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Ευαισθητοποίηση για κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 
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Αποτέλεσμα νούμερο 4 

Συστάσεις πολιτικής για την ευαισθητοποίηση κατά 

της ρητορικής μίσους και τη συμβολή στην 

πρόληψη των εγκλημάτων μίσους 
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Ani-International (Γαλλία) 

Merseyside Expanding Horizons (Ηνωμένο Βασίλειο) 

United Societies of Balkans (Ελλάδα) 

Asociación Mar Violeta (Ισπανία) 

Promimpresa (Ιταλία) 

Novo Mundo (Πορτογαλία) 

 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν.  
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Πρόλογος 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια συλλογή συστάσεων που απευθύνονται σε τοπικούς 

και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

πολιτικών δράσεων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της 

ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους καθώς και στην αύξηση του 

διαμοιρασμού των κοινών ευρωπαϊκών αξιών του αμοιβαίου σεβασμού και της 

ενσωμάτωσης όλων.  

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα και προσεκτική εξέταση των διαφορετικών αντιλήψεων 

για τη ρητορική μίσους στις συμμετέχουσες χώρες, η ομάδα έργου επεξεργάστηκε 

και υιοθέτησε έναν κοινό ορισμό της ρητορικής μίσους ως εξής: "Οποιαδήποτε 

δημόσια ομιλία, πράξη, ενέργεια και μορφή έκφρασης που εκφράζει, προωθεί, 

υποκινεί, δικαιολογεί ή ενθαρρύνει μίσος, βία, ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, 

προκατάληψη, διακρίσεις, εκφοβισμό, δυσφήμιση, επιβλαβείς πράξεις, εχθρότητα ή 

άλλες μορφές μίσους προς ένα πρόσωπο ή μια ομάδα με βάση ορισμένα 

χαρακτηριστικά, όπως φυλή, εθνικότητα, ηλικία, αναπηρία, εγκυμοσύνη ή μητρότητα, 

αλλαγή φύλου ή σεξουαλικό προσανατολισμό". 

Το παρόν ευρετήριο συστάσεων αποτελεί την προσπάθεια του έργου να καλύψει το 

κενό που χωρίζει τις πολιτικές και την πρακτική: λαμβάνει υπόψη την προοπτική της 

εταιρικής σχέσης του έργου, των εκπαιδευτών νέων και των νέων  που βίωσαν την 

ρητορική μίσους, που συμμετείχαν στο έργο, καθώς και την προοπτική των φορέων 

χάραξης πολιτικής, οι οποίοι συμμετείχαν άμεσα στην εκπόνηση του παρόντος 

εγγράφου μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης βασισμένης σε μια προσέγγιση 

συμπαραγωγής. 

Οι συστάσεις αυτές αποτελούν την τελική στρατηγική για την επίτευξη των 

προβλεπόμενων στόχων του έργου, υποστηρίζοντας έτσι: τη βιωσιμότητα του 

μοντέλου και της προσέγγισης RAISE, των εργαλείων, του μαθησιακού υλικού και 

των κατευθυντήριων γραμμών που παρήχθησαν- την προσαρμοστικότητα και τη 

δυνατότητα μεταφοράς του μοντέλου σε διαφορετικές χώρες και τοπικά 

περιβάλλοντα νεολαίας, τομείς της εκπαίδευσης, ζητήματα που αφορούν την ένταξη- 

τη διάδοση της αποτελεσματικότητας και της χρήσης αφηγήσεων για την 

καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διερευνήσει και να αναπτύξει καινοτόμες και 

αποτελεσματικές πρακτικές για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στην 

Ευρώπη, συμβάλλοντας σε πιο ισότιμες, διαπολιτισμικές και προοδευτικές κοινότητες 

νέων, προωθώντας έτσι τη δημιουργία πιο συνεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνιών που επιτρέπουν σε όλα τα μέλη τους, ανεξάρτητα από τον πολιτισμό, τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις εθνικές και 

φυλετικές διαφορές ώστε να ζήσουν μια αξιοπρεπή και ολοκληρωμένη ζωή χωρίς 

διακρίσεις.  
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 Μέσω της παραγωγής των τεσσάρων διανοητικών αποτελεσμάτων του και 

απευθυνόμενο στις τρεις κύριες ομάδες-στόχους, δηλαδή τους εργαζόμενους σε 

θέματα νεολαίας, τους νέους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, το έργο έχει 

ως στόχο: 

- Να κατανοήσει, να προβληματιστεί και να βρει αποτελεσματικές λύσεις με βάση την 

εκπαίδευση κατά του αυξανόμενου φαινομένου της ρητορικής μίσους, και ειδικότερα 

να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις ζημιές που υφίστανται τα 

θύματα της ρητορικής μίσους σε ψυχολογικό και κοινωνιολογικό επίπεδο 

- Να προωθήσει τη συμμετοχή των εργαζομένων στη νεολαία, των επαγγελματιών, 

των εκπαιδευτικών και των νέων, καθώς και την ενεργό συμμετοχή των ιδρυμάτων, 

παρέχοντάς τους πρακτικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν 

υψηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης και να διεκδικήσουν την ταυτότητά τους και να 

συμβάλουν στην υποστήριξη και στην πρόοδο των ομάδων που υφίστανται 

διακρίσεις και μειονεκτούν 

- Να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες έργων συνεργατικά και 

διακρατικά, ως συνειδητή και ενεργή απάντηση στην ασταθή περίοδο και τις βαθιές 

κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που διέρχεται η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης 

της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της διάχυτης 

ανόδου των εξτρεμιστικών ιδεών των εθνικισμών και της ριζοσπαστικοποίησης και 

της αστάθειας όσον αφορά τις μεταναστευτικές πολιτικές και την καταπολέμηση των 

διακρίσεων 

Η εταιρική σχέση παρέχει τη δυνατότητα σε ιδρύματα και οργανισμούς να 

υπογράψουν τις αρχές που περιγράφονται στις συστάσεις και να λάβουν το βραβείο 

RAISE ως σύμβολο ότι έχουν εκφράσει το ευθυγραμμισμένο ενδιαφέρον τους και τη 

δέσμευσή τους στις βασικές αξίες του έργου, και δεσμεύονται να υποστηρίξουν τις εν 

λόγω αρχές και πολιτικές στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, προκειμένου να 

επιχειρήσουν να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και να συμβάλουν στην 

πρόληψη των εγκλημάτων μίσους, ενεργοποιώντας έτσι ένα πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσμα και εξασφαλίζοντας έναν βιώσιμο και διαρκή αντίκτυπο του έργου σε 

πολλαπλά επίπεδα. 

Το έργο RAISE αντιτίθεται σε όλες τις μορφές καταπίεσης, στιγματισμού και μίσους. 

Ενώ αναγνωρίζει και καθοδηγείται από την αρχή και το θεμελιώδες δικαίωμα στην 

ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, υποστηρίζοντας ότι το δικαίωμα αυτό 

πρέπει να συμβιβάζεται με το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και με την 

προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των άλλων. 
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Μεθοδολογία 

Η προσέγγιση της συμπαραγωγής που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη των συστάσεων 

του έργου βασίζεται σε έξι βασικές αρχές : προσέγγιση με βάση τα περιουσιακά 

στοιχεία, αξιοποίηση των υφιστάμενων ικανοτήτων των ανθρώπων, αμοιβαιότητα και 

αλληλοβοήθεια, δίκτυα υποστήριξης από ομότιμους, θόλωση των διακρίσεων, 

διευκόλυνση αντί για παροχή. Στην πραγματικότητα, η συμπαραγωγή συνεπάγεται 

τον σχεδιασμό και την παροχή δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σε μια ισότιμη και 

αμοιβαία σχέση μεταξύ επαγγελματιών, ωφελούμενων, των οικογενειών τους και των 

κοινοτήτων τους. Μια τέτοια προσέγγιση επιτρέπει τόσο στις υπηρεσίες όσο και στις 

κοινότητες-στόχους να γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικοί παράγοντες αλλαγής .  

Ως εκ τούτου, η ομάδα του έργου διεξήγαγε μια διεξοδική διαδικασία διαβούλευσης 

στην οποία συμμετείχαν συνολικά 28 υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και 29 

εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας σε όλες τις χώρες εταίρους, οι οποίοι 

προσεγγίστηκαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και με διαφορετικούς τρόπους, που 

κυμαίνονταν από προσωπικές ή διαδικτυακές ομαδικές συζητήσεις, ατομικές 

συναντήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις ή ερωτηματολόγια.  

Στόχος των διαβουλεύσεων ήταν να συγκεντρωθούν πολύτιμες πληροφορίες από 

τους συντελεστές, να διερευνηθεί η τρέχουσα κατάσταση και οι πιο κοινές ανάγκες σε 

θεσμικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τη ρητορική μίσους, να 

συγκεντρωθούν βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις για να διασφαλιστεί η 

σκοπιμότητα, η προσαρμοστικότητα και η βιωσιμότητα του μοντέλου πολιτικής που 

παρήχθη. Οι πληροφορίες αυτές ενσωματώθηκαν στη συνέχεια στις συστάσεις που 

είχε εκπονήσει η ομάδα, με βάση την ατομική και συλλογική διορατικότητα που 

αποκτήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και, γενικότερα, στην προσωπική και 

επαγγελματική μας ζωή. Έτσι, το παρόν έγγραφο ενσωματώνει και εκφράζει όλους 

τους φορείς που συμμετείχαν στο έργο και στον αγώνα κατά της ρητορικής μίσους. 
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Οι συστάσεις πολιτικής 

1.Εξασφάλιση κατάλληλων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης σε 

εσωτερικό επίπεδο  

Επικεντρωθείτε πρώτα στη δημιουργία ενός ανεκτικού και χωρίς αποκλεισμούς 

περιβάλλοντος και οργάνωσης σε εσωτερικό επίπεδο. Υιοθετήστε προληπτικές 

πολιτικές με στόχο: 

• Αύξηση της κατανόησης των θεμάτων που σχετίζονται με τη ρητορική μίσους 

μεταξύ των εργαζομένων και των συνεργατών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, 

από τους διευθυντές έως τους αρχάριους.  

• Την υιοθέτηση κώδικα δεοντολογίας και της διασφάλιση της αποτελεσματικής 

εφαρμογή του, θεσπίζοντας επίσης συγκεκριμένες κυρώσεις για την 

αντιμετώπιση χρόνιων και ιδιαίτερα σοβαρών παραβιάσεων των πολιτικών 

και των κανόνων για τη ρητορική μίσους, απαιτώντας από τους 

εκπροσώπους και τα μέλη του ιδρύματος ή της οργάνωσης να απέχουν από 

μισαλλόδοξες συμπεριφορές και δηλώσεις διακρίσεων, ιδίως προς τα μέσα 

ενημέρωσης, και να παρεμβαίνουν σε περίπτωση που συμβαίνουν τέτοια 

περιστατικά, 

• Να δημιουργηθεί μία ομάδα υπεύθυνη για τη διενέργεια περιοδικής 

αυτοαξιολόγησης των εσωτερικών πολιτικών, την επικαιροποίησή τους με 

βάση τις ορθές πρακτικές και τις εισερχόμενες πληροφορίες, την προώθηση 

της αξιολόγησης και της παρακολούθησης της εφαρμογής των εν λόγω 

πολιτικών και τον καθορισμό της πορείας αυτοδιόρθωσης.  

 

2.Προσπάθεια για πολιτισμική αλλαγή: στοχεύστε στην αντίληψη του κοινού, 

επενδύστε στην εκπαίδευση, εμπλέξτε τις κοινότητες 

Σχεδιάστε και εφαρμόστε στρατηγικές προβολής με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας 

αναγνώρισης της σημασίας του σεβασμού του πλουραλισμού και των κινδύνων που 

εγκυμονεί η ρητορική μίσους, δηλώνοντας σαφώς το απαράδεκτο της και 

επενδύοντας στην πρόληψη, εστιάζοντας σε: 

• Παροχή κατάλληλα σχεδιασμένων εκστρατειών και εκδηλώσεων ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης με στόχο την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, 

των αρνητικών στερεοτύπων και του στιγματισμού. Προκειμένου να 

εκτιμηθούν οι ανάγκες που υπάρχουν στην κοινότητα και να προσδιοριστούν 

οι πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις (π.χ. μικρότερες εκδηλώσεις ή 

μεγαλύτερες εκστρατείες, ψηφιακές ή έντυπες δράσεις...), μπορεί να 

προηγηθεί μια προκαταρκτική ανάλυση, συνοδευόμενη από μια ισχυρή 

αξιολόγηση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Εκδηλώσεις και 

πρωτοβουλίες όπως φεστιβάλ διαφορετικότητας, φεστιβάλ τέχνης και κύκλοι 

διαλέξεων που επικεντρώνονται στους μετανάστες και τους πρόσφυγες ή 

άλλες ευάλωτες ομάδες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την αξιοποίηση 

της διαφορετικότητας. Ακόμη και στην περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης 

τέτοιων δράσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα μπορούσε να γίνει δυνατή η 
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συμμετοχή σε εκστρατείες που προωθούνται από μεγαλύτερα ιδρύματα, η 

προβολή τους στα θεσμικά κανάλια επικοινωνίας και η υιοθέτηση του υλικού 

και των μεθοδολογιών τους, 

• Εκπαίδευση: ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

διοργάνωση εκδηλώσεων στα σχολεία με στόχο τους εκπαιδευτικούς, τα 

παιδιά και τους νέους όλων των ηλικιών και τις οικογένειές τους. Παρέχετε 

πρακτικά παραδείγματα και ιστορίες προκειμένου να εμβαθύνουν στην 

κατανόηση του θέματος και παρέχετε ευκαιρίες εργαστηρίων για τη χρήση 

εναλλακτικών αφηγήσεων, 

• Εμπλοκή του τρίτου τομέα και των κοινοτήτων στο σύνολό τους: Δημιουργία 

σταθερών συνεργασιών με τη συμμετοχή ΜΚΟ, συλλόγων και μελών της 

κοινωνίας των πολιτών για τη συμπαραγωγή αποτελεσματικών δράσεων 

κατά της ρητορικής μίσους. 

 

3.Ενημερώστε τη στρατηγική σας και δεσμευτείτε για πραγματική δράση 

Το φαινόμενο της ρητορικής μίσους βρίσκεται σε συνεχή και ραγδαία εξέλιξη 

σύμφωνα με τον ταχύτατο ρυθμό των κοινωνικών αλλαγών και της άμεσης 

διακίνησης πληροφοριών. Χρειάζεται συνεχής αξιολόγηση της κατανόησης του 

φαινομένου και συνεχής επανεκτίμηση των μέτρων κατά του φαινομένου, για 

παράδειγμα μέσω της σύστασης ειδικής επιτροπής ή της δημιουργίας 

παρατηρητηρίου για τον κοινοτικό διάλογο.  

Επιπλέον, ένας από τους κύριους λόγους αποθάρρυνσης των ανθρώπων που 

προσεγγίζονται από τις εκστρατείες κατά της ρητορικής μίσους, είναι η αντιστοιχία 

των μηνυμάτων που λαμβάνουν και της παρατήρησής τους για τις κοινές πρακτικές. 

Επομένως, δεσμευτείτε πλήρως για την πραγματική αλλαγή, δώστε το παράδειγμα 

και εφαρμόστε τις αρχές σας στην πράξη. Δημιουργήστε μια σχέση με το κοινό 

βασισμένη στην αμοιβαία ευθύνη, τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. 

 

 

 

4.Αντιμετωπίστε και αξιοποιήστε το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και του 

δημόσιου διαλόγου 

• Αναγνωρίστε την ευθύνη τόσο του συγγραφέα των εκφράσεων ρητορικής 

μίσους αφενός, όσο και την όποια ευθύνη των ίδιων των μέσων ενημέρωσης 

και των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης αφετέρου. 

• Να προάγετε τη μη πόλωση της γνώμης γενικά, ιδίως αν στοχεύει σε 

συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα, να αποθαρρύνετε την απουσία 

‘’αποχρώσεων’’ στον διάλογο των μέσων ενημέρωσης, προωθώντας την 

ανοιχτόμυαλη διάθεση και τον κριτικό προβληματισμό. 
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• Να απαιτείτε μεγαλύτερη υπευθυνότητα τόσο από τα μέσα ενημέρωσης ή τις 

πλατφόρμες όσο και από τους ίδιους τους χρήστες, ιδίως τα δημόσια 

πρόσωπα ή τους πολιτικούς ηγέτες, όσον αφορά τη συγκράτηση του τόνου 

και των τρόπων της συζήτησής τους.  

• Να σχεδιάζετε στρατηγικές και εκστρατείες με βάση τα μέσα ενημέρωσης που 

όχι μόνο καταπολεμούν τη χρήση του μίσους και τη διάδοση όλων των 

μορφών διακρίσεων, αλλά και ενισχύουν θετικά τις αξίες της διαφορετικότητας 

και της αποδοχής. 

 

5.Να επιτρέπουν και να ενθαρρύνουν τα θύματα να καταγγέλλουν τα 

περιστατικά και να παρέχουν στήριξη στους επιζώντες. 
 

• Να δημιουργήσετε ένα εύχρηστο και ευέλικτο σύστημα που να διευκολύνει 

την αναφορά της χρήσης ρητορικής μίσους, είτε από στόχο είτε από 

παρατηρητή. 

• Να δημιουργήσετε μια κατάλληλα στελεχωμένη υπηρεσία συμβουλευτικής και 

καθοδήγησης, βοηθώντας τα θύματα να αντιμετωπίσουν και να ανακάμψουν 

από τις συνέπειες του μίσους και από κάθε τραύμα ή αίσθημα ντροπής που 

έχουν υποστεί, προσφέροντας συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη 

ειδικά για τις ανάγκες του ατόμου. Εάν οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη 

διαθέσιμη χρηματοδότηση ή τους ανθρώπινους πόρους εμποδίζουν την 

ύπαρξη μιας τέτοιας υπηρεσίας, δημιουργήστε ειδικές συνεργασίες και 

ανακατευθύνετε τους επιζώντες σε ιδρύματα, οργανώσεις, ανεξάρτητες 

φιλανθρωπικές οργανώσεις ή επαγγελματίες που είναι σε θέση να την 

παρέχουν. 

• Σχεδιάστε και εφαρμόστε μια στρατηγική για την ενεργή αναζήτηση και 

προσέγγιση των επιζώντων της ρητορικής μίσους, 

• Δημιουργία πόρων νομικής συμβουλευτικής, διασφαλίζοντας ότι οι επιζώντες 

γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για προσφυγή και είναι σε θέση να τα 

ασκήσουν. 

• Επιπλέον, προσφέρετε σε αυτούς που έχουν βιώσει πρακτικές ρητορικής 

μίσους την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στις εκστρατείες και στις 

εκδηλώσεις που μπορεί να οργανώσει το ίδρυμά σας ως πηγές 

πληροφόρησης και πραγματικών μαρτυριών όσον αφορά την εμπειρία τους 

από τη ρητορική μίσους. Αυτό νομιμοποιεί τη δράση και τους παρέχει μια 

πλατφόρμα και μια φωνή για να μιλήσουν για τον εαυτό τους. Ταυτόχρονα, να 

είστε προσεκτικοί και να φροντίζετε να μην επιβαρύνετε τα θύματα μίσους με 

ένα επιπλέον ανεπιθύμητο βάρος.  
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6.Οργανώστε πρωτοβουλίες άσκησης πίεσης για την απαίτηση δέσμευσης, 

υποστήριξης και χρηματοδότησης από τις αρχές 

 

• Επιδιώξτε ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για τη 

δημιουργία υπηρεσιών και τη δημιουργία υλικού και περιεχομένου για την 

εφαρμογή των αρχών που περιέχονται στις παρούσες συστάσεις. 

• Συνδέστε, οργανώστε και θέστε σε κίνηση φορείς, οργανώσεις και άτομα για 

να τραβήξετε την προσοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε ανώτερο 

επίπεδο και να απαιτήσετε διαρθρωτικές αλλαγές, δεσμεύσεις και αυξημένη 

προβολή για το ζήτημα της ρητορικής μίσους και των διακρίσεων. 

• Να εμπλακούν το Υπουργείο Εσωτερικών και τα υπουργεία Δικαιοσύνης των 

αποκεντρωμένων διοικήσεων και των τοπικών κυβερνήσεων, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι όλοι οι αστυνομικοί λαμβάνουν επαρκή εκπαίδευση για να 

αναγνωρίζουν σωστά τα εγκλήματα μίσους και να αποκτούν εργαλεία για την 

αντιμετώπισή τους και στρατηγικές για την κατάλληλη υποστήριξη των 

θυμάτων. Να προωθήσουν επίσης τη συμμετοχή των επαγγελματιών πρώτης 

γραμμής στην κοινότητα, προκειμένου να διευκολυνθεί ένας ουσιαστικός και 

συνεχής διάλογος με τη συμμετοχή διαφορετικών κοινοτήτων και 

διαφορετικών τομέων αυτών των κοινοτήτων ώστε να υπάρχει μία καλύτερη 

πρόληψη του φαινομένου.  

• Να παροτρυνθεί  η δημιουργία και η τελειοποίηση μιας υγιούς νομικής δομής 

και πρακτικής, η οποία μπορεί να είναι σχετική με τα διάφορα μέσα 

ενημέρωσης και να βασίζεται σε διεθνή μέσα όπως ένα σχέδιο δράσης, 

βελτιώνοντας τη δυνατότητα προσφυγής σε αστικές αγωγές, δημιουργώντας 

συστήματα αποζημίωσης των θυμάτων και αποσαφηνίζοντας τις ευθύνες 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και ταυτόχρονα εξακολουθώντας να 

υπερασπίζεται το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης. 

 

7. Παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες και εργαλεία αυτοβελτιωσης 

Διάδοση πληροφοριών και εργαλείων για την αυτορρύθμιση και αυτοδιόρθωση των 

ατόμων καθώς και για την εκπαίδευση των παρευρισκομένων, ως μέσο για την 

αποκάλυψη εγγενών προκαταλήψεων, την πρόληψη των ατόμων από τη χρήση της 

ρητορικής μίσους και την καταπολέμηση της χρήσης της. Επικεντρωθείτε στην 

ανάλυση και στόχευση των ψυχοκοινωνικών αιτιών του μίσους και λειτουργήστε μια 

διάκριση, διαχωρίζοντας τον φορέα της ρητορικής μίσους από τη βασική αιτία της. 

Επιβολή κυρώσεων για επιζήμια μεταχείριση ή παρενόχληση, αλλά και παροχή 

αναμορφωτικών συμβουλών και διαδρομών για τους δράστες. 
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