham adotado
legislações para proibir expressões de discurso de ódio, as definições usadas na
Europa diferem um pouco ao determinar quais são as ações proibidas e o que
constitui discurso de ódio.
Analisamos de seguida a definição legal de cada país para ver as diferenças
entre eles.
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Na Grécia, o discurso de ódio é um discurso que ofende um
indivíduo ou um grupo de pessoas com base em características
como o sexo, a etnia, a religião, a raça, a deficiência ou a
orientação sexual. São consideradas ações de discurso de ódio:
gestos, comportamentos, textos e comentários de ódio, ou
apresentações proibidas por incitarem violência ou atos
prejudiciais contra ou pela pessoa ou grupo protegido, ou porque
prejudicam ou intimidam uma pessoa ou grupo protegido. De
acordo com a lei 927/79 do Código Penal Grego, o discurso de ódio
é definido como "incitação pública à violência ou ao ódio". Essa lei
também é conhecida como lei anti-racista, conforme alteração
pela lei 4258/14.
O discurso de ódio offline e online é definido na Constituição e no
Código Penal de Portugal. Embora o conceito de discurso de ódio
não seja mencionado diretamente, a legislação fala sobre a
consagração do princípio da igualdade e da não discriminação
por qualquer motivo. Essa definição refere-se aos tipos de
discriminação que podem ocorrer, como discriminação racial,
religiosa e sexual.

Na Espanha, o conceito de “discurso de ódio” é usado, sem
grandes nuances, para se referir aos crimes efetivamente
tipificados no Código Penal. O discurso de ódio refere-se àqueles
atos que expressam ódio ou preconceito contra uma pessoa ou
um grupo de pessoas com base em condições pessoais. Nem
todos os atos de incitação ao ódio são considerados "crimes de
ódio" de acordo com o Artigo 510 do Código Penal Espanhol, mas
o sistema jurídico espanhol sanciona outras formas de incitação
ao ódio que não são consideradas crimes.
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No entanto, existem alguns países, como a França, o Reino Unido
e a Itália, onde não há noção real de discurso de ódio nem uma
definição legal ou unificada. Na França, embora esse conceito seja
usado como uma ferramenta de análise para caracterizar várias
disposições, ainda não há uma definição adequada. Segundo
Gwénaële Calves, professor de Direito Público da Universidade de
Cergy-Pontoise, o ódio como sentimento não deve ser processado
por lei, mas aqueles que incitam ao ódio, à execração ou à rejeição
por motivos que possam colocar em dúvida a sua humanidade.
Embora insultos, difamação e incitação pública à discriminação
ou violência contra uma ou mais pessoas com base na
nacionalidade, religião, orientação sexual ou deficiência, negar
crimes contra a humanidade ou atos terroristas, sejam
considerados infrações e, portanto, sejam punidos criminalmente,
os autores nunca vão a tribunal porque essas ações não são
consideradas crime, como em outros países Europeus.
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Ao mesmo tempo, de acordo com a lei inglesa, não há uma definição uniforme de
discurso de ódio. No entanto, em geral no Reino Unido, pode ser definido como uma
expressão de ódio contra outra pessoa ou grupo de pessoas com (ou percebidas como
tendo) uma ou mais características protegidas, com a intenção de assediar e perturbar
a outra pessoa ou grupo; essa expressão de ódio pode sei veiculada em várias formas,
escrita, verbal, sinais ou qualquer outra forma de comunicação. Essas características
protegidas são definidas pelos diferentes regulamentos como: idade, deficiência,
mudança de sexo, casamento e parceria civil, gravidez e maternidade, raça, religião ou
crença, sexo e orientação sexual. Um dos pontos fortes da política de crime de ódio no
Reino Unido é que assenta numa abordagem baseada na vítima, o que significa que a
definição do incidente como crime de ódio é a percepção da vítima ou de qualquer
outra pessoa e não o critério do da polícia.
Da mesma forma, ainda que o discurso de ódio seja uma preocupação crescente em
Itália devido à chegada de imigrantes e refugiados e a dificuldade de integração que
estes sentem, assim como os tons inflamatórios usados pelos partidos políticos e
movimentos em debates públicos, bem como a comunicação tendenciosa sobre
questões relacionadas à diversidade e grupos minoritários, não há definição legal de
crime de ódio.
Portanto, considerando o que foi apenas dito e depois de rever as várias definições e
situações em relação ao discurso de ódio nos países participantes, a seguinte definição
comum de discurso de ódio foi definida pela parceria:
“Qualquer discurso público, ato, ação e forma de expressão que exprima, propague,
incite, promova, justifique ou incentive o ódio, a violência, a xenofobia, a intolerância, o
preconceito, a discriminação, a intimidação, a difamação, os atos danosos, a
hostilidade ou outras formas de ódio contra uma pessoa ou grupo com base em certas
características como raça, nacionalidade, etnia, idade, deficiência, estado civil, gravidez
ou maternidade, raça, religião ou crença, reatribuição de género, sexo ou orientação
sexual ”.
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Quadro nacional

Aplicação da legislação nacional
Em todos os países, exceto no Reino Unido, existe uma lei que penaliza a
negação, que é a negação ou glorificação dos crimes de genocídio, contra a
humanidade ou contra aqueles protegidos num conflito armado. Além disso,
todos os atos que desacreditam ou humilham esses grupos e a glorificação ou
justificação desses atos com uma motivação discriminatória também são
puníveis. No entanto, os termos ou multas de prisão aplicadas variam de país
para país.
Em Espanha, esses crimes são punidos com prisão de um a quatro anos e
multas de seis a doze meses. Em Portugal, a pena é de prisão de seis meses a
cinco anos. No entanto, na França e na Itália, a lei não pune a negação, mas a
sua disseminação no espaço público, que pode incitar ao ódio. E, finalmente, a
lei Grega pune o negação com multas de 5.000 a 20.000 €, mas não está
relacionada a uma expressão formal de opinião, mas à violência que
acompanha o ato.
No entanto, cada país penaliza ações diferentes quando se trata de crimes de
discurso de ódio:
Na França, existem duas leis principais relacionadas com o discurso de ódio: a
Lei PLEVEN (Lei de 1 de julho de 1972) que define insultos, difamação, incitação
à discriminação, ódio e / ou violência racial como um crime praticado pelas
autoridades; e a lei “AVIA” ou lei contra os conteúdos de ódio na Internet (9 de
julho de 2019), que fornece uma janela de 24 horas para remover o conteúdo de
ódio de sites colaborativos e redes sociais e um melhor sistema de apoio às
vítimas. Por cada transgressão, o agressor corre o risco de uma pena de 45.000
€ e / ou um ano de prisão.
No Reino Unido, é proibida a expressão de ódio contra alguém por causa da
cor, raça, deficiência, nacionalidade, origem étnica ou nacional, religião,
identidade de gênero ou orientação sexual, bem como qualquer comunicação
ameaçadora ou abusiva destinada a assediar, alarmar ou angustiar alguém.
Além disso, a Lei da Ordem Pública de 1986 proíbe expressões de ódio racial na
Inglaterra, País de Gales e Escócia. Esta foi alterada em 2006, para incluir os
atos que pretendem despertar o ódio religioso, além de proteger a liberdade de
expressão, e em 2008, para incluir o crime de incitamento ao ódio com base na
orientação sexual na Inglaterra e o País de Gales.
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Na Grécia, a Lei 927/1979 foi alterada em 2014 para incluir o combate à
discriminação racial, incluindo “incitação pública à violência ou ao ódio”,
punível com prisão de três meses a três anos e multa de 5.000 a 20.000 €.
Nos termos do artigo 240 do Código Penal de Portugal, aqueles que realizem,
participem ou incentivem atividades que incitem à discriminação, ao ódio ou à
violência por motivos de raça, cor, origem étnica ou nacional, descendência,
religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência física ou
mental; ou que participem ou ajudem na organização das atividades acima
mencionadas, poderão ser punidos com pena de prisão de um a oito anos.
Em Espanha, na sequência da reforma introduzida pela Lei Orgânica 1/2015, de
30 de março de 2015, que altera a Lei Orgânica 10/1995, de 23 de novembro de
1995, relativa ao Código Penal, os comportamentos de discursos de ódio são
considerados puníveis, criando um novo crime contra a integridade moral em
situações discriminatórias por motivos que incluem fomentar, promover ou
incitar ao ódio, à hostilidade, à discriminação ou à violência contra um grupo
de pessoas ou um indivíduo em particular em função de raça, origem étnica,
religião, ideologia ou anti-semitismo. Além disso, aqueles atos que
desacreditem ou humilhem esses grupos e a glorificação ou justificação desses
atos com uma motivação discriminatória são puníveis, com prisão de um a
quatro anos e multas de seis a doze meses. Ainda, de acordo com o Artigo 20.1
da Constituição Espanhola e a decisão do Tribunal Constitucional, STC 136/1999
aquelas mensagens que incorporam ameaças ou intimidações não podem ser
vistas como um exercício legítimo de liberdade de expressão e informação.
A necessidade de equilibrar os princípios estabelecidos nos artigos 2
(reconhecimento de direitos invioláveis) e 3 (igual dignidade e igualdade
perante a lei) da Constituição italiana com o princípio da liberdade de
expressão é de fundamental importância. A legislação em vigor hoje é a Lei nº.
85 de 2006, uma emenda à Lei no.654, de 1957, que reduz os limites das penas
de prisão e prevê multas como alternativa. O Artigo 604 bis do Código Penal
Italiano “Propaganda e Instigação a cometer crimes por motivos de
discriminação racial, étnica e religiosa” (anteriormente conhecido como Artigo
3 I.654 / 75) é usado para combater criminalmente a propaganda e instigação a
cometer crimes por razões discriminatórias. No entanto, as categorias
protegidas na legislação italiana sobre discurso de ódio são exclusivamente
aquelas baseadas em razões raciais, étnicas, nacionais ou religiosas. Além disso,
a lei não prevê sanções penais em relação ao bulismo online, mas medidas
educacionais e preventivas.
Podemos concluir que, embora cada país aplique punições diferentes contra os
crimes de ódio e possua definições específicas, todos eles têm leis em vigor que
regulam os crimes de ódio e que preveem punições que envolvem multas ou
prisão.
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Análise da legislação nacional quanto à sua conformidade
com as normas europeias e internacionais de direitos
humanos
Todos os países envolvidos neste projeto, sendo membros de vários organismos
internacionais e europeus, como as Nações Unidas, devem dar aos tratados
internacionais de direitos humanos efeito jurídico interno, bem como à Carta
dos Direitos Fundamentais, como parte do Tratado de Lisboa.
Podemos afirmar que a alteração de 2015 do artigo 510 do Código Penal
espanhol está alinhada com o artigo 20 do Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, um tratado multilateral que faz parte da Carta Internacional
dos Direitos Humanos. Além disso, a Espanha segue a Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia, bem como cumpre as recomendações sobre
legislação do Parlamento Europeu sobre a implementação de leis contra
crimes de ódio. Na mesma linha, as leis Espanholas seguem toda a
regulamentação da UE em matéria de discriminação, crime de ódio e discurso
de ódio, embora as leis não sejam exatamente semelhantes.
A nível europeu, Portugal aderiu às principais convenções e recomendações
relacionadas com discurso de ódio, discriminação e direitos humanos. No
entanto, as suas leis ainda apresentam algumas imperfeições, como a
inadequação dos programas nacionais de educação no tema dos padrões de
direitos humanos em relação ao período das descobertas.
A Grécia adotou a Carta Europeia dos Direitos Humanos, mas já foi condenada
várias vezes pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (ECHR) por não seguir
alguns dos artigos. O caso mais notável foi o de VALLIANATOS E OUTROS v.
GRÉCIA. É crença generalizada de que a Grécia segue principalmente os
padrões internacionais e europeus nessas questões, em vez de criar os seus
próprios.
As leis francesas são baseadas na lógica da inclusão e integração de todos.
Como parte da UE, as suas leis devem promover o ideal de paz estabelecido na
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essas leis permitem proteger os
valores dos cidadãos que podem minar a democracia e impedem a violência
que o discurso de ódio pode gerar.
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No Reino Unido, somente em 2000 o direito à liberdade de expressão foi
explicitamente reconhecido pela Lei dos Direitos Humanos. De acordo com
esta legislação, esse direito, garantido pelo artigo 10 da Convenção Europeia de
Direitos Humanos, é protegido por lei no Reino Unido. Há também um
requisito de que as leis do Reino Unido sejam consistentes com o corpo mais
coeso de direitos e jurisprudência da Convenção Europeia. No entanto,
permanece o caso de que as leis domésticas que regem a discriminação com
base em características protegidas são um emaranhado pesado e opaco da
legislação primária, secundária e europeia.
Apesar da forte proteção do direito à liberdade de expressão e da igualdade na
lei italiana, a estrutura legal existente sobre o “discurso de ódio” não está
totalmente alinhada com os padrões internacionais de direitos humanos. As
características protegidas descritas na lei penal sobre formas graves de
'incitação ao ódio' estão limitados à raça, origem étnica, nacionalidade ou
religião, e as propostas para expandir essa proteção foram paralisadas no
parlamento. Além disso, a aplicação e as interpretações da disposição existente
sobre "discurso de ódio" no Direito Penal também são inconsistentes. Os
tribunais italianos costumam considerar o preconceito racial ou étnico como
uma circunstância agravante em casos de difamação criminal.
Podemos concluir que quase todos os países participantes seguem padrões
internacionais para proteger os direitos humanos, mas ainda existem algumas
inconsistências e inadequações nas convenções internacionais e europeias.
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Estatísticas nacionais de casos de
discurso de ódio
Para entender melhor a magnitude do problema, as estatísticas relativas ao
discurso de ódio, dos últimos anos e em todos os países participantes, foram
analisadas.
Dos 164 crimes de ódio registados na Grécia em 2018, apenas 17 foram
processados e 4 condenados. Na maioria desses incidentes, as vítimas sofreram
lesões corporais combinadas com insultos, ameaças e danos à propriedade.
Em relação aos anos anteriores, não foi possível determinar se os casos
envolvendo refugiados e migrantes diminuíram em 2016 em relação a 2015. No
que diz respeito à discriminação de pessoas LGTBQ, o número de ataques na
Grécia também diminuiu, embora os números tenham permanecido altos.
Na França, houve 4.010 infrações por incitação ao ódio em 2018, responsáveis
por 77,5% dos crimes de ódio e ofensas cometidos naquele ano. Mesmo que
isso signifique uma redução de 4% em relação aos crimes de ódio cometidos
em 2017, o número de vítimas (3650) aumentou ligeiramente.
Em Portugal, o maior número de reclamações foi de 346 em 2018, das quais
apenas 16% foram seguidas por uma reclamação oficial. A comunidade cigana,
brasileira e pessoas negras são as vítimas mais comuns desses atos devido à
origem racial e étnica, nacionalidade ou cor da pele. O Observatório de
Discriminação da discriminação LGTBQ recebeu 186 reclamações
correspondentes a insultos ou ameaças offline e online. Além disso, evidências
de discurso de ódio foram encontradas em pelo menos 27 das situações
relatadas.
Em 2018, as forças de segurança espanholas registaram 1.598 crimes de ódio,
um aumento de 12,6% em relação a 2017. A maioria desses crimes (320) foram
ameaças e aconteceu online (45,2%). Além disso, entre os atos registados em
2018 como crimes de discurso de ódio (166 casos - que mostram um aumento
de 6,4% em relação a 2017), os mais frequentes foram os de ideologia, racismo,
xenofobia e orientação sexual.
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Como já mencionado, a legislação italiana não fornece uma definição de crime
de ódio; portanto, não há instruções ou legislação para orientar a polícia na
identificação e registo de tais crimes. O sistema policial usado para armazenar
informações sobre crimes regista crimes de ódio contra grupos mencionados
na lei, incluindo etnia, nacionalidade, raça, religião ou crime contra minorias
linguísticas nacionais. O sistema não inclui um marcador específico para cada
motivação tendenciosa, portanto, os crimes não podem ser distinguidos um do
outro no banco de dados de acordo com o motivo. Crimes cometidos por
motivos discriminatórios, além daqueles explicitamente descritos na lei (por
exemplo, identidade de género ou orientação sexual) são inseridos no sistema
como ofensas comuns. No entanto, regista os casos gerais, que mostram um
aumento anual, registrando 1111 casos em 2018, não há dados de acusação nem
sentença, mas pode-se supor que a tendência seria semelhante à dos anos
anteriores (em 2017, foram registados 1048 casos, dos quais 613 foram
processados e apenas 40 foram condenados).
Por fim, no Reino Unido, como resultado da falta de uma definição legal para
esse conceito, não há um estudo oficial com estatísticas nacionais sobre casos
de discurso de ódio. No entanto, quando os crimes são denunciados, são
classificados como crime de ódio ou incidente de ódio. Em 2018/19, foram
registados 103.369 crimes de ódio na Inglaterra e no País de Gales, dos quais
76% estavam relacionados com a raça. Outros fatores motivadores incluem
orientação sexual, deficiência, transsexualidade e religião ou crenças. Além
disso, 47% das ofensas religiosas foram direcionadas contra muçulmanos e 18%
contra judeus. Por fim, a Stop Hate UK, uma organização nacional que trabalha
no campo da discriminação e crime de ódio, no Relatório Anual 2018-19
número 1034 mostra que a maioria dos incidentes de ódio relatados durante
esse período representavam abuso verbal (376) e comportamento ameaçador
(346).
Através da informação recolhida em relação aos vários países parceiros,
observa-se que os casos / vítimas de discurso de ódio em todos os países
estudados aumentaram, embora a extensão desse aumento varie de um país
para outro. Observando os dados, também fica claro que a taxa de acusação
em relação aos crimes de ódio não é muito alta e o número de sentenças é
ainda menor.
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Serviços nacionais de apoio às
vítimas do discurso de ódio
Tipo de serviços de apoio existentes no país financiamento público, privado ou misto
Todos os países fizeram parte do “No Hate Speech Movement”, uma campanha
juvenil liderada pelo Departamento da Juventude do Conselho da Europa, com
o objetivo de mobilizar jovens para combater o discurso de ódio e promover os
direitos humanos online. Lançado em 2013, desenvolveu campanhas em 45
países.
Além disso, podemos encontrar muitas organizações e centros que oferecem apoio e
assistência psicológica às vítimas na Grécia, Espanha, França, Portugal (APAV) e no
Reino Unido (Stop Hate UK, TellMAMA, CST).

Em Portugal, estão disponíveis várias linhas diretas para denunciar esses
crimes e existem mecanismos online para fazer denûncia. Isso também é
possível no Reino Unido através do site True Vision. Além disso, na Grécia e na
Espanha, existe um Protocolo de Ação específico para a aplicação da lei
referente a crimes de ódio, que inclui o relatório e a prevenção desses crimes,
bem como um sistema de resposta e atendimento às vítimas. Além disso, o
Instituto Espanhol da Juventude desenvolveu uma Guia contra o discurso de
ódio na Internet e também existem ações privadas contra o discurso de ódio e
a intolerância, como a Guia contra o discurso de ódio, criado pela Fundación
Secretariado Gitano (organização que trabalha pela inclusão social da
comunidade cigana) ou o projeto “Somos Más” contra o discurso de ódio,
parcialmente financiado pelo YouTube, entre outros.
Embora a França não tenha serviços de apoio específicos para vítimas de
discurso de ódio, uma vez que isso está estritamente relacionado à
discriminação, o Plano Nacional Contra o Racismo e o Anti-Semitismo
desenvolveu um projeto de dois anos (2018-2020), através do qual foi criado
um plano de ação específico chamado “Protegendo os cidadãos e apoiando as
vítimas”, que procurou criar um modelo melhor para registar reclamações,
designando conselheiros de discriminação em diretórios departamentais de
segurança pública e criou um portal de informação e assistência às vítimas. No
entanto, existem muitas associações e organizações sem fins lucrativos que
trabalham para impedir o ódio e os crimes relacionados com a discriminação,
oferecendo apoio às vítimas. As organizações francesas mais conhecidas que
lutam contra o ódio são o Conselho Representativo das Instituições Judaicas
da França (CRIF), a Liga Internacional contra o Racismo e o Anti-Semitismo
(LICRA), o SPCJ, o SOS Racisme, o SOS Homophobia e o Le Refuge.
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Além disso, o governo do Reino Unido também possui um Plano de Ação
contra o Crime de Ódio (2016-2020), que só se aplica à Inglaterra e ao País de
Gales e descreve as ações que serão tomadas para prevenir e responder a
crimes de ódio, aumentar a denúncia e também melhorar o apoio às vítimas.
Projetos como o V-START (apoio às vítimas por meio da sensibilização e da
criação de redes), na Itália, investigaram o nível de conhecimento que a
população em geral tem das estruturas que lidam com as vítimas de crimes de
ódio, mostrando que elas são pouco conhecidas. Foram identificadas 38
estruturas e organizações especializadas, e o governo nacional, como o Cospe,
o mais proeminente, apoia-os oficialmente. Além disso, a União Nacional
Italiana contra a Discriminação Racial (UNAR) possui um formulário on-line e
um número gratuito através do qual recolhe queixas sobre o discursos de ódio.
O Odiare Ti Costa é um novo projeto baseado na recolha de queixas com o
objetivo de instaurar uma ação legal contra aqueles que propagam o discurso
de ódio, e o Online Hate Prevention Institute (OHPI) é uma plataforma que
permite aos cidadãos denunciar crimes de ódio e incidentes de discurso de
ódio.

Consciência sobre as instituições e organizações que
lidam com casos de discurso de ódio
Em geral, quando se trata de discriminação, a maioria das pessoas residentes
nos países participantes está minimamente consciente de que existem
organizações que oferecem apoio e que podem denunciar este tipo de crime.
Em geral sabem que existem sistemas de apoio mas não sabem nomeá-los
sem realizar uma pesquisa e muitos não sabem a quem se dirigir, exceto à
polícia.
Na Grécia, estão a ser organizados eventos e campanhas de sensibilização para
aumentar a consciência do problema e promover a igualdade e a não
discriminação. Também existem campanhas de sensibilização em Portugal,
embora elas não sejam suficientes porque, de acordo com o relatório da ECRI
de 2018 sobre Portugal, a maioria das vítimas de discriminação e discurso de
ódio não tem conhecimento da legislação, nem dos sites ou autoridades a
quem enviar uma reclamação.
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No entanto, não existem muitas associações que lutam contra o discurso do
ódio como um fenómeno global e integral. Estas, começam agora a ser
conhecidas em alguns países, como Espanha ou Reino Unido. De acordo com o
relatório nacional do Reino Unido, mais medidas devem ser implementadas a
nível nacional para impedir que ocorram casos de incitação ao ódio, uma vez
que foram detectadas falta de medidas de prevenção.
Além disso, note-se que o aumento do número de crimes detectados na
Espanha pode ser explicado pela consolidação em 2018 do Escritório Nacional
de Combate a Crimes de Ódio, que resultou numa maior sensibilização sobre a
necessidade de denunciar esses atos.
Na França, as autoridades têm como objetivo melhorar a resposta e o apoio das
escolas às equipes de educação que enfrentam dificuldades, a fim de
aumentar a sensibilização e fornecer ativamente os meios para lidar com casos
de discurso de ódio e como medida de prevenção, algo que as organizações
acima mencionadas também fazem.
Apesar dos esforços do governo italiano em definir uma estrutura legal para
crimes relacionados ao ódio, as atividades destinadas a apoiar as vítimas do
discurso de ódio e promover a sensibilização social e cultural são promovidas
principalmente por organizações não-governamentais; os voluntários
costumam ter experiência em apoio psicológico e são conhecidos a nível local.
Em geral, pode-se concluir que existem algumas organizações, atividades ou
sistemas de apoio em todos os países participantes, mas as atividades,
medidas de resposta e nível de ação variam muito de país para país. Além
disso, existe pouca sensibilização do público sobre as organizações de apoio às
vítimas e sobre a legislação e o processo para denunciar esses atos, lacunas que
devem ser resolvidas por meio de campanhas.
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Uso das instituições e organizações que lidam com
discurso de ódio
Na Espanha, as vítimas do discurso de ódio geralmente recorrem a entidades
especializadas que trabalham especificamente com casos relacionados à
discriminação e/ou ao crime de que foram vítimas, e muitos deles são
entidades privadas. As pessoas geralmente procuram organizações que
trabalham com seus pares: nacionalidade, orientação sexual, deficiência,
religião, idade, etc ... e evitam uma abordagem mais geral.
Em Portugal, assim como no Reino Unido, as vítimas raramente relatam
incidentes às autoridades por medo de retaliação ou subavaliação da situação,
falta de provas ou conhecimento da possibilidade de denunciar, ou porque não
confiam no sistema de justiça.
Além disso, mesmo que as organizações da sociedade civil e grupos
comunitários na Grécia ajudem a informar e apoiar as vítimas de discursos de
ódio (especialmente mulheres, organizações de migrantes ou LGTB), a
conscientização da existência de leis relacionadas específicas é baixa, portanto
a denúncia de tais crimes é baixa, fazendo com que as vítimas não procurem
proteção ou relatem os incidentes por medo.
Na França, graças ao Plano Nacional Contra o Racismo e o Anti-Semitismo,
uma rede nacional de organismos que lutam contra a discriminação foi
desenvolvida com o objetivo de elaborar pelo menos 50 planos locais de
combate ao racismo, anti-semitismo e discriminação com os governos locais
durante os próximos três anos.
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Grupos focais
O projeto “Raising Awareness for Inclusive Societies Expression - RAISE” previa a
implementação de grupos focais e reuniões presenciais com jovens
sobreviventes ao discurso de ódio nos países participantes, para reunir dados
em primeira mão, comparar e debater informações. Esses grupos focais foram
realizados na Espanha e na França. No entanto, devido ao surto de COVID-19 na
Europa, nem todos os parceiros conseguiram organizar reuniões presenciais
antes que as medidas de contenção proibissem reuniões, nomeadamente na
Grécia, Itália, Portugal e Reino Unido. Para reunir as informações
correspondentes nesses países, a parceria criou um questionário on-line por
meio dos Formulários Google e misturou perguntas fechadas e abertas para
tentar reunir as opiniões, sentimentos e comentários dos entrevistados. Ambos,
os grupos focais e o questionário on-line, tinham como alvo jovens
sobreviventes de discurso de ódio. Alcançamos um total de 128 indivíduos,
cujas respostas são analisadas a seguir:

Definição e causas do discurso de ódio
Quando perguntados sobre a definição de discurso de ódio, a maioria dos
participantes dos grupos focais (pessoalmente, online) concordou que o
discurso de ódio é uma forma de expressão ou ação verbal que promove
racismo, xenofobia ou discriminação, além de que uma forma de expressão
que promove a exclusão de um indivíduo ou grupo de indivíduos com base nas
suas características (raça, género, origem, orientação sexual, religião ou crenças
políticas, etc.).
Na França, as vítimas de discursos de ódio são-no principalmente devido ao
local onde moram, ou seja, áreas da cidade onde a taxa de criminalidade é alta.
Eles vinculam o discurso de ódio à polícia e afirmam que abusam do poder que
têm porque se sentem superiores e intocáveis. Além disso, os participantes
franceses e ingleses acreditam que o discurso de ódio começa a ser
normalizado devido à constante menção nos canais de comunicação e à
representação de alguns grupos, que não só agrava a situação, mas gera ódio.
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Segundo 36,7% dos participantes (47 em 128), o discurso de ódio é causado pela
falta de autoconhecimento, autoconsciência, confiança ou medo do
desconhecido; traumas passados e intolerância também foram mencionados.
Além disso, de acordo com 22,6% dos participantes (29 de 128), é causada por
ignorância, ódio e preconceito racial e de género, adquiridos principalmente
através da socialização. Alguns vêem-no também como uma forma de
vingança: as pessoas que sofreram discriminação reproduzem-na nos outros.
Apenas 3 pessoas mencionaram o medo da diversidade ou insegurança e 2
mencionaram causas institucionais para o discurso de ódio.
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Liberdade de expressão vs. discurso de ódio
Diferentes soluções foram mencionadas em relação a uma forma de encontrar
um equilíbrio entre liberdade de expressão e discurso de ódio: 25,7% (33 de 128)
mencionaram educar as crianças desde cedo sobre a importância de respeitar
outras pessoas e os seus direitos, 14% (18 em 128) afirmaram que a solução era
promover campanhas de sensibilização. No entanto, 17,9% (23 de 128)
consideram que não é uma questão de equilíbrio, uma vez que a liberdade de
expressão é regulamentada por lei na maioria dos países e as pessoas não
deveriam superar esses limites. Apesar disso, 6,25% (8 de 128) participantes
acreditam que os governos devem criar legislação específica para combater o
discurso de ódio e 9,73% (12 de 128) também mencionam o desenvolvimento
pessoal (empatia, respeito, tolerância e aceitação) como a solução para o
discurso de ódio.

Experiências pessoais
Um total de 42,2% dos participantes (54 de 128) disse ter sido alvo de discurso
de ódio durante a vida. No entanto, alguns mencionaram não saber ter sido
vítimas de discurso de ódio antes de conversar ou pensar sobre a situação
algum tempo após o evento. Em 13% dos casos (7 em 54) a ação teve causas
raciais, em 9,3% (5 em 54) foi motivada pela aparência, em 7,4% (4 em 54)
esteve ligada à origem, em 3,7% à orientação sexual e em 1,85% (1 em 54) esteve
ligada ao sexo ou a crenças políticas. Em termos do lugar onde decorreu, foram
vários: na rua, num departamento público, no trabalho, mas principalmente na
escola (14,8%). Algumas destas situações demonstram a necessidade de ter
uma definição clara do que é o discurso de ódio, para que os jovens possam
nomear e identificar claramente o que lhes acontece, além de ter em
consideração todos os fatores (individuais e contextuais) para entender
completamente o discurso de ódio.
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Ao falar sobre a reação que tiveram diante dessas situações, os/as participantes
relataram reações muito diferentes. Alguns não sabiam que estavam a ser alvo
de discriminação ou diminuídos, 17 pessoas ficaram bloqueadas e não disseram
nada, 12 participantes ignoraram, 4 responderam usando diálogo, 1 relatou ter
tentado ser compreensivo e empático e, finalmente, 2 participantes afirmaram
considerar o uso de agressão de algum tipo como uma resposta ao discurso de
ódio. A falta de capacidade de resposta pode indicar falta de ferramentas para
responder, choque pela situação incomum ou medo de possíveis
consequências, que devem ser enfrentadas por meio de diferentes atividades.
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No entanto, independentemente da resposta, 25,9% dos participantes
sentiram-se perturbados, 18,5% impotentes ou chocados pelo facto que atos
deste género ainda aconteçam. Além disso, 9,25% sentiram raiva e 9,25%
tristezza, 5,55% sentiram-se inseguros e alguns sentiram-se nervosos e
incomodados. Durante a discussão, alguns participantes chegaram a afirmar
que acreditavam ter a culpa pelo que aconteceu. Alguns deles afirmaram ter
medo de reagir a este tipo de comportamentos ou não saber o que fazer. No
entanto, uma pessoa afirmou ter-se sentido mais confiante após a situação,
tendo sido esta a única resposta positiva que recebemos.
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Recursos e combate ao discurso de ódio
Dos vários relatos e comentários é evidente que muitos participantes
receberam apoio informal dos familiares, amigos e colegas ou mesmo da
polícia ou por parte da escola. Apesar de tudo este grupo não corresponde à
maioria.

Além disso, 82% dos participantes (105 em 128) afirmaram não conhecer as
organizações ou grupos locais de apoio às vítimas onde dirigir-se.
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Por outro lado, 87,8% as respostas recebidas a esta questão mostram que os
participantes acreditam que as instituições governamentais deveriam envolverse mais nesta questão, criando novas leis específicas contra o discurso de ódio
ou desenvolvendo formas mais fáceis de denunciar os crimes. Outras propostas
foram: a adoção de novos métodos de sensibilização, de promoção da inclusão
e de informação ao público, bem como a implementação de novos processos
educativos para a aprendizagem formal e não formal, no que diz respeito à
educação dos indivíduos em questões relacionadas com a inclusão social,
aceitação de diversidade e protecção dos direitos humanos e da liberdade
pessoal. Apenas 3,7% disseram que os políticos não deveriam ter um papel
neste tipo de questões, contra 96% que acreditam, pelo contrário, que os
políticos devem melhorar a legislação, apoiar a conscientização sobre a
diversidade e atualizar os programas educativos.

Consequências
Um total de 42,6% dos jovens que foram vítimas de discurso de ódio (23 em 54)
afirma que a situação os afetou a longo prazo. Essas consequências foram em
alguns casos positivas, o que leva a pensar em jovens mais resilientes ou que
enfrentaram situações mais fáceis. Noutros casos foram negativas, sendo
principalmente falta de autoestima e autoconfiança, angústia, depressão, raiva,
bem como frustração. Além disso, 29,6% afirma não ter sentido um impacto a
longo prazo na própria vida.

Além disso, a incitação ao ódio contribui para a criação de barreiras, pois leva a
fobias como a islamofobia e ao fenómeno da “despersonificação”, que consiste
em não ver as pessoas como indivíduos, mas sim em categorizá-las de acordo
com a etnia, a religião ou outras categorias identitárias, classificando-as em
grupos.
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Conclusões
Os resultados desta pesquisa ofereceram uma perspetiva acerca da
importância de reconhecer e educar as pessoas sobre o discurso de ódio.
Embora a maioria dos participantes esteja ciente de que essas situações
ocorrem, nem todos sofreram com elas, e nem todos sofreram o mesmo tipo de
agressão. Houve quem tivesse procurado apoio dentro de círculo mais próximo,
partilhando sentimentos e experiências. No entanto, 82% dos participantes
desconheciam a existência de grupos e organizações que oferecem apoio a
pessoas vítimas de discurso de ódio. Isso mostra a necessidade de sensibilizar e
divulgar informação sobre as organizações que oferecem apoio às vítimas.
Além disso, 87,8% acreditam que as instituições governamentais deveriam
estar mais envolvidas nesta questão, seja criando mais campanhas de
sensibilização nas escolas ou desenvolvendo novas leis e formas de denúncia
desses crimes. Para 25,7% dos participantes a chave para equilibrar discurso de
ódio e liberdade de expressão é educar desde cedo sobre os limites da
liberdade de expressão, para 14% a solução consiste em promover campanhas
de sensibilização. Porém, de acordo com 17,9% dos participantes, não é uma
questão de equilíbrio, pois a liberdade de expressão é regulamentada por lei na
maioria dos países, e as pessoas não podem superar esses limites sem infringir
a lei.
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Entrevistas com profissionais
Entrevistas resumidas
No âmbito do projeto “Raising Awareness for Inclusive Societies Expression RAISE”, realizámos vinte e três entrevistas dirigidas a profissionais que
trabalham na área do discurso de ódio, a fim de recolher dados sobre as
necessidades dos grupos-alvo com os quais trabalham e como lidam com essas
situações. O objetivo dessas entrevistas foi recolher as opiniões e ideias de
profissionais e voluntários que trabalham com sobreviventes de discurso de
ódio, que entendem as suas necessidades ou solicitações específicas.

Experiência dos profissionais
No geral, 60,8% dos profissionais concordam que o conceito de discurso de
ódio está vinculado a comentários baseados nas características de uma pessoa,
como o género, a origem, a orientação sexual, a etnia, a raça ou as crenças
religiosas e políticas. Enquanto 17,3% acrescentaram que o discurso de ódio
também está relacionado a quando alguém usa um fato ou evento para culpar
um grupo de pessoas (migrantes, muçulmanos, judeus, população cigana ...).
Dezesseis profissionais relataram que aqueles que pertencem a uma minoria
ou estão vulneráveis de alguma forma, assim como aqueles que passaram por
uma infância adversa ou sofreram bullying são geralmente vítimas de discurso
de ódio, enquanto sete afirmaram que qualquer pessoa pode ser vítima.
Na Espanha, eles lidam principalmente com atos racistas e xenófobos. No
entanto, na França, as vítimas não estão cientes da existência de discurso de
ódio, este é apenas um conceito vago que não é percebido da mesma forma
que para pessoas de língua Inglesa. Para a maioria, discurso de ódio é
confundido com discriminação, também porque na França não há equivalente
ao conceito inglês “crime de ódio”. Quando não há uma palavra específica para
descrever uma situação, é difícil identificá-la.
De acordo com a experiência dos profissionais entrevistados, o discurso de ódio
ocorre frequentemente na esfera próxima: bairro, trabalho, família, família
numerosa, amigos ou escola (principalmente bullying). Esses atos levam a uma
rejeição generalizada dos indivíduos, colocando-os numa posição vulnerável,
promovendo a desigualdade, o racismo, a xenofobia, a homofobia e a
fragmentação social.
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Obstáculos
O discurso do ódio causa exclusão social, danos psicológicos, desigualdade
social, humilhação, problemas de integração, vergonha e medo, ao mesmo
tempo que faz com que as vítimas se sintam stressadas e sem valor ao longo da
vida. Além disso, quatro psicólogos acreditam que o discurso de ódio pode ter
consequências sistémicas e sociais a longo prazo, já que, em alguns casos, as
pessoas se tornam conservadoras para sobreviver a este tipo de situação.
Além disso, o discurso de ódio enfraquece a democracia, afetando a sociedade
como um todo. O discurso de ódio divide a sociedade: os agressores isolam as
vítimas o, como resultado, as vítimas isolam-se da sociedade. Assistir a atos de
incitação ao ódio faz com que isso se torne normal e frequente, levando ao
fenómeno da normalização. Assim, as pessoas não têm vergonha de serem
racistas e de discriminar, e por essa razão é importante desconstruir crenças
racistas e de superioridade racial, entre outras.
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Necessidades
Profissionais que lidam com discurso de ódio e sobreviventes são essenciais
para identificar as necessidades das pessoas vítimas de discurso de ódio.
Segundo treze profissionais, um dos passos mais importantes é ter um apoio
abrangente que permita a recuperação dos danos morais, físicos e psicológicos.
Geralmente, amigos e familiares desempenham um papel importante no apoio
às vítimas de discurso de ódio, no entanto, em alguns casos o discurso de ódio
pode vir da própria família. Outras necessidades mencionadas foram:
campanhas de sensibilização, mediação, classificação de sanções e líderes
mediáticos que defendam a causa.
Além disso, as vítimas devem reconhecer que são vítimas e devem ser incluídas
desde o início, sabendo assim que não estão sozinhas e que não são
responsáveis pelo que lhes aconteceu. É também importante que as vítimas se
sintam prontas e confortáveis para falar abertamente sobre o incidente desde o
início.
Se estas situações não são enfrentadas, as vítimas ficam traumatizadas e isso
acompanhá-las-á na vida adulta refletindo-se no comportamento. Além disso,
as pessoas ficam insensíveis ao crime de ódio e deixam de desafiá-lo.
Na França, há uma necessidade importante de responsabilidade dos políticos e
dos meios de comunicação, que acolhem pessoas como Éric Zemmour, um
expoente francês do discurso de ódio. Se o discurso de ódio for legitimado nos
meios de comunicação, as pessoas reproduzem esses comportamentos porque
pensam na liberdade de expressão como uma liberdade absoluta e sem
limites.

Propostas
Todos os profissionais entrevistados acreditam que as políticas nacionais e
europeias não são suficientes para resolver este problema e alguns acreditam
que deveria haver uma base comum para combater o discurso de ódio na
Europa. Um dos profissionais afirma que os casos de difamação são realmente
difíceis de comprovar e, na maioria das vezes, as vítimas não denunciam o
ocorrido às autoridades.
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A abordagem mais importante para 60,8% dos profissionais é a educacional, é
necessário educar e sensibilizar a sociedade com programas educacionais que
apoiem a multiculturalidade e a diversidade desde a infância, eliminando
estereótipos e realizando campanhas baseadas em casos reais. Além disso,
26,8% concordam que é necessário um melhor financiamento para oferecer
um suporte adequado e torná-lo acessível em escolas, universidades e
organizações locais.
Também é importante formar educadores e agentes da lei na detecção,
notificação e ajuda de casos, bem como criar uma resposta abrangente de
todas as associações e governos para melhor compreender e lutar contra essas
desigualdades. Além de desenvolver cursos educativos nas redes sociais e
projetos de capacitação que visem o combate às dependências e ao
cyberbullying, e a implementação de políticas que contribuam para a redução
das desigualdades sociais.

Opiniões
Resumindo, é importante reconhecer a contribuição de todos os profissionais
entrevistados a qual foi relevante para o nosso projeto, pois descobrimos as
necessidades e os problemas das vítimas do discurso de ódio e entendemos
melhor as consequências que pode ter a nível individual e social. Uma vez que
é necessário reconhecer as vítimas e estar lá para elas, como seres humanos e
membros de uma sociedade, é nosso dever condenar os casos de discurso de
ódio que notemos, a fim de construir um ambiente seguro e saudável para
todos. O governo precisa de implementar melhores medidas para apoiar o
trabalho que os profissionais desenvolvem e é importante aumentar a
conscientização sobre esse assunto.
O discurso do ódio diz respeito a todos, independentemente da idade, e tem
consequências dramáticas na vida de um jovem. Consequências essas que
podem acompanhá-los durante toda a vida, afetando o seu funcionamento e
tendo um impacto na sociedade. A educação e o apoio desempenham um
papel importante seja na prevenção como também para amenizar as
consequências.
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Boas Práticas
O objetivo desta secção é propor uma metodologia para a análise comparativa
das boas práticas existentes nos países participantes e assim oferecer aos
técnicos da juventude ferramentas e atividades inovadoras para melhorar a
capacidade de abordar a questão do discurso de ódio nas atividades que
realizam regularmente e promover o diálogo com os jovens sobreviventes
auxiliando-os o melhor possível no processo de construção de um projeto de
vida.

Definição de “boas práticas”
As boas práticas propostas consistem num conjunto de atividades que
proporcionam aos profissionais que trabalham com jovens, incluindo jovens de
grupos minoritários e com menos oportunidades, recursos e materiais para
uma intervenção inclusiva, diversificada e igualitária.
Estas incluem a aprendizagem intercultural e a diversidade para promover a
paz, o diálogo intercultural contra o discurso de ódio, a discriminação e a
violência, bem como exercícios para desenvolver o pensamento crítico e
práticas para a criação de espaços seguros onde os jovens possam exprimir
medos e dúvidas.

Critérios para identificar as boas práticas:
Eficácia: O método ou técnica foi bem-sucedido em alcançar o resultado
desejado.
Eficiência: Bom uso de recursos, o que significa que pode ser colocado em
prática com recursos facilmente disponíveis.
Relevância: Pode ser útil dentro do projeto RAISE!
Sustentabilidade: Pode ter continuidade num futuro distante.
Possibilidade de duplicação: Pode ser facilmente replicado.

As práticas descritas podem ser desenvolvidas por órgãos e instituições
públicas ou por ONGs e organizações sem fins lucrativos.
A transferibilidade deve também ser avaliada. Até que ponto a implementação
da prática está sistematizada e documentada, permitindo a transferência para
outros contextos e países.
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Os seguintes critérios foram considerados para avaliar a transferibilidade:
A prática usa instrumentos (por exemplo, um manual com uma descrição
detalhada da atividade) que permitem a repetição / transferência.
Os recursos utilizados são facilmente disponíveis.
Já foi transferida com sucesso.
A descrição da prática inclui todos os elementos organizacionais.
A descrição da prática inclui elementos ambientais e configuração local.
Inclui custos de implementação.
Características da população-alvo da prática.

Boa prática 1
Nome Saying it worse
Localização e Data Conselho da Europa como parte da Campanha do Movimento
Contra o Discurso de Ódio de 2013 a 2017.
Organização Departamento Jovens (Youth Department) do Conselho da Europa
Descrição Nesta atividade, o discurso de ódio online é apresentado aos
participantes. Eles devem ser divididos em grupos e cada grupo receberá vários
cartões com diferentes exemplos de discurso de ódio anti-gay. A tarefa consiste em
classificar os cartões de acordo com o que eles acham ser pior.
Página web https://rm.coe.int/168065dac7
Grupo alvo Jovens, jovens sobreviventes e jovens com menos oportunidades.
Objetivo principal Aumentar a consciência sobre as diferentes formas de discurso
de ódio e seu impacto negativo.
Objetivos específicos
Refletir sobre as diferentes formas de discurso de ódio online e avaliar o
impacto.
Aprender a lidar com estereótipos e preconceitos anti-gay.
Avaliar respostas adequadas a diferentes casos de discurso de ódio online.
Impacto Nenhuma informação disponível.
Eficiência Esta atividade aumenta a consciência dos jovens sobre as possíveis
formas de discurso de ódio online que podem encontrar e desafia a tomar decisões
que podem ir contra os seus valores e opiniões. Além disso, este exercício também
os ajuda a refletir sobre o comportamento que adotam online.
Pode estimular ações concretas, fazendo-os organizar uma campanha online e
offline para lutar contra o discurso de ódio e promover os direitos humanos.
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Avaliação de transferibilidade A atividade pode ser reproduzida em outros
contextos e é adaptável a outros objetivos, projetos e grupos-alvo, alterando o
conteúdo dos cartões com exemplos que envolvem outras pessoas ou
representantes de outros grupos.
Outra informação Uma sessão de brainstorming sobre o discurso de ódio e a
experiência dos participantes em relação ao discurso de ódio online deve ser
realizada antes de iniciar a atividade. Também deve incluir explicações mais
amplas dos facilitadores sobre os diferentes canais de comunicação usados
para esse crime e como o termo se refere tanto a comportamento abusivo e
discriminatório quanto a comentários ofensivos.

Boa prática 2
Nome A minha vida não é um show!
Localização e Data 2015
Organização Conselho da Europa
Descrição A atividade começa com uma sessão de brainstorming sobre o
cyberbullying, o que é e como se manifesta. Os formadores recolhem as respostas
num flipchart. Em seguida os formadores marcam uma linha no chão com fitacola, chamando-lhe a “linha do sim”, pedindo aos e às participantes para formar
duas linhas, uma em cada lado da “linha do sim”. Os facilitadores lêem em voz alta
algumas afirmações sobre o cyberbullying e, se os participantes puderem
responder “sim” à frase, devem aproximar-se da “linha do sim”.
Página web “Bússola: Manual para a Educação para os Direitos Humanos com
Jovens” 2ª Edição, 2015
Grupo alvo Jovens, jovens sobreviventes de discurso de ódio e jovens com menos
oportunidades.
Objetivo principal Sensibilizar os e as participantes sobre os abusos das
tecnologias de informação e comunicação (TIC) em geral e sobre o cyberbullying
em particular.
Objetivos específicos
Aumentar o conhecimento sobre o uso abusivo de telemóveis e da internet.
Desenvolver capacidade de pensar criativamente e de lutar contra os
“cibercrimes”.
Fomentar a empatia e a solidariedade.
Impacto Nenhuma informação disponível.
Eficiência Esta atividade oferece aos participantes uma melhor compreensão
sobre o cyberbullying e o discurso de ódio online.
Estimula o pensamento crítico sobre o uso da internet e das TICs, podendo ser um
ponto de partida para os participantes desenvolverem soluções inovadoras para
combater este fenómeno.
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Avaliação de transferibilidade
A atividade pode ser adaptada a outros contextos e situações e abordar
diferentes temas, públicos-alvo, objetivos de aprendizagem e projetos, uma vez
que visa estimular a reflexão, a empatia e a discussão sobre um determinado
tema.
Outra informação Os depoimentos lidos devem pertencer ao lado da vítima e
do agressor, permitindo assim explorar melhor o tema e estimulando a reflexão
dos participantes acerca da própria responsabilidade.

Boa prática 3
Nome SEND H@TE AWAY
Localização e Data Itália, Espanha, Bulgária e Eslovénia (2018)
Organização Fundação Korenyak (Bulgária)
Descrição O projeto teve como objetivo analisar a quantidade de tempo que os
jovens passam nas redes sociais e recolher propostas para combater o discurso
de ódio. Dessa análise surgiu uma forte necessidade por parte dos jovens de ser
informados sobre esse fenómeno, de denunciar os casos de incitação ao ódio e
elaborar reações de confronto e não violentas.
Página web https://projectsendhateaway.wordpress.com/
Grupo alvo Técnicos da juventude, vítimas de discurso de ódio e voluntários.
Objetivo principal Entender melhor as causas e efeitos do discurso de ódio.
Objetivos específicos
Promover competências relevantes e a autoconfiança.
Promover uma definição inclusiva de identidade cultural.
Educar e treinar grupos-alvo sobre o discurso de ódio e a literacia ligada aos
meios de comunicação.
Desenvolver e avaliar iniciativas-chave e modelos eficazes para combater o
discurso de ódio contra migrantes e refugiados na Internet.
Impacto Esses seminários alcançaram 75 animadores e 50 jovens.
Eficiência Foi elaborado um manual contendo métodos e técnicas interativas
de trabalho com jovens. A seleção dos métodos e técnicas foi baseada no
trabalho de longo prazo e nas observações dos membros da equipe
internacional refletindo a experiência no campo da aprendizagem não formal.
Avaliação de transferibilidade Os materiais podem ser adaptados com sucesso
a diferentes ambientes e tópicos.
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Boa prática 4
Nome #IORISPETTO, Educazione alla Cittadinanza Globale
Localização e Data Palermo, Milão, Torino e Albano Laziale (Itália) de 2017 a
2019
Organização CIFA for Children NGO
Descrição Este projeto visa sensibilizar alunos, professores, mediadores
interculturais e ativistas para os direitos humanos sobre as consequências da
proliferação do discurso de ódio através de metodologias educativas
participativas, métodos inclusivos de relacionamento no contexto escolar e a
nível local.
Todas as turmas escolheram uma metodologia criativa para transmitir a
abordagem anti-boatos.
Página web https://www.cifaong.it/dt/ct20194/art2019264/io-rispetto
Grupo alvo Jovens, jovens sobreviventes e jovens com menos oportunidades.
Objetivo principal Desenvolver habilidades úteis na gestão de conflitos
relacionados com o discurso de ódio.
Objetivos específicos
- Sensibilizar os jovens para os direitos humanos.
- Apoiar o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva.
Impacto O projeto envolveu dez mil alunos, dos quais pelo menos metade
participou em manifestações em defesa dos direitos humanos.
Houve também uma formação para professores, no âmbito de uma atividade
de formação mais ampla dirigida a 15 classes do ensino primário ou secundário.
Eficiência Dez mil alunos estiveram envolvidos nas propostas educacionais do
projeto. Além disso, foram implementados percursos específicos com
metodologias inovadoras dirigidos a professores e foi também coordenada a
consolidação de uma rede de mediadores interculturais com formação
nacional.
Avaliação de transferibilidade A atividade pode ser replicada nos outros
Estados Membros e é adaptável a outros objetivos, projetos e grupos-alvo,
graças ao seu amplo foco.
Outra informação Inúmeros eventos finais foram organizados para divulgar o
trabalho e as descobertas feitas nas salas de aula.
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Boa prática 5
Nome #SilenceHate – Digital Youths Against Racism
Localização e Data Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Campânia (Itália) (20182019)
Descrição Este projeto visa combater a disseminação do discurso de ódio
online contra imigrantes e minorias através da educação à utilização dos meios
de comunicação. Através das atividades visa fornecer a professores, educadores
e jovens as ferramentas de análise e operacionais necessárias para reconhecer e
combater o discurso de ódio online, para divulgar o valor positivo da
diversidade e para fomentar a cultura do respeito.
Página web https://www.silencehate.it/il-progetto/
Grupo alvo Jovens, professores, educadores e a sociedade em geral.
Objetivo principal Sensibilizar para a forma como o abuso de informação,
comunicação e tecnologia se pode transformar em discurso de ódio online e
cyberbullying.
Objetivos específicos
Combater a propagação do discurso de ódio online contra imigrantes e
minorias através da educação à utilização das redes sociais.
Promover o papel ativo dos jovens no combate e prevenção do racismo
online e do discurso xenófobo.
Sensibilizar os jovens e o público em geral para o discurso de ódio e os
riscos da proliferação descontrolada de mensagens racistas e xenófobas na
Internet e nas redes sociais.
Eficiência A atividade permite aos participantes entender melhor o que é
discurso de ódio online. Graças às ações formativas, os participantes
transformaram-se em ativistas na luta contra este fenómeno, procurando
soluções e novas abordagens úteis para enfrentar este problema.
Avaliação de transferibilidade A atividade pode ser adaptada a fim de abordar
um tópico mais amplo de discurso de ódio, começando com discurso de ódio
online e mudando grupos-alvo e objetivos de aprendizagem a fim de se
adaptar a outros projetos.
Outra informação Em primeiro lugar, foi ministrada uma formação destinada a
professores e educadores com o objetivo de descobrir o que os alunos e alunas
pensavam sobre o discurso de ódio. Foi adotada uma abordagem através da
educação à utilização das redes sociais, intercultural e a participação ativa das
alunas e dos alunos. Posteriormente, foram realizadas oficinas educativas em
escolas e centros juvenis, e foi desenvolvido um site e um módulo de
capacitação para divulgar as metodologias, ferramentas e resultados dos
cursos.
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Boa prática 6
Nome Somos Más project
Localização e Data Espanha, 2018
Organização Colaboração do YouTube, do Ministério da Justiça espanhol, do
Ministério do Interior, do Ministério da Educação, da Cultura e do Desporto, do
Ministério do Trabalho e Segurança Social e do Ministério da Saúde, Serviços
Sociais e Igualdade, bem como da Rede Aware, FeSP-UGT e ONG Juventude e
Desenvolvimento.
Descrição “Somos más” é uma plataforma que contém diversas ferramentas
educacionais para a realização de formação em sala de aula e conta com o
apoio de uma campanha nas redes sociais com uma equipe de famosos
youtubers espanhóis que se tornaram embaixadores do projeto.
As principais atividades do projeto foram:
Oficinas para alunos incluindo o desenvolvimento de materiais didáticos e
jogos de simulação para facilitar a compreensão dos alunos, pais e
professores.
Campanha de comunicação com o objetivo de sensibilizar para o discurso
de ódio.
Página web http://www.somos-mas.es/
Grupo alvo Jovens entre os 14 e os 20 anos.
Objetivo principal Prevenir e sensibilizar para o discurso de ódio e a
radicalização violenta.
Impacto Em 2020, estiveram envolvidos mais de 500 centros educacionais, 60
mil jovens receberam formação, houveram 744 mil interações nas redes sociais,
10 mil usuários postaram autonomamente, e foram alcançadas 90 milhões de
jovens.
Eficiência Os resultados acima mencionados demonstram que este projeto foi
eficaz.
Avaliação de transferibilidade Sim, visto que se baseia principalmente na
utilização da formação e dos meios de comunicação, sendo fácil de se adaptar
a diferentes contextos e realidades.
Outra informação Disponível apenas em espanhol.
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Boa prática 7
Nome Guia contra o discurso de ódio
Localização e Data Espanha, 2017
Organização Fundación Secretariado General Gitano (Fundação para a inclusão
social do povo cigano), mas financiada através de uma bolsa do Gabinete de
Direitos Humanos do MAEC.
Descrição Elaboração de uma guia contra o discurso de ódio.
Página web
https://www.gitanos.org/upload/54/29/GUIA_COMBATIR_DISCURSO_ODIO_fina
l.pdf
Grupo alvo Organizações, órgãos públicos e organizações sociais.
Objetivo principal Erradicar o discurso de ódio.
Objetivos específicos Fornecer orientação às organizações que trabalham no
âmbito da igualdade e da não-discriminação, às principais organizações sociais
e ao público em geral sobre o que é discurso de ódio e como combatê-lo de
maneira mais eficaz.
Avaliação de transferibilidade Sim, a guia foi desenvolvida em formato digital
e divulgada principalmente online. Portanto, é fácil de replicar e de se adaptar
às diferentes realidades e contextos.
Outra informação Disponível apenas em espanhol.
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Boa prática 8
Nome RESPECT WORDS
Localização e Data Espanha, Alemanha, Itália, Grécia, Eslovénia, Irlanda e
Hungria, 2017.
Organização EMA-RTV (coordenador), RADIO ŠTUDENT, NEAR FM, CIVIL RÁDIÓ
FM98, Radio Dreyeckland, Radio Popolare e Ellinikí Radiofonía Tileórasi - ERT
Descrição Com o lema “Jornalismo Ético contra o Discurso de Ódio”, o projeto
RESPECT WORDS, coordenado pela associação EMA-RTV, levanta a
necessidade de repensar a forma como os meios de comunicação e os seus
profissionais tratam as questões relacionadas com os processos migratórios, e
as minorias étnicas e religiosas.
As principais atividades deste projeto foram:
O desenvolvimento de um código ético sobre o tratamento jornalístico dos
aspectos relacionados com os processos migratórios e também com as
minorias étnicas e religiosas, elaborado com as conclusões de seminários
levados a cabo nos países participantes.
A criação de um mapa interativo online das boas práticas europeias sobre
os processos migratórios e as minorias, servindo de exemplo para melhorar
o tratamento que os meios de comunicação fazem destas questões.
Criação e difusão de uma campanha rádio a nível europeu para sensibilizar
para a crise humanitária, as suas causas, os processos migratórios, os
refugiados e os direitos das minorias étnicas e religiosas.
Página web https://www.respectwords.org/en/project/
Grupo alvo O público em geral.
Objetivo principal Trabalhar contra o discurso de ódio nos meios de
comunicação e sensibilizar os cidadãos e as cidadãs europeias para questões
relacionadas com os processos migratórios, os direitos humanos e a situação
das minorias étnicas e religiosas na nossa sociedade.
Objetivos específicos Os meios de comunicação europeus são um veículo de
promoção e dinamização de valores tais como a paz, a tolerância, a
solidariedade e os direitos humanos. Assim, esta campanha de radiodifusão
veiculada em mais de 150 emissoras de rádio e 7 países abordou questões
relacionadas com a diversidade cultural num contexto de crise humanitária e
deu visibilidade a iniciativas e projetos que ajudam a construir um novo
imaginário baseado na integração, no respeito e nos direitos humanos.
Eficiência A partir do final de 2017 e durante seis meses, cada parceiro
produziu e transmitiu 20 programas de rádio nas redes de comunicação ao seu
alcance, atingindo um total de mais de quatro milhões de ouvintes a nível
europeu.
Avaliação de transferibilidade Sim, mas apenas com o envolvimento de
estações de rádio ou organizações de comunicação.
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Boa prática 9
Nome UNITE - parte da iniciativa Building a Stronger Britain Together
Localização e Data Escolas em West e South Yorkshire, Nottinghamshire,
Leicestershire e Derbyshire (Reino Unido), maio a dezembro de 2019.
Organização A Stop Hate UK em parceria com o National Holocaust Centre and
Museum.
Descrição Foram realizados nas escolas três workshops sobre o tema da
segregação e da perseguição, do ódio online e dos preconceitos e notícias
falsas nos meios de comunicação. Ao longo dos workshops, os alunos e as
alunas foram encorajados a pensar sobre como podem responder ao ódio e ser
"defensores" fazendo uma pequena diferença que se pode tornar num
poderoso movimento na sociedade. A Stop Hate UK também realizou sessões
de trabalho que permitiram aos jovens criar campanhas e assembleias nas
escolas e realizar uma sessão de formação e de sensibilização sobre crimes de
ódio para professores. Como parte do projeto, foi lançada uma nova linha de
ajuda 24 horas para jovens: Call Hate Out. Esta é uma forma de os jovens
poderem desempenhar uma parte ativa relatando incidentes que vivenciaram
ou testemunharam.
As principais atividades do projeto foram: três workshops, sessões de
embaixador para jovens, sessão de formação de sensibilização para professores,
criação de uma nova linha de apoio 24 horas para jovens.
Página web Parceiro:
- http://stophateuk.org/
- https://www.holocaust.org.uk/
Linha de apoio 24 horas::
- https://www.stophateuk.org/call-hate-out/
Grupo alvo Alunos entre os 13 e os 15 anos que vivem em áreas onde se verifica
um aumento da atividade de extrema direita.
Objetivo principal Aumentar a conscientização sobre o discurso de ódio entre
os jovens e permitir que se tornem “defensores” e cidadãos ativos.
Objetivos específicos Oficinas e desenvolvimento de um kit de ferramentas.
Impacto Os parceiros visitaram 42 escolas nas regiões indicadas e deram aulas
a cerca de 6.000 alunos. No final das sessões, os jovens foram capazes de
reconhecer o discurso de ódio online, souberam escrever contra-mensagens e
relatar o discurso de ódio na plataforma Stop Hate UK. Foram selecionados
alunos de cada escola para desempenhar o papel de embaixadores, e neste
momento está a ser feito um trabalho de acompanhamento com eles para
criar uma campanha de sensibilização sobre o crime de ódio nas várias escolas
por meio de assembleias e outras atividades. Uma linha de ajuda 24 horas para
os jovens adicionarem à linha geral da Stop Hate UK foi lançada a fim de
capacitar os jovens a denunciarem crimes de ódio que testemunhem ou de
que sejam vítimas.
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Eficiência As oficinas foram bastante movimentadas, pois muito material foi
coberto em três horas, mas os jovens aprenderam as habilidades necessárias
para reconhecer o discurso de ódio e relatá-lo ao Stop Hate UK ou na
plataforma. Além disso, os jovens que foram selecionados como embaixadores
tornaram-se cidadãos ativos, e continuam a trabalhar para desenvolver
campanhas de sensibilização sobre o crime de ódio nas escolas
Avaliação de transferibilidade A prática é facilmente replicável, pois é
relativamente fácil de facilitar e não requer recursos caros e complexos.
A prática é flexível e adaptável e, portanto, pode ser usada em instituições
como prisões, centros juvenis, faculdades, instituições com temas de
delinquência juvenil, ...
A prática também tem a flexibilidade de produzir uma variedade de recursos
de formação e aprendizagem diferentes e não se limita simplesmente a uma
linha de apoio 24 horas.
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Boa prática 10
Nome Mesa redonda sobre discurso de ódio homofóbico e transfóbico e
violência.
Localização e Data Paris (FR), 29 de setembro de 2019
Organização Presidência francesa da Comissão de Ministros.
Descrição O debate foi dividido em cinco secções diferentes com objetivos
distintos. Na primeira secção, o enfoque foi apresentar e analisar a evolução da
implementação da Recomendação pelos Estados-Membros até 2018. Numa
segunda fase, a discussão teve como objetivo apresentar todas as boas práticas
eficazes (à escala internacional) no que diz respeito a esta área. Mais tarde, os
participantes identificaram os principais desafios e obstáculos. Em seguida, os
participantes propuseram áreas-chave para melhoria, considerando o trabalho
normativo do Conselho da Europa. Para concluir, os participantes
desenvolveram recomendações diferentes para apresentar no final da mesa
redonda.
Página web https://www.coe.int/en/web/sogi/-/round-table-on-homophobicand-transphobic-hate-speech
Grupo alvo Deputados
Objetivos específicos Discutir formas de combater o discurso de ódio e a
violência homofóbica e transfóbica.
Eficiência Esta mesa redonda ajudou a destacar a situação das pessoas LGBT
em relação ao assédio. Essa palestra permitiu que os deputados elaborassem
uma lista de recomendações para colocar em ação para proteger a
comunidade LGBT.
Avaliação de transferibilidade Embora o público desta atividade seja
composto por deputados adultos, este discurso poderia ser realizado também
com os jovens, principalmente em idade escolar. O material -Recomendação
dos Estados-Membros e boas práticas até agora elaboradas- poderá constituir
uma fonte útil de notícias para os jovens, que os poderá ajudar a conhecer mais
as ações postas em prática nesta matéria e poderá constituir o ponto de
partida para um debate construtivo.
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Boa prática 11
Nome Quinzaine des indépendances africaines
Localização e Data Montreuil, Île de France (FR), todos os anos em novembro.
Organização Mairie de Montreuil
Descrição Cerca de 20 atividades foram realizadas ao mesmo tempo, para que
os participantes possam escolher as que mais os atraem. O objetivo das
atividades é combater o racismo, fazendo com que os participantes conheçam
a cultura dos imigrantes africanos. As atividades e workshops podem variar de
acordo com a disponibilidade, mas alguns dos mais comuns são workshops de
criação artística africana, palcos musicais e mesas redondas temáticas com a
presença de artistas.
A peculiaridade das atividades, facilitadas e realizadas por pessoas de origem
africana, é entrar em contacto com a cultura africana para diminuir o racismo e
o discurso de ódio. As oficinas podem mudar de acordo com a disponibilidade
de quem as realiza, mas os mais frequentes são as oficinas que estimulam o
pensamento crítico, onde os participantes de origem local podem trocar ideias
e discutir com os facilitadores das oficinas, de origem africana.
Página web http://www.republiqueetdiversite.fr/wpcontent/uploads/2014/01/RD-Guides-des-bonnes-pratiques-DEF-WEB.pdf
Grupo alvo Nenhum grupo-alvo específico. Acesso gratuito às oficinas.
Objetivo principal Sensibilizar contra o racismo e o discurso de ódio, dando um
ponto de vista pessoal, mas, principalmente, ouvindo as vítimas.
Objetivos específicos Dar apoio moral aos imigrantes que sofrem
constantemente com discurso de ódio relacionado ao racismo, permitindo que
a população local descubra novas culturas.
Eficiência Graças às oficinas, as pessoas interessam-se cada vez mais por outras
culturas. Mesmo sem uma prova concreta, isso pode ser percebido pela
afluência sempre crescente das oficinas.
Avaliação de transferibilidade Essa prática pode ser transferida facilmente. A
sua peculiaridade é colocar os imigrantes e as pessoas afetadas pelo discurso
de ódio no centro da atividade. Portanto, pode ser transferível para qualquer
ambiente (trabalho, escola e assim por diante) se houver imigrantes dispostos a
fazer parte dele.
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Boa prática 12
Nome La bibliothèque vivante une façon personnelle de dire non à la haine!
Localização e Data Luxemburgo e Paris, 09/30/2014 - 10/01/2014
Organização A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) e o
Serviço da Juventude do Conselho da Europa.
Descrição Criação de uma biblioteca viva na França e no Luxemburgo.
Funciona exatamente como uma biblioteca tradicional, ou seja, os "leitores"
podem pedir emprestado "um livro" por um período de 20 minutos, com a
diferença de que livros são pessoas. Neste caso, foram vítimas de violência
racista e discurso de ódio (incluindo refugiados e ciganos), membros de
associações ativas contra o extremismo, anti-semitismo, racismo e homofobia e
ex-neonazistas que deram o seu testemunho.
Este método encoraja todos a se tornarem, por sua vez, contadores de histórias
e espectadores. É eficaz porque se baseia na força do encontro pessoal e do
diálogo franco. Consiste em fazer perguntas às vítimas de racismo, xenofobia e
homofobia para que as pessoas ouçam o que passaram. Essas pessoas são
como livros que outros podem “pedir emprestado” e consultar,
portanto, os “livros” devem falar máximo 20 minutos
Página web www.coe.int/t/dg4/eycb/Programme/livinglibrary_en.asp
Grupo alvo O público em geral
Objetivos específicos A Biblioteca Viva convida os participantes a descobrirem
uma história por trás da capa. A mensagem contra o extremismo e o
preconceito é "A capa não faz o livro!" e encoraja os participantes a lutarem
contra os preconceitos e estereótipos negativos. O método também mostra
que cada pessoa tem a sua própria história e interpretação da realidade.
Eficiência Após este evento, os participantes ficaram mais conscientes do peso
do discurso de ódio e dos danos que causa às suas vítimas. É, portanto, um
método de prevenção para quem ouve as histórias, bem como uma prática de
cura para quem as conta.
Avaliação de transferibilidade Esta atividade é um meio útil para dar voz às
vítimas de ódio. É facilmente transferível, uma vez que os crimes de ódio estão
por toda parte, assim como as suas vítimas. Não há limite de idade para esses
livros humanos, nem uma etnia a ser respeitada. Graças ao método “Biblioteca
Viva”, as pessoas podem entender quão vasto é o discurso de ódio e quantas
vítimas sofrem com isso.
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Boa prática 13
Nome Projeto HATE NO MORE -Formação e sensibilização para combater
crimes de ódio e discurso de ódio.
Localização e Data Portugal, Reino Unido, Itália, Malta, Suécia, Áustria, Espanha,
outubro de 2016 - outubro de 2019
Organização Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
Descrição Para poder alcançar os objetivos principais, foram desenvolvidas
várias atividades, tais como: análise do estado da arte sobre boas práticas de
intervenção e formação em todas as formas de crimes e discurso de ódio por
parte dos serviços de apoio a vítimas e profissionais judiciais; criação de um
manual de procedimentos que vise uma melhor identificação, comunicação e
interação de vítimas de crimes e discurso de ódio, respeitando as suas
necessidades específicas e o potencial impacto deste tipo de crime naquelas;
produção de um manual de formação dirigido a profissionais que intervenham
diretamente com vítimas de crimes e discurso de ódio; desenvolvimento e
realização de sessões de formação para profissionais que contactem com
vítimas de crimes e discurso de ódio em cada um dos países parceiros
(Portugal, Áustria, Suécia, Itália, Malta, Reino Unido, Espanha); reuniões de
sensibilização com profissionais dos setores de risco e desenvolvimento de uma
campanha de sensibilização para grupos vulneráveis e público em geral.
Página web https://apav.pt/publiproj/index.php/71-projeto-odio-nunca-maisformacao-e-sensibilizacao-no-combate-aos-crimes-de-odio-e-discurso-de-odio
Objetivo principal A criação de ferramentas úteis à sensibilização e formação
no combate aos crimes de ódio e discurso de ódio, na perspetiva das vítimas,
pelo meio da elaboração de procedimentos e treino multidisciplinar.
Objetivos específicos Especificamente, o atual projeto procura sensibilizar, a
sociedade civil no geral e as potenciais vítimas em particular, para este tipo de
crimes, contribuindo para um aumento do número de crimes de ódio
reportados às autoridades e da procura de serviços especializados por parte
destas vítimas.
Eficiência O manual é bastante completo e profissional.
Avaliação de transferibilidade O manual é útil e pode ser facilmente replicado.
Outra informação
https://apav.pt/publiproj/images/yootheme/PDF/Hate_No_More_Procedures_H
andbook_EN.pdf
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Boa prática 14
Nome Houses of Empathy
Localização e Data Portugal, Espanha, Irlanda do Norte, Reino Unido e Irlanda
Organização Par – Respostas Sociais, Asociación Hechos, Voice of Young People
Care, Sticks and Stones, October 2015 – July 2017.
Descrição À semelhança da edificação de uma casa, o projeto propõe-se a
desenvolver e consolidar competências pessoais e sociais que estão na base de
relações saudáveis entre pares e técnicos, de forma a promover gradualmente
competências de empatia entre todos os intervenientes.
Para tal, para além de um programa de treino de competências pessoais e
sociais direcionado aos jovens, o projeto promoverá ações de formação para os
técnicos, seminários, conferências e ainda uma plataforma online de suporte.
Página web http://housesofempathy.eu/en/
Grupo alvo Jovens, funcionários de instituições de acolhimento e outras partes
interessadas na comunidade de proteção à criança.
Key goal Houses of Empathy is a European project that aims to contribute to
the reduction of violence amongst peers in residential care settings, by building
a programme on bullying prevention
Objetivo principal Houses of Empathy é um projeto europeu que pretende
contribuir para a redução das elevadas taxas de violência entre pares no
contexto de acolhimento institucional de jovens, através da criação de um
programa de prevenção do bullying.
Impacto 468 jovens em instituições de acolhimento e 194 profissionais.
Eficiência Este programa foi desenhado pelo consórcio do projeto e foi testado
em nove ambientes de cuidados residenciais em Portugal, Espanha e Irlanda
do Norte. A experiência de implementação, bem como o feedback de
funcionários e jovens, indicam que as Casas de Empatia são uma ferramenta
válida e útil para resolver este problema.
Avaliação de transferibilidade Esta prática pode ser adaptada a outros
Estados-Membros.
Outra informação Link para o manual: http://housesofempathy.eu/en/wpcontent/uploads/2018/04/Houses-of-Empathy_EN.pdf
De que forma o bullying está relacionado com o discurso de ódio?
O bullying manifesta-se de muitas maneiras. Pode consistir em: insultos,
ameaças ou provocações; pode assumir uma forma mais física (por exemplo,
pontapés, empurrões, socos, etc.); extorsão, roubo ou destruição de bens;
maledicências; exclusão e isolamento; ser forçado a fazer coisas contra a
própria vontade; e até mesmo usar as redes sociais, o cyberbullying. Também
pode ser distinguido de acordo com grupos-alvo específicos, bullying
homofóbico; bullying racista, bullying sectário, bullying transfóbico, etc.
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Conclusões e Recomendações

É importante notar que, embora muitos países europeus tenham adotado
legislações para proibir expressões de discurso de ódio, as definições usadas
em toda a Europa diferem ligeiramente ao determinar quais ações são
proibidas e o que constitui discurso de ódio. Na verdade, países como França,
Reino Unido e Itália não têm uma definição legal ou unificada de discurso de
ódio.
Considerando as diferentes definições e considerações nos diferentes países
participantes em relação ao discurso de ódio, a seguinte definição comum de
discurso de ódio foi definida pela parceria como:
“Qualquer discurso público, ato, ação e forma de expressão que expresse,
propague, incite, promova, justifique ou incentive o ódio, violência, xenofobia,
intolerância, preconceito, discriminação, intimidação, difamação, atos
prejudiciais, hostilidade ou outras formas de ódio contra uma pessoa ou grupo
com base em certas características, como raça, nacionalidade, etnia, idade,
deficiência, estado civil, gravidez ou maternidade, raça, religião ou crença,
mudança de género, sexo ou orientação sexual ”.
Em todos os países, exceto no Reino Unido, existe uma lei que penaliza a
negação, ou seja, a negação ou glorificação dos crimes de genocídio, contra a
humanidade ou contra os protegidos em um conflito armado. As penas
diferem em todos os países, a maioria deles punindo-o com prisão em vez de
multas, como faz a Grécia. No entanto, na França e na Itália a lei não pune a
negação, mas sim a sua disseminação no espaço público que pode incitar ao
ódio.
Podemos concluir que, embora cada país aplique punições diferentes para
crimes de ódio e tenham definições específicas, todos eles têm diferentes leis
em vigor que regulam os crimes de ódio e punições para os perpetradores que
podem envolver multas ou prisão.
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Todos os países envolvidos neste projecto, sendo membros de vários
organismos internacionais e europeus, como as Nações Unidas, são obrigados a
dar efeito jurídico interno aos tratados internacionais de direitos humanos,
bem como à Carta dos Direitos Fundamentais como parte do Tratado de
Lisboa. Portugal, Grécia, Reino Unido, França e Espanha seguem a Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia e aderiram à principal convenção e
recomendações relacionadas ao discurso de ódio, discriminação e direitos
humanos. No entanto, a Grécia foi condenada várias vezes pelo tribunal da
ECHR (European Court of Human Rights) por não seguir alguns dos seus
artigos, e as leis internas do Reino Unido que regem a discriminação com base
em características protegidas são um emaranhado pesado e opaco de
legislação primária, secundária e europeia.
Além disso, o quadro jurídico italiano existente para o discurso de ódio não está
totalmente alinhado com os padrões internacionais de direitos humanos
porque as características protegidas incluídas em seu direito penal são
limitadas à raça, origem étnica, nacionalidade ou religião.
As estatísticas recolhidas pelos países parceiros mostram um aumento dos
casos / vítimas de discurso de ódio em comparação com anos anteriores.
Podemos inferir então, que o discurso de ódio se está a tornar mais comum ou
que mais pessoas estão dispostas a apresentar queixa. No entanto, a
percentagem de casos de discurso de ódio processados não coincide com os
casos denunciados e o número de casos condenados é ainda menor.
Relativamente aos tipos de apoio às vítimas de discurso de ódio em todos os
países participantes, podemos afirmar que todos fizeram parte do “Movimento
Contra o Discurso de Ódio”, uma campanha juvenil liderada pelo
Departamento da Juventude do Conselho da Europa que visa mobilizar os
jovens para combater o discurso de ódio e promover os direitos humanos
online. Além disso, podemos encontrar muitas organizações e centros que
oferecem apoio psicológico e assistência às vítimas em todos os países, mesmo
que não sejam específicos para vítimas de discurso de ódio, mas no geral as
atividades, medidas de resposta e nível de ação variam muito de país para país.
Além disso, o nível de consciência do público em geral sobre a existência
dessas instituições é baixo, portanto, os níveis de notificação também são
baixos na maioria dos países. Devem ser tomadas diferentes medidas para
aumentar a sensibilização, não só para os organismos existentes de apoio às
vítimas, mas também para os métodos de notificação.
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Apenas na Grécia e na Espanha é possível encontrar um protocolo específico
de ação para a aplicação da lei sobre crimes de ódio, que inclui um sistema de
resposta e atendimento às vítimas. Além disso, a França desenvolveu um
projeto de 2 anos denominado Plano Nacional contra o Racismo e o Antisemitismo (2018-2020) com um plano de ação específico que procura criar
melhores métodos de denúncia e centros de assistência para as vítimas, e o
Reino Unido também tem um Plano de Ação para Crimes de Ódio (2016-2020)
que visa aumentar a denúncia desses crimes e melhorar o sistema de apoio às
vítimas. Além disso, várias organizações públicas e privadas espanholas criaram
diferentes guias contra o discurso de ódio.
A batalha contra o discurso de ódio é crucial, porque é o direito fundamental
de todos os seres humanos se sentirem plenamente aceites e incluídos na
sociedade. É dever de todas as cidadãs e cidadãos de informar-se e
desconstruir preconceitos para não incitar o ódio. É por isso que é importante
aumentar a consciência sobre a existência e as características do discurso de
ódio antes de trabalhar na sua prevenção. Muitas vítimas estão cientes do fato
de que são ou foram maltratadas, mas não sabem exatamente que tipo de
ofensa é essa e como denunciá-la ou aonde ir para obter apoio.
Além disso, depois de educar adequadamente as pessoas sobre o que constitui
discurso de ódio, é importante desconstruir os conceitos erróneos que
geralmente tendem a levar a essa conduta. É importante que a população seja
educada no respeito das diversas culturas, orientações sexuais, géneros e suas
expressões, etc. considerando todas as escolhas como normais e não apenas
“divergências da normalidade” para prevenir o racismo, a homofobia, a
transfobia, chauvinismo masculino, etc. que servem de base para o discurso de
ódio.
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