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             ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

 

1. Εισαγωγή εγχειριδίου σελ.6 

2. Επισκόπηση έργου σελ.8 

3. Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη ρητορική μίσους; σελ.10 
Τι είναι η ρητορική μίσους και πώς να την αναγνωρίσουμε  
Άλλοι ενδιαφέρον ορισμοί 

4.  Ποιες είναι οι εναλλακτικές αφηγήσεις: ορισμός και στόχοι 

Μελέτες περιπτώσεων και οι νέες τους αφηγήσεις (και παραγωγή 
κόμικ!) σελ.14 

5.  Ακολουθήστε τους ηγέτες!  
Καλές πρακτικές: παροχή καθοδήγησης, πρακτικών εργαλείων και 
παραδειγμάτων για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας 
Συμβουλές για αναβαθμισμένες ενέργειες κατά της ρητορικής 
μίσους: πώς να αντιδράσετε και να αντιμετωπίσετε τη 
ρητορική σελ.30 

                           6.   Τελικές εκτιμήσεις σελ.45 
                           7.   Βιβλιογραφία σελ.47 
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1. Εισαγωγή στο Εγχειρίδιο 
 

 

 

Raise Up! 
Το εγχειρίδιο είναι ένα εγχειρίδιο οπτικής καθοδήγησης που στοχεύει να υποστηρίξει και να 

εργαστεί για την κοινωνική αλλαγή στις νεότερες κοινότητες. 

 

 

ΠΩΣ? 
Το Εγχειρίδιο θα παρέχει συμβουλές και πρακτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και την προσπάθεια για κοινωνική αλλαγή 

μέσω θετικών ενεργειών και εναλλακτικών αφηγήσεων. Επιπλέον, ο στόχος του εγχειριδίου είναι να βοηθήσει στην ενίσχυση των αντιδράσεων 

στη ρητορική μίσους, καταπολεμώντας, αντισταθμίζοντας και προλαμβάνοντάς την, ενθαρρύνοντας τους νέους ή άλλους ακτιβιστές να πάρουν 

κοινωνικούς χώρους με θετικές αφηγήσεις και ιστορίες εμφυλίου θράσους. Η Αύξηση! εταιρική σχέση παρήγαγε το εγχειρίδιο μετά από μια μακρά 

ερευνητική διαδικασία και ανάπτυξη εργαλείων σε συνεργασία με νέους από διαφορετικά υπόβαθρα και προέλευση που ζουν στις έξι χώρες 

εταίρους. 

 

Σε όλο το εγχειρίδιο, θα βρείτε: 

 

. Μια συλλογή από ορισμούς, αποτέλεσμα δύο ετών δουλειάς, που θεωρήσαμε σημαντικό να μοιραστούμε μαζί σας πριν από όλα 

 

. Μια συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών ρητορικής μίσους από τις διάφορες χώρες εταίρους και πώς, μαζί με τους νέους, τις έχουμε μετατρέψει σε 

αντίθετες και εναλλακτικές αφηγήσεις - συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της διάδοσης της ρητορικής μίσους. 

 

. Ένα σωρό συμβουλές για την αναβάθμιση των ενεργειών κατά της ρητορικής μίσους χρησιμοποιώντας τον μετρητή και εναλλακτικές αφηγήσεις. 

 

Μια συλλογή καλών πρακτικών αντίθετων και εναλλακτικών αφηγήσεων, ειδικά από ευρωπαϊκά πλαίσια που ενσωματώνουν μια εκπαιδευτική 

μεθοδολογία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

. Τέλος, θα βρείτε τα κόμικς συμπαραγωγής νέων που απεικονίζουν τις αφηγήσεις που περιγράφονται στο εγχειρίδιο. 

 

Το RAISE! Η Συνεργασία έχει αναπτύξει για εσάς μια σειρά από καινοτόμες δραστηριότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να καταχραστείτε! 

Είστε περίεργοι να μάθετε περισσότερα για το πώς αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η καταπολέμηση της ρητορικής 

μίσους σε κάθε χώρα εταίρο και την Ευρώπη; Πιστεύετε ότι είναι αρκετά σημαντικό να το δουλέψετε με τους συνομηλίκους σας και την κοινότητά σας; 

Αν ναι, θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε στην εκτεταμένη έκδοση του εγχειριδίου. 
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2. Επισκόπηση του Έργου 
 

 

 

 
Το «RAISE!» σημαίνει Εκφράσεις Αύξησης της Ευαισθητοποίησης για τις Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. 

Προκύπτει από μια διετή Στρατηγική Συνεργασία που ξεκίνησε το 2019 και πιλοτικά πραγματοποιήθηκε 

από έξι διαφορετικές χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα 

και την Ιταλία. 

 

Με το να στεκόμαστε μαζί για τα δικαιώματά μας και να παλεύουμε ενάντια στη ρητορική μίσους, 

πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο περιεκτικές και ανοιχτές σε διαφορετικές εκφράσεις 

μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης στις κοινότητές μας! 

 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ανακαλύψει νέους και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης 

του φαινομένου της ρητορικής μίσους στην Ευρώπη, συμβάλλοντας σε πιο ισότιμες, διαπολιτισμικές και 

χωρίς αποκλεισμούς νεανικές τοπικές κοινότητες. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το «RAISE!» στοχεύει να διερευνήσει και να δώσει μια σαφή κατανόηση του 

φαινομένου της ρητορικής μίσους από ψυχολογική και κοινωνική άποψη, κατανοώντας τις αιτίες και τις 

συνέπειές του για τους επιζώντες και τους καταπιεστές και όλη την κοινωνία. 

 

Η συνεργασία αναπτύσσει και παρέχει καινοτόμες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την 

καταπολέμηση των εγκλημάτων ρητορικής μίσους. Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα 

και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τα εγκλήματα ρητορικής μίσους, παρέχοντας υποστήριξη 

και εργαλεία στα εμπλεκόμενα μέρη και ενθαρρύνοντας τις νέες κοινότητες να γίνουν φορείς αλλαγής 

μέσω τοπικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. 

 

Η ομάδα-στόχος του έργου περιλαμβάνει νέους, συμπεριλαμβανομένων νεαρών επιζώντων και 

μειονοτήτων που τείνουν να υφίστανται διακρίσεις κατά (π.χ. μετανάστες, Ρομά, πρόσφυγες, 

ομοφυλόφιλοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άνεργοι) των ακτιβιστών της ρητορικής μίσους, των 

επαγγελματιών, των εργαζομένων στη νεολαία και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. 

 

 

 

Οι πολιτισμικές διαφορές 
δεν πρέπει να είναι πτυχές 
που κάποιος μπορεί να 
φοβάται. 

Θα πρέπει να αποκαλύψει πόσο διαφορετικός και μοναδικός είναι ο κόσμος που μας περιβάλλει. 

Η ρητορική μίσους είναι η τελευταία λύση άμυνας όταν κάποιος αισθάνεται επίθεση ή προσβολή. 

Δυστυχώς, για ορισμένα άτομα προκαλεί φόβο και ακόμη και παρεξήγηση που οδηγεί σε ρητορική 

μίσους. Η ρητορική μίσους μπορεί να είναι εξαιρετικά επιθετική για τα θύματα, οδηγώντας σε σοβαρό 

τραύμα και ακόμη και να γίνουν τα ίδια καταπιεστές. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πρόληψη, η 

εκπαίδευση και ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι οι καλύτεροι τρόποι για την εξάλειψη αυτού του 

ζητήματος και τη δημιουργία πιο ανοιχτόμυαλων ατόμων και κοινωνιών. 
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3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 
ΜΙΣΟΥΣ; 
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3.1 Τι είναι η ρητορική μίσους και πώς να την ορίσετε; 
 

Εν ολίγοις, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να οριστεί αυτή η έννοια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, δεν 

υπάρχει ακόμη καθολικά αποδεκτός ορισμός της στο Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

Στην πράξη, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει νομοθεσία για την απαγόρευση των εκφράσεων 

ρητορικής μίσους χρησιμοποιώντας παρόμοιους αλλά ελαφρώς διαφορετικούς ορισμούς κατά τον καθορισμό 

του είδους των ενεργειών που απαγορεύονται επειδή θεωρούνται ρητορική μίσους. Για παράδειγμα, ορισμένες 

χώρες έχουν σαφείς ορισμούς στον ποινικό τους κώδικα (Πορτογαλία), ενώ άλλες δεν έχουν νομικό ορισμό του 

εγκλήματος μίσους (Ιταλία). Επιπλέον, άλλοι έχουν σαφή λίστα προστατευόμενων χαρακτηριστικών (ηλικία, 

αναπηρία, αλλαγή φύλου, γάμος και σύμπραξη συμβίωσης, εγκυμοσύνη και μητρότητα, φυλή, θρησκεία ή 

πεποιθήσεις, φύλο και σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρονται στο ΗΒ). Ταυτόχρονα, ορισμένοι διατηρούν 

έναν πιο ανοιχτό ορισμό (Ισπανία). Το τελευταίο παράδειγμα μπορεί να είναι το γεγονός ότι ορισμένες 

ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν τις πράξεις αποκλειστικά ως εγκλήματα μίσους (Ισπανία), ενώ άλλες περιλαμβάνουν 

συμπεριφορές (Ελλάδα) και προσβολές (Γαλλία). 

 

Μετά την ανασκόπηση των διαφορετικών ορισμών και εκτιμήσεων που αναφέρθηκαν από τις διάφορες 

συμμετέχουσες χώρες, η εταιρική σχέση συμφωνεί με τον ακόλουθο κοινό ορισμό της ρητορικής μίσους: 

 

Οποιοσδήποτε δημόσιος λόγος, πράξη, δράση και μορφή έκφρασης που εκφράζει, προπαγανδίζει, υποκινεί, 

προωθεί, δικαιολογεί ή ενθαρρύνει το μίσος, τη βία, την ξενοφοβία, τη μισαλλοδοξία, την προκατάληψη, τις 

διακρίσεις, τον εκφοβισμό, τη δυσφήμιση, τις επιβλαβείς πράξεις, την εχθρότητα ή άλλες μορφές μίσους σε 

άτομο ή ομάδα με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά όπως φυλή, εθνικότητα, εθνικότητα, ηλικία, αναπηρία, 

κοινωνική κατάσταση, εγκυμοσύνη ή μητρότητα, φυλή, θρησκεία ή πεποιθήσεις, αλλαγή φύλου, φύλο ή 

σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 

 
 

3.2 Άλλοι ενδιαφέρον ορισμοί: Ελευθερία 
έκφρασης ή ρητορική μίσους; 

 

 
Σε αντίθεση με την έννοια της «ρητορικής μίσους», η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης θεωρείται 

παγκοσμίως θεμελιώδες δικαίωμα (εγγενές σε όλα τα ανθρώπινα όντα), οδηγώντας σε έναν παγκοσμίως 

αποδεκτό ορισμό. Το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα 

διεθνές έγγραφο που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, ορίζει ότι όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να 

προστατεύονται παγκοσμίως. Το άρθρο αναφέρει: «Καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της 

έκφρασης. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία της γνώμης χωρίς παρεμβάσεις και την αναζήτηση, 

λήψη και μετάδοση πληροφοριών και ιδεών μέσω οποιωνδήποτε μέσων και ανεξαρτήτως συνόρων». 

 

Αυτό το δικαίωμα είναι σημαντικό διότι, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελευθερία της Έκφρασης Online και Offline, η ελευθερία της γνώμης και της 

έκφρασης είναι «απαραίτητη για την αξιοπρέπεια και την εκπλήρωση του ατόμου (...): Αποτελεί τα βασικά θεμέλια 

για τη δημοκρατία, κράτος δικαίου, ειρήνη, σταθερότητα, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και συμμετοχή 

στις δημόσιες υποθέσεις». 

 

Για να γίνει διάκριση μεταξύ της ελευθερίας του λόγου και της ρητορικής μίσους, το OHCHR (Το Γραφείο της 

Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) ανέπτυξε το Σχέδιο Δράσης του Ραμπάτ για τον εντοπισμό 

της ρητορικής μίσους. Οι αρχές μπορούν να προσδιορίσουν εάν η ομιλία εισάγει διακρίσεις και θεωρείται 

ρητορική μίσους λαμβάνοντας υπόψη: 

 

• Το πλαίσιο της δήλωσης 

• Η θέση ή το καθεστώς του ομιλητή (Ποιος ήταν ο ομιλητής: δάσκαλος; Ο Πρόεδρος; Συνάδελφος;) 

• Η πρόθεση υποκίνησης του κοινού εναντίον της ομάδας-στόχου (Ήταν σκοπός του μίσους; Υποτίθεται;)• 

• Το περιεχόμενο και η μορφή της δήλωσης 

• Η έκταση της διάδοσής του (ήταν δημόσια ή ιδιωτική;) 

• Η πιθανότητα βλάβης, συμπεριλαμβανομένου του επικείμενου 

 

 

Πώς μπορούμε να ορίσουμε τη διάκριση; 

Το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εγγυάται την ισότητα και τη μη διάκριση για όλους τους 

ανθρώπους. Ως διάκριση ορίζεται «κάθε διάκριση, αποκλεισμός ή προτίμηση που γίνεται με βάση τη φυλή, 

το χρώμα, το φύλο, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την εθνική καταγωγή ή την κοινωνική καταγωγή, 

η οποία έχει ως αποτέλεσμα να ακυρώνει ή να βλάπτει την ισότητα ευκαιριών ή μεταχείρισης στην εργασία ή 

το επάγγελμα». . Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση απαιτεί την ίση μεταχείριση όλων των ατόμων ενώπιον του 

νόμου, χωρίς διακρίσεις. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να θεωρηθεί ρητορική μίσους. 
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Τι γίνεται με την Κοινωνική Αλλαγή; 

 
Τα πολιτικά δικαιώματα, ο φεμινισμός, τα LGBTQ+ και τα περιβαλλοντικά κινήματα ορίζονται ως κοινωνικές αλλαγές. - 

Αυτό μπορεί να οριστεί ως «αλλαγές στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και σχέσεις που μεταμορφώνουν πολιτιστικούς και 

κοινωνικούς θεσμούς». 

 

Ίσως αναρωτιέστε τι φέρνει την κοινωνική αλλαγή. Μπορούμε να εντοπίσουμε τρεις κύριους λόγους: συγκρούσεις, 

δημογραφικές αλλαγές και πολιτισμικές αλλαγές. Το τελευταίο προκύπτει από νέες εφευρέσεις, ανακαλύψεις και το 

σημαντικότερο, τη διάδοση νέων ιδεών και οράματος για τον κόσμο, και όλοι μπορούν να συμμετέχουν! 

 

 

Γιατί είναι σημαντικό να υπάρξει κοινωνική ένταξη και τι 
σημαίνει αυτό; 

 

 

 

Τα Ηνωμένα Έθνη ορίζουν την κοινωνική ένταξη ως «τη διαδικασία βελτίωσης των όρων συμμετοχής στην κοινωνία, ιδιαίτερα 

για άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, μέσω της ενίσχυσης των ευκαιριών, της πρόσβασης στους πόρους, της 

φωνής και του σεβασμού των δικαιωμάτων». Αυτή η έννοια προχωρά περισσότερο από μια απλή βελτίωση της πρόσβασης 

σε οικονομικούς πόρους, αλλά περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές και πολιτικές πτυχές που ενδέχεται να αποκλείουν ορισμένα 

άτομα. Αυτός ο ορισμός είναι απλοϊκός, καθώς οι διακρίσεις, οι ανισότητες και η ρητορική μίσους εξακολουθούν να επικρατούν 

παγκοσμίως. Η ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που εκδόθηκε από τον ΟΗΕ, η οποία καθορίζει τον κύριο στόχο που 

πρέπει να επιτευχθεί τα επόμενα χρόνια (τερματισμός της φτώχειας, προώθηση της ισότητας των φύλων, αξιοπρεπής εργασία, 

εκπαίδευση), στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και στη δημιουργία μιας πιο ισότιμης και χωρίς μίσος κόσμος. 

 

 
 
 
 
 
 

Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε στην κοινωνική αλλαγή 
και ένταξη; Καθορισμός κοινωνικής δράσης, κίνησης και 
ακτιβισμού! 

Η κοινωνική δράση περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες όπως εθελοντισμό, κοινοτική οργάνωση, υπηρεσίες που 

ανήκουν στην κοινότητα, συνηγορία και κοινωνικό κίνημα. Δεν υπάρχει καθολικός ορισμός και κάθε χώρα έχει τον δικό της. 

Για παράδειγμα, στη Γαλλία, έχει νομικά οριστεί ως μια ενέργεια που «στοχεύει στην προώθηση (...) της αυτονομίας και της 

προστασίας των προσώπων, της κοινωνικής συνοχής, της άσκησης της ιθαγένειας, της πρόληψης του αποκλεισμού και της 

διόρθωσης των συνεπειών του». 
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Κοινωνικό κίνημα: «μια χαλαρά οργανωμένη αλλά διαρκή 

εκστρατεία για την υποστήριξη ενός κοινωνικού στόχου, συνήθως 

είτε της εφαρμογής είτε της αποτροπής μιας αλλαγής στη δομή ή τις 

αξίες της κοινωνίας. (Ralph H. Turner). Ένα κοινωνικό κίνημα μπορεί 

να διαφέρει ως προς το εύρος, αλλά παραμένει μια συλλογική 

δράση που αγωνίζεται προς την κοινωνική αλλαγή. 

 

Ακτιβισμός: η διαδικασία της δημόσιας εκστρατείας ή της 

εργασίας για έναν οργανισμό για να επιφέρει πολιτική ή κοινωνική 

αλλαγή. Μπορεί να ποικίλλει από διαμαρτυρία στο δρόμο μέχρι 

ευαισθητοποίηση στο διαδίκτυο, χρήση τέχνης για την προώθηση 

ενός μηνύματος, όλα στο όνομα της κοινωνικής αλλαγής. 
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4.1 Τι είναι οι εναλλακτικές και οι αντίθετες αφηγήσεις; 
Ορισμοί και τρόπος χρήσης τους 

 
Οι αφηγήσεις είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς. 

 

Οι αφηγήσεις μπορούν συχνά να αμφισβητήσουν η μία την άλλη, έμμεσα ή άμεσα, και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως στρατηγικές για την αμφισβήτηση της ρητορικής μίσους. 

 

Εάν η αφήγηση επιτίθεται απευθείας στη ρητορική μίσους κάνοντας αναφορά σε αυτήν ή προτείνοντας 

αντεπιχειρήματα, μπορούμε να μιλήσουμε για «ανταφηγήσεις». 

counter-arguments, we can talk about “counter-narratives’’. 

 

 

Για παράδειγμα, οι ανταφηγήσεις στοχεύουν να φτάσουν απευθείας στους ύποπτους καταπιεστές, μέσω 

μιας προσπάθειας πρόληψης και μιας δράσης υποστήριξης σε άτομα που έχουν ήδη εμπλακεί σε αυτήν την 

επιβλαβή συμπεριφορά, προσπαθώντας να αλλάξουν την οπτική τους αντιμετώπιση της συμπεριφοράς σε μια 

καθορισμένη κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, εάν μια αφήγηση στοχεύει να υπονομεύσει αυτές τις απεχθής 

πράξεις προτείνοντας εναλλακτικές απόψεις, μπορούμε να την ονομάσουμε «εναλλακτική αφήγηση». Ανάλογα 

με το πλαίσιο, τόσο οι αντίθετες όσο και οι εναλλακτικές αφηγήσεις στοχεύουν σε μια μεγάλη ποικιλία ομάδων- 

στόχων. Οι εναλλακτικές αφηγήσεις στοχεύουν να προσεγγίσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό και να επηρεάσουν 

τους καταπιεστές ώστε να εξοικειωθούν με τις νέες αφηγήσεις. 

 

Η στρατηγική συνίσταται στην ενίσχυση πιο θετικών, περιεκτικών και εποικοδομητικών ιδεών για την 

αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους μέσω μιας προσέγγισης «για αυτό που είμαστε» και όχι «τι είμαστε 

ενάντια». Οι εναλλακτικές αφηγήσεις στοχεύουν να υπονομεύσουν τις καταπιεστικές και απεχθής αφηγήσεις όχι 

απαντώντας άμεσα σε αυτές αλλά αμφισβητώντας αυτές τις αφηγήσεις μέσω της πρότασης μιας νέας αφήγησης 

για να αλλάξει η οπτική του θέματος. 

 

Οι εναλλακτικές αφηγήσεις προσπαθούν να επηρεάσουν τις κοινωνικές και πολιτικές συζητήσεις δείχνοντας ότι 

υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης του θέματος, επηρεάζοντας τη συζήτηση αλλάζοντας το πλαίσιο του 

προβλήματος. Για παράδειγμα, η καταπολέμηση της ετεροκανονικότητας και της ομοφοβίας προσφέροντας 

νέες αφηγήσεις σχετικά με τους ρόλους των φύλων και το σύστημα των οικογενειών που προσανατολίζεται στην 

αναπαραγωγή. 

 

Σε αντίθεση με τις αντι-αφηγήσεις, οι εναλλακτικές αφηγήσεις δεν έχουν στόχο να προτείνουν αντιδράσεις σε 

μεμονωμένα περιστατικά. Αντίθετα, είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία αλλαγής νοοτροπίας στον πυρήνα της 

κοινωνίας, κερδίζοντας έδαφος στις δημόσιες συζητήσεις μέσω συνεκτικού και δομημένου εναλλακτικού λόγου. 

Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι συχνά διφορούμενη στην πραγματική ζωή καθώς συχνά συνυπάρχουν στην 

πράξη. Η αντιαφήγηση μπορεί να αναφέρεται σε μια εναλλακτική, ενώ η τελευταία πρέπει επίσης να αντιδρά σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις. 

 

Και οι δύο καταπολεμούν τη ρητορική μίσους υπονομεύοντας και αποδομώντας τις καταπιεστικές αφηγήσεις και 

δίνοντας συνάφεια στις αμερόληπτες προοπτικές της κοινωνίας χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων (ελευθερία, ισότητα και σεβασμός). Οι πόροι και τα δεδομένα ελέγχου δεδομένων είναι 

πρωταρχικής σημασίας για την αποδόμηση αφηγήσεων ρητορικής μίσους, αλλά δεν επαρκούν από μόνα τους. 

Οι αφηγήσεις είναι χρήσιμες καθώς σχετίζονται με τις ζωές και τις προοπτικές των ανθρώπων δημιουργώντας 

νοήματα και σύμβολα που σχετίζονται με τα συναισθήματα και τις ανάγκες των ανθρώπων. Οι αφηγήσεις 

μπορούν να περιλαμβάνουν χιούμορ για να συνδέσουν τους ανθρώπους με τα συναισθήματά τους και να 

δημιουργήσουν ενσυναίσθηση. Οι εναλλακτικές αφηγήσεις είναι αποτελεσματικές καθώς διευκολύνουν τα 
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άτομα να ενσωματώσουν τις απόψεις τους και να συναντήσουν άλλους, οδηγώντας σε μια θετική αλλαγή νοοτροπίας. 

 

Αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. Αυτό το εγχειρίδιο στοχεύει να δώσει 

ευκαιρίες τόσο σε επιζώντες όσο και σε καταπιεστές να δημιουργήσουν στρατηγικές χειραφέτησης ατόμων μέσω 

προσεγγίσεων που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιμετώπισης και εναλλακτικών αφηγήσεων, για την 

καταπολέμηση και την πρόληψη πράξεων ρητορικής μίσους. 

 

Ως τελευταία σημείωση, η επιλογή της προσέγγισης, της αντίθεσης και των εναλλακτικών αφηγήσεων είναι στα 

χέρια των ακτιβιστών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων για νέους και της κοινωνίας. Όταν αντιμετωπίζουμε την 

πρόκληση της ρητορικής μίσους τόσο εκτός σύνδεσης όσο και στο διαδίκτυο, εξαρτάται από τις ανάγκες. Αντιθετικές 

και εναλλακτικές προσεγγίσεις βασισμένες στην αφήγηση θα παρουσιαστούν στο Εγχειρίδιο, βασισμένες σε 

εμπειρίες, προτάσεις καλών πρακτικών και πιλοτικές δραστηριότητες από τη σύμπραξη. 

 
 

Αναφορά: WE CAN! 

https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-web/168071ba08 

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ Εναλλακτικών και Αντιαφηγημάτων εδώ (προσθήκη συνδέσμου) ή ακόμα και να 

χρησιμοποιήσετε την παρουσίαση για να εξηγήσετε σε άλλα άτομα περισσότερα σχετικά με αυτό! 

 

 

4.2 Συλλέχθηκαν περιπτωσιολογικές μελέτες ρητορικής μίσους και 
οι νέες αφηγήσεις της. 

 

Αυτό το υποκεφάλαιο χωρίζεται σε τρία μέρη: Θα βρείτε μερικές περιπτωσιολογικές μελέτες που συλλέγονται στις 

διάφορες χώρες εταίρων (Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο), τις εναλλακτικές 

αφηγήσεις που αναπτύχθηκαν από κοινού με νέους από τις διάφορες χώρες και διαφορετικά υπόβαθρα και τέλος 

εκείνες οι εναλλακτικές αφηγήσεις που εικονογραφήθηκαν από την ίδια νεολαία σε μια διεθνή εκπαίδευση που 

είχαμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε τον Ιούλιο του 2021. 

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες επιλέχθηκαν και αντιμετωπίστηκαν σχετικά με τη «συνάφειά τους με τις τρέχουσες 

υποθέσεις», τη συνάφεια με τις κοινότητες των εταίρων στις μέρες μας και τη σημασία της συζήτησης αυτών των 

θεμάτων για την πρόληψη εγκλημάτων μίσους. 

 

Είναι προφανές από αυτή την αιχμή ότι η κρατική πολιτική από μόνη της δεν αρκεί για να καλλιεργήσει την 

ανεκτικότητα και την κατανόηση στην κοινωνία ή να αποτρέψει τη διάπραξη υψηλού επιπέδου εγκλημάτων μίσους. 

Με τη μετατροπή των περιπτωσιολογικών μελετών σε Εναλλακτικές Αφηγήσεις, προσπαθήσαμε να διεγείρουμε 

βαθύτερο κριτικό στοχασμό σχετικά με τη σύνθετη πραγματικότητα που ζούμε και τα μονοπάτια της ως εναλλακτικές 

λύσεις στη διάδοση μίσους. 

 

 

 

Είθε αυτές οι εναλλακτικές αφηγήσεις να σας 

εμπνεύσουν να δημιουργήσετε τις αφηγήσεις σας ή 

να βοηθήσετε τους φίλους, τους συνομηλίκους σας 

και να δημιουργήσουμε μία κοινότητα μαζί! 
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4.2.1. Μελέτη περίπτωσης στη Γαλλία. 

 

 
Ο Thomas είναι ένας 17χρονος μαθητής λυκείου που ζει στη Gironde και έχει ένα αγόρι. Μια μέρα 

φιλιούνται στο δρόμο. Δύο νέοι από το ίδιο σχολείο γίνονται μάρτυρες αυτής της σκηνής. Πίσω στο 

σχολείο, αυτοί οι μαθητές επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά στον Thomas: «Fag, who shouldn't be on 

the earth», «Οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να κρεμαστούν όλοι». Τον έφτυσαν και του πλήγωσαν τα χείλη. 

Ένας από τους φίλους του Τόμας προειδοποιεί τους φρουρούς, οι οποίοι σταματούν την επίθεση. Ο 

σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλεί τους δύο δράστες. Οι εξηγήσεις τους: «Ο Τόμας το άξιζε 

γιατί επέλεξε να είναι γκέι». - Αυτή η υπόθεση αντιπροσωπεύει μια κατάσταση ρητορικής μίσους κατά 

των ομοφυλόφιλων. Οι δύο επιτιθέμενοι δείχνουν ομοφοβικές προθέσεις και, αφού καταγγέλθηκαν, 

θα μπορούσαν να διωχθούν από την αρχή του γυμνασίου για λεκτική και σωματική επίθεση λόγω 

μισαλλοδοξίας προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό των συνομηλίκων τους. 

Σημαντικό να σημειωθεί: 

Η κοινότητα LGBTQ+, στη Γαλλία όπως και σε πολλές χώρες 

σε όλο τον κόσμο, εξακολουθεί να υποφέρει συχνά από 

περιθωριοποίηση και επιθέσεις που εμφανίζονται και μεταξύ 

των νέων. να παρέχει 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης προσπαθεί να κατανοήσει το 

φαινόμενο της ρητορικής μίσους κατά των ομοφυλόφιλων 

και της LGBTQ+ κοινότητας, τη δυναμική (αιτίες και λέξεις/ 

συμπεριφορές που εμπλέκονται) και τις συνέπειες για τα 

θύματα και τους επιζώντες. Επιπλέον, στοχεύει να παρέχει 

στους νέους αντι-αφηγήσεις για να αντιδράσουν σε αυτού του 

είδους τη ρητορική μίσους, κατανοώντας τι πρέπει να γίνει εάν 

βιώσουν τέτοια επιθετικότητα ή γίνουν μάρτυρες κάποιας. 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μελέτη περίπτωσης είναι 

η διαφορά μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ρητορικής μίσους. πώς η άγνοια τροφοδοτεί τη ρητορική 

μίσους κατά της LGBTQ+ κοινότητας; ποιοι είναι οι καλύτεροι 

τρόποι αντίδρασης σε αυτό το είδος ρητορικής μίσους. 

 

 

 
Σημαντικό να σημειωθεί: 

 

Η νέα αφήγηση εστιάζει στην αλλαγή των πράξεων και των 

τρόπων σκέψης των καταπιεστών αντί να τους τιμωρεί άμεσα. 

Χρησιμοποιεί τη φιγούρα των προτύπων και τη σημασία τους 

στη διαμόρφωση της κοινωνίας και της ανεκτικότητας. Δείχνει 

πώς η εκπαίδευση, ιδίως η άτυπη εκπαίδευση με χρήση 

μουσικής και ψυχαγωγίας, είναι κεντρικής σημασίας για τη 

 

 

 

 

 

 

 
 

Κύριες ερωτήσεις: 

διαμόρφωση των συμπεριφορών των νέων. Η εκπαίδευση Ως δικαιολογία για την πράξη μίσους τους, οι δύο νεαροί μαθητές λένε ότι η έλξη για το ίδιο φύλο είναι ενάντια  
στη επιλογή. Επομένως, τους αξίζει να «τιμωρηθούν» γι' αυτό 
 

απεικονίζεται ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 

«μικρές» και κοινές διακρίσεις / ρητορική μίσους μπορούν να 

επηρεάσουν τα περιθωριοποιημένα άτομα. Επιπλέον, αυτή 

η αφήγηση προσπαθεί να αναδείξει τον ρόλο των μαρτύρων 

επιθέσεων και τις πιθανές θετικές συνέπειες που μπορεί να έχει 

η αντίδραση κατά των διακρίσεων, σε αυτή την περίπτωση, 

η αναφορά της πράξης και η διοργάνωση εκδήλωσης για να 

ειδοποιηθούν οι δύο επιτιθέμενοι και ολόκληρο το σχολείο για 

τις διακρίσεις (LGBTQ+homophobia ). 

Η κατάσταση αλλάζει από τιμωρητική σε εκπαιδευτική. 

Παρόλο που η επιθετικότητα εξακολουθεί να εμφανίζεται, 

αυτή η αφήγηση προσανατολίζεται στην αλλαγή της 

συμπεριφοράς του επιτιθέμενου και στο να τον κάνει να 

        Η εκδήλωση δημόσιας στοργής για ένα ζευγάρι του ίδιου φύλου εξακολουθεί να είναι ταμπού στη Γαλλία 
 

         Παρόλο που οι νέες γενιές είναι καλύτερα ενημερωμένες για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και είναι πιο  
          ανοιχτόμυαλες από τις προηγούμενες, η ρητορική μίσους εμφανίζεται συχνά μεταξύ των νέων. 
 

Η μελέτη περίπτωσης είναι σχετική, καθώς δείχνει μια συγκεκριμένη περίπτωση ρητορικής μίσους λόγω του     

σεξουαλικού προσανατολισμού των θυμάτων, που κρύβεται πίσω από τα αίτια αυτής της πράξης μίσους

συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα της δράσης του, μαθαίνοντας  
την ανεκτικότητα και αποδομώντας τις διακρίσεις και τις 

προκαταλήψεις έναντι των LGBQI+ ατόμων. Πράγματι, το 

σημείο καμπής σε αυτήν την αφήγηση είναι πώς οι μάρτυρες 

μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον αγώνα κατά των 

διακρίσεων και τη δύναμη και τον αντίκτυπο των προτύπων 

στις συμπεριφορές και τις απόψεις των νέων. 

 

Αυτή η εναλλακτική αφήγηση είναι σχετική καθώς προσφέρει   

μια θετική λύση στην επιθετικότητα που πηγαίνει πέρα από 

την απλή αντιμετώπιση των δύο καταπιεστών αλλά την            

οργάνωση μιας εκδήλωσης στην οποία συμμετέχει ολόκληρη 

η σχολική κοινότητα. 

 

   Αντιαφηγήσεις: 
 

• Οι καταπιεστές θα πρέπει να τιμωρούνται για αυτή τη συμπεριφορά μίσους, για παράδειγμα, εκτελώντας 

έργο κοινωνικής εργασίας. Οι συνέπειες των πράξεων τους θα πρέπει να εξηγηθούν προσεκτικά και ανοιχτά. 

 

Η κύρια διαφορά μεταξύ των ενεργειών που εμπλέκονται είναι • Τα θύματα θα πρέπει επίσης να το αναφέρουν σε  ενώσεις  που εμπλέκονται με τα δικαιώματα LGBTQ+ 

(όπως συνέβη στην περίπτωση του Thomas) καθώς η μαρτυρία τους μπορεί να εμπνέυσει και άλλους.
πώς οι καταπιεστές μπορούν να αλλάξουν συμπεριφορές εάν 

αφιερωθεί περισσότερος χρόνος για την ευαισθητοποίηση 

 

σχετικά με τις διακρίσεις. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών  
εκδηλώσεων με τη συμμετοχή όλων (και όχι μόνο με στόχο 

τους επιτιθέμενους) απεικονίζεται ως αποτελεσματική ακόμα 

κι αν αγγίζει μόνο ένα μέρος του πληθυσμού. Πράγματι, η 

 

αφήγηση δείχνει πώς ο άλλος επιτιθέμενος συνεχίζει να κάνει  
διακρίσεις ατιμώρητα.  
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Τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από αυτή τη μελέτη περίπτωσης είναι ότι η άγνοια και η έλλειψη 

εκπαίδευσης σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την έλξη για το ίδιο φύλο τροφοδοτούν τη δυσανεξία 

που προκαλεί την εμφάνιση πράξεων ρητορικής μίσους. Επιπλέον, με αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση, πρέπει 

να καταλάβουμε ότι πρόκειται όντως για ρητορική μίσους, καθώς είναι εναντίον μιας ολόκληρης κοινότητας και 

συνεπάγεται παραβίαση της ελευθερίας ή των ελευθεριών του ίδιου του θύματος. 

 

 
 

Μια εναλλακτική αφήγηση: 
Ο Thomas είναι ένας 17χρονος μαθητής γυμνασίου που ζει στη Gironde. έχει ένα αγόρι. Μια μέρα οι εραστές 

φιλιούνται μπροστά στο σχολείο και δύο φίλοι από το ίδιο σχολείο γίνονται μάρτυρες της σκηνής και τους 

προσβάλλουν. Στη συνέχεια, ο Thomas και ο φίλος του δέχονται σωματική και φραστική επίθεση από αυτούς τους 

μαθητές. Ο ένας σκοντάφτει τον Τόμας επίτηδες ενώ ο δεύτερος χειροκροτεί. Στη νέα αφήγηση, ένας άλλος μαθητής 

παρακολουθεί την κατάσταση και αποφασίζει να πάει απευθείας στο γραφείο συμβούλων για να καταγγείλει την 

επίθεση και να βελτιώσει την κατάσταση των μαθητών LGBTQ+ στο γυμνάσιο. 

 
Αντί να καλέσει τους δύο επιτιθέμενους απευθείας στον σύμβουλο, ο μάρτυρας προτείνει να οργανωθεί μια 

συναυλία με την έγκριση των θυμάτων στη νέα αφήγηση. Προσκαλούν μια διασημότητα που κάνει ενεργή 

εκστρατεία για τα άτομα LGBTQ+. Ένας από τους επιτιθέμενους είναι θαυμαστής αυτού του καλλιτέχνη και αφού 

παρακολουθήσουν τη συναυλία, αρχίζουν να καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα των πράξεών τους και ακόμη και 

αντιδρούν στην ομοφοβική πράξη ενός φίλου για να την σταματήσουν. 

 

 

 

4.2.2 Μελέτη περίπτωσης στο Η.Β. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Η Monique και τα παιδιά της, με καταγωγή από την Γκάνα, ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και δέκα χρόνια. Αρχικά 

εγκαταστάθηκαν καλά στα West Midlands. Τα παιδιά έμαθαν αγγλικά γρήγορα και οι άμεσοι γείτονές τους ήταν 

φιλόξενοι. Η Monique βρήκε δουλειά σε ένα τοπικό σχολείο και ήταν χαρούμενη με την απόφασή της να έρθει στο 

Ηνωμένο Βασίλειο για να προσφέρει μια καλύτερη ζωή στην οικογένειά της. 

 

 

Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν τις εβδομάδες πριν από το δημοψήφισμα για την ΕΕ τον Ιούνιο του 2016. Τα 

παιδιά αντιμετώπισαν ρατσιστική εχθρότητα στο σχολείο και άλλα παιδιά τους είπαν ότι θα τους διώχνουν από τη 

χώρα. Ο εκφοβισμός είχε τεράστιο αντίκτυπο στη συναισθηματική τους ευημερία -- αποτραβήχτηκαν, επηρεάζοντας 

την εμπιστοσύνη τους στο σχολείο και στο σπίτι. 
 

 

 
 

 

Ευτυχώς, το σχολείο καλωσόρισε την παρέμβαση από την τοπική εταιρική σχέση εγκλημάτων μίσους που παρείχε 

στην οικογένεια συναισθηματική υποστήριξη. Σε πολλές τάξεις παραδόθηκαν εργαστήρια σχετικά με τον εκφοβισμό 

και τις επιπτώσεις του. Αυτό, σε συνδυασμό με τα πειθαρχικά μέτρα που έλαβε το σχολείο, βοήθησε στη διάχυση της 

κατάστασης και βοήθησε τα παιδιά της Monique να ξεπεράσουν τη δοκιμασία τους. 

 
 Ωστόσο, μόλις αποκαλύφθηκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της ΕΕ, η οικογένεια υπέστη περαιτέρω 

 

 

εγκλήματα μίσους. Για πρώτη φορά από τότε που ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Monique βίωσε ρητή ρατσιστική 

κακοποίηση. Την φώναζαν «Nigger» και «Wog» και σε μια περίπτωση την έφτυσαν και της είπαν «Γαμήσου πίσω 

στο σπίτι σου όπου ανήκεις, δεν σε θέλουμε πια εδώ». Η Monique άρχισε να χάνει την πίστη της στις φιλίες που είχε 

αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε όλο και πιο ανήσυχη, σταμάτησε να βγαίνει μόνη της και έχασε τη δουλειά της 

επειδή η σωματική της υγεία είχε επιδεινωθεί. 
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Η ρατσιστική κακοποίηση που βίωσαν η Monique και η οικογένειά της δεν μπορεί να 

απομακρυνθεί από το τοξικό πολιτικό κλίμα που δημιουργήθηκε τις εβδομάδες πριν από το 

δημοψήφισμα της ΕΕ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικό να σημειωθεί: 

Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Ηνωμένο 

Βασίλειο δέχονται επίθεση και παρενοχλούνται –σωματικά ή 

λεκτικά– επειδή θεωρούνται «διαφορετικοί». Θα μπορούσε 

να οφείλεται στη θρησκεία, τη σεξουαλικότητα, το χρώμα 

του δέρματος, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία τους – ή 

συνδυασμό αυτών. Το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε αύξηση 

των εγκλημάτων μίσους κατά την περσινή περίοδο του 

δημοψηφίσματος. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο η 

διχαστική και τοξική ρητορική από εξέχουσες προσωπικότητες 

(πολιτικούς, κοινωνικούς σχολιαστές,…) μπορεί να 

έχει σοβαρές συνέπειες. Τέτοια εγκλήματα μπορούν να 

προκαλέσουν μόνιμες σωματικές και συναισθηματικές βλάβες 

και να αποδυναμώσουν τον κοινωνικό ιστό που συγκρατεί 

την κοινωνία. 

 

Τα εγκλήματα μίσους υποδηλώνονται σε μεγάλο βαθμό και 

δεν διαθέτουν πόρους λόγω της έλλειψης αποτελεσματικής 

και συνεπούς εκπαίδευσης από τις αρχές, που δεν μπορούν 

να αντιμετωπίσουν σωστά αυτό το ζήτημα. Πρέπει να υπάρξει 

εκτενής αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα εγκλήματα μίσους 

για να αξιολογηθεί εάν το τρέχον σύστημα προστατεύει τα 

δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων μίσους. Οι βελτιώσεις 

στην εκπαίδευση της αστυνομίας, οι μεγαλύτερες επενδύσεις 

σε πόρους για να βοηθήσουν τις έρευνες, τις διώξεις και 

την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

οι επιζώντες μπορούν να αναφέρουν εγκλήματα μίσους 

χρειάζονται επίσης επανεξέταση. 

 

Οι δάσκαλοι και οι επαγγελματίες χρειάζονται βοήθεια και 

υποστήριξη για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, 

προωθώντας θετικές σχέσεις, μειώνοντας τα εγκλήματα 

μίσους και αναπτύσσοντας και ενισχύοντας την κατανόηση 

των μαθητών για το μίσος, τις διακρίσεις και την κοινωνική/ 

αστική ευθύνη στην κοινωνία. Οι άνθρωποι κάθε ταυτότητας 

θα πρέπει να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους ειρηνικά, χωρίς 

τον φόβο της κακοποίησης ή της παρενόχλησης από εκείνους 

που επιδιώκουν να διαδώσουν φόβο, μίσος και διχασμό. 

Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη δημιουργία στενότερων 

κοινοτήτων για να νικήσουμε το έγκλημα μίσους. 

Το μεταναστευτικό κυριάρχησε στις πολιτικές ομιλίες και στα πρωτοσέλιδα. Η τρομοκρατία 

τροφοδότησε και νομιμοποίησε την εχθρότητα προς τις μειονοτικές εθνοτικές και θρησκευτικές 

κοινότητες. Η Monique και τα χιλιάδες άλλα θύματα που βίωσαν μίσος πριν και μετά το Brexit 

απέτυχαν από αρκετούς πολιτικούς που πυροδότησαν φόβο και μίσος για πολιτικό όφελος. 

Αφού αρχικά προσπάθησε να αγνοήσει την κακοποίηση, η Monique αποφάσισε να αναφέρει τα 

περιστατικά στην αστυνομία. Ένιωθε ότι οι αστυνομικοί απέρριψαν τη θυματοποίησή της επειδή 

δεν είχε αναφέρει τα περιστατικά όταν συνέβησαν. Η Monique συνέχισε να αναφέρει εγκλήματα 

μίσους όταν τα βίωσε, αλλά, και πάλι, απογοητεύτηκε από την απάντησή της. Αξιωματικοί 

υποστήριξης της κοινότητας της αστυνομίας επισκέφτηκαν τη Monique πολλές φορές, οι 

οποίοι της είπαν ότι δεν μπορούσαν να ερευνήσουν τα εγκλήματα μίσους επειδή δεν υπήρχαν 

ανεξάρτητοι μάρτυρες. Η αστυνομία απέτυχε στο καθήκον της επειδή δεν έλαβε τη δήλωση της 

Monique ούτε μάζεψε κανένα στοιχείο, όπως πλάνα CCTV. Ως αποτέλεσμα της θυματοποίησής της 

και της εμπειρίας της με την αστυνομία, η Monique αισθάνεται απομονωμένη, ανεπιθύμητη και 

άχρηστη. 

 

 

 

 

 

 
Αντιαφηγήσεις: 

 

• Μια εκτενής ανασκόπηση του νομικού πλαισίου του Ηνωμένου Βασιλείου για τα εγκλήματα 

μίσους για να αξιολογηθεί εάν το τρέχον σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των θυμάτων. 

 

• Όλοι οι αστυνομικοί λαμβάνουν επαρκή εκπαίδευση για να εντοπίζουν σωστά τα εγκλήματα 

μίσους, να ανταποκρίνονται στα θύματα και να τα υποστηρίζουν κατάλληλα. 

 

• Πόροι για τις αστυνομικές δυνάμεις και τις τοπικές κυβερνήσεις για την υποστήριξη των 

επαγγελματιών πρώτης γραμμής για την καθιέρωση και τη συνέχιση ουσιαστικού διαλόγου με 

διαφορετικές κοινότητες. 

 

• Οι δημόσιοι υπάλληλοι να εκφραστούν και να αμφισβητήσουν τα αρνητικά στερεότυπα των 

ομάδων και να κινητοποιήσουν την κοινή γνώμη ενάντια στις διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο. 

 

• Αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικά πακέτα για τη βελτίωση της γνώσης των αστυνομικών σχετικά με 

το διαδικτυακό έγκλημα μίσους και την εμπιστοσύνη τους στην αντιμετώπιση αυτής της μορφής 

εγκλήματος. 

 

• Επέκταση του καταλόγου των προστατευόμενων χαρακτηριστικών σε ολόκληρο το Ηνωμένο 

Βασίλειο ώστε να συμπεριλάβει, τουλάχιστον, το φύλο, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και 

την ηλικία. και όλα τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν ίση νομική προστασία. 

 

 
 

Μια εναλλακτική αφήγηση: 
Η Monique και τα παιδιά της, με καταγωγή από την Γκάνα, ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 

δέκα χρόνια. Αρχικά εγκαταστάθηκαν καλά στα West Midlands. Τα παιδιά έμαθαν αγγλικά γρήγορα 

και οι άμεσοι γείτονές τους ήταν φιλόξενοι. Η Monique βρήκε δουλειά σε ένα τοπικό σχολείο 

και ήταν χαρούμενη με την απόφασή της να έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να προσφέρει μια 

καλύτερη ζωή στην οικογένειά της. 

 

Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν τις εβδομάδες πριν από το δημοψήφισμα για την ΕΕ τον Ιούνιο 

του 2016. Τα παιδιά αντιμετώπισαν ρατσιστική εχθρότητα στο σχολείο και άλλα παιδιά τους είπαν 

ότι θα τους διώχνουν από τη χώρα. Ο εκφοβισμός είχε τεράστιο αντίκτυπο στη συναισθηματική 

τους ευημερία -- αποτραβήχτηκαν, επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη τους στο σχολείο και στο σπίτι. 
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Ευτυχώς, το σχολείο καλωσόρισε την παρέμβαση από την τοπική εταιρική σχέση εγκλημάτων 

μίσους που παρείχε στην οικογένεια συναισθηματική υποστήριξη. Σε πολλές τάξεις παραδόθηκαν 

εργαστήρια σχετικά με τον εκφοβισμό και τις επιπτώσεις του. Αυτό, σε συνδυασμό με τα 

πειθαρχικά μέτρα που έλαβε το σχολείο, βοήθησε στη διάχυση της κατάστασης και βοήθησε τα 

παιδιά της Monique να ξεπεράσουν τη δοκιμασία τους. 

 

Ωστόσο, μόλις αποκαλύφθηκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της ΕΕ, η οικογένεια υπέστη 

περαιτέρω εγκλήματα μίσους. Για πρώτη φορά από τότε που ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Monique βίωσε ρητή ρατσιστική κακοποίηση. Την φώναζαν «Nigger» και «Wog» και σε μια 

περίπτωση την έφτυσαν και της είπαν «Σήκω φύγε πίσω στο σπίτι σου όπου ανήκεις, δεν σε 

θέλουμε πια εδώ». Η Monique άρχισε να χάνει την πίστη της στις φιλίες που είχε αναπτύξει όλα 

αυτά τα χρόνια. Έγινε όλο και πιο ανήσυχη, σταμάτησε να βγαίνει μόνη της και έχασε τη δουλειά 

της επειδή η σωματική της υγεία είχε επιδεινωθεί. 

 

Η ρατσιστική κακοποίηση που βίωσαν η Monique και η οικογένειά της δεν μπορεί να 

απομακρυνθεί από το τοξικό πολιτικό κλίμα που δημιουργήθηκε τις εβδομάδες πριν από το 

δημοψήφισμα της ΕΕ. 
 

 

 

 

 
 

Σημαντικό να σημειωθεί: 

Η αναφορά κάνει τη διαφορά: για εσάς, για τους φίλους σας 

και τη ζωή σας. Όλα τα εγκλήματα μίσους και τα περιστατικά 

πρέπει να αναφέρονται στην αστυνομία, είτε πρόκειται 

για εφάπαξ είτε μέρος ενός μοτίβου επαναλαμβανόμενης 

προσβολής. Εναπόκειται στην αστυνομία να ερευνήσει το 

περιστατικό, να κατηγορήσει τον ύποπτο εάν είναι σχετικό και, 

ναι, για ποιο αδίκημα. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι σύγχρονες επικοινωνίες 

και η τεχνολογία μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για 

εγκλήματα μίσους. Επομένως, πρέπει να διώκουμε τις 

καταγγελίες για έγκλημα μίσους στο διαδίκτυο με την ίδια 

προληπτική και σθεναρή προσέγγιση που χρησιμοποιείται για 

προσβολές εκτός σύνδεσης, ενώ αναγνωρίζουμε ότι τα παιδιά 

μπορεί να μην εκτιμούν την πιθανή βλάβη και τη σοβαρότητα 

των επικοινωνιών τους. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να 

εξετάσουμε τον πιθανό αντίκτυπο που έχει το Διαδίκτυο στις 

στοχευμένες κοινότητες, να κατανοήσουμε το Διαδίκτυο και 

τη μεταβαλλόμενη φύση και τις πολιτικές του, καθώς και την 

ανάγκη εντοπισμού των δημιουργών (ενισχυτές/διανομείς). 

 

Τα εγκλήματα μίσους έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στο θύμα 

επειδή στοχοποιούνται για ένα προσωπικό χαρακτηριστικό. 

Αναγνωρίζουμε ότι το έγκλημα μίσους επηρεάζει τα άτομα 

και τις κοινότητές τους καθιερώνοντας πρότυπα διακρίσεων 

ή προκαταλήψεων. Ως απάντηση, χρειάζεται να υπάρξει 

επαρκής εκπαίδευση της αστυνομίας, περισσότεροι πόροι 

για την υποστήριξη των επαγγελματιών για την καθιέρωση 

διαλόγου μεταξύ των κοινοτήτων και επέκταση του καταλόγου 

των προστατευόμενων χαρακτηριστικών στο ΗΒ. Τέλος, 

επισημάναμε πώς η αντιπαράθεση και η αμφισβήτηση 

αρνητικών στερεοτύπων, ειδικά ως δημόσιοι υπάλληλοι, ήταν 

το κλειδί για την πρόληψη των εγκλημάτων μίσους. 

 

Αυτή η εναλλακτική αφήγηση δείχνει πώς η αστυνομία 

πρέπει να εντοπίσει αυτά τα εγκλήματα, να αναγνωρίσει την 

ευαίσθητη φύση τους, να τους κατηγορήσει όταν χρειάζεται 

και να υποστηρίξει τα θύματα και τους μάρτυρες για να 

δώσουν τις καλύτερες αποδείξεις τους. Ευαισθητοποίηση 

σχετικά με φυλετικά και θρησκευτικά επιβαρυντικά εγκλήματα 

μέσω της συνεργασίας με την αστυνομία, τις υπηρεσίες 

ποινικής δικαιοσύνης, τους ακαδημαϊκούς. 

Το θέμα της μετανάστευσης κυριάρχησε στις πολιτικές ομιλίες. Τα πρωτοσέλιδα τροφοδότησαν 

τρομοκρατία και νομιμοποίησαν την εχθρότητα προς τις μειονοτικές εθνοτικές και θρησκευτικές 

κοινότητες. Η Monique, και τα χιλιάδες άλλα θύματα που βίωσαν το μίσος πριν και μετά το Brexit, 

απέτυχαν από ορισμένους πολιτικούς που πυροδότησαν φόβο και μίσος για πολιτικό όφελος. 

Αφού αρχικά προσπάθησε να αγνοήσει την κακοποίηση, η Monique αποφάσισε να αναφέρει τα 

περιστατικά στην αστυνομία. Ένιωθε ότι οι αστυνομικοί απέρριψαν τη θυματοποίησή της επειδή 

δεν είχε αναφέρει τα περιστατικά όταν συνέβησαν. Η Monique συνέχισε να αναφέρει εγκλήματα 

μίσους όταν τα βίωσε, αλλά, και πάλι, απογοητεύτηκε από την απάντησή της. Αξιωματικοί 

υποστήριξης της κοινότητας της αστυνομίας επισκέφτηκαν τη Monique αρκετές φορές και της 

είπαν ότι δεν μπορούσαν να ερευνήσουν τα εγκλήματα μίσους επειδή δεν υπήρχαν ανεξάρτητοι 

μάρτυρες. Η αστυνομία απέτυχε στο καθήκον της επειδή δεν έλαβε τη δήλωση της Monique 

ούτε μάζεψε κανένα στοιχείο, όπως πλάνα CCTV. Ως αποτέλεσμα της θυματοποίησής της και της 

εμπειρίας της με την αστυνομία, η Monique αισθάνεται απομονωμένη, ανεπιθύμητη και άχρηστη. 

 

Αποφάσισε ότι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνει αυτό ήταν διαδικτυακά, χωρίς να χρειάζεται 

να επισκεφτεί ένα αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει, επιλέγοντας την κομητεία/περιοχή όπου 

συνέβη το έγκλημα και χρησιμοποιώντας το σωστό έντυπο αναφοράς. Η αστυνομία έλαβε πολύ 

σοβαρά υπόψη το έγκλημα μίσους και κατέγραψε και ερεύνησε αυτό το έγκλημα. Η αστυνομία 

υιοθέτησε μια προληπτική προσέγγιση και αναζήτησε περαιτέρω στοιχεία για να βοηθήσει 

στον εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων εχθρότητας και πρόθεσης υποκίνησης μίσους για να 

υποστηρίξει τη δίωξη του αδικήματος. 
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4.2.3 Μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα 
 

 

 
 
 

 

 

Σημαντικό να σημειωθεί: 

 
Η ρητορική μίσους συνέβη λόγω της αλόγιστης προκατάληψης 

και προκατάληψης των γονέων και του συμβουλίου 

κηδεμόνων του νηπιαγωγείου κατά των προσφύγων. Αυτή η 

μελέτη περίπτωσης εξετάζει την προέλευση και τις συνέπειες 

της ρητορικής μίσους για να προσδιορίσει τις δομές της. 

Δείχνει ότι οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα μπορούν να 

επηρεάσουν τους ανθρώπους από την πιο μικρή ηλικία ως 

μάρτυρες και θύματα. Η 

μελέτη περίπτωσης υπογραμμίζει πώς η ξενοφοβική και 

ισλαμοφοβική ρητορική μίσους μπορεί να εμφανιστεί σε 

διαφορετικά επίπεδα, όπως θρησκευτικές πεποιθήσεις, 

ικανότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με ένα άτομο και 

υποθέσεις σχετικά με την υγιεινή και την υγεία των αιτούντων 

άσυλο. 

 

Κάτω από το πρόσχημα της ανησυχίας, διαδόθηκαν ιδέες που 

εισάγουν διακρίσεις. Η ανησυχία για την ασφάλεια της 

κοινότητας αρνήθηκε ταυτόχρονα τα θεμελιώδη δικαιώματα 

του παιδιού του Ιράκ για εκπαίδευση, ίση μεταχείριση. 

Οι συντάκτες της ρητορικής μίσους είναι πεπεισμένοι 

ότι ενεργούν δίκαια. Αξιολογούν τα δικαιώματά τους 

ως πιο σημαντικά από τα δικαιώματα του αγοριού και 

παρουσιάζονται ως ευεργέτες της κοινότητας για να τύχουν 

δημόσιας εκτίμησης και να προκαλέσουν δράση. 

 

Το παράδειγμα αντιπροσωπεύει μια καθημερινή κατάσταση, η 

οποία μπορεί να μην αναγνωριστεί αμέσως ως ρητορική 

μίσους. Δείχνει τη σημασία της προσεκτικότερης εξέτασης των 

καθημερινών αλληλεπιδράσεων για να γίνουν ορατές οι 

προσωπικές προκαταλήψεις. Δείχνει πώς η ρητορική μίσους 

μπορεί να έχει βαθύτερες συνέπειες. Εδώ, το αγόρι από το Ιράκ 

δεν είναι ικανό να καταλάβει την κατάσταση. Ωστόσο, 

εξακολουθεί να επηρεάζεται από αυτό. Αυτή η μελέτη 

περίπτωσης βοηθά στη δημιουργία ιδεών και συστημάτων που 

μπορούν να υποστηρίξουν τα θύματα της ρητορικής μίσους 

και να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα πρόληψης για το 

μέλλον. 

 
Σημαντικό να σημειωθεί: 

 

Η νέα αφήγηση εστιάζει στους κοινούς στόχους των 

γονέων, του προσωπικού του νηπιαγωγείου και της ιρακινής 

οικογένειας: το νηπιαγωγείο θα πρέπει να είναι ένα μέρος 

όπου τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν και να παίζουν μαζί. 

Μετατρέπει τις ανησυχίες των γονιών σε κάτι θετικό και 

εποικοδομητικό μετατρέποντάς τις σε ερωτήματα: Προέρχεται 

από διαφορετική κουλτούρα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να 

υποστηρίξουμε την ανάπτυξή του; Η κατάσταση αλλάζει από 

αρνητική σε θετική: η λήψη των ανησυχιών των γονιών τους 

εκθέτει στις ανασφάλειές τους. Και αλλάζοντας τις αρχικές 

ισλαμοφοβικές συμπεριφορές σε κάτι εποικοδομητικό, η 

αφήγηση φέρνει μια εποικοδομητική λύση παίρνοντας όλους 

τους ηθοποιούς στο παιχνίδι. Επιπλέον, η αφήγηση αποκλείει 

την απόρριψη του αγοριού από το νηπιαγωγείο, επιβάλλοντας 

τα δικαιώματά του χωρίς αμφιβολία. Το σχολείο, ως θεσμός, 

στέλνει το μήνυμα ότι η απόρριψη δεν είναι επιλογή. 

 

Η κύρια διαφορά είναι ο τρόπος που η αφήγηση ερμηνεύει 

τη δράση. Αυτή η αφήγηση λειτουργεί με την ιδέα ότι 

μπορείτε να βρείτε μια άποψη που αντικατοπτρίζει ένα μικρό 

μέρος της πραγματικότητας σε σκέψεις που προκαλούν 

διακρίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, ανησυχεί για τις 

διαφορές πολιτισμών που συγκεντρώνονται στο νηπιαγωγείο, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κατάστασης ώστε 

να καταστεί δυνατή η ατομική ανάπτυξη κάθε παιδιού. 

 

Η κρυφή ρητορική μίσους από την καθημερινή 

αλληλεπίδραση της ζωής συμβαίνει πιο συχνά από 

ό,τι φανταζόμαστε. Δεν έχει μόνο τη μορφή ακραίων 

Το 2018 δημοσιεύτηκε ανώνυμα μια ισλαμοφοβική επιστολή από το συμβούλιο γονέων και 

κηδεμόνων που παραπονέθηκε για την αποδοχή ενός Ιρακινού αγοριού σε νηπιαγωγείο στη Χίο, 

στην Ελλάδα. 

Οι γονείς έγραψαν την επιστολή που αντιτάχθηκαν στην εγγραφή του στο τοπικό νηπιαγωγείο 

επειδή το αγόρι προερχόταν από μια κοινότητα προσφύγων. Με το επιχείρημα ότι το αγόρι 

δεν μπορούσε να μιλήσει ελληνικά, θεώρησαν την παρουσία του ως προβληματική. Επιπλέον, 

υπέθεσαν ότι το αγόρι δεν ήταν εμβολιασμένο, κάτι που θεώρησαν ότι θα έθετε σε κίνδυνο την 

κοινότητά τους. Επιπλέον, οι γονείς ανησυχούσαν ότι η θρησκεία του παιδιού θα μπορούσε να 

επηρεάσει αρνητικά το σχολείο, ιδιαίτερα επειδή ήταν εγγεγραμμένος κατά τη διάρκεια του 

ελληνορθόδοξου Πάσχα. 

 

Η μελέτη περίπτωσης απεικονίζει μια κατάσταση ρητορικής μίσους εναντίον ενός παιδιού 

νηπιαγωγείου από το Ιράκ. Καθοδηγούμενοι από ξενοφοβικές και ισλαμοφοβικές προκαταλήψεις, 

οι γονείς και το συμβούλιο κηδεμόνων ανησυχούν ότι το παιδί θα μπορούσε να επηρεάσει 

αρνητικά τα παιδιά τους και ακόμη και τους ηλικιωμένους στην κοινότητα σε διάφορα επίπεδα. 

Ωστόσο, οι ανησυχίες τους ήταν μόνο υποθέσεις για το αγόρι και δεν είχαν επαληθευτεί εκείνη τη 

στιγμή 

 

Αντιαφηγήσεις: 
Οι πρωταγωνιστές, εν προκειμένω, οι γονείς και το συμβούλιο, δημοσιεύουν ανοιχτά την 

επιστολή. Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να διωχθούν από τις τοπικές αρχές για ρητορική μίσους 

λόγω μισαλλοδοξίας και μεροληψίας προς το αγόρι λόγω της μεταναστευτικής καταγωγής 

του. Η διεύθυνση του νηπιαγωγείου θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη ρητορική μίσους και 

τις μεροληπτικές απαιτήσεις που κρύβονται στην επιστολή και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 

Επιπλέον, θα μπορούσε να ζητηθεί από το νηπιαγωγείο να δημοσιοποιήσει μια δήλωση σχετικά με 

το περιστατικό. Οι τοπικές αρχές πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι δεν ανέχονται συμπεριφορές 

που εισάγουν διακρίσεις. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Σε ατομικό επίπεδο, μπορεί να είναι 

χρήσιμο να ξεκινήσετε έναν διάλογο κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Πάσχα, ώστε και τα δύο 

μέρη να έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους. Αλλά αυτή η διαδικασία συμβαίνει συχνά 

βήμα προς βήμα και μπορεί να ξεκινήσει μόνο εάν και τα δύο μέρη είναι πρόθυμα και ανοιχτά 

στην έναρξη διαλόγου. 

 

Μια εναλλακτική αφήγηση: 

Ξεκινώντας από την εγγραφή ενός παιδιού από μια προσφυγική κοινότητα, οι γονείς άλλων 

παιδιών εκφράζουν γραπτώς τις ανησυχίες τους στον επικεφαλής του ιδρύματος. Ο επικεφαλής 

του ιδρύματος αναγνωρίζει τις ανησυχίες των γονέων σχετικά με τη θρησκεία, την υγεία και τη 

γλώσσα του αγοριού. Με βάση τις ανησυχίες των γονιών, το προσωπικό του νηπιαγωγείου καλείται 

πλέον να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερο το νεοεγγραφόμενο αγόρι, λαμβάνοντας υπόψη 

την καταγωγή του. Χάρη στη δέσμευση του γονέα, το προσωπικό του νηπιαγωγείου είναι θετικό 
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ότι μπορεί να υποστηρίξει το αγόρι στις ατομικές του ανάγκες και να το εντάξει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο στην ομάδα, η οποία θα επωφεληθεί επίσης από τη διαπολιτισμική εμπειρία 

 

 

4.2.4 Μελέτη περίπτωσης από την Ισπανία 
 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης σχετίζεται με την πανδημία COVID-19. Ο αντίκτυπος της πανδημίας 

υπερβαίνει τη σφαίρα της υγείας και αρνητικές συνέπειες μπορούν επίσης να παρατηρηθούν 

σε κοινωνικά ζητήματα αυξάνοντας την ευπάθεια που ήδη υπάρχει σε ορισμένες κοινωνικές 

ομάδες. Η πανδημία έχει προκαλέσει πολλούς φόβους. Μερικοί άνθρωποι έχουν αναπαράγει 

έναν λόγο μίσους εναντίον διαφορετικών ομάδων, αρνούμενοι ακόμη και την πρόσβαση σε 

υγειονομική περίθαλψη και πληροφορίες σχετικά με την πανδημία. Αυτό το γεγονός οδήγησε 

σε μαζικό περιορισμό των πολιτών για να ελαχιστοποιηθεί η εξάπλωση. Κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου, τα διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν τα 

σημαντικότερα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Η διάδοση της ρητορικής 

μίσους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξάνει τον κίνδυνο λόγω της ταχύτητας 

μετάδοσης και διάδοσης. Η πιο πληγείσα ομάδα ήταν η ασιατική κοινότητα, ειδικά εκείνες 

κινεζικής καταγωγής. Το κύριο επιχείρημα ήταν να τους κατηγορήσουμε για την ασθένεια και την 

εξάπλωσή της. Οι επιθέσεις έχουν στοχεύσει τόσο σε ενήλικες όσο και σε ανηλίκους, γεγονός που 

θέτει σε κίνδυνο την ευπάθεια πολλών ανθρώπων (Toledo, 2020). 

 

 

 

Σημαντικό να σημειωθεί: 

Η ανθρωπολόγος Adia Benton εξηγεί πώς ο συναγερμός και ο 

ρατσισμός σε καταστάσεις επιδημίας είναι ένα μοτίβο στενά 

συνδεδεμένο με τη χρήση αποδιοπομπαίων τράγων ή την 

υποτίμηση εκείνων που θεωρούνται «οι άλλοι». Ορισμένες 

ομάδες υφίστανται διακρίσεις λόγω της φυλής ή του τόπου 

καταγωγής τους που θεωρούνται διαφορετικές, καθιστώντας 

τις πιο επιρρεπείς στη νόσο και, κατά συνέπεια, καταλήγουν 

να υφίστανται διπλές διακρίσεις. Αυτή η αιτία της ρητορικής 

μίσους σχηματίζεται από τον ρατσισμό και την πίεση που 

προκαλείται από την κατάσταση που οδηγεί σε ακόμη πιο 

ρατσιστικές συμπεριφορές. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε 

τη διαφορά μεταξύ της επιθυμίας πρόληψης της νόσου (κάτι 

που είναι κατανοητό) και των ξενοφοβικών συμπεριφορών. 

Η συσχέτιση του κορωνοϊού με την κατανάλωση άγριων 

ζώων έχει προωθήσει έναν λόγο στη Δύση που κατηγορεί 

τα θύματα, τα οποία στιγματίζονται ότι έχουν διαφορετικές 

διατροφικές συνήθειες. Έχει συνδέσει την ασθένεια με μια 

συγκεκριμένη εθνικότητα. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν 

να βλέπουν τον κινεζικό πληθυσμό ως κατώτερο και ενεργούν 

με τρόπους που τους εμποδίζουν να γνωρίσουν αυτούς τους 

ανθρώπους. Η άγνοια οδηγεί σε έλλειψη ενσυναίσθησης και 

εξάπλωση κοροϊδίας, προκατάληψης και στιγματισμού. 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης στοχεύει να δείξει πώς η 

ρητορική μίσους μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ομάδες 

στην κοινωνία και πώς συχνά διεξάγεται με έλλειψη 

γνώσης. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι 

πώς ορισμένες καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν στην 

αναπαραγωγή ρητορικής μίσους εναντίον αθώων ανθρώπων 

και να παραβιάσουν τα δικαιώματά τους και την κοινωνική 

τους ένταξη. 

Θα ήταν σημαντικό να αναλογιστούμε τον βαθμό στον οποίο 

οι ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιδράσεις αποτελούν 

σύμπτωμα ενός ευρύτερου συστήματος ανισότητας και 

αποκλεισμού (Giménez, 2020). 

Η υπόθεση που θα αναλύσουμε έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2020. Ένα άτομο με επιρροή 

δημοσίευσε μια σειρά από ιστορίες στο Instagram που ανέφερε ότι οι άνθρωποι κινεζικής 

καταγωγής φταίνε για την έναρξη της πανδημίας καθώς «τρώνε οτιδήποτε κινείται, χωρίς να το 

γνωρίζουν των ιών που μπορεί να έχει το φαγητό». Το άτομο πρόσθεσε επίσης ότι οι Κινέζοι δεν 

πρέπει να βρίσκονται στην Ισπανία γιατί θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται, υπονοώντας ότι οι 

Κινέζοι θα έχουν αυτόματα τον ιό μόνο και μόνο επειδή είναι Κινέζοι. Έκαναν επίσης ανησυχητικά 

σχόλια ότι το κινεζικό κράτος είχε δημιουργήσει τον ιό για να ξεκινήσει βιολογικό πόλεμο και να 

χρησιμοποιήσει τον πληθυσμό τους για να μολύνει τις υπόλοιπες χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να 

δοκιμάσουμε τους Κινέζους και να τους κάνουμε να επιστρέψουν στη χώρα τους πριν επιδεινωθεί 

η κατάσταση. 

 

 

 

Βασικές ερωτήσεις: 

Πρώτον, να αυξηθεί η γενική αδιαθεσία, καθώς είναι μια περίπλοκη κατάσταση με σοβαρές 

συνέπειες. Δημιουργεί αστάθεια και ανασφάλεια στον πληθυσμό, καθώς και απόρριψη της 

κινεζικής κοινότητας. Η ρητορική μίσους ενθαρρύνεται, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, 

την οποία κανένας χρήστης του Διαδικτύου δεν φαίνεται να αμφιβάλλει. 

Πρέπει να αμφισβητηθεί ο βαθμός στον οποίο οι απόψεις των λεγόμενων influencers έχουν 

καταφέρει να δημιουργήσουν μίσος. 
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Αντιαφηγήσεις: 
Θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τον τρόμο μας για τον κορωνοϊό με τον τρόμο να μην ακούμε φωνές που προέρχονται 

από ρατσιστικό λόγο. Κρύβονται πίσω από εκείνους που επηρεάζονται από τη λευκή εξουσία (αυτοί με «μαύρο δέρμα, 

λευκές μάσκες») και συχνά χρησιμοποιούνται ως θετικά παραδείγματα υποτιθέμενης «ενσωμάτωσης» σε αντίθεση με τη 

«μη ενσωμάτωση» ή «προβληματική ενσωμάτωση» άλλων μεταναστών ή φυλετικές κοινότητες. 

Δεδομένου ότι ο κανόνας είναι πάντα ομοιογενής (αν και με διαφορετικά επίπεδα νομιμότητας), η διάσπαση των 

διαφόρων μειονοτικών κοινοτήτων με βάση τις διαφορές τους είναι επικίνδυνη, δεδομένου ότι οι αποκλίσεις από τον 

κανόνα είναι πάντα πολλαπλές, διαφορετικές και σχετίζονται με διάφορες ανάγκες. 

Οι ελίτ και οι πλειοψηφίες, καθώς και οι μειονότητες και οι ευάλωτες ομάδες, θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι και πού 

βρίσκονται στο παιχνίδι εξουσίας: όσο κι αν λένε ότι η ισορροπία είναι αδύνατη, θα είναι ιστορική και κοινοτική 

συνείδηση, γνωρίζοντας πού βρισκόμαστε. να ξεκινήσουμε από και από πού ερχόμαστε, αυτό θα μας βοηθήσει να 

φτάσουμε σε ένα καλύτερο μέρος, όπου η θεσμική εξουσία κατανέμεται πιο ισότιμα. 

 

Εναλλακτική αφήγηση: 
 
 

 

 

 

Σημαντικό να σημειωθεί. 

Με αυτή τη νέα αφήγηση, προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι 

δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μια συγκεκριμένη ομάδα 

για το ξέσπασμα λόγω της τροφής τους, ακόμα κι αν είναι 

διαφορετική από τη δική μας κουλτούρα. Αυτή η αφήγηση 

δείχνει πόσο σημαντικό είναι να διευρύνουμε την προοπτική 

μας και να μην επηρεαζόμαστε από τα αρνητικά στερεότυπα 

που απεικονίζουν τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά σε κρίσιμες 

περιόδους, σταματώντας τη διάδοση αφηγήσεων μίσους. 

Είναι σημαντικό να προσφέρουμε διαφορετικά οράματα, 

επαληθεύσιμα δεδομένα και αποδεδειγμένες θεωρίες για τον 

περιορισμό των επιθέσεων που σχετίζονται με τη ρητορική 

μίσους. Το πρόβλημα προκύπτει όταν όλες οι «μικρές ιστορίες» 

λένε την ίδια «μεγάλη ιστορία», που παρουσιάζεται ως η 

μόνη αφήγηση. Είναι σύνηθες οι διαδικτυακές αφηγήσεις να 

αποκτούν τη δική τους ζωή, επειδή τα σχόλια μπορούν να 

γίνονται ανώνυμα ή κάποιος με μεγάλους ακόλουθους στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης το έχει διαδώσει (influencer). 

Η κύρια λύση είναι η εξάλειψη της ρητορικής μίσους με την 

απαξίωση και την αποδόμηση των αφηγήσεων στις οποίες 

βασίζεται. Χρησιμεύει για την αντιμετώπιση των σχολίων 

που έγιναν και την προώθηση της αποκατάστασης των 

αδικημάτων που προκλήθηκαν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα 

πρέπει να γίνονται σεβαστά και ο καθένας αξίζει να 

αντιμετωπίζεται με τον σωστό τρόπο. Πρέπει να δείχνουμε 

ενσυναίσθηση και να μην κρίνουμε άλλους ανθρώπους 

επειδή δεν μοιραζόμαστε πολιτιστικές αξίες. Οι διαφορές δεν 

σημαίνουν ότι μπορούμε να αρχίσουμε να διαδίδουμε μίσος 

φήμες εναντίον μιας ομάδας. 

Η κύρια διαφορά είναι η δράση του δασκάλου, ο οποίος 

λειτουργεί ως μεσολαβητής και προσφέρει αυτήν την 

εναλλακτική αφήγηση στα δεδομένα που εμφανίζονται στο 

Instagram, η οποία βασίζεται στη διάδοση μίσους εναντίον 

μιας ευάλωτης ομάδας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι 

εναλλακτικές αφηγήσεις στοχεύουν να μας διδάξουν πώς να 

προάγουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταλαμβάνοντας 

χώρο στο διαδίκτυο. Άτομα και κοινότητες ακτιβιστών 

Αυτή η περίπτωση συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2020, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, αμέσως 

μετά τα πρώτα κύματα της πανδημίας και τις περιόδους καραντίνας. Ένα έφηβο κορίτσι κάνει 

κύλιση στο Instagram όταν βλέπει την ανάρτηση ενός influencer που κατηγορεί τους Κινέζους 

για την πανδημία του Covid-19. Στη συνέχεια, βλέπει έναν από τους συμμαθητές της που 

τυχαίνει να είναι κινεζικής καταγωγής. Πετά το σάντουιτς του στο πάτωμα και αρχίζει να τον 

κατηγορεί για την κατάσταση, μην του επιτρέπει να μπει στο κτίριο. Στο μεταξύ, ένας από τους 

δασκάλους βλέπει αυτή την πράξη από το κτίριο και αποφασίζει να παρέμβει. Όταν ρωτήθηκε 

για το τι συμβαίνει στην είσοδο, το κορίτσι ανήσυχο απαντά ότι θα φέρει τον ιό στο σχολείο 

επειδή είναι Κινέζος και δεν θα τον αφήσει να μπει. Ο δάσκαλος υποστηρίζει ότι φέρνει το ίδιο 

πράγμα με όλους γιατί έχει τήρησε όλα τα υγειονομικά μέτρα. Ούτε τα χαρακτηριστικά του ούτε 

η καταγωγή του έχουν καμία σχέση με την πανδημία: θα πρέπει να αφήσουν τις προκαταλήψεις 

τους στην πόρτα. 

 
 

22 



RAISE Raiseuptrainingmannual! 4 Καταπολέμηση της ρητορικής μίσους μέσω 

Εναλλακτικών Αφηγήσεων 

 

 
 

4.2.5 Η μελέτη περίπτωσης από την Ιταλία. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικό να σημειωθεί. 

 

Όταν το θέσουμε αυτό στο πλαίσιο, είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Βαρόμετρο Μίσους του 2021 

που δημοσιεύτηκε από τη Διεθνή Αμνηστία Ιταλίας, οι 

γυναίκες - ιδίως οι εργάτριες - ήταν η πιο μισητή ομάδα του 

2020. Αυτό το εύρημα επαληθεύτηκε στον 5ο Χάρτη της 

Μισαλλοδοξίας. Παραγωγή Vox - Ιταλικό Παρατηρητήριο 

Δικαιωμάτων. Το 2020, οι δύο πρώτες ομάδες «πιο 

μισητές» ήταν οι γυναίκες (49,91%) και οι Εβραίοι (18,45%). 

Ακολούθησαν οι μετανάστες (14,40%), οι μουσουλμάνοι 

(12,01%), οι ομοφυλόφιλοι (3,28%) και τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες (1,95). %). Εκτός από τις πανταχού παρούσες 

συμπεριφορές της σωματικής ντροπής, πολλές επιθέσεις 

αφορούσαν την ικανότητα και τον επαγγελματισμό των 

γυναικών. Φέτος, η γυναικεία εργασία εμφανίστηκε ως 

συμπαράγοντας που πυροδότησε μισογυνιστική ρητορική 

μίσους, η οποία φάνηκε να οδηγεί σε ευρύτερους 

προβληματισμούς για τη γυναικεία εργασία ευκαιρίες που 

συνδέονται με την πανδημία Ο μισογυνισμός συσχετίστηκε 

με άλλα ζητήματα ρητορικής μίσους, ειδικά στο διαδίκτυο: 

δομικός σεξισμός, ανισότητα στον χώρο εργασίας, αρχαϊκή 

αντίληψη του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία, ομοφοβία, 

τρανσφοβία, ισλαμοφοβία και ρατσισμός. 

 

Ακολουθούν μερικά από τα σχόλια που απευθύνονται στη 

δημοσιογράφο Giovanna Botteri σχετικά με την εμφάνισή της: 

 

• «Όπως ο Τότι, ο Μέσι, ο Μαλντίνι (εμβληματικοί 

ποδοσφαιριστές διάσημοι επειδή έπαιξαν μόνο σε μία ομάδα 

όλη την καριέρα τους), ο Μπότερι έχει φορέσει μόνο μία 

φανέλα». 

• «Πώς γίνεται δημοσιογράφος όταν δεν χτενίζεται καν». 

• «Πάντα το ίδιο πουκάμισο, αλλά βγαίνει στην τηλεόραση». 

• «Θα πρέπει να φροντίσει λίγο τον εαυτό της πριν βγει στον 

αέρα». 

 

Αυτό το παράδειγμα είναι μέρος μιας ευρύτερης πολιτισμικής 

διχοτομίας. Από τη μια πλευρά, η εμφάνιση, ειδικά το πώς 

ντύνεσαι, είναι ένας σημαντικός δείκτης επαγγελματισμού. 

Από την άλλη, οι γυναίκες που αποφασίζουν να φορέσουν 

ένα χαμηλό τοπ, μίνι φούστα, στενό φόρεμα κ.λπ., αυτόματα 

κρίνονται και υβρίζονται γιατί αντιστοιχεί σε ένα αρνητικό 

στερεότυπο στη συλλογική φαντασία. Υποτίθεται ότι 

αποφεύγουν να τονίζουν τις μορφές και τη θηλυκότητά τους, 

καθώς θα ήταν επιζήμιο για τις ικανότητές τους. Ωστόσο, 

στην ιταλική κοινωνία (κοινωνικο-πολιτιστικές προσδοκίες), οι 

γυναίκες δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι όμορφες, αλλά 

πρέπει να φαίνονται σαν να προσπαθούν να είναι ελκυστικές, 

κυρίως για τους άνδρες. Θα πρέπει κατά προτίμηση να 

προσποιούνται ότι είναι άντρες. Πολλές παρουσιάστριες που 

δεν έχουν πια τη νιότη στο πλευρό τους χλευάζονται από 

τους κωμικούς (κακό λίφτινγκ, χείλη Botox), κάνοντας την 

προσπάθεια μέρος της ιδέας του Bella figura (καλή εντύπωση). 

 

Συμπερασματικά, η υπόθεση αντικατοπτρίζει την κατάσταση 

των ιταλικών μέσων ενημέρωσης--κουλτούρα και τον 

μισογυνισμό του, ενώ απεικονίζει τον ολοένα αυξανόμενο 

ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαδικτυακής 

ομιλίας στη διάδοση της ρητορικής μίσους. 

Στις 28 Απριλίου 2020, η αναγνωρισμένη Ιταλίδα δημοσιογράφος Giovanna Botteri, επίσημη 

ανταποκρίτρια του RAI UNO (το κύριο κανάλι της εθνικής τηλεοπτικής υπηρεσίας) στο Πεκίνο 

από την αρχή της πανδημίας Covid-19, είχε παρουσιαστεί σε ένα κωμικό ή σατιρικό κομμάτι 

προβλήθηκε στο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα Striscia la Notizia. Η παρουσιάστρια και 

πρώην μοντέλο Michelle Hunziker παρουσίασε το σκίτσο, κοροϊδεύοντας την άκοσμη εμφάνιση 

του Botteri. Είχαν ήδη γίνει στόχος αστείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ρουτίνες που 

εκτελούσαν κύριοι κωμικοί με στόχο τα γκρίζα μαλλιά της, το ελάχιστο ή συχνά απουσία μακιγιάζ 

και τα έντονα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Το τμήμα «σιωπηρά» ειρωνεύτηκε την Botteri 

επαινώντας την προσοχή της στη δουλειά της και όχι στην εμφάνισή της. Στιγμιότυπα από τις 

διάφορες εκπομπές της στην Κίνα προβλήθηκαν με εκείνη να φοράει πάντα ένα μαύρο πουλόβερ 

με λαιμόκοψη σε σχήμα V και τα γραφικά γκρίζα μαλλιά της περιστασιακά βουρτσισμένα σε 

κύματα που πλαισιώνουν το πρόσωπο. Ολοκληρωμένο με ήχους κινουμένων σχεδίων που 

περιλαμβάνουν βομβητές, κορνάρισμα και μπιπ, το σκίτσο υπερασπίστηκε ειρωνικά την εμφάνιση 

της Botteri ενάντια στους επιτιθέμενούς της. Υποστήριξε ότι δεν έχει σημασία αν φοράει το ίδιο 

πουλόβερ γιατί κατά καιρούς καταφέρνει να πλένεται και να στεγνώνει με πιστολάκι. Το σκίτσο 

δεν ακουγόταν σαν «ρητορική μίσους» και θα μπορούσε εύκολα να απορριφθεί ως αβλαβές. Θα 

μπορούσε ακόμη και να είχε εξαφανιστεί στην απέραντη θάλασσα των περιστασιακών σχολίων 

των μέσων ενημέρωσης αυτού του είδους και χειρότερα που πλήττουν καθημερινά τις ιταλικές 

εφημερίδες, αν δεν υπήρχε η καταιγίδα των μέσων ενημέρωσης που προκάλεσε, ιδιαίτερα στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Αυτή η προσοχή έφερε μαζί της μια 

τεράστια ποσότητα διαδικτυακής κριτικής από το κοινό στις αντιληπτές ελλείψεις της Botteri στην 

εμφάνισή της, που συχνά εκφυλίζονται σε πλήρη σχόλια μίσους.  
 

Αντιαφηγήσεις 
 

Ο Botteri εξέδωσε μια δήλωση ενθαρρύνοντας έναν εποικοδομητικό προβληματισμό σχετικά με 

τον παράλογο των αισθητικών προσδοκιών που επιβάλλονται στις γυναίκες δημοσιογράφους της 

τηλεόρασης στην Ιταλία και στις εργαζόμενες γυναίκες γενικότερα: 

«[...] Εδώ στο Πεκίνο, είμαι συντονισμένος στο BBC, που θεωρείται ένας από τους καλύτερους 

και πιο αξιόπιστους τηλεοπτικούς σταθμούς στον κόσμο. Οι δημοσιογράφοι του είναι μικροί 

και μεγάλοι, λευκοί, καφέ, κιτρινόμαυροι. Όμορφη και άσχημη, λεπτή ή χοντρή. Με ρυτίδες, 

γαϊδούρια, μεγάλες μύτες, μεγάλα αυτιά. [...] Και κανείς δεν λέει λέξη, κανείς δεν λέει τίποτα, στο 

σπίτι απλώς ακούνε τι λένε. Γιατί αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία, έχει σημασία και είναι 

αναμενόμενο από έναν δημοσιογράφο. Θα ήθελα όλοι μας να πιέσουμε για έναν στόχο, έναν 

ελάχιστο στόχο: να απελευθερώσουμε ανόητα, αναχρονιστικά μοντέλα που δεν έχουν πλέον 

κανένα λόγο ύπαρξης. [...]». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δουλεύω σαν μανιακός, τρέχω, δεν έχω 

χρόνο ή επιθυμία να σκεφτώ το ντύσιμό μου. [...] Είμαι μια κανονική γυναίκα. Κάνω μη ψυχαγωγική 

δημοσιογραφία». 

Θα ήταν χρήσιμο να εισαγάγουμε στην ευαισθητοποίηση του κοινού μια αντί-αφήγηση των 

πολλών επαγγελματικών επιτευγμάτων της Giovanna Botteri. Έχει δει και καταγράφει μερικά από 

τα πιο σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας – που δεν έχουν καμία σχέση με τη φυσική της 

εμφάνιση. Μολονότι ο επαγγελματισμός της δεν αμφισβητήθηκε ποτέ ανοιχτά, υπονοήθηκε ότι η 

εμφάνισή της - που δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ασυνήθιστα «κανονική» - ήταν εξίσου σημαντική 

(σίγουρα πιο αισθητή) για τη δουλειά της όσο η ακρίβεια, η ακρίβεια και το βάθος. 

Μια εναλλακτική αφήγηση μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία μιας γυναίκας που δίνει έμφαση στον 

πολύπλοκο, πολύπλευρο ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, ιδιαίτερα των εργαζόμενων γυναικών 

και ιδιαίτερα εκείνων που είναι δημιουργικές, αυτοαπασχολούμενες ή επιχειρηματίες. Είναι μια 

ιστορική προσωπικότητα - και θεωρείται εμπνευσμένη στην εκπροσώπηση των γυναικών και 

των δυνατοτήτων τους για αυτοδιεκδίκηση, αυτοπραγμάτωση και οικονομική και προσωπική 

ανεξαρτησία. 

 

Η εν λόγω γυναίκα είναι η Κριστίν ντε Πιζάν, η οποία θεωρείται η πρώτη γυναίκα επαγγελματίας 

συγγραφέας του Μεσαίωνα, η πρώτη κοσμική γυναίκα ιστορικός της Γαλλίας και συγγραφέας 

μερικών από τις πρώτες φεμινιστικές λογοτεχνίες. Γεννήθηκε στη Βενετία, αλλά η οικογένειά της 

σύντομα μετακόμισε στη Γαλλία στην αυλή του βασιλιά Καρόλου Ε'. 

Ο σύζυγός της (με τον οποίο μοιράζονταν έναν κανονισμένο αλλά πολύ ευτυχισμένο γάμο) πέθανε 

από την πανώλη, αφήνοντάς την χήρα και σε δύσκολη οικονομική κατάσταση υπεύθυνη για 

τη φροντίδα των τριών παιδιών τους, της μητέρας της και της ανιψιάς της. Η Κριστίν αρνήθηκε 

να ξαναπαντρευτεί και χωρίς τρόπο να βγάλει τα προς το ζην, άρχισε να γράφει. Έγινε μια από 

τις πιο επιτυχημένες συγγραφείς σε μια εποχή που οι τέχνες, η λογοτεχνία, ο πολιτισμός και η 

δημόσια ζωή, γενικά, αποτελούσαν αποκλειστικά προνομιούχους, πλούσιους, μορφωμένους και 

αριστοκρατικούς -για να μην πω λευκούς- άνδρες. 
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Ως εκ τούτου, παρά την πίεση της κοινωνίας για να ξαναπαντρευτεί, εξαιρετικά περιοριστικούς 

πολιτιστικούς κανόνες για το ρόλο των γυναικών, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και τις 

οικονομικές και προσωπικές προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσει, η Christine πέτυχε επιτυχία 

μέσω της δημιουργικότητας, της επαγγελματικής της εργασίας και της αφοσίωσής της στη Γραφή. 

 
 

Έγινε επίσης ηγέτης, φροντίζοντας να απασχολεί γυναίκες μινιατούρες και αντιγραφείς για να 

παράγουν χειρόγραφα των έργων της. 

 

Στην περίπτωσή μας, αντί να φανταστούν μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας της Christine, οι 

νέοι που συμμετέχουν στο RAISE! Το project αποφάσισε να επιλέξει διαφορετικό χαρακτήρα, να 

πει μια διαφορετική ιστορία, να παράγει μια εναλλακτική αφήγηση και να τονίσει τους παράγοντες 

που συνέβαλαν στη θετική επιτυχία του χαρακτήρα στην ιστορία, σε αντίθεση με τις αρνητικές 

συνθήκες που συνέβησαν στη μελέτη περίπτωσης. Η νέα αφήγηση στοχεύει να διαδώσει την 

ιστορία μιας σημαντικής αλλά λιγότερο γνωστής ιστορικής φιγούρας, της οποίας το παράδειγμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απεικονίσει τις γυναίκες ως πολύπλευρες: δημιουργικά άτομα, 

ικανούς επαγγελματίες, μητέρες, σύζυγοι, ηγέτες… Επιπλέον, το γεγονός ότι η Christine είναι 

γυναίκα του Μεσαίωνα συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αφήγησης. Η 

ιστορία της ενισχύει την ισχυρή καινοτομία που έφερε η Christine σε μια εποχή κατά την οποία 

οι έννοιες του φεμινισμού και της γυναικείας ενδυνάμωσης μόλις και μετά βίας υπήρχαν. Είναι 

«εκτός χρόνου», γεγονός που την τοποθετεί σε μια κατηγορία που ξεπερνά τις προκαταλήψεις 

και τα πολιτιστικά και γεωγραφικά όρια. Αντί να είναι απλώς ένας ιστορικός χαρακτήρας, 

απεικονίζεται ως μια ισχυρή φιγούρα και έμπνευση για όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τα 

ίδια προβλήματα για να ταυτιστούν, να συνδεθούν και να ενθαρρύνονται, να ενδυναμωθούν και 

να εμπνευστούν. 

 

 

Βασικές ερωτήσεις: 

 

 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες και η σημασία ενός  

ισχυρού συστήματος υποστήριξης. 

 
Η Χριστίνα είχε πρόσβαση στη διάσημη βιβλιοθήκη του βασιλικού παλατιού και στα κέντρα 
εκπαίδευσης και πνευματικής δραστηριότητας της εποχής της. Επιπλέον, ο πατέρας της την 
υποστήριξε σθεναρά από μικρή ηλικία για να συνεχίσει την εκπαίδευσή της και να επιβεβαιώσει 
την ανεξαρτησία της. 

 

 

 

Ενδυνάμωση και σημασία της εκπροσώπησης. 

Για κάθε βιβλίο της καθιέρωσε το εκδοτικό και εικονογραφικό σχέδιο: απεικονίζεται πάντα, πολύ 
αναγνωρίσιμη, με το ίδιο μπλε φόρεμα και κόμμωση, περιτριγυρισμένη από βιβλία στο γραφείο 
της. Βλέποντας τις γυναίκες και κυρίως, το να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να βλέπουν τον εαυτό 
τους ως πολύπλευρο και ικανό είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν να: αντιδράσουν 
θετικά σε περιπτώσεις διακρίσεων, μισογυνισμού ή ρητορικής μίσους για να ξεπεράσουν εκείνα 
τα κοινωνικά πρότυπα που μπορούν να θεωρηθούν ως όρια και εμπόδια. που τίθεται από την 
περίσταση ή άλλους ανθρώπους, διεκδικώντας τον εαυτό του και την αξιοπρέπεια, την αξία και 
τις δυνατότητές του ως γυναίκα, επαγγελματίας, ανθρώπου. 
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Ενίσχυση και καλλιέργεια υφιστάμενων ορατών και μη ικανοτήτων. 

Άρχισε να γράφει ποίηση για να αποσπά την προσοχή της μετά το θάνατο του συζύγου της. 

Στη συνέχεια, τα ποιήματά της εκτιμήθηκαν και κάποιος άρχισε να της παραγγέλνει σονέτα 

για κοινωνικές περιστάσεις, επιτρέποντάς της να πείσει τον εαυτό της ότι μπορούσε να ζήσει 

από το ταλέντο της και να ξεκινήσει την καριέρα της. Εάν καλλιεργηθούν, τα πάθη, τα όνειρα, η 

δημιουργικότητα και οι προσωπικές δεξιότητες μπορούν να αποτελέσουν στέρεο θεμέλιο για 

οποιονδήποτε να επιδιώξει και να επιτύχει επαγγελματική και προσωπική επιτυχία. 

 

 

 

 

 

4.2.6 Η μελέτη περίπτωσης από την Πορτογαλία 
 

Σημαντικό να σημειωθεί: 

 
Αυτή η μελέτη περίπτωσης στοχεύει να ανοίξει έναν διάλογο 

για τον ρατσισμό και τη ρατσιστική ρητορική μίσους στην 

Πορτογαλία, μια χώρα με αποικιοκρατικό παρελθόν και 

κεντρικό ρόλο στο δουλεμπόριο πίσω από την «αφήγηση της 

ανακάλυψης». 

 
Στόχος μας είναι να δείξουμε ότι η ρητορική μίσους μπορεί να 

οδηγήσει σε εγκλήματα μίσους και, ως εκ τούτου, πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως σημαντικό ζήτημα και ζήτημα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Στην Πορτογαλία, εξακολουθεί να υπάρχει 

μια ρατσιστική νοοτροπία που λίγοι άνθρωποι τολμούν να 

αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν. Εμφανίζεται συχνά με τη 

μορφή μικροεπιθέσεων και πατρονιστικής συμπεριφοράς: 

βρεφική παιδεία, χιούμορ και γλώσσα, για να αναφέρουμε 

μερικά. Μέχρι στιγμής, το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα 

ενίσχυσε αυτήν την αφήγηση των «ανακαλύψεων» και των 

«κατακτητών» που απεικονίζουν τους Πορτογάλους, κυρίως 

λευκούς άνδρες και την Καθολική εκκλησία που συμμετείχαν 

σε αυτές τις αποστολές, ως γενναίους και ηρωικούς. Οι κύριες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η αναγνώριση αυτού 

του εσωτερικευμένου ρατσισμού και των μικροεπιθέσεων 

που διαπερνούν την καθημερινή ζωή. 

 

 
 

Στις 25 Ιουλίου 2020, ο Bruno Candé, ένας νεαρός Πορτογάλος μαύρος ηθοποιός, δολοφονήθηκε 

από έναν 80χρονο λευκό Πορτογάλο. 

Σύμφωνα με το SOS Racismo, το έγκλημα υποκινήθηκε από μίσος. Διάφορες πηγές περιέγραψαν 

ότι ο ίδιος άνδρας είχε ήδη κάνει ρατσιστικές προσβολές λίγες μέρες πριν και απειλούσε να 

σκοτώσει τον Μπρούνο. 
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Η ρητορική μίσους και το έγκλημα μίσους συνέβησαν ενώ ο Bruno καθόταν σε ένα παγκάκι στη 

λεωφόρο Moscavide κοντά στο Parque das Nações στη Λισαβόνα. Ο εισαγγελέας κατηγόρησε 

τον Evaristo Marinho για ανθρωποκτονία με ρατσιστικό μίσος και τον Μάιο του 2021, ο Evaristo 

ομολόγησε τη δολοφονία στο Ποινικό Δικαστήριο (Tribunal Criminal de Loures). 

 

 

Βασικές ερωτήσεις: 
Επιλέξαμε αυτό το επεισόδιο για τη μελέτη περίπτωσης, καθώς δείχνει ξεκάθαρα τη σημασία της 

αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους, καθώς μπορεί γρήγορα να καταλήξει σε βίαιη κατάσταση ή 

ακόμα και σε έγκλημα μίσους. 

 

Τα προβλήματα και τα ζητήματα που εγείρονται από την παρούσα μελέτη περίπτωσης είναι τα 

ακόλουθα: 

 

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των στερεοτύπων, και συγκεκριμένα των 

σεξιστικών στερεοτύπων. 

➢ Να προκαλέσουν εποικοδομητικές αντιδράσεις και να εξαλείψουν την παραπλανητική 

παρουσίαση των μαθητών Λυκείου μέσω διασκεδαστικών και διαδραστικών δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τα στερεότυπα των φύλων. 

➢ Να προωθήσει την εξέλιξη των νοοτροπιών. 

➢ Να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους νέους για αυτά τα θέματα. 

➢ Να δημιουργηθούν εργαστήρια βίντεο για την παραγωγή μιας μικρής εκπαιδευτικής ταινίας που 

θα διανεμηθεί σε όλους τους μαθητές και τις οικογένειες 

 

Αντιαφηγήσεις: 

Δεν μπορέσαμε να βρούμε τη συγκεκριμένη ρατσιστική ρητορική μίσους που προηγήθηκε της 

δολοφονίας του Μπρούνο Καντέ. Επειδή αυτό που του συνέβη προέρχεται από ένα συστημικό και 

ευρύτερο πρόβλημα στην Πορτογαλία (και παγκοσμίως), αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε 

αυτό το μέρος της μελέτης περίπτωσης, στη ρητορική μίσους που διακηρύχθηκε από τον Αντρέ 

Βεντούρα, τον ηγέτη του πολιτικού "Chega" (Αρκετά). πάρτι στην Πορτογαλία: 

 

"Η αλήθεια επικρατεί πάντα. Σχεδόν το 90% της κοινότητας των Ρομά ζει με "άλλα πράγματα 

εκτός από τη δουλειά τους. Μέχρι να κατανοήσουμε το πρόβλημα της περιθωριοποίησης και της 

σκόπιμης μη ένταξης εδώ, θα συνεχίσει να επιδεινώνεται. 

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης θεώρησε ότι η ρητορική μίσους που διακηρύσσεται από ηγέτες 

πολιτικών κομμάτων και άλλους παράγοντες επιρροής είναι ακόμη χειρότερη. Λόγω της 

ικανότητας προσέγγισης και της δύναμης επιρροής τους, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πιο 

προσεκτικοί με τα προφορικά και γραπτά τους λόγια. 

 

Αυτοί οι ηγέτες ενισχύουν την κυρίαρχη ιδέα ότι οι ξένοι, οι Ρομά, οι μαύροι και άλλες μειονότητες 

προκαλούν κοινωνικά προβλήματα και πρέπει να αποκλειστούν. 

 

Όσον αφορά συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, στην 

περίπτωση του André Ventura, του επιβλήθηκε πρόστιμο 438,81 € (ποινή που παρέχεται από την 

Επιτροπή για την Ισότητα και την Κατά των Φυλετικών Διακρίσεων (CICDR)). 

 

Άλλες ενέργειες θα μπορούσαν να είναι να ζητηθεί από τους πολιτικούς ηγέτες να εκφωνήσουν 

εναλλακτικές ομιλίες στη ρητορική μίσους ή εκστρατείες με τη συμμετοχή διαφόρων ατόμων για 

τη δημιουργία εναλλακτικών αφηγήσεων. 

 

Το κύριο μάθημα από αυτή τη μελέτη περίπτωσης είναι ότι η ρητορική μίσους είναι επικίνδυνη 

και πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά. Αυτό το άρθρο είναι ένα παράδειγμα σελίδας πληροφοριών 

που προσπαθεί να δώσει πραγματικές πληροφορίες για μια άλλη περίπτωση ρητορικής μίσους 

και εκστρατείας μίσους εναντίον μιας μαύρης γυναίκας και Πορτογάλου πολίτη, της Joacine Katar 

Moreira, η οποία εξελέγη ως μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. 

 
 

Μια εναλλακτική αφήγηση: 
 

Για άλλη μια φορά, αυτό το ερώτημα μας οδηγεί στον αφηγηματικό και πολιτικό λόγο του André 

Ventura ενάντια στους Ρομά. Για να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα το προνόμιό τους, οι πολιτικοί 

θα δημιουργούσαν συνειδητά εναλλακτικές αφηγήσεις για την καταπολέμηση της ρητορικής 

μίσους. Σε αυτή την περίπτωση, μια εναλλακτική αφήγηση που συμβάλλει στη δημιουργία 

διαφορετικών συναισθημάτων και αποτελεσμάτων στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις και σε 

θεσμικό επίπεδο θα μπορούσε να είναι: 
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"Όλοι γεννιόμαστε διαφορετικοί αλλά ίσοι στα δικαιώματα. Στην Πορτογαλία και την Ευρώπη, η 

κοινότητα των Ρομά εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει τη θέση της μέσα σε πολλές δυσκολίες. 

Η γνώση της ιστορίας των Ρομά είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους και 

να εργαστούμε μαζί προς μια πραγματική κουλτούρα αμοιβαίας κατανόησης. Πολλά μέλη της 

κοινότητας των Ρομά είναι πρόθυμα να μεσολαβήσουν και να προωθήσουν αυτή τη διαδικασία· 

θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα γι' αυτά. 

 

Στην Πορτογαλία υπάρχει ένα διαρθρωτικό πρόβλημα επιδοτήσεων που επηρεάζει πολλούς 

ανθρώπους ανεξάρτητα από το πολιτιστικό και εθνοτικό τους υπόβαθρο. Αυτή η επιδότηση 

αποδυναμώνει τους ανθρώπους δημιουργώντας έναν γενεαλογικό κύκλο εξάρτησης και φτώχειας. 

Από την άλλη πλευρά, δημιουργεί ένα αίσθημα κατάχρησης και μειονεξίας από τον γενικό 

πληθυσμό, ενισχύοντας τη δυσπιστία και το μίσος μεταξύ των πολιτών. 

 

Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας, και στους Πορτογάλους πολίτες γενικά, ότι η φτώχεια 

και οι διακρίσεις είναι συστημικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε λαμβάνοντας 

υπόψη την πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνιών. Ξεκινώντας με το να μπαίνουμε στη θέση 

των άλλων, να είμαστε ενσυναίσθητοι και ευγενικοί. Τι θα γινόταν αν ήταν ο εαυτός σου ή κάποιος 

που αγαπάς; Θα εξακολουθούσες να πλαισιώνεις το πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο;» 

 

Αυτή η νέα αφήγηση προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την πολυπλοκότητα του 

ζητήματος της ένταξης των Ρομά και να προσφέρει μια πιο ρεαλιστική άποψη των υποκείμενων 

προβλημάτων. 

 

Βασικές ερωτήσεις: 
 

Οι τρεις λύσεις ή μονοπάτια που προκύπτουν από την παραπάνω αφήγηση είναι: 

 

• Μάθετε την ιστορία των Ρομά και την παγκόσμια ιστορία γενικά για να κατανοήσετε τα γιατί και 

την πολυπλοκότητα των θεμάτων 

• Να έχετε ενσυναίσθηση. μπείτε στη θέση των άλλων για να προσπαθήσετε να δείτε την 

κατάσταση από άλλη οπτική γωνία 

• Δείτε τα προβλήματα από μια ευρύτερη οπτική.Look at the problems from a wider perspective. 

 

Αυτή η αφήγηση είναι σχετική γιατί δημιουργεί το έδαφος για ανοιχτό πνεύμα, κατανόηση 

προβλημάτων αντί να κρίνει και να τη συνδέει με τη δολοφονία του Μπρούνο Καντέ. Είναι το είδος 

της αφήγησης που καταπολεμά τη ρητορική μίσους και το έγκλημα μίσους. 

 

Η κύρια διαφορά βρίσκεται στον λόγο που γίνεται και στον μη λεκτικό κώδικα που 

χρησιμοποιείται. 
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5. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ! 
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5. Ακολουθήστε τους Ηγέτες! 

 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα βρείτε πρακτικές ενέργειες και συμβουλές που εξετάζει το RAISE! 

Συνεργασία ως καλές πρακτικές που μπορούν να σας προσφέρουν καθοδήγηση, πρακτικά 

εργαλεία και παραδείγματα. Ενθαρρύνουν κάθε ακτιβιστή να ενεργήσει για κοινωνικές αλλαγές 

στην κοινότητά του. 

 

 
 

5.1 :Καλές πρακτικές 

 

5.1.1 Οι μαθητές μαζί ενάντια 
στα σεξιστικά στερεότυπα. 

 
Αυτή η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το CEMEA της Γουαδελούπης. 

Μαθητές γυμνασίου συγκεντρώθηκαν για να οργανώσουν το φεστιβάλ κινηματογράφου "Festival 

cinématographique d'Elles en Ils" με θέμα: "Τα στερεότυπα: πού είμαστε;" 

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου 2015 σε τοπικό κινηματογράφο. 

Οι μαθητές και οι καθηγητές τους είχαν τακτικές συναντήσεις για τη διοργάνωση του φεστιβάλ. 

Ο σύλλογος εργάστηκε σε λύκεια σε όλη την περιοχή για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των 

νέων σε θέματα στερεοτύπων, προκαταλήψεων φύλου και βίας. 

 

 

Σκοποί και στόχοι: 

• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των στερεοτύπων, και συγκεκριμένα των 

σεξιστικών στερεοτύπων. 

• Να προκαλέσουν εποικοδομητικές αντιδράσεις και να εξαλείψουν την παραπλανητική 

παρουσίαση των μαθητών Λυκείου μέσω διασκεδαστικών και διαδραστικών δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τα στερεότυπα των φύλων. 

• Να προωθήσει την εξέλιξη των νοοτροπιών. 

• Να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους νέους για αυτά τα θέματα. 

• Να δημιουργηθούν εργαστήρια βίντεο για την παραγωγή μιας μικρής εκπαιδευτικής ταινίας που 

θα διανεμηθεί σε όλους τους μαθητές και τις οικογένειες 

• Να προκαλέσουν εποικοδομητικές αντιδράσεις και να εξαλείψουν την παραπλανητική 

παρουσίαση των μαθητών Λυκείου μέσω διασκεδαστικών και διαδραστικών δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τα στερεότυπα των φύλων. 

 

 

Ποιος παρέδωσε τη δραστηριότητα; 
 

Η Association Initiative Eco είναι μια γαλλική νομική ένωση του 1901 με έδρα τη Γουαδελούπη, 

αποστολή της οποίας είναι η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. 

 

 

Πού και πότε έγινε η δραστηριότητα; 

Πού και πότε έγινε η δραστηριότητα; 
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Πόσο καιρό έπρεπε να διαρκέσει; 

Το έργο διεξήχθη σε διάστημα δύο ετών και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. 

 

 

Ομάδα-στόχος: 

Το έργο στόχευε κατοίκους της Γουαδελούπης γυμνασίου στην περιοχή Basse-Terre. 

 

 

 

 

Πόσα άτομα συμμετείχαν (ηγέτες και ομάδες-στόχοι; 

Συμμετείχαν 724 μαθητές και σαράντα τέσσερις ενήλικες. 

 

 

 

Πώς αντέδρασαν οι ομάδες-στόχοι στη 
δραστηριότητα; 
Οι αντιδράσεις ήταν θετικές καθώς οι μαθητές εξέφρασαν εύκολα την άποψή τους σχετικά με αυτά 

τα στερεότυπα. 

 

 

 
 
Αποτελέσματα: (αποτελεσματικότητα και δυνατότητα 
μεταφοράς): 

Αυτό το πείραμα αποκάλυψε ότι οι μαθητές είχαν αρνητική κατανόηση της σχέσης μεταξύ ανδρών 

και γυναικών. Επισήμανε επίσης τη σημασία της παροχής δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν 

στην οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης των νεαρών κοριτσιών. 

 

 
 

Διδάγματα από την πρακτική: 

Παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές δεν γνωρίζουν πάντα τον αντίκτυπο των στερεοτύπων στις 

γυναίκες. Οι περισσότεροι δεν γνώριζαν ότι τα στερεότυπα επηρέαζαν τις ζωές των θυμάτων. 

 

 

5.1.2. Έργο Abdullah-X 
Το Abdullah X στοχεύει να παρέχει καινοτόμο και ισχυρό περιεχόμενο κινουμένων σχεδίων/ 

πολυμέσων για την οικοδόμηση αντίστασης στις εξτρεμιστικές αφηγήσεις και στη γοητεία της 

ριζοσπαστικοποίησης. 

 

Το Abdullah X είναι μια εικόνα κινουμένων σχεδίων ενός μουσουλμάνου εφήβου που αναζητά την 

ταυτότητα και τη θέση του στην κοινωνία. Ο χαρακτήρας έχει μεταβαλλόμενες εμφανίσεις για να 

αντικατοπτρίζει ότι δεν είναι ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε 

παλεύει με θέματα ταυτότητας, πίστης, ανήκειν, αίσθησης καθήκοντος, παράπονου, αδικίας, 

σύγχυσης κ.λπ. 

Το μήνυμα είναι πιο σημαντικό από την εμφάνιση των χαρακτήρων. Η επιλογή να χρησιμοποιηθεί 

ένας πλασματικός χαρακτήρας προήλθε από την παρατήρηση ότι πολλοί εξτρεμιστές 

χρησιμοποιούν την αφήγησή τους για να δημιουργήσουν μια εναλλακτική πραγματικότητα με την 

οποία οι νέοι ασχολούνται στο διαδίκτυο, από τα όρια των κρεβατοκάμαρων τους. Ο στόχος του 

Abdullah-X είναι να αμφισβητήσει ριζικά τα διαδικτυακά εξτρεμιστικά μηνύματα χρησιμοποιώντας 

σκληρή, ισχυρή και εξειδικευμένη γνώση που βασίζεται σε θέματα. Αλλά επίσης, λαμβάνοντας 

υπόψη μεγάλο μέρος του εξτρεμιστικού περιεχομένου, να προσφέρει ψυχαγωγία, δέσμευση και να 

τροφοδοτήσει την περιέργεια των νέων. 

Ο Abdullah-X θεωρείται ως μέθοδος πρόληψης, όχι μόνο διαδικτυακά αλλά και εκτός σύνδεσης 

στα σχολεία. Το Abdullah-X μπορεί να βρεθεί στο YouTube: https://www.youtube.com/user/abdul- 

lahx  
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Σκοπός και στόχοι: 

• Παροχή καινοτόμου και ισχυρού περιεχομένου κινουμένων σχεδίων/πολυμέσων για την 

οικοδόμηση αντίστασης στην εξτρεμιστική αφήγηση και στη γοητεία της ριζοσπαστικοποίησης. 

 

• Ριζικά προκλητικά ηλεκτρονικά εξτρεμιστικά μηνύματα χρησιμοποιώντας σκληρή, ισχυρή και 

εξειδικευμένη γνώση που βασίζεται στο θέμα 

 

• Παράδοση εναλλακτικών αφηγήσεων 

 

• Εκπαίδευση νέων 

 

• Δημιουργία κινούμενων βίντεο 

 

• Παροχή ψυχαγωγίας, δέσμευσης και τροφοδοσίας της περιέργειας των νέων 

 

 

 

 

Ποιος παρέδωσε τη δραστηριότητα; 

Μια ΜΚΟ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και επί του παρόντος αυτοχρηματοδοτούμενη. 

 

 

 

 

Πού και πότε έγινε η δραστηριότητα; 

Ηνωμένο Βασίλειο – Διατίθεται διαδικτυακά. Ιανουάριος 2012. 

 

 

 

 

Πόσο καιρό υποτίθεται ότι θα διαρκέσει; 

Μεταξύ 2-3 ωρών. 

 

 

 
 

Στοχευμένες ομάδες: 
• Νέοι/μαθητές/φοιτητές 

• Οργανώσεις Τοπικής Κοινότητας/ΜΚΟ 

• Διαδικτυακοί χρήστες 

 

 

 

 
 

Πόσα άτομα συμμετείχαν (ηγέτες και ομάδες-στόχοι); 
60,000. 
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Πώς αντέδρασαν οι ομάδες-στόχοι στη 
δραστηριότητα; 

Χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες για να εξερευνήσει και να αναλύσει την υπόθεση. Είναι ένας 

κυκλικός τρόπος προβληματισμού για την κατάστασή τους. Η ομάδα στόχος αντέδρασε καλά 

επειδή αυτή η άσκηση δεν ήταν συγκρουσιακή. Το βρήκαν πιο εύκολο να δημιουργήσουν τον 

χαρακτήρα. Ήταν επίσης ενδιαφέρον να αναλυθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των 

χαρακτήρων. Το θέμα των ετικετών και των στερεοτύπων προέκυψε: 

 

• Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει η κοινωνία για να το αποτρέψει αυτό; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των μαρτύρων, της κοινότητας, των εργαζομένων για νέους, της οικογένειας, 

των φίλων; 

Η χρήση μιας ετικέτας μπορεί να είναι επιβλαβής για τα άτομα και στέλνει το μήνυμα ότι η 

συμπεριφορά ενός ατόμου δεν αλλάζει από τη μια κατάσταση στην άλλη, είναι σταθερή και είναι 

απίθανο να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. 

Η χρήση ετικετών μπορεί να υποδηλώνει ότι η ρητορική μίσους είναι καθαρά «λάθος» του ατόμου 

και μας επιτρέπει να αγνοούμε άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στη συμπεριφορά. 

Όλοι οι χαρακτήρες έχουν ανάγκες υποστήριξης για την οικοδόμηση αποδοχής, ανοχής και 

κατανόησης. 

 

 

 

Αποτελέσματα: (αποτελεσματικότητα και δυνατότητα 
μεταφοράς): 

Απαιτείται βιώσιμη χρηματοδότηση για την υποστήριξη μιας κινούμενης διαδικτυακής καμπάνιας. 

Αυτή η ανάγκη αποτελεί πρόκληση σε αυτόν τον τομέα εξειδίκευσης. Η έννοια της χρήσης 

κινούμενων χαρακτήρων σε διαδικτυακή ανταλλαγή μηνυμάτων μπορεί να μεταφερθεί από 

άλλους δημιουργούς περιεχομένου. Οι χαρακτήρες και οι ιστορίες πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες 

στο στοχευόμενο κοινό. 

 

Διδάγματα από την πρακτική: 

Αυτή η πρακτική έδειξε πώς η χρήση φανταστικών χαρακτήρων μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο 

και έναυσμα για να ταυτιστούν οι συμμετέχοντες με τα χαρακτηριστικά των χαρακτήρων. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Dramatise”! 

Κατά τη διάρκεια του Dramatize!, οι συμμετέχοντες κατέκτησαν τις επαγγελματικές τους 

ικανότητες. Έμαθαν να εργάζονται με τις ακόλουθες μεθόδους: Θέατρο των Καταπιεσμένων 

(Augusto Boal), Θέατρο Αυτοσχεδιασμού (Keith Johnstone), Scenic Writing (Lorenz Hibbe), 

Βιογραφικό θέατρο (Maike Plath), Διδακτική στη Θεατρική Εκπαίδευση (Anklam, Meyer, Reyer) , 

Body Movement and Dance (Butoh), Playback Theatre (Johnathan Fox). Επιπλέον, εξασκήθηκαν 

στο χτίσιμο ομάδας μέσω του Θεάτρου, σε συνεργασία με το Μοντέλο Ικανοτήτων Εκπαιδευτή 

από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης, μέσω του οποίου μπορεί να αξιολογηθεί η ατομική 

πρόοδος και εξέλιξη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν κεντρικό θέμα της συνεδρίας σε όλες τις 

δραστηριότητες. Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν τα εργαστήριά τους 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χρησιμοποιώντας τις θεατρικές μεθόδους που έμαθαν κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα φυλλάδιο που περιείχε το μεθοδολογικό 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης για να μοιραστεί με τους συμμετέχοντες. 

 
 

Σκοπός και στόχοι: 

Η εκπαίδευση είχε στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους σε νέους και σε άλλους 

επαγγελματίες να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν μεθοδολογίες θεάτρου στην εκπαίδευση για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HR). Η συνάντηση είχε στόχο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με 

διάφορες θεατρικές μεθόδους παρέχοντας την ευκαιρία να διερευνήσουν πώς μπορούν να 

ενσωματώσουν αυτές τις μεθοδολογίες στο εργασιακό τους περιβάλλον. Το μάθημα δημιούργησε 

μια ανοιχτή ατμόσφαιρα μάθησης ο ένας από το επάγγελμα του άλλου, με κεντρικό μέσο το 

θέατρο. 
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Ποιος παρέδωσε τη δραστηριότητα; 

Ο οργανισμός "Culture.World.Me." (https://www.cultureworldme.com/) οργάνωσε το έργο και δύο 

εκπαιδευτές από τον οργανισμό, με εμπειρία στην εργασία με μεθοδολογίες θεάτρου, παρέδωσαν 

τη δραστηριότητα μαζί με δύο εκπαιδευτές από τον οργανισμό Musilabus (http://fundacionmusi- 

labus.com/ ). Οι τελευταίοι χρησιμοποιούν εργαλεία όπως ο αυτοσχεδιασμός ως μέσα για την 

ανάπτυξη της ατομικής δημιουργικότητας. 

 

 

Πού και πότε έγινε η δραστηριότητα; 

Η δραστηριότητα έλαβε χώρα μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2019 στα Καρπάθια Όρη κοντά 

στο Ivano-Frankivsk της Ουκρανίας. 

 

 

 

Πόσο καιρό υποτίθεται ότι θα διαρκέσει; 

Η ίδια η εκπαίδευση διήρκεσε οκτώ ημέρες. Η όλη προετοιμασία και οι δραστηριότητες 

παρακολούθησης του έργου διήρκεσαν συνολικά οκτώ μήνες (Μάιος έως Δεκέμβριος 2019). 

 

 

Στοχευόμενη ομάδα: 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι της εκπαίδευσης ήταν οι Youth Workers και άλλοι επαγγελματίες που 

εργάζονταν με ομάδες σε κοινωνικά ή εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 

 

 

Πόσα άτομα συμμετείχαν (ηγέτες και ομάδες-στόχοι); 

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν τριάντα συμμετέχοντες από έξι χώρες (Ουκρανία, Ρωσία, 

Λευκορωσία, Κύπρος, Ιταλία και Γερμανία), συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εκπαιδευτών/ 

μεσολαβητών. 

 

 

Πώς αντέδρασαν οι ομάδες-στόχοι στη δραστηριότητα; 

Τα σχόλια των συμμετεχόντων σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα ήταν εξαιρετικά θετικά: Η 

όλη ατμόσφαιρα της εκπαίδευσης ήταν τοποθετημένη σε μια απομακρυσμένη περιοχή όπου οι 

συμμετέχοντες μπορούσαν πάντα να συνδέονται με τη φύση στα διαλείμματά τους. Αναφέρθηκε 

η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης και οι διάφορες μέθοδοι που έχουν συζητηθεί και δοκιμαστεί. 

Επιπλέον, η ανατροφοδότηση επεσήμανε τη σημασία των πρακτικών προσεγγίσεων που 

υπάρχουν στην εκπαίδευση. Υποστήριξαν τους συμμετέχοντες στην κατανόηση των διαφορετικών 

μεθοδολογιών και στην εφαρμογή της εμπειρίας, σχεδιάζοντας τελικά τα εργαστήριά τους. 

 

 

 
Αποτελέσματα (αποτελεσματικότητα και δυνατότητα μεταφοράς): 
Το ίδιο το έργο και τα σχόλια από τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες οργανισμούς 

έδειξαν ότι οι δημιουργικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία μάθησης για το 

περιεχόμενο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την εκπαίδευση 

ανθρώπινου δυναμικού γενικά. Η μοναδική προσέγγιση, που ενσωματώνεται σε όλες τις 

μεθοδολογίες, παρουσιάζεται ως η οικοδόμηση μιας βάσης για την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, 

χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις, η οποία αποτελεί σημαντική βασική ιδιότητα στην εργασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την υπέρβαση των ατομικών ορίων. 
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Η δυνατότητα μεταφοράς του έργου βασίζεται στην πρακτική του προσέγγιση. Επειδή οι 

συμμετέχοντες δοκίμασαν ενεργά τις μεθοδολογίες και τις υλοποίησαν σε εργαστήρια στο τέλος 

του έργου, η μεταφορά της μεθοδολογίας που έμαθαν ξεκίνησε από εκείνο το σημείο. Με αυτόν 

τον τρόπο, ήταν ευκολότερο για τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα 

στην καθημερινή τους εργασία. Πρόσθετη υποστήριξη παρέχεται από το εγχειρίδιο που 

δημιουργήθηκε από τους εκπαιδευτές που συνοψίζει σε βάθος τις ασκήσεις και τις πρακτικές που 

γίνονται στην προπόνηση. 

 

 

Διδάγματα από την πρακτική: 
Τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την ανάλυση αυτής της πρακτικής είναι η 

σημασία των ενεργών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, ώστε να είναι ευκολότερο για τους 

συμμετέχοντες να μεταφέρουν τις έμπειρες μεθοδολογίες στην καθημερινή τους ζωή. Το να έχουν 

οι συμμετέχοντες να κάνουν τα εργαστήριά τους ήδη στο πρόγραμμα κατάρτισης τονίζει αυτό το 

σημείο. Επιπλέον, ήρθε στην προσοχή μέσω των σχολίων των συμμετεχόντων σχετικά με το πόσο 

σημαντική είναι η ατμόσφαιρα μάθησης γενικά για οποιαδήποτε κατάσταση. Οι συμμετέχοντες 

μπορούσαν να συνδεθούν με τη φύση και να ηρεμήσουν μέσα από μια τοποθεσία στη μέση του 

πουθενά, η οποία επηρέασε την όλη εκπαίδευση, επηρεάζοντας σίγουρα το γενικό μαθησιακό 

αποτέλεσμα. 

 

 

 

 

5.1.3 Σώστε αυτόν που μισεί 
Η ACCEM είναι ένας ισπανικός μη κερδοσκοπικός, μη θρησκευτικός και μη κομματικός οργανισμός, 
αποστολή του οποίου είναι να υπερασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη φροντίδα και την 
υποστήριξη ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν να βιώσουν κοινωνικό αποκλεισμό. Με αυτήν 

την εκστρατεία, χρησιμοποιήθηκαν πολλά εργαλεία για την εξάλειψη της ρητορικής μίσους 
που προέρχεται με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα, τη γνώμη ή τη συμμετοχή σε κοινωνική ομάδα. 
Τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί και που βρίσκονται στον ιστότοπό τους αποτελούνται από: 

 

• Ένα τεστ για να διασφαλίσουμε ότι δεν συμμετέχουμε στη ρητορική μίσους, ακόμα κι αν δεν το 

αντιλαμβανόμαστε. 
• Ένα εγχειρίδιο για τον εντοπισμό και την επιχειρηματολογία κατά της ρητορικής μίσους 
• Μια αφήγηση για την αντιμετώπιση ψευδών δεδομένων και παραποιημένων πληροφοριών. 

• Δικτυακοί ντετέκτιβ, που αποτελούνται από διάφορες διαδικτυακές πύλες, π.χ. Maldita.es, Neutral 
κ.λπ., απομυθοποιούν ψευδείς πληροφορίες που διαδίδονται στο διαδίκτυο για να δημιουργήσουν 
μια ατμόσφαιρα μίσους προς μια συγκεκριμένη ομάδα. 
• Αυτοκόλλητα για WhatsApp για να σταματήσει το μίσος στις ομάδες WhatsApp. 

• Χρησιμοποιούνται επίσης μιμίδια και μιμίδια, καθώς οι εικόνες αξίζουν όσο χίλιες λέξεις, και ως 
εκ τούτου παρέχονται βινιέτες και μιμίδια και μπορούν να ληφθούν και να κοινοποιηθούν στα 
κοινωνικά δίκτυα. 

• Συμμετοχικά εργαστήρια για να βοηθήσουν στη διάκριση τι είναι σημαντικό και πραγματικό από 
αυτό που είναι περιττό ή κατάφωρα ψευδές και να απαντηθούν οι αμφιβολίες που προκύπτουν σε 
αυτήν την περίοδο. 

 
 
 

Σκοπός και στόχοι: 

Αυτή η εκστρατεία στοχεύει να παρέχει εργαλεία, πληροφορίες, βίντεο και συνδέσμους για 

την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του μισογυνισμού, της ομοφοβίας και της 
διάδοσης ψευδούς περιεχομένου. 
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Πού και πότε έγινε η δραστηριότητα; 

Αυτό το έργο ξεκίνησε το 2018 και εξακολουθεί να είναι ενεργό τώρα. Αυτό το εργαστήριο 

διεξάγεται διαδικτυακά. 

 

Πόσο καιρό υποτίθεται ότι θα διαρκέσει; 

Δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά προορίζεται να διαρκέσει, αν είναι δυνατόν, όπως 
είναι στο διαδίκτυο. 

 
 
 

Πόσα άτομα συμμετείχαν (ηγέτες και ομάδες-στόχοι); 

Η ομάδα-στόχος αυτής της καμπάνιας είναι οι haters, δηλαδή αυτοί που χρησιμοποιούν βία στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ψηφιακό κόσμο για να επιτεθούν σε άτομα που περιφρονούν. 
Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των ατόμων που προσεγγίστηκαν, αλλά πρέπει να 
λάβουμε υπόψη ότι η εκστρατεία αναπτύχθηκε από έναν από τους πιο σημαντικούς συλλόγους σε 
αυτόν τον τομέα. 

 
 
 

Πώς αντέδρασαν οι ομάδες-στόχοι στη δραστηριότητα; 

Οι δημοσιεύσεις έχουν φτάσει σε τουλάχιστον διακόσια άτομα και όλοι τους έχουν κάνει «like» και 
share, καθώς έχουν αντιδράσει θετικά στα δημοσιεύματα της ιστοσελίδας. 

 
 
 
 

Αποτελέσματα (αποτελεσματικότητα και δυνατότητα 
μεταφοράς): 

Χάρη στα εργαλεία που παρέχει ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένου ενός τεστ και ενός 
εγχειριδίου, είναι δυνατό να ανακαλύψουμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στον εαυτό μας και 
χάρη στο εγχειρίδιο, μπορούμε να μάθουμε πώς να αντιδρούμε σε παραπληροφόρηση και να 
χρησιμοποιούμε αληθινά και αληθινά επιχειρήματα. 

 
 

Διδάγματα από την καμπάνια: 

Από αυτήν την άσκηση, μπορούμε να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε διαδικτυακά εργαλεία 

που προσεγγίζουν ανθρώπους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε και δεν 

χρειάζεται απαραίτητα να είμαστε στην ίδια περιοχή για να χρησιμοποιήσουμε το υλικό. Ένα 

άλλο πλεονέκτημα είναι ότι αυτό το έργο ACCEM χρησιμοποιεί εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή, ειδικά οι νέοι, χάρη σε μιμίδια, βινιέτες, 

tweets και αυτοκόλλητα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να μάθουν να καταπολεμούν τη ρητορική 

μίσους και την παραπληροφόρηση καθημερινά, άμεσα και αποτελεσματικά. 

 

Το C.O.N.T.R.O. στοχεύει να περιορίσει τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσω μιας εντατικής και 

στοχευμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας. Προσπαθώντας να ανταποκριθεί 

στις διάφορες μορφές διακρίσεων στον Ιστό, στοχεύοντας έτσι στην καταπολέμηση, την πρόληψη 

και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη ρητορική μίσους, η CO.N.T.R.O. επιδιώκει τον γενικό 

στόχο να συμβάλει στην καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών 

μισαλλοδοξίας που διαδίδεται μέσω της διαδικτυακής ρητορικής μίσους. 

 

Επιπλέον, στις 20 Δεκεμβρίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το έργο 

παρέδωσε ένα διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Το μίσος δεν είναι ποτέ ουδέτερο: ανθρώπινα 

δικαιώματα και καταπολέμηση της ρητορικής μίσους». Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο 

συμμετείχαν αρκετοί θεσμικοί ομιλητές και αντιπροσώπευε μια στιγμή προβληματισμού και 

συζήτησης σχετικά με τη διαδικτυακή ρητορική μίσους. Η εκδήλωση ήταν επίσης η αφορμή για 

να ανακοινωθεί και να ξεκινήσει η διαδικτυακή καμπάνια, με τίτλο HATE IS ever NeutrAL, όπως 

περιγράφεται παρακάτω. 

http://www.unar.it/contro/ 

Σκοπός και στόχοι: 

Μέσω της πρώτης φάσης μελέτης και έρευνας για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο και τις 

καλύτερες στρατηγικές για την αντιμετώπισή της, ακολουθούμενη από μια στοχευμένη εκστρατεία 
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επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης για το φαινόμενο, το έργο στοχεύει στην επίτευξη μιας κοινής 

και αποτελεσματικής μεθοδολογίας κατά της διαδικτυακής ρητορικής μίσους. Χάρη στο έργο του 

CO.N.T.R.O. , ο υποστηρικτής U.N.A.R. (Εθνικό Γραφείο κατά των Ρατσιστικών Διακρίσεων) μπόρεσε 

επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία του με τους κύριους εθνικούς παράγοντες που εμπλέκονται 

στο φαινόμενο: το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δικαστικό προσωπικό, το Υπουργείο Εσωτερικών 

και τις διωκτικές αρχές, καθώς και η N.G.O. δίκτυα. 

 

 
 

Ποιος παρέδωσε τη δραστηριότητα; (Όνομα και  
παρουσίαση της δομής) 
 

 
Χρηματοδοτείται από την R.E.C. Πρόγραμμα - Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια - της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 2014-2020. Συντονίζεται από το U.N.A.R. (Εθνικό Γραφείο Κατά των Φυλετικών 

Διακρίσεων) - http://www.unar.it/ σε συνεργασία με την I.R.S. (Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών) - 

https://www.irsonline.it/. 

 

U.N.A.R. είναι το γραφείο που ορίστηκε από την ιταλική κυβέρνηση για την προώθηση της ίσης 

μεταχείρισης και την καταστολή των φυλετικών και εθνικών διακρίσεων για τη διασφάλιση της 

ίσης μεταχείρισης σε όλο τον πληθυσμό, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη φυλή, την ηλικία, 

τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την 

αναπηρία. Διαχειρίζεται υποθέσεις και εκδηλώσεις που σχετίζονται με διακρίσεις, μελετά πιθανές 

λύσεις, προωθεί την κουλτούρα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ίσων 

ευκαιριών και παρέχει πρακτική βοήθεια στα θύματα. 

 

I.R.S. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται για 

περισσότερα από 45 χρόνια. Οι δραστηριότητές τους κυμαίνονται από έρευνα τόσο σε ιταλικό όσο 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι παροχή συμβουλών, αξιολόγηση και κατάρτιση. 

 

Πού και πότε έγινε η δραστηριότητα; 

Δεδομένου ότι η I.R.S παρέδωσε τις περισσότερες δραστηριότητες στο διαδίκτυο, είναι δύσκολο 
να εκτιμηθεί ο αριθμός των ατόμων που προσεγγίστηκαν και να προσδιοριστεί η γεωγραφική τους 
θέση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το έργο κάλυψε ολόκληρη την Ιταλία. Ταυτόχρονα, οι περισσότερες 
από τις διαπροσωπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη κατά τη διάρκεια των δύο ετών 
του έργου. 

 

 

Πόσο καιρό υποτίθεται ότι θα διαρκέσει; 

Το έργο είχε διάρκεια 2 ετών (2018-2020). 
 

 

Στοχευόμενη ομάδα: 
 

● Παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήματος 
● Δημόσιες αρχές 

● Ο τρίτος τομέας 
● Το ευρύ κοινό των διαδικτυακών χρηστών. 

 
 

 

Πόσα άτομα συμμετείχαν (ηγέτες και ομάδες-στόχοι); 

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμη 
αναφορά. Το έργο υιοθέτησε μια πολύ ψηφιοποιημένη και διαδικτυακή προσέγγιση και 
παραδόθηκε σε εθνική, αρκετά μεγάλη κλίμακα. 

 
 

Πώς αντέδρασαν οι ομάδες-στόχοι στη δραστηριότητα; 

Θα ήταν δικαιολογημένο να εκτιμηθεί η αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης του κοινού 
σχετικά με τα ζητήματα της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο, και συνεπώς η αύξηση και η βελτίωση 
των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμησή της. Ωστόσο, είναι 
δύσκολο να μετρηθεί και να οριστεί μια τέτοια επίδραση. 
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Αποτελέσματα (αποτελεσματικότητα και δυνατότητα 
μεταφοράς): 

Το έργο απέφερε αρκετά αποτελέσματα: 

• Χαρτογράφηση των κυριότερων ιταλικών και ευρωπαϊκών μεθοδολογιών για τον εντοπισμό και 

την ανάλυση της «ρητορικής μίσους» με αναφορά στις φυλετικές διακρίσεις: Mappatura delle 
principali metodologie italiane ed europee per l'individuazione e l'analisi degli «ρητορική μίσους» 
con riferimento all'ambito della discriminazione razziale 

 

• Χαρτογράφηση των κυριότερων ιταλικών και ευρωπαϊκών αντι-αφηγηματικών μεθοδολογιών για 
την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο: Mappatura Delle principali metodologie 
italiane ed europee di contronarrativa per il contrasto degli «ρητορική μίσους στο διαδίκτυο». 

 

• Παρουσίαση των κυριότερων ιταλικών και ευρωπαϊκών αντιαφηγηματικών εμπειριών/ 
μεθοδολογιών για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο: Schede di presentazione 
delle principali esperienze/metodologie italiane ed europee di contronarrativa per il contrasto degli 
«ρητορική μίσους στο διαδίκτυο 

 

• Ίσως το πιο ενδιαφέρον από όλα, η τελική έκθεση του έργου: Il contributo del progetto CONTRO 
all'analisi del fenomeno dell'odio online e alla definitione di possibili soluzioni 
Επιπλέον, το έργο παρέδωσε μια διαδικτυακή καμπάνια βασισμένη σε βίντεο με τίτλο L'ODIO 
NON E' MAI NEUTRO, δηλαδή το ΜΙΣΟΣ ΠΟΤΕ δεν είναι ουδέτερο. Η καμπάνια βασίζεται σε μια 
προσέγγιση κοινωνικού πειράματος. Μια κρυφή κάμερα τράβηξε ανθρώπους σε μια αίθουσα 
αναμονής ενώ «ηθοποιοί» (κυρίως νέοι προερχόμενοι από ευάλωτες ομάδες, π.χ. έγχρωμοι νέοι) 
τους έδειχναν μηνύματα που είχαν λάβει στα προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα εκείνη την ημέρα. 

Το «θύμα» των μηνυμάτων μίσους ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να εξηγήσουν τα μηνύματα 
που μόλις είχαν λάβει. Οι αντιδράσεις κυμαίνονται από θυμό έως δυσπιστία, παροτρύνοντας 

τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με την αστυνομία ή λέγοντάς τους να αγνοήσουν τα 
μηνύματα. Όλα τα βίντεο, παράλληλα με τις ζωντανές ροές του σεμιναρίου, τις εκδηλώσεις και τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του C.O.N.T.R.O. έργο, 
μπορείτε να δείτε στο επίσημο U.N.A.R. Κανάλι YouTube: 
Ulnar Uff. Nazionale Antidiscriminazioni Razziale 

 
 
 
 

 

Αποτελεσματικότητα και δυνατότητα μεταφοράς: 

Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία του έργου είναι 

(α) η συλλογή δεδομένων, η καλύτερη κατανόηση του ζητήματος και η βάση για περισσότερες 
πρωτοβουλίες. 
(β) μια προσωπική, πραγματική προσέγγιση για την παραγωγή αφηγήσεων στην εκστρατεία τους 
στα μέσα ενημέρωσης. Μια άλλη απόδειξη της δυνατότητας μεταφοράς του έργου είναι επίσης το 
επόμενο έργο με το όνομα "Reason". 

 
 
 

 

Διδάγματα από την πρακτική 

• Σε βάθος έρευνα και ανασκόπηση των θεμάτων που εξετάζονται 

• Προσέγγιση ευαισθητοποίησης που βασίζεται σε διαδικτυακή παρουσία και περιεχόμενο βίντεο 

που μπορεί να έχει απήχηση στο κοινό 

• Συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών παραγόντων. 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.6 Γίνε μέρος του Ουράνιου  
 Τόξου 
Το κύριο θέμα που κάλυπτε αυτή η δράση ήταν η μισαλλοδοξία προς την LGBTQ+ κοινότητα. 

Τοπικοί ακτιβιστές έχουν δέσει με σχοινιά μερικά πολύχρωμα χαρτιά σε σχήμα καρδιάς σε μια 
σειρά από δέντρα για να αντιμετωπίσουν τη δράση, αναφέροντας φράσεις που ενθαρρύνουν τους 
ανθρώπους να σεβαστούν και να αγκαλιάσουν την κοινότητα LGBTQ+. 

 

38 

https://www.youtube.com/channel/UCjcT4FCG5L3ACUtvEwbi6Qg


RAISE Raiseuptrainingmannual! 5. Ακολουθήστε τους Ηγέτες! 

 

 
 

Σκοπός και στόχοι: 

Προκαλέστε την προκατάληψη των θεατών προς την LGBTQ+ κοινότητα. 
 
 
 
 

Ποιος παρέδωσε τη δραστηριότητα; 

Οι No Hate Ninja είναι ακτιβιστές του Πορτογαλικού Δικτύου Νέων για την Ισότητα των Φύλων 

και του P.A.R. - Κοινωνικές απαντήσεις. Το No Hate Ninja Project γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 

2013, στη Λισαβόνα όταν ο E.V.S. Οι εθελοντές, οι Eszter και Liina, οργάνωσαν ένα εργαστήριο 

δημιουργικής γραφής για να αναπτύξουν τα μιμίδια για το κίνημα No Hate Speech. 

 

 

 

Πού και πότε έγινε η δραστηριότητα; 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2014, στη Λισαβόνα. 
 
 
 
 

Πόσο καιρό υποτίθεται ότι θα διαρκέσει; 

Μια γεμάτη μέρα. 
 
 
 

Στοχευόμενη ομάδα: 
Ευρύ κοινό. 

 
 
 
 

 

    Πόσα άτομα συμμετείχαν (ηγέτες και ομάδες-στόχοι); 

Στην όλη δραστηριότητα συμμετείχαν τουλάχιστον είκοσι άτομα μεταξύ συμμετεχόντων και 
εθελοντών. 

 
 

 

Πώς αντέδρασαν οι ομάδες-στόχοι στη δραστηριότητα; 

Οι άνθρωποι στην αρχή ήταν αρκετά περίεργοι, κάτι που τους έκανε να είναι πιο ανοιχτοί 
διαβάστε και κατανοήστε τι γράφτηκε στα πολύχρωμα χαρτιά σε σχήμα καρδιάς. 

 
 
 
 

Αποτελέσματα: (αποτελεσματικότητα και δυνατότητα 
μεταφοράς): 

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, είναι αποτελεσματικό να βοηθήσετε τους ανθρώπους να 

αποδομήσουν την εγγενή προκατάληψη τους προς την LGBTQ+ κοινότητα. 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να διεξάγουν αυτή τη δραστηριότητα πρακτικά οπουδήποτε, καθώς δεν 

απαιτεί πολλά υλικά ή συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με το χώρο. 

 

 

Διδάγματα από την πρακτική: 

Ο δημόσιος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά για να εκφράσει την ανοχή και την 

αποδοχή σε μια περιθωριοποιημένη ομάδα. Επίσης, η ρύθμιση διευκολύνει το κοινό να συμμετέχει 

στη δράση. 
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5.2 Συμβουλές - Δράστε, επαναλάβετε τη 
δράση και ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ! 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΡΗΤΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ; 

Για να προστατευτείτε από τη ρητορική μίσους στην καθημερινή σας ζωή, θα πρέπει: 

➔ Μείνετε σε εγρήγορση – η επίγνωση είναι η καλύτερη άμυνά σας 
 

➔ Αφήστε τους χώρους με φίλους όπου είναι δυνατόν. 
 

➔ Προσπαθήστε να παραμένετε σε χώρους με καλό φωτισμό. 
 

➔ Δείξτε εμπιστοσύνη – ακόμα κι αν δεν το νιώθετε. 
 

➔ Ταξιδέψτε σαν να ξέρετε πού πηγαίνετε 
 

➔ Ακολουθήστε την πιο άμεση διαδρομή και προσπαθήστε να μείνετε σε περιοχές όπου υπάρχουν 
άλλα άτομα. 

 

➔ Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας – αν πιστεύετε ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε ενεργήστε σύμφωνα 
με αυτό. 

 

➔ Έχετε τα κλειδιά σας διαθέσιμα όταν φτάσετε στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας. 
 

➔ Κρατήστε χρήματα για ταξί - η δαπάνη αξίζει τον κόπο. 
 

➔ Φέρτε έναν προσωπικό συναγερμό και χρησιμοποιήστε τον όταν χρειάζεται. 

 

2. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ: 
➔ Λάβετε υπόψη και κατανοήστε τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, 

συμπεριλαμβανομένου του τι σημαίνουν. 

➔ Το Διαδίκτυο παρέχει ατελείωτες ευκαιρίες για να συναντήσετε ανθρώπους από 

όλο τον κόσμο, αλλά θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική σας και να είστε 

προσεκτικοί. Μην παίρνετε τους άλλους ανθρώπους στην ονομαστική τους αξία - μπορεί 

να μην είναι αυτό που φαίνονται. 

➔ Μην δίνετε προσωπικά στοιχεία, φωτογραφίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άγνωστοι για να ταυτοποιήσουν εσάς, την 

οικογένειά σας ή τον τόπο διαμονής σας. 

➔ Ποτέ μην κανονίζετε να συναντήσετε κάποιον που έχετε γνωρίσει ποτέ στο Διαδίκτυο 

χωρίς να το πείτε σε έναν φίλο και να του δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες 

λεπτομέρειες για το άτομο που συναντάτε και πού. 

➔ Μην ανοίγετε ένα συνημμένο ή μην κάνετε λήψη ενός αρχείου εκτός εάν γνωρίζετε και 

εμπιστεύεστε το άτομο που το έστειλε. 

➔ Ποτέ μην απαντάτε απευθείας σε οτιδήποτε θεωρείτε ενοχλητικό όταν χρησιμοποιείτε 

το Διαδίκτυο ή το email. Αποσυνδεθείτε και αναφέρετέ το. 

 

3. ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΖΩΝΤΑΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 
ΜΙΣΟΥΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ? 

➔ Λάβετε βοήθεια αμέσως σε κλήση έκτακτης ανάγκης.➔ Κάντε όσο περισσότερο θόρυβο 

μπορείτε για να ειδοποιήσετε τους ανθρώπους. 

 

➔ Μόλις μπορείτε, πηγαίνετε κάπου που ξέρετε ότι είναι ασφαλές. 

 

➔ Εάν έχετε δεχτεί επίθεση, μην κάνετε ντους και μην αλλάξετε ρούχα γιατί μπορεί να 

καταστρέψει τα στοιχεία. 

 

➔ Εάν έχετε την εμπιστοσύνη, πείτε στην αστυνομία γιατί νομίζετε ότι κάποιος σας 

επιτέθηκε. 

 

➔ Εάν σας πήραν τα κλειδιά, φροντίστε να αλλάξετε τις κλειδαριές. 

 

➔ Μην πίνετε αλκοόλ – πρέπει να δώσετε μια ξεκάθαρη περιγραφή του τι συνέβη. 
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➔ Μπορείτε να καταγγείλετε την αστυνομία χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία 

αναφοράς (Μπορείτε να αναφέρετε ανώνυμα). 

 

4. ΕΙΜΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 
ΜΙΣΟΥΣ.ΤΙ      ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ? 
• Προστατέψτε τον επιζώντα και δείξτε του ότι δεν σκέφτονται όλοι έτσι 

 

• Ξεκινήστε διάλογο με το θύμα για τις ανάγκες του 

 

• Παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη 

 

• Ρωτήστε αν θα ήθελαν να μιλήσουν για την κατάσταση 

 

• Ζητήστε την ανάγκη τους στην παρούσα κατάσταση 

 

• Να σέβονται τα όριά τους 

 

• Προσφέρετε να αναφέρετε το περιστατικό μαζί 

 

• Διευκρινίστε ότι η ρητορική μίσους δεν είναι η μόνη γνώμη. μοιραστείτε τη γνώμη σας 

(αν σας ζητηθεί!) 

 

• Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 

 

• Ενημερώστε την αστυνομία τι έχετε δει. Μην υποθέτετε ότι άλλοι θα βγουν μπροστά. 

Πολλοί κρίσιμοι μάρτυρες απομακρύνονται νομίζοντας ότι κάποιος άλλος θα το αναφέρει 

 

• Μείνετε σε εγρήγορση και ασφαλείς 

 

• Μην επεμβαίνετε σωματικά – μπορεί να τραυματιστείτε μόνοι σας 

• Εάν είναι ασφαλές να το κάνετε, τραβήξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο στο τηλέφωνό σας. 

Θυμηθείτε, ωστόσο, ότι η αστυνομία είναι πιθανό να χρειαστεί το τηλέφωνό σας ως αποδεικτικό 

στοιχείο 

 

• Καταγράψτε λεπτομέρειες ωρών, πινακίδων, περιγραφών και ούτω καθεξής όσο μπορείτε. Εάν 

δεν έχετε στυλό μαζί σας, αφήστε ένα μήνυμα τηλεφωνητή στο κινητό σας τηλέφωνο ή γράψτε 

ένα πρόχειρο μήνυμα κειμένου. Μόλις βρείτε στυλό και χαρτί, σημειώστε τις πληροφορίες με όσο 

το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες 

 

• Μπορείτε να δηλώσετε στην αστυνομία χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία αναφοράς 

(Μπορείτε να αναφέρετε ανώνυμα). 

 

5. ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΕ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 
ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ (OFFLINE), 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ: 

➔ Αντιμετωπίστε τη ρητορική μίσους με εξαιρετική ευγένεια 

 

➔ Ακούστε προσεκτικά τα επιχειρήματα του συνομιλητή σας 

 

➔ Προσπαθήστε να αποκαλύψετε τη ρητορική μίσους κατανοώντας τις πραγματικές 

ανησυχίες πίσω από την αφήγησή τους (θέματα όπως η θρησκεία, η ασφάλεια, ο 

πολιτισμός και η παρανομία συχνά χειραγωγούνται και χρησιμοποιούνται ως βάση της 

ρητορικής μίσους) 

 

➔ Μπορεί να χρησιμοποιούν μοτίβα συνομιλίας όπως ο Whataboutism (προσπάθειες 

δυσφήμισης της θέσης ενός αντιπάλου κατηγορώντας την υποκρισία χωρίς να 

αντικρούουν ή να διαψεύδουν άμεσα το επιχείρημα). Προσπαθήστε να παραμείνετε στο 

θέμα και να κάνετε το άτομο να κολλήσει στο θέμα 

 

➔ Κάντε σαφή τη γνώμη σας και εξηγήστε γιατί έχετε αυτή τη γνώμη 

 

➔ Μείνετε ευγενικοί! Δεν πρόκειται για ταπείνωση των ανθρώπων γιατί αυτό θα 

μπορούσε να προκαλέσει τον επιτιθέμενο να είναι ακόμα πιο επιθετικός στις σκέψεις και 

τις πράξεις του/της. Έχει να κάνει με την εξήγηση επιχειρημάτων και μοτίβων σκέψης και 

όχι να πείθουμε ο ένας τον άλλον επί τόπου 

 

➔ Περιστρέψτε την αφήγηση 
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➔ Η συζήτηση θα πρέπει να διεξάγεται με ενσυναίσθηση, ενώ θα πρέπει να έχει μηδενική 

ανοχή σε μεγαλομανή/μισαλλόδοξα επιχειρήματα 

 

➔ Προσπαθήστε να προσπαθήσετε να καταλάβετε από πού πήραν αυτές τις ιδέες 

 

➔ Εξηγήστε και επιβεβαιώστε ότι δεν συμφωνούν όλοι με τη γνώμη τους 

 

➔ Όταν είστε μάρτυρες ρητορικής μίσους από κάποιο κοντινό σας πρόσωπο 

 

➔ Μαλώστε εναντίον τους με γεγονότα και κάντε τους να σκεφτούν κριτικά τι 

μοιράζονται με τους άλλους 

 

➔ Ζητήστε τους να επανεξετάσουν τις σκέψεις τους και να τους δείξουν ότι τα δεδομένα 

δεν το υποστηρίζουν και θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν τις πηγές 

από τις οποίες λαμβάνουν τις πληροφορίες τους. 

 

 

6. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ: 

 
➔ Καταπολέμηση της ικανότητας (διάκριση σε βάρος ατόμων με αναπηρία): Πώς να 

αντιδράσετε εάν κάποιος χρησιμοποιεί αστεία που μπορεί να θεωρηθεί ικανή ρητορική 

μίσους 

➔ Ελέγξτε πώς αισθάνεται το θύμα και μετά μεταφέρετέ το σε ένα ιδιωτικό μέρος για να 

μιλήσετε περισσότερο για το τι συνέβη 

➔ Να έχετε ενσυναίσθηση για να κάνετε τα θύματα να καταλάβουν ότι τα συναισθήματά 

τους είναι έγκυρα 

➔ Αντιμετωπίστε τους καταπιεστές με ισχυρά επιχειρήματα κατά της μεροληψίας τους 

➔ Χρησιμοποιήστε τις δικές σας εμπειρίες μάρτυρες ή θύμα ρητορικής μίσους 

➔ Να έχετε μια εγκάρδια συζήτηση σχετικά με την ανάγκη να υπάρχει ενσυναίσθηση και 

σεβασμός για τους ανθρώπους γενικά, ειδικά αυτούς που είναι αρκετά διαφορετικοί από 

αυτούς 

➔ Καταπολέμηση του σεξισμού και του μισογυνισμού: Πώς να αντιδράσετε εάν κάποιος 

χρησιμοποιεί αστεία που μπορούν να θεωρηθούν σεξιστική/μισογυνιστική ρητορική 

μίσους 

➔ Απαντήστε σε παρόμοια κατάσταση εάν ο στόχος του αστείου δεν είναι μόνος και 

αισθάνεται αρκετά ασφαλής για να παρέμβει 

➔ Ρωτήστε τη δράση τους «τι εννοούσατε;» και εξηγήστε τις προκαταλήψεις που μπορεί 

να έχει ένα αστείο για τα θύματα 

 

 

7. ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΣΤΕ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ ONLINE: 

➔ Να είστε διεκδικητικοί, όχι επιθετικοί: δηλώστε την υπόθεσή σας ξεκάθαρα και άμεσα 

αλλά με σεβασμό, απαιτήστε σεβασμό σε αντάλλαγμα 

 

➔ Θεωρήστε τον συνομιλητή, όχι ως ενσάρκωση μιας κατηγορίας αλλά ως άτομο. Μην 

γενικεύετε. Απαιτήστε να κάνουν το ίδιο με εσάς και με αυτούς για τους οποίους μιλάτε. 

Το έγκλημα ενός ατόμου δεν καθιστά ένοχο ολόκληρη την ομάδα 

 

➔ Μπορείτε να τους φωνάξετε με το μικρό τους όνομα και να χρησιμοποιήσετε 

εκφράσεις ευγένειας: «Καλημέρα Μάριε, μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοείς με αυτό;» 

 

➔ Ας τους ρωτήσουμε αν εννοούσαν αυτό που είπαν αν θα το έλεγαν στον πραγματικό 

κόσμο, επαναλαμβάνοντας το με διαφορετικές λέξεις 

 

➔ Μην χρησιμοποιείτε όρους που δημιουργούν αντίθετες ομάδες υποστηρικτών, όπως 

«ρατσιστές», «αγνοίες» ή «καλό παιδί» 

 

➔ Αν βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα κείμενο, σας προσκαλούμε να το διαβάσετε ολόκληρο 

για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με αυτό 
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➔ Ζητήστε την πηγή της δήλωσης και διευκρίνιση εάν προκαλούν σύγχυση 

➔ Δείξτε κατανόηση της κατάστασης του νου που οδήγησε σε ορισμένες δηλώσεις, 

προσπαθήστε να καταλάβετε τι τους έκανε να σκεφτούν έτσι 

➔ Χρησιμοποιήστε την ειρωνεία ή το χιούμορ μόνο αν ξέρετε πώς να τα καταφέρετε, για 

παράδειγμα, να εκτονώνετε, όχι να επιτίθενται. 

➔ Απάντηση στον συγγραφέα ιδιωτικά ή δημόσια 

➔ Λάβετε υπόψη τις διαφορές στη σοβαρότητα της ρητορικής μίσους όταν αποφασίζετε 

πώς να απαντήσετε 

➔ Μπορείτε να αναφέρετε το περιστατικό στον διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου ή 

του ιστότοπου ή στον διαχειριστή της ομάδας 

➔ Σε ακραίες περιπτώσεις, το θύμα μπορεί να υποβάλει αστική ή ποινική μήνυση. Εάν 

αισθάνεστε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον εαυτό σας ή τους άλλους, θα πρέπει να 

επικοινωνήσετε με την αστυνομία. Επιπλέον, τα θύματα μπορούν να ενημερωθούν ότι 

το Εθνικό Γραφείο κατά του Ρατσισμού (U.N.A.R.) μπορεί να τα βοηθήσει με ένα δωρεάν, 

πολύγλωσσο, 24ωρο κέντρο επικοινωνίας 

➔ Μην νομιμοποιείτε τις συμπεριφορές και τις γλώσσες στις οποίες αντιτιθέμεθα: 

μην επιτίθεστε στο μίσος με «αντι-μίσος» ούτε χρησιμοποιείτε τα ίδια ανεστραμμένα 

στερεότυπα (π.χ. ο «καλός μετανάστης» έναντι του «κακού») 

➔ Οι αφηγήσεις μίσους είναι ισχυρές επειδή το μίσος είναι ένα συναίσθημα. Επομένως, 

για να το αντισταθμίσει κανείς, πρέπει επίσης να εξισορροπήσει τα συναισθήματά του, 

ενισχύοντας εκείνα που είναι θετικά και περιεκτικά, όχι συγκρουσιακά 

➔ Λάβετε υπόψη τα συναισθήματα και τις υποκειμενικές έννοιες που αποδίδει ο 

συνομιλητής μας σε γεγονότα και δεδομένα 

➔ Συνήθως είναι καλύτερο να μην επιδιώκουμε να αλλάξουμε τη γνώμη των μισητών 

αλλά εκείνων των οπαδών τους, οι οποίοι συχνά οδηγούνται από έντονα αλλά 

αυτοσχέδια συναισθήματα που είναι πιο επιρρεπή στην αλλαγή 

➔ Η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους μπορεί να είναι συναισθηματικά δαπανηρή, 

καθώς μας εκθέτει σε μίσος εναντίον των άλλων και μπορούμε να γίνουμε οι ίδιοι στόχοι. 

Αλλά αν χρησιμοποιήσουμε θετικές αφηγήσεις, μπορούμε να δούμε τη ρητορική μίσους 

όχι ως μια ανεπανόρθωτη κοινωνική νόρμα αλλά ως μια επισκευήσιμη αποτυχία στην 

επικοινωνία. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ : 

➔ Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πλατφόρμες διαδικτύου μπορούν να 

λάβουν μέτρα για να κάνουν τις πολιτικές και τους κανόνες τους ορατές και εύκολα 

προσβάσιμες στους χρήστες, παρουσιάζοντας με συνοπτικό, διαφανή και 

κατανοητό τρόπο και γραμμένο σε σαφή και απλή γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων 

παραδειγμάτων επιτρεπόμενου και μη επιτρεπτού περιεχομένου 

➔ Αύξηση της ευαισθητοποίησης – Ενημερώστε τα ιδρύματα και τους παρόχους για 

την ευθύνη τους: 

 

ΠΩΣ; 

 

○ καταγράφοντας, αν είναι δυνατόν, περιστατικά ρητορικής μίσους 

○ αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για τη ρητορική μίσους για να υποστηρίξει 

μια δομική βελτίωση που μπορεί να εντοπίσει τη ρητορική μίσους νωρίτερα και πιο 

αποτελεσματικά. 
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6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

 
Αυτό το εγχειρίδιο είχε σκοπό να βρει νέους και καινοτόμους τρόπους για να ανταποκριθεί στο 

φαινόμενο της ρητορικής μίσους σε ολόκληρη την Ευρώπη για να δημιουργήσει κοινότητες 

νέων χωρίς αποκλεισμούς, διαπολιτισμικές και ισότιμες παρέχοντάς τους διάφορα εργαλεία. 

Στοχεύαμε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το διαφορετικό φαινόμενο της ρητορικής μίσους 

με βάση μια πληθώρα χαρακτηριστικών (φύλο, φυλή, θρησκεία, εθνικότητα, ηλικία, αναπηρία, 

σεξουαλικός προσανατολισμός,…) και να ενθαρρύνουμε τους νέους να δράσουν! Πιστεύουμε ότι 

η ενδυνάμωση των νέων να γίνουν φορείς αλλαγής με προσαρμοσμένα εργαλεία και υλικά είναι το 

πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος του μίσους. 

Το εγχειρίδιο αναπτύχθηκε κατά το πρώτο μέρος του RAISE! Το έργο παρέχει πληροφορίες για 

τον ορισμό της ρητορικής μίσους. Παρά την έλλειψη κοινού ορισμού μεταξύ αυτών των χωρών 

εταίρων, καταφέραμε να αναπτύξουμε έναν ολοκληρωμένο και πλήρη ορισμό της ρητορικής 

μίσους: 

«Οποιοσδήποτε δημόσιος λόγος, πράξη, δράση και μορφή έκφρασης που εκφράζει, 

προπαγανδίζει, υποκινεί, προωθεί, δικαιολογεί ή ενθαρρύνει το μίσος, τη βία, την ξενοφοβία, τη 

μισαλλοδοξία, την προκατάληψη, τις διακρίσεις, τον εκφοβισμό, τη δυσφήμιση, τις επιβλαβείς 

πράξεις, την εχθρότητα ή άλλες μορφές μίσους ένα άτομο ή ομάδα που βασίζεται σε ορισμένα 

χαρακτηριστικά όπως φυλή, εθνικότητα, εθνικότητα, ηλικία, αναπηρία, προσωπική κατάσταση, 

εγκυμοσύνη ή μητρότητα, φυλή, θρησκεία ή πεποιθήσεις, αλλαγή φύλου, φύλο ή σεξουαλικό 

προσανατολισμό». 

Η συνεργασία δημιούργησε διάφορα καινοτόμα εργαλεία για την καταπολέμηση της ρητορικής 

μίσους για να εμπνεύσει τη νεολαία, ξεκινώντας με μια σειρά ορισμών για να τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν το νόημα του ζητήματος (ρητορική μίσους, ελευθερία έκφρασης, διακρίσεις…). 

Αργότερα αναπτύξαμε μια σειρά περιπτωσιολογικών μελετών που απεικονίζουν διάφορα 

σενάρια ρητορικής μίσους με βάση το κοινωνικό/πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο κάθε χώρας. 

Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν εναλλακτικές αφηγήσεις από κόμικς κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, εξισορροπώντας έτσι τον κοινωνικό ακτιβισμό με τη δημιουργικότητα! Οι νέοι 

μεταμόρφωσαν τις ιστορίες κατά τη διάρκεια του RAISE! εκπαίδευση σε αντίθετες και εναλλακτικές 

αφηγήσεις. Αυτές οι αφηγήσεις προσπάθησαν για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς στην 

προβολή σεναρίων που δημιουργήθηκαν για την καταπολέμηση του μίσους και την έμπνευση της 

νεολαίας. 

Η ΑΝΥΨΩΣΗ! Το εγχειρίδιο συγκέντρωσε επίσης αρκετές καλές πρακτικές κοινωνικής δράσης 

που αναλήφθηκαν από διαφορετικούς Ευρωπαίους συμμετέχοντες. Αυτές οι κοινές πρακτικές 

καταδεικνύουν πώς η νεολαία μπορεί να πολεμήσει ενάντια στα εγκλήματα μίσους αντλώντας 

έμπνευση από επιτυχημένες αφηγήσεις. Οι πρακτικές που επιλέχθηκαν βασίζονται σε μια 

προσέγγιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υπογραμμίζει τα πλαίσια και τις ιδιαιτερότητες των 

χωρών, προσαρμόζοντας έτσι το εγχειρίδιο σε ένα ευρωπαϊκό κοινό. Τέλος, η εταιρική σχέση έχει 

αναπτύξει μια σειρά από πρακτικές συμβουλές για να βοηθήσει τους νέους να αντιδρούν στο 

μίσος όταν αντιμετωπίζουν συζητήσεις ή ενέργειες ως επιζώντες και μάρτυρες. Η συνεργασία 

επινόησε διαφορετικά σενάρια προσαρμογής σε διάφορες καταστάσεις, που περιλάμβαναν 

ρητορική μίσους εκτός σύνδεσης και στο διαδίκτυο. 
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è un manifesto contro il body shaming 

 

Botteri, discriminazioni e body shaming 

sul web per la giornalista Rai 

The senselessness of body-shaming 

against Giovanna Botteri 

 

Christine de Pizan, una rivoluzione co- 

pernicana femminista 

 

Ep. 05 | Christine de Pizan | storielibere. 

fm 

 

Christine de Pizan 

Christine de Pizan 

One Response to Christine de Pizan e la 

nascita del femminismo. 

 

Amnesty International Italia (2020) 

CONOSCERLO E CONTRASTARLO 

 

Bricks project - Research on hate 

speech, journalism and migration 

L’odio non è un’opinione Ricerca su hate 

speech, giornalismo e migrazioni 

 

UNAR: Home 

 

Istituto per la ricerca sociale | IRS.Roma 

29 gennaio  

 

Homem mata ator a tiro por causa de 

cadela em caso com motivação racista 

 

https://www.youtube.com/watch?v=- 

2j1cSSOZ85A 

 

No Hate Ninja Project 

Discrimination and Intolerance 

The European Convention on Human 

Rights The European Court of Human 

Rights Virtual exhibition on the Conven- 

tion 

 

Appendices 

onuportugal.pt 

Comissão Nacional para os Direitos 

Humanos - XXI Governo 

 

Abaixo-assinado pede que Gisberta 

Salce Júnior, a transexual assassinada há 

15 anos, seja nome de uma rua no Porto 

 

https://www.historico.portugal.gov.pt/ 

media/368162/rcm_27_2010_cndh.pdf 
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Núcleo de Educação para os Direitos 

Humanos (NEDH - IEUM) 

 

Projeto “Escolas Amigas dos Direitos 

Humanos” - Amnistia Internacional 

Portugal 

 

“O último a sair apaga a luz”. Es- 

trangeiros detidos relatam “períodos 

negros” nas salas do SEF 

 

Cerca de três homossexuais são impedi- 

dos de doar sangue por semana 

 

Portugal vai “estimular passos” para 

combater discurso de ódio, diz MNE 

 

Crimes de ódio 

 

“Há uma montanha de discurso de ódio 

a erguer-se nos “media” e nas redes 

sociais” 

 

Discurso de ódio: das palavras aos atos 

Movimento Contra o Discurso de Ódio 

Episódios - História a História África - 

Documentários 

 

André Ventura multado por discriminar 

ciganos 

 

Ciganos, imigrantes e prisões. O que diz 

André Ventura 

 

História a História África - 

Documentários 

 

Assassinado na rua: o ator Bruno Candé 

era um lutador 

 

Gisberta, 10 anos depois: a diva transex- 

ual que acabou no fundo do poço 
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                            Αριθμός έργου ERASMUS+ 2019-1-FR02-KA205-015865 

Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή 
της παρούσας έκδοσης. 
Δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτό. 
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