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Prefácio
Este documento é uma colectânea de recomendações dirigidas a decisores

políticos locais e europeus envolvidos a conceber e implementar políticas e acções1

destinadas a prevenir e combater o discurso de ódio e crimes de ódio e a aumentar
a partilha de valores europeus comuns de respeito mútuo e inclusão de todos e de
todas.

Após uma profunda investigação e uma cuidadosa consideração dos
diferentes entendimentos do discurso do ódio nos países participantes, a parceria
elaborou e adoptou uma definição comum de discurso do ódio como: «Qualquer
discurso público, acto, acção e forma de expressão que exprima, propague, incite,
promova, justifique ou encoraje o ódio, violência, xenofobia, intolerância,
preconceito, discriminação, intimidação, difamação, actos prejudiciais, hostilidade
ou outras formas de ódio contra uma pessoa ou grupo com base em certas
características tais como raça, nacionalidade, etnia, idade, deficiência, estado civil,
gravidez ou maternidade, raça, religião ou crença, mudança de sexo, sexo ou
orientação sexual».

Este sumário de recomendações constitui a tentativa do projecto de preencher a
lacuna que separa as políticas da prática: dá conta da perspectiva da parceria do
projecto, dos jovens educadores e jovens - incluindo jovens sobreviventes do
discurso do ódio - envolvidos no projecto, e a dos decisores políticos, directamente
envolvidos na elaboração deste documento através de um processo de consulta
baseado numa abordagem de co-produção.

Estas recomendações representam a estratégia final para a realização dos
objectivos previstos do projecto, apoiando assim: a sustentabilidade do modelo e
abordagem RAISE!, as suas ferramentas, materiais de aprendizagem e orientações
produzidas; a adaptabilidade e transferibilidade do modelo para diferentes países e
ambientes juvenis locais, sectores educativos, questões relacionadas com a
inclusão; a disseminação da eficácia de uma abordagem criativa e o uso de
narrativas para combater o discurso do ódio.

O principal objectivo do projecto é explorar e desenvolver práticas
inovadoras e eficazes para abordar o discurso do ódio na Europa, contribuindo para
comunidades juvenis mais igualitárias, interculturais e progressistas, promovendo
assim a criação de sociedades mais coesas e inclusivas que permitam a todos os

1 Para efeitos do presente documento, o termo "decisor político" pretende ser qualquer organização ou
líder de uma organização envolvida no planeamento estratégico ou em posição de influenciar a
formulação de políticas, planos de acção, directivas e directrizes. Isto inclui representantes das
autoridades e instituições públicas a nível local, regional, nacional e internacional; directores de
escolas e reitores de universidades; conselhos de direcção de empresas e corporações; assembleias
ou membros de associações, entidades de cariz social  e organizações juvenis.
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seus membros, independentemente da cultura, crenças religiosas, género,
orientação sexual, diferenças étnicas e raciais, levar uma vida digna e realizada, livre
de discriminação.

Através da produção dos quatro Intellectual Outputs e dirigindo-se aos2

três principais grupos-alvo de Profissionais da Juventude, Jovens e Decisores Políticos, o
projecto tem como objectivos:

• Compreender, reflectir e encontrar soluções eficazes baseadas na
educação contra o crescente fenómeno do discurso do ódio e, em particular,
detectar e abordar as dificuldades e danos que as vítimas do discurso do
ódio sofrem a um nível psicológico e sociológico;

• Fomentar o envolvimento de jovens trabalhadores, profissionais,
educadores e jovens, bem como o envolvimento activo das instituições,
fornecendo-lhes ferramentas práticas que lhes permitam atingir níveis mais
elevados de auto-confiança e afirmar as suas identidades e contribuir para o
apoio e promoção de grupos discriminados e desfavorecidos;

• Realizar o desenvolvimento e implementação de actividades de projecto
de forma cooperativa e transnacional, como uma resposta consciente e
activa ao período instável e às profundas mudanças societais e políticas que
a Europa está a atravessar, incluindo a saída do Reino Unido da União
Europeia, o aumento generalizado de ideias extremistas de nacionalismos e
radicalizações e a instabilidade no que respeita às políticas de migração e à
luta contra a discriminação.

A parceria proporciona às instituições e organizações a oportunidade de
subscreverem os princípios delineados nas Recomendações e serem premiadas
com a RAISE! Label como símbolo de que manifestaram o seu interesse e
compromisso alinhados com os valores centrais do projecto, e estão empenhados
em apoiar tais princípios e políticas no seu ambiente profissional, a fim de tentar
promover a inclusão social e contribuir para prevenir crimes de ódio, activando
assim um efeito multiplicador e assegurando um impacto sustentável e duradouro
do projecto a múltiplos níveis.

O projeto RAISE! é contra todas as formas de opressão, estigmatização e ódio.
Embora reconhecendo e sendo orientada pelo princípio e direito fundamental à
liberdade de opinião e expressão, a parceria defende que tal direito deve ser

2 Intellectual Output 1: Investigação comparativa da UE sobre o discurso do ódio;  Intellectual Outpu
2: Aumentar! Toolbox for youth workers to build resilience of young people against hate speech;
Intellectual Output 3: Raise Up Manual!; Intellectual Output 4: Policy Recommendations to raise
awareness against hate speech and contribute to prevent hate crimes. Por favor note que todos os
resultados estão disponíveis no website e canais de comunicação do projecto e na Plataforma de
Resultados Erasmus+ em todas as línguas parceiras, incluindo o inglês.
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conciliado com o respeito pela dignidade humana e com a proteção da segurança e
dos direitos dos outros.

Metodologia
A abordagem de co-produção escolhida para desenvolver as recomendações do
projecto baseia-se em seis Princípios-chave, nomeadamente: adoptar uma
abordagem baseada em ativos; desenvolver as capacidades existentes das
pessoas; reciprocidade e mutualidade; redes de apoio entre pares; esbater as
distinções; facilitar em vez de entregar. De facto, a co-produção implica o
planeamento e a entrega de actividades ou serviços numa relação igualitária e
recíproca entre profissionais, beneficiários, as suas famílias e as suas comunidades.
Tal abordagem permite tanto aos serviços como às comunidades alvo tornarem-se
agentes de mudança muito mais eficazes. .3

Por conseguinte, a parceria realizou um processo de consulta aprofundada
envolvendo um total de 28 Decisores Políticos e 29 Youth Workers em todos os
países parceiros, alcançado em diferentes cenários e modalidades, desde
discussões de grupo presenciais a discussões de grupo em linha, reuniões
individuais, chamadas telefónicas ou questionários.

O objectivo das consultas foi recolher contributos valiosos dos participantes,
investigando o estado da arte e as necessidades mais comuns a nível institucional
em toda a Europa no que diz respeito ao discurso do ódio, recolhendo melhores
práticas e sugestões para assegurar a viabilidade, adaptabilidade e sustentabilidade
do modelo político produzido. Tal informação foi então integrada nas
recomendações que a parceria tinha elaborado, com base na visão individual e
colectiva adquirida ao longo da duração do projecto e, mais em geral, na nossa vida
pessoal e profissional. Assim, este documento incorpora e dá voz a todos os
actores envolvidos no nosso projecto e na luta contra o discurso do ódio.

3 NESTA, “People Powered Health Co-Production Catalogue” (2012)
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As nossas recomendações políticas
1. Assegurar medidas adequadas de prevenção e de mudança a nível

interno

Foco na criação de um ambiente tolerante e inclusivo e cultura organizacional a

nível interno em primeiro lugar. Adoptar políticas proativas com o objectivo de:

a. Aumentar a compreensão dos tópicos relacionados com o discurso do ódio
entre empregados e colaboradores a todos os níveis hierárquicos, desde
diretores a noviços. Realizar sessões destinadas a transferir conceitos
básicos e depois desencadear uma reflexão ativa sobre o discurso do ódio e
os meios de o contrariar;

b. Solicitar a adopção de um código de conduta e assegurar a sua aplicação
efectiva, instituindo também sanções específicas para fazer face a
infracções crónicas e particularmente graves das políticas e regras do
discurso do ódio, exigindo que os representantes e membros da instituição
ou organização se abstenham de comportamentos intolerantes e
declarações discriminatórias, em particular aos meios de comunicação
social, e que intervenham em caso de ocorrência de tais incidentes;

c. Criar uma equipa encarregada de realizar uma auto-avaliação periódica das
políticas internas, actualizando-as com base nas boas práticas e na
informação recebida, promovendo a avaliação e o acompanhamento da
implementação de tais políticas e estabelecendo o curso para a
auto-correcção.

2. Esforçar-se por uma mudança cultural: visar a perceção do público,
investir na educação, envolver as  comunidades

Planear e implementar estratégias de sensibilização destinadas a melhorar o
reconhecimento público da importância do respeito pelo pluralismo e dos perigos
colocados pelo discurso do ódio, afirmando claramente a sua inaceitabilidade, e
investir na prevenção, concentrando-se em:

a. Realização de campanhas e eventos de informação e sensibilização
devidamente concebidos para combater a desinformação, os estereótipos
negativos e a estigmatização. A fim de avaliar as necessidades presentes na
comunidade e identificar as abordagens mais eficazes (por exemplo, eventos
menores ou campanhas maiores, ações com base digital ou de
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impressão...), pode ser realizada previamente uma análise preliminar,
acompanhada por uma forte avaliação e monitorização dos resultados.
Eventos e iniciativas como festivais de diversidade, festivais de arte e ciclos
de conferências centrados em migrantes e refugiados ou outros grupos
vulneráveis poderiam ser úteis a fim de valorizar a diversidade. Mesmo em
caso de incapacidade de realizar tais ações em maior escala, poderia ser
possível aderir e participar em campanhas promovidas por instituições
maiores, dar-lhes visibilidade nos canais de comunicação institucional e
adoptar os seus materiais e metodologias;

b. Educação: desenvolver programas educativos específicos e organizar
eventos nas escolas dirigidos a professores, crianças e jovens de todas as
idades e respectivas famílias. Fornecer exemplos e histórias práticas a fim de
aprofundar a sua compreensão do tema e proporcionar oportunidades de
workshops sobre a utilização de narrativas alternativas;

c. Envolver o Sector Social e as comunidades em geral: estabelecer
parcerias sólidas envolvendo ONGs, associações e membros da sociedade
civil para co-produzir ações eficazes contra o discurso do ódio.

3. Actualize a sua estratégia e comprometa-se com uma ação real

O fenómeno do discurso do ódio está em constante e rápida evolução de acordo
com o ritmo acelerado das mudanças societais e a circulação instantânea de
informação. É necessária uma avaliação contínua da compreensão do fenómeno e
uma reavaliação consistente das medidas contra o mesmo, por exemplo através da
criação de um comité dedicado ou da criação de um observatório para o diálogo
comunitário.

Além disso, uma das principais razões para desencorajar as pessoas atingidas por
campanhas de discurso contra o ódio, é uma desadequação nas mensagens que
recebem e na sua observação de práticas comuns. Portanto, empenhem-se
plenamente na mudança real, dêem o exemplo e ponham os vossos princípios em
prática. Estabeleça uma relação com o público baseada na responsabilidade mútua,
transparência e confiança, e cooperação.
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4. Abordar e potenciar o papel dos meios de comunicação social e do
discurso público

Reconhecer a responsabilidade tanto do autor de expressões de ódio, por um lado,
como de qualquer responsabilidade dos próprios meios de comunicação social e
dos profissionais da comunicação social, por outro.

a. Fomentar a não polarização da opinião em geral, especialmente se visar
grupos ou indivíduos específicos; em particular, desencorajar a ausência de
nuances no discurso mediático, promovendo a abertura de espírito e a
reflexão crítica;

b. Fornecer recursos educativos que promovam a literacia digital e mediática
entre o público e particularmente entre os jovens;

c. Exigir maior responsabilização tanto dos meios de comunicação social ou
plataformas como dos próprios utilizadores, especialmente figuras públicas
ou líderes políticos, na moderação do tom e das modalidades do seu
debate;

d. Conceber estratégias e campanhas baseadas nos meios de comunicação
social que não só combatam o uso do ódio e a propagação de todas as
formas de discriminação, mas também reforcem positivamente os valores da
diversidade e da aceitação.

5. Permitir e encorajar as vítimas a denunciar incidentes e conceder
apoio aos sobreviventes

a. Criar um sistema de fácil utilização e resposta que facilite o relato do uso do
discurso do ódio, seja a partir de um alvo ou de um observador;

b. Criar um serviço de aconselhamento e orientação com pessoal adequado,
ajudando a apoiar as vítimas a lidar e a recuperar dos efeitos do ódio e de
qualquer trauma ou sentimento de vergonha sofridos, oferecendo apoio
emocional e prático específico para as necessidades do indivíduo. Se as
limitações relacionadas com o financiamento disponível ou os recursos
humanos impedirem a existência de tal serviço, estabelecer parcerias
dedicadas e redireccionar os sobreviventes para instituições, organizações,
instituições de caridade independentes ou profissionais capazes de o
prestar;

c. Conceber e implementar uma estratégia para procurar e alcançar
activamente os sobreviventes do discurso do ódio;
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d. Criar recursos de aconselhamento jurídico, assegurando que os
sobreviventes estejam conscientes dos seus direitos de compensação e
sejam capazes de os exercer.

Além disso, oferecer aos sobreviventes a oportunidade de se envolverem
activamente nas campanhas e eventos que a sua instituição possa organizar como
fontes de informação e testemunhos reais no que diz respeito à sua experiência de
discurso de ódio. Isto legitima a acção e proporciona-lhes uma plataforma e uma
voz para falarem por si próprios. Ao mesmo tempo, tenha cuidado e não coloque
um fardo adicional não desejado sobre os ombros das vítimas de ódio.

6. Organizar iniciativas de lobbying para exigir empenho, apoio e
financiamento das autoridades

Procurar oportunidades de financiamento público e privado para o estabelecimento
de serviços e a criação de materiais e conteúdos para promulgar os princípios
contidos nas presentes recomendações;

Ligar, organizar e pôr em marcha movimentos de instituições, organizações e
indivíduos para chamar a atenção dos decisores políticos de alto nível e exigir
mudanças estruturais, empenho e maior visibilidade para a questão do discurso do
ódio e da discriminação;

Envolver os departamentos do Ministério do Interior e da Justiça das
administrações descentralizadas e dos governos locais para assegurar que todos os
agentes policiais recebam formação adequada para identificar corretamente os
crimes de ódio e adquirir ferramentas para responder a estes e estratégias de apoio
às vítimas de forma adequada. Promover também o envolvimento comunitário dos
profissionais da linha da frente, a fim de facilitar um diálogo significativo e contínuo
envolvendo diferentes comunidades em diferentes sectores destas comunidades.

Instar ao estabelecimento e aperfeiçoamento de uma estrutura e prática jurídicas
sólidas, que possam ser relevantes para vários meios de comunicação social e
baseadas em instrumentos internacionais, tais como o Rabat Plan of Action ,4

melhorar a possibilidade de recorrer a acções judiciais civis, criar sistemas de
indemnização das vítimas e clarificar as responsabilidades de todos os actores
envolvidos, e ao mesmo tempo continuar a defender o direito à liberdade de
expressão e de opinião.

4 UN, "Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights" (2013)
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7. Fornecer acesso à informação e ferramentas de auto-aperfeiçoamento

Divulgar informação e ferramentas para a auto-regulação e auto-correcção dos
indivíduos e para a formação de espectadores, como meio de desvendar
preconceitos inerentes, impedir que os indivíduos utilizem o discurso do ódio e
combater a sua utilização. Concentrar a atenção na análise e na focalização das
causas psicossociais do ódio e operar uma distinção, separando o vector do
discurso do ódio da causa raiz do mesmo. Sancionar o tratamento prejudicial ou o
assédio, mas também fornecer aconselhamento reformador e caminhos para os
perpetradores.
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W www.usbngo.gr
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W www.asociacionmarvioleta.org

Emanuela Riggi
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