“European Student Council”
Πρώτη δραστηριότητα

Καμπάνια για τη ρητορική του μίσους στο Διαδίκτυο
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Σκοπός:
Η διαμόρφωση στάσεων ενάντια στη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο.
Διδακτικοί στόχοι:
1. Να γίνουν κατανοητά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά αναφέρονται
στη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να εξεταστεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο.
3. Να συζητηθεί η ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο αναφορικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
4. Να αναδειχθεί το κίνημα NO HATE SPEECH MOVEMENT του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
5. Να παρακινηθούν οι μαθητές να αναλάβουν δράση ενάντια στη ρητορική του
μίσους στο Διαδίκτυο.
Πορεία υλοποίησης της δραστηριότητας:
1. Ζητήσαμε από τους μαθητές να μας πουν τι καταλαβαίνουν ακούγοντας
τον όρο «ανθρώπινα δικαιώματα». Τους ζητήσαμε να μας πουν κάποια
από αυτά. Καταγράψαμε τις απαντήσεις στον πίνακα και συζητήσαμε
παραδείγματα. Στη συνέχεια δείξαμε σε παρουσίαση τις 6 κατηγορίες
ανθρώπινων δικαιωμάτων (βλ. Παράρτημα) της χάρτας της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης και τους ρωτήσαμε ποια από αυτά πρέπει να διασφαλίζονται στο
Διαδίκτυο και ποια παραβιάζονται για τα θύματα της ρητορικής μίσους.
Έγινε συζήτηση και αναφέρθηκαν παραδείγματα με τα οποία καταδείχθηκε ότι η ρητορική μίσους παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
μπορεί να προκαλέσει καταστάσεις στις οποίες παραβιάζεται η
ασφάλεια, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και ακόμα η προστασία της
σωματικής ακεραιότητας του ατόμου ή της ομάδας στόχου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει
ένα εισαγωγικό προοίμιο και 54 άρθρα που κατανέμονται σε 7 κεφάλαια.
Ποια από αυτά παραβιάζονται στη ρητορική μίσους;
Κεφάλαιο I: αξιοπρέπεια (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωμα στη ζωή,
δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου, απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας).
Κεφάλαιο II: ελευθερία (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια,
σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα γάμου και δικαίωμα ίδρυσης οικογένειας, ελευθερία σκέψης συνείδησης και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης και
πληροφόρησης, ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθερία
των τεχνών και των επιστημών, δικαίωμα εκπαίδευσης, επαγγελματική
ελευθερία και δικαίωμα στην εργασία, ελευθερία ίδρυσης επιχείρησης
δικαίωμα ιδιοκτησίας, δικαίωμα ασύλου, προστασία σε περίπτωση απόμάκρυνσης, επαναπροώθησης και απέλασης).
Κεφάλαιο III: ισότητα (ισότητα έναντι του νόμου, μη διάκριση, πολιτισμική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία, ισότητα ανδρών και
γυναικών, δικαιώματα του παιδιού, δικαιώματα των ηλικιωμένων, ένταξη
των ατόμων με ειδικές ανάγκες).
Κεφάλαιο IV: αλληλεγγύη (δικαίωμα στην πληροφόρηση και στη
διαβούλευση με τους εργαζομένους στο πλαίσιο της επιχείρησης, δικαίωμα
διαπραγματεύσεων και συλλογικών ενεργειών, δικαίωμα πρόσβασης στις
υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, προστασία έναντι αδικαιολόγητης απόλυσης, δίκαιοι και ισότιμοι όροι εργασίας, απαγόρευση της εργασίας των
παιδιών και προστασία των εργαζόμενων νέων, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή, προστασία της
υγείας, πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών).
Κεφάλαιο V: ιθαγένεια (δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις δημοτικές εκλογές,
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δικαίωμα χρηστής διαχείρισης, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα,
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, δικαίωμα αναφοράς, ελεύθερη κυκλοφορία
και διαμονή, διπλωματική και προξενική προστασία).
Κεφάλαιο VI: δικαιοσύνη (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα υπεράσπισης,
αρχές νομιμότητας και αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών,
δικαίωμα του προσώπου να μην δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο
φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη).
Κεφάλαιο VII: γενικές διατάξεις.

2. Χρησιμοποιήσαμε το εγχειρίδιο που δημιούργησε το Συμβούλιο της
Ευρώπης για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο
μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το εγχειρίδιο αυτό
υποστηρίζει την εκστρατεία No Hate Speech movement των νέων του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο
και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να
θίξουν το θέμα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από τη «ματιά»
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το εγχειρίδιο έχει σχεδιασθεί για παιδιά
και νέους/νέες 13 έως 18 ετών. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι
εξαιρετικές. Εμείς επιλέξαμε και υλοποιήσαμε τη δραστηριότητα
«Αντιμετωπίζοντας τον κυβερνοεκφοβισμό».
Ακολουθεί το απόσπασμα από το εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης
που περιέχει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα:
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Μερικές φωτογραφίες από την υλοποίηση της δράσης

3. Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση για το ρόλο του Συμβουλίου της
Ευρώπης στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο
και για το κίνημα NO HATE SPEECH MOVEMENT (με ξενάγηση στην
ιστοσελίδα του), το οποίο έχει ως σκοπό
α) να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τους κινδύνους που εγείρονται για
τη δημοκρατία συνολικά και τους νέους μεμονωμένα από τη ρητορική
μίσους στο Διαδίκτυο και
β) να τους παρακινήσει να αναλάβουν δράση.

Τα παιδιά έγραψαν ερωτήσεις για όλα όσα θα ήθελαν να μάθουν για τη
συγκεκριμένη

καμπάνια

σε

ένα

συνεργατικό

padlet

στο

Twinspace

https://padlet.com/edouard_caburet/NoHate_ESC . Στη συνέχεια οι μαθητές από
κάθε χώρα ερεύνησαν τις υλοποιούμενες δράσεις στη χώρα τους και με το υλικό
που συνέλεξαν ετοίμασαν βίντεο.
Το βίντεο που ετοίμασαν οι μαθητές του σχολείου μας:
https://www.youtube.com/watch?v=AlSJVPkFpcQ
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Οι μαθητές από όλες τις χώρες εργάστηκαν συνεργατικά και έκαναν
παρουσίαση της καμπάνιας No hate speech movement σε ένα συνεργατικό padlet
https://padlet.com/edouard_caburet/NoHate02
Τα παιδιά αποφάσισαν να γίνουν ακτιβιστές της καμπάνιας. Για το σκοπό αυτό
επισκέφθηκαν

τον

επίσημο

ιστότοπο

του

Συμβουλίου

της

Ευρώπης

http://www.nohatespeechmovement.org/join-the-movement και έκαναν εγγραφή
(“Join”), ανεβάζοντας την φωτογραφία τους και μοιράζοντας το μήνυμά τους με
χιλιάδες άλλους νέους στην Ευρώπη. Έκαναν “Like” στην Ελληνική σελίδα της
καμπάνιας στο facebook https://www.facebook.com/nohatespeechgreece και τέλος
υπέγραψαν στο blog της καμπάνιας για να οριστεί η 22η Ιουλίου ως Ευρωπαϊκή
Ημέρα για τα θύματα των εγκλημάτων μίσους.
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