
Η σύμπραξη θα αναπτύξει τα ακόλουθα πνευματικά
αποτελέσματα στο έργο:

IO1: HateBusters Οδηγός: πώς να καταπολεμήσετε τη
ρητορική μίσους και τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο
Ένας ψηφιακός οδηγός που θα περιέχει πληροφορίες, εργαλεία,

μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον
τομέα της νεολαίας και οι νέοι ακτιβιστές προκειμένου να εντοπίσουν
και να ταξινομήσουν τη ρητορική μίσους και τις διαφορετικές μορφές
της σε επίπεδο διαδικτύου αλλά και εκτός, και επιπρόσθετα να
δημιουργήσουν εκστρατείες νεολαίας, που θα προσελκύσουν και θα
ενεργοποιήσουν τους νέους ενάντια στο μίσος.

IO2: HateBusters Toolkit Ευαισθητοποίησης
Αυτό το πνευματικό αποτέλεσμα θα είναι μια ολοκληρωμένη εκστρατεία και
ένας οδηγός που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους
τόσο σε επίπεδο διαδικτύου όσο και εκτός μέσω της προώθησης της
δημοκρατίας και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΙΟ3: Εφαρμογή HateBusters!

Το ΙΟ3 είναι μια εφαρμογή για κινητά που στοχεύει στην εκπαίδευση
τόσο των νέων όσο και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας
σχετικά με πραγματικές περιπτώσεις ρητορικής μίσους. Η εφαρμογή
θα περιλαμβάνει, εκτός από το ενημερωτικό μέρος, ένα παιχνίδι
προσομοίωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το HateBusters είναι ένα 24μηνο Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Erasmus +  που περιλαμβάνει 5
οργανισμούς από 5 ευρωπαϊκές χώρες που
εργάζονται για την πρόληψη της ρητορικής
μίσους και του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο.

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι εργαζόμενοι
στο πεδίο της νεολαίας, οι εκπαιδευτές, οι
εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι καθώς και τα μέλη των
ΜΚΟ) και νέοι (ειδικά εκείνοι που βρίσκονται σε
κίνδυνο περιθωριοποίησης).
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ΜΕΙΝΕΤΕ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!!

Πού μπορείτε να
βρείτε περισσότερες

πληροφορίες
σχετικά με το έργο;



ΕΤΑΙΡΟΙ

 

από Αυστρία
 

από Ελλάδα
 

από
Πολωνία

 

από Δανία
 

από
Ιταλία

Το έργο HateBusters εμπνεύστηκε από την εκστρατεία No

Hate Speech Movement (NHSM) του Συμβουλίου της
Ευρώπης και χρησιμοποιεί τον ορισμό «Hate Speech» του

NHSM και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Η ρητορική μίσους, όπως ορίζεται από την Επιτροπή
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καλύπτει όλες τις
μορφές έκφρασης που διαδίδουν, υποκινούν, προωθούν ή
δικαιολογούν το φυλετικό μίσος, την ξενοφοβία, τον
αντισημιτισμό ή άλλες μορφές μίσους που βασίζονται στη
μισαλλοδοξία, συμπεριλαμβανομένης της μισαλλοδοξίας που
εκφράζεται μέσω επιθετικού εθνικισμού και εθνοκεντρισμού,

καθώς και διακρίσεις και εχθρότητα εναντίον των
μειονοτήτων, των μεταναστών και των ανθρώπων με
μεταναστευτική καταγωγή.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσουμε ότι ξεκινήσαμε επίσημα
το Έργο HateBusters με τη διαδικτυακή
μας συνάντηση στις 18 Ιουνίου 2020.

Προς το παρόν εργαζόμαστε για το
πρώτο πνευματικό μας αποτέλεσμα -

τον Οδηγό Hatebusters: πώς να
κάνουμε μια εκστρατεία από κάτω προς
τα πάνω ενάντια στο μίσος. Μείνετε
συντονισμένοι!

Το έργο HateBusters στοχεύει να:

εφοδιάσει τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και
τους νέους με δεξιότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης της

ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο αλλά και εκτός 

1η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της
έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


