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More LOVE:

Less Hate
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9 Βήματα για την αντιμετώπιση
περιστατικών μίσους και
προκαταλήψεων
Προτεινόμενα βήματα και δράσεις
Βήμα 1: Έχετε επίγνωση του ορισμού των περιστατικών μίσους,
εντοπισμός διαφορετικών δράσεων, δραστηριοτήτων, εκφράσεων,
λόγου στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου. Λάβετε υπόψη τις
πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες διατηρώντας τους ήδη
υπάρχοντες ορισμούς.
Βήμα 2: Αξιολογήστε τις δραστηριότητες, τις δράσεις, τις εκφράσεις,
τις συμπεριφορές και τον λόγο σύμφωνα με το αν αναπαριστούν,
παρακινούν, προωθούν ή ενθαρρύνουν τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους.
Βήμα 3: Αξιολογήστε την παρουσία ή την επικείμενη παρουσία
κινδύνου στη ζωή και την ακεραιότητα ορισμένων ατόμων ή ομάδες.
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ή πιθανώς υπάρξει κίνδυνος
ειδοποιείστε την αστυνομία.
Βήμα 4: Αξιολογήστε την ύπαρξη κινδύνου δυσφήμησης κάποιων
ατόμων ή ομάδων. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος, ειδοποιήστε
τις σχετικές αρχές και/ή τα εμπλεκόμενα μέρη.
Βήμα 5: Στις περιπτώσεις που τυπικά δεν υπάρχει επικείμενος
κίνδυνος, τα υποκείμενα μπορεί να βιώσουν αμηχανία, γιʼ αυτό
πρέπει να ληφθούν περιοριστικές δράσεις ώστε α. να απομακρυνθεί
το υποκείμενο από την κατάσταση που προκαλεί αμηχανία, β.
απομάκρυνση των υποκινητών και διακοπή των πράξεων που
σχετίζονται / περιέχουν στοιχεία μίσους.
Βήμα 6: Εντοπίστε τα αίτια της ρητορικής / εγκλημάτων μίσους: τα
πολιτισμικά και κοινωνικά αίτια (προκαταλήψεις, ξενοφοβία,
ομοφοβία, ρατσισμός) αντιμετωπίζονται με την ευαισθητοποίηση και
με τις εκπαιδευτικές καμπάνιες. Τα αίτια που σχετίζονται με τις
εγκληματικές πράξεις, τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους,
χρειάζονται παρεμβάσεις στο νομικό, το νομοθετικό και το πολιτικό επίπεδο.
Βήμα 7: Λάβετε δράσεις για την προστασία των ευάλωτων ομάδων / ατόμων
Βήμα 8: Άσκηση πιέσεων κατά της ρητορικής και των εγκλημάτων
μίσους όπως παρουσιάζονται σε σειρές, ταινίες, και διαδικτυακά
παιχνίδια κλπ.
Βήμα 9: Ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών και
διατήρηση της επαφής μέσω συχνής επικοινωνίας και
δραστηριοτήτων προβολής.
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