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 PODZIĘKOWANIA 

 

Pakiet 2.0 został stworzony w ramach projektu “Pakiet Antydyskryminacyjny 2.0”, 

finansowanego ze środków programu ERASMUS+ (Strategic partnership in the field of youth, 

ref. 2016-2-ES02-KA205-008301).  

 

Sześć organizacji z Hiszpanii, Cypru, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii: Dramblys (Koordynator); 

CEPS PROJECTES SOCIALS; C.I.P Citizens In Power; EureCons Förderagentur GmbH; Fundacja 

“Zielony Słoń” i Kairos Europe Limited współpracowało przy uaktualnieniu Pakietu 

Antydyskryminacyjnego stworzonego w ramach projektu I:CUD (Internet: Creatively Unveiling 

Discrimination), opracowując nowe narzędzia walki z rasizmem i dyskryminacją w sieci oraz 

tworząc nowe podejście względem różnorodności społecznej, etnicznej, językowej i kulturowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub 
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 
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 WPROWADZENIE 

  
Dla kogo został stworzony ten pakiet?  

Mamy nadzieję, że Pakiet Antydyskryminacyjny 2.0 będzie przydatny dla każdego, kto chce 

dowiedzieć się więcej na temat dyskryminacji występującej w Internecie, w jaki sposób łączy się 

ona z rzeczywistością poza siecią, a także jak jej zapobiegać i ją zwalczać. Osobami 

zainteresowanymi mogą być na przykład dzieci, młodzież, rodzice, edukatorzy, nauczyciele, 

pracownicy społeczni, aktywiści, członkowie organizacji pozarządowych, decydenci, naukowcy i 

wiele innych.  

 

Dlaczego potrzebny jest ten pakiet?  

• Po to, aby zwiększyć świadomość i pomóc zapobiegać dyskryminacji, szczególnie w kontekście 

mediów społecznościowych.  

• Po to, aby pokazać dorosłym, że technologia i media społecznościowe to nie czarna magia, 

tylko po prostu narzędzia.  

• Po to, aby nauczyć młodych ludzi, czym jest bezpieczeństwo w Internecie dla nich i innych, 

uświadomić im ryzyko i konsekwencje związane z ich obecnością online.  

• Po to, aby wskazać, gdzie można szukać pomocy w przeciwstawianiu się i raportowaniu o 

dyskryminacji w Internecie.  

• Po to, aby rozpocząć dialog o dyskryminacji w sieci między młodzieżą a dorosłymi.  

• Po to, aby zapewnić materiały, które pomogą rozwinąć empatię konieczną do 

przeciwstawienia się dyskryminacji każdego typu.  

• Po to, aby dać młodzieży i osobom zaangażowanym w ich życie siłę do wspierania w rozwoju 

ich reakcji emocjonalnych i poznawczych oraz stawaniu się dobrze poinformowanymi, pewnymi 

siebie i aktywnymi użytkownikami technologii.  

 

Co znajduje się w pakiecie?  

Darmowe materiały i ćwiczenia dla młodzieży, rodziców oraz dorosłych pracujących z młodzieżą, 

takie jak:  

- Dyskryminacja w sieci: definicje dyskryminacji w sieci; otwarte i ukryte formy dyskryminacji 

- Użytkownicy: definicje różnych typów użytkowników Internetu 

- Materiały:  

* 13 planów zajęć szkoleniowych przeprowadzonych w czasie pilotażowych sesji Pakietu 

Antydyskryminacyjnego 2.0  
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* 17 przykładów dobrych praktyk, zebranych przez partnerów projektu w celu podnoszenia 

świadomości i przeciwdziałania szerzącej się dyskryminacji w sieci 

* 6 studiów przypadku zawierających przykłady dyskryminacji w sieci 

 * informacje zwrotne od uczestników, którzy wzięli udział w pilotażowych sesjach 

szkoleniowych projektu Pakiet Antydyskryminacyjny 2.0  

- Linki:  

- materiały na temat podobnych inicjatyw i organizacji, które zajmują się zwalczaniem 

dyskryminacji  

- link do strony projektu ICUD, z którego wywodzi się idea pakietu. 
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 DYSKRYMINACJA W SIECI 

 

Czym jest dyskryminacja w sieci? 

Internet, a w szczególności serwisy typu Web 2.0 oraz media społecznościowe stworzyły nowe 

sposoby i modele komunikacji społecznej, które zmusiły nas do przewartościowania wielu 

aspektów naszego życia: interakcji, związków, komunikacji, przyjaźni, itp.  

W tym kontekście dyskryminacja w sieci oznacza prezentację treści oraz postaw 

dyskryminujących w formie cyfrowej, tj. w Internecie.  Ta definicja oznacza, że dyskryminacja w 

sieci nie jest sama w sobie nowym elementem rzeczywistości, a jedynie nowym sposobem na 

wyrażanie i rozpowszechnianie treści dyskryminujących.  Dyskryminujące treści w Internecie 

istniały także wcześniej w innych formach, jednak nowe potencjalne sposoby ich rozwoju ciągle 

się zmieniają.   Dyskryminacja w sieci to nie nowa rzeczywistość, to nowa forma reprezentacji 

już znanej rzeczywistości poprzez nowy kanał komunikacji.  Niemniej jednak pojawiły się też 

nowe zjawiska, jak na przykład cybernękanie, które zostało zdefiniowane jako bardziej uciążliwa 

forma nękania, ponieważ ofiara ataków często ma przy sobie nieustannie urządzenie mobilne 

lub posiada w domu komputer, w związku z czym agresywne wiadomości docierają do danej 

osoby błyskawicznie i naruszają jej prywatną przestrzeń online.  Musimy nauczyć się lepiej 

postępować w sieci, aby niezamierzenie nie ranić innych oraz chronić siebie i inne osoby przed 

umyślnymi atakami online.   

 

Czym jest dyskryminacja w sieci? 

Internet, a w szczególności serwisy typu Web 2.0 oraz media społecznościowe stworzyły nowe 

sposoby i modele komunikacji społecznej, które zmusiły nas do przewartościowania wielu 

aspektów naszego życia: interakcji, związków, komunikacji, przyjaźni, itp.  

W tym kontekście dyskryminacja w sieci oznacza prezentację treści oraz postaw 

dyskryminujących w formie cyfrowej, tj. w Internecie.  Ta definicja oznacza, że dyskryminacja w 

sieci nie jest sama w sobie nowym elementem rzeczywistości, a jedynie nowym sposobem na 

wyrażanie i rozpowszechnianie treści dyskryminujących.  Dyskryminujące treści w Internecie 

istniały także wcześniej w innych formach, jednak nowe potencjalne sposoby ich rozwoju ciągle 

się zmieniają.   Dyskryminacja w sieci to nie nowa rzeczywistość, to nowa forma reprezentacji 

już znanej rzeczywistości poprzez nowy kanał komunikacji.  Niemniej jednak pojawiły się też 

nowe zjawiska, jak na przykład cybernękanie, które zostało zdefiniowane jako bardziej uciążliwa 

forma nękania, ponieważ ofiara ataków często ma przy sobie nieustannie urządzenie mobilne 



 

 
 

6 
PAKIET ANTYDYSKRYMINACYJNY 2.0 – narzędzia i materiały pomagające odkrywanie 
ukrytych praktyk dyskryminacyjnych i zapobieganie im #InclusionPack 

lub posiada w domu komputer, w związku z czym agresywne wiadomości docierają do danej 

osoby błyskawicznie i naruszają jej prywatną przestrzeń online.  Musimy nauczyć się lepiej 

postępować w sieci, aby niezamierzenie nie ranić innych oraz chronić siebie i inne osoby przed 

umyślnymi atakami online.   

 

Czy wiesz co to otwarta dyskryminacja w sieci?   

Jako otwartą dyskryminację rozumiemy działania wyraźnie dyskryminujące, które są celowe i 

przekraczają normy społecznie akceptowanego dyskursu.  Wiadomości i/lub treści tego typu 

łatwo zidentyfikować jako dyskryminujące, ponieważ wyraźnie są one skierowane przeciwko 

konkretnej grupie osób.  Ten rodzaj treści łatwo prowokuje reakcje u dotkniętych osób, gdyż 

zawierają one łatwo rozpoznawalny, bezpośredni negatywny przekaz.  Niestety często trudno 

zapobiec powstawaniu treści otwarcie dyskryminujących, ponieważ ich autorzy są w pełni 

przekonani o kształcie swojego przekazu.  Jednak z treściami otwarcie dyskryminującymi można 

walczyć poprzez akcje pozytywne a nawet środki prawne, które już istnieją w celu zwalczania 

mowy i przestępstw z nienawiści, cybernękaniu, itp.  Otwarta dyskryminacja może być łatwa do 

wykrycia, ale potrzebujemy nowych narzędzi, dyskusji i podejścia, aby ją zwalczać.  

 

Czy wiesz co to ukryta dyskryminacja w sieci?  

Jako ukrytą dyskryminację rozumiemy treści, w których pojawia się „niewidoczny” negatywny 

przekaz na temat konkretnych osób lub grup. Są one zazwyczaj akceptowane i przekazywane 

dalej przez użytkowników, ponieważ bazują na utartych stereotypach, ale zazwyczaj nie są 

głównym tematem przekazu. Stereotypy są często głęboko zakorzenione w społeczności. Bardzo 

często osoby lub grupy dyskryminowane same nie zauważają tego, że są dyskryminowane lub 

myślą, że nie mogą z tym nic zrobić i przyzwalają na stereotypowe traktowanie. Treści ukrycie 

dyskryminujące to część podejścia „tak już jest”. Znajdują się one w ramach normalizującego 

języka i kontekstu. Często są humorystyczne (np. używane w reklamach), lub ukryte w utartych 

sformułowaniach jak na przykład „Nie jestem rasist(k)ą, ale...”, które maskują dyskryminujący 

ton płynący z danego przekazu. Znalezienie treści ukrycie dyskryminujących wymaga 

empatycznej i świadomej postawy, która mogłaby zapobiec ich rozprzestrzenieniu. Często 

trudno jest przeciwstawić się ukrytym formom dyskryminacji, bo niektórzy mogą się upierać, że 

dane treści nikogo nie dyskryminują, a stereotypy w nich utrwalane są użyte tylko dla „zabawy”, 

a nie po to, żeby kogoś naprawdę skrzywdzić. Musimy być krytyczni, świadomi i empatyczni 

wobec siebie i innych, zarówno w sieci, jak i poza nią, aby promować pozytywne postawy wśród 

„prawdziwych” i wirtualnych społeczności i zapobiegać ukrytym i otwartym formom 

dyskryminacji. 
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Test dla ciebie: czy potrafiłbyś/potrafiłabyś zidentyfikować ukrytą dyskryminację?  

Każdy kraj i region ma swoich własnych „złych ludzi”. Czy możesz wymienić kim są ci „źli” w 

twojej społeczności? Czy znasz żarty o nich? Czy widziałeś/widziałaś jakieś komentarze w sieci 

na ich temat? Jakbyś się poczuł/poczuła, jeśli te żarty byłyby o tobie? Czy myślisz, że możesz 

zapobiec rozpowszechnianiu się tych żartów w sieci? 

 

Czy czujesz się pewny/pewna, że mógłbyś/mogłabyś zapobiegać, przeciwstawiać się 

dyskryminacji w sieci lub ją zwalczać? Czy chciałbyś/chciałabyś poznać więcej pomysłów jak to 

zrobić? Przejrzyj materiały z tego pakietu i zainspiruj się. 
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 UŻYTKOWNICY 

 

Czy chcesz być aktywnym, biernym, czy też reaktywnym użytkownikiem Internetu? 

Każde z nas miało w pewnych momentach styczność z aktywnymi, biernymi i reaktywnymi 

zachowaniami w sieci, ale wpływ a wręcz niebezpieczeństwo płynące z naszego zachowania 

różnią się przy każdej sprawie. Oto kilka definicji, które pomogą nam lepiej zrozumieć 

konsekwencje naszego zachowania. 

 

Aktywne zachowanie online 

Definicja: Użytkownik, który jest aktywny i świadomie tworzy treści oraz promuje i 

rozpowszechnia swoje opinie przez bezpośrednie wiadomości, starannie dobrane obrazy, a 

także dzieli się informacjami online po uprzednim zebraniu i przeanalizowaniu informacji. 

Wszyscy możemy być aktywnymi użytkownikami Internetu. Możemy sami tworzyć swój przekaz 

i sprawiać, że nasz głos zostanie usłyszany. Możemy zdecydować, czy chcemy przekazać dalej 

treści dyskryminujące lub te sprzeciwiające się dyskryminacji, ale przede wszystkim musimy 

zaangażować się w zwiększanie świadomości w sieci i dowiedzieć się więcej na temat ukrytych 

form dyskryminacji i tego, w jaki sposób można się im sprzeciwiać. 

 

Bierne zachowanie w sieci 

Definicja: Bierny użytkownik zobaczy stworzone przez kogoś innego treści w sieci i przekaże je 

dalej bez należytej refleksji. Bierni użytkownicy nieświadomie rozpowszechniają treści 

dyskryminujące, na 

przykład poprzez 

przekazywanie 

stworzonego przez 

innych przekazu na 

Facebooku, Twitterze, 

WhatsAppie, itp. 

Takie zachowanie 

uważamy za bierne, 

jeśli przekazywanie 

dalej odbywa się bez 

refleksji nad tym, co zawierają dane treści i jakie mogą mieć oddziaływanie. Bierni użytkownicy 
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zachowują się jak zwolennicy danych dyskursów, ale nie są świadomi, że ich postawa zwiększa 

oddziaływanie danych treści. Każdy z nas kiedyś był biernym użytkownikiem poprzez polubienie 

lub retweetowanie czegoś bez zastanowienia. To mogło lub nie, negatywnie wpłynąć na innych 

lub nas samych. Musimy pamiętać, że najlepiej być aktywnym internautą, aby nie krzywdzić 

innych i samemu nie zostać zranionym. 

 

Reaktywne zachowanie w sieci 

Definicja: Reaktywne zachowanie wobec treści publikowanych w Internecie może polegać na 

przykład na rozpoczęciu kampanii przeciwko dyskryminującej stronie internetowej albo na 

skomentowaniu kawału z domyślnym odniesieniem do stereotypów na Facebooku. Podjęcie 

działań przeciwko czemuś, co uważamy za błędne, może być aktywnym, reaktywnym, jak i 

przemyślanym podejściem. Zachowując się w ten sposób możemy przeciwstawić się otwartej 

dyskryminacji, a nawet ją powstrzymać oraz zwiększyć świadomość na temat ukrytej 

dyskryminacji. Każdy z nas może być reaktywnym użytkownikiem w codziennej obecności online, 

ale wszyscy musimy się nauczyć identyfikować ukryte formy dyskryminacji i znajdować 

pozytywne i nieagresywne sposoby na przeciwstawianie się dyskryminacji i jej zwalczanie. 
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 MATERIAŁY DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

Praktyczne pomysły jak zacząć  

Nie musisz mieć eksperckiej wiedzy o Internecie, żeby umożliwić młodym osobom zdobycie 

wiedzy na temat dyskryminacji w sieci i zbudowanie empatii. Masz doświadczenie i narzędzia, 

aby wspierać ich w dążeniu do bycia aktywnymi, odpowiedzialnymi i empatycznymi 

użytkownikami technologii. Młodzież bardzo dobrze radzi sobie z technologią, ale to dorośli mają 

umiejętności społeczne płynące z doświadczeń życiowych, których często brakuje młodym 

ludziom. Wspólnie możemy zacząć rozmawiać o Internecie, dyskryminacji w sieci i rozwinąć 

dialog, który będzie otwarty i dobrze przemyślany, a także pomoże młodym ludziom rozwinąć 

umiejętności społeczne potrzebne do stawiania czoła wyzwaniom zarówno on- jak i offline. 

 

Jak zacząć rozmawiać z dziećmi, którymi się opiekujesz o tym, w jaki sposób korzystają z 

Internetu  

Znajdź miejsce i czas, w którym będziecie wszyscy w stanie podzielić się swoimi pomysłami i 

doświadczeniami bez żadnych elementów, które będą was rozpraszać tak, abyście mogli się 

nawzajem wysłuchać. Zwracaj uwagę na język ciała i ukryte emocje, których dziecko może nie 

być w stanie wyrazić słowami. 

 

Pytania, które pomogą w refleksji nad użytkowaniem Internetu, obrazów i wideo  

Czy widziałeś/widziałaś ostatnio jakieś 

śmieszne wideo/obrazki? Obejrzyjcie je 

wspólnie i porozmawiajcie o witrynach, z 

których korzystają, jak znaleźli ten klip wideo 

(kto im go przekazał), skąd pochodzi (z jakiego 

kraju, miasta), jak został zrobiony (przez 

komórkę, profesjonalnie, przez kamerkę 

internetową...), kiedy został nakręcony, czy 

powstał niedawno? Przyjrzyjcie się opcjom 

takim jak: zostawianie komentarzy pod wideo, 

przekazywanie go dalej znajomym, przyciski 

lubię/nie lubię - jeśli nie jesteś pewny/a tego, 

co oznaczają dane opcje, pozwól, żeby młodzież ci to wytłumaczyła - zainteresuj się, w jaki 
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sposób funkcjonuje ta strona internetowa i zadawaj pytania (co tu się dzieje - czy twoi znajomi 

mogą to zobaczyć, kto jeszcze może?) 

 

Krok dalej - empatia, im bardziej utożsamiamy się z tymi, którzy doświadczają dyskryminacji, 

tym bardziej prawdopodobne, że zareagujemy empatycznie 

Jakie są najsmutniejsze, najweselsze, najbardziej poruszające wideo, klipy czy obrazy, które 

kiedykolwiek widziałeś/widziałaś? Obejrzyj je i ponownie przedyskutuj, zgodnie ze wskazówkami 

powyżej. Jak twoim zdaniem czuje się dana osoba czy sytuacja, w której się znajduje jest 

sprawiedliwa? Czemu się to dzieje? Czy zasługuje na takie traktowanie? Przemyślenia: Czy 

uważasz, że niektórzy ludzie są ważniejsi/lepsi od innych? Co może zrobić dana postać/osoba, 

aby to zatrzymać? Jak twoim zdaniem czuje się dana osoba ze świadomością, że inni ludzie widzą 

ją w tej sytuacji? Czy znasz kogoś, komu przytrafiło się coś podobnego? Co się wydarzyło, w jaki 

sposób ta osoba sobie z tym poradziła? Czy uważasz, że można było coś zrobić inaczej? 

Jakbyś się poczuł/poczuła, jeśli to byś był/a ty? Co byś zrobił/zrobiła? Czy są jakieś zdjęcia lub 

wideo, których nie lubisz, lub których nie chciałbyś/chciałabyś, aby zobaczyli twoi znajomi? 

Jakbyś się poczuł/poczuła, jeśli zostałyby one opublikowane w Internecie? Przyjrzenie się 

zdjęciom i obrazom porównując trendy/makijaż/zainteresowania z czasów, kiedy byli młodsi z 

tym, jak widzą się teraz - czy zmienili się? Czy masz takie same zainteresowania i jesteś tą samą 

osobą, co na zdjęciu? 

 Wyraź swoje emocje - powiedz, jak się czujesz lub czułeś w związku z działaniami innych, a jak 

mogą się czuć inne osoby? Zacznij wyrażać słowami swoje uczucia i emocje.   

  



 

 
 

12 
PAKIET ANTYDYSKRYMINACYJNY 2.0 – narzędzia i materiały pomagające odkrywanie 
ukrytych praktyk dyskryminacyjnych i zapobieganie im #InclusionPack 

 MATERIAŁY DLA EDUKATORÓW/SZKOLENIOWCÓW – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE 
 

ĆWICZENIE NR. 1: Co to jest internetowy challenge?* 

Słowa klucze: challenge, ślepi followerzy, negatywne stereotypy, przerywanie za pomocą 
pozytywnego przekazu 
Wprowadzenie (krótki opis ćwiczenia): Osoby zaangażowane w ćwiczenie mają szansę 
poznać fenomen międzynarodowych „challenge” (czelendży), które prowadzone są na 
różnych platformach. Uczestnicy dowiadują się, że media społecznościowe działają na 
zasadzie efektu mnożnikowego, a wiadomości docierają daleko.  
Główne założenie: Znalezienie “challenge” w różnych mediach społecznościowych 
Cele: Zapoznanie się ze zjawiskiem “challenge” oraz niebezpieczeństwami, które ze sobą 
niesie, a także nauczenie się, w jaki sposób rozmawiać o tym z młodzieżą. Znajdowanie 
sposobów na zakończenie negatywnych challenge i przekształcenie ich w pozytywny 
przekaz.  
Część 1) Ćwiczenie offline 
a) Wyszukaj hasztag #challenge po angielsku, a także w twoim ojczystym języku w różnych 
mediach społecznościowych i przez wyszukiwarkę.  
b) Wybierz kilka różnych “challenge”, które mogą być szkodliwe (np. promujące pewien typ 
budowy ciała, polegające na krzywdzeniu innych, itp.) jako przykłady. Docelowo co najmniej 
jeden z nich powinien mieć zasięg ogólnoświatowy, a inny zasięg lokalny/krajowy. 
Międzynarodowe „challenge” zazwyczaj publikowane są po angielsku i dotyczą praktycznie 
uniwersalnego tematu, podczas gdy lokalne/krajowe „challenge” są opisywane w 
miejscowym języku i dotyczą konkretnej lokalnej sprawy.  
c) Wybierz różne obrazy lub treści na temat danego “challenge” i pogrupuj je jako 
pozytywne/krytyczne lub przeciwnie negatywne/bezkrytyczne. Poszukaj odpowiedzi 
internautów krytycznych wobec danego „challenge”. Oto przykłady: #a4waist #collarbone 
#bluewhale  
d) W klasie pokaż przykład negatywnego “challenge” i poproś uczniów o przedyskutowanie 
w grupach odpowiedzi na następujące pytania:  

• Jakiego typu dyskryminację możemy tu zaobserwować?  

• Co promujemy przekazując dalej ten „challenge”?  
e) Poproś każdą z grup o zaprezentowanie wyników swojej dyskusji.  
f)Teraz pokaż krytyczne wobec danego “challenge” obrazy i poproś uczestników o 
odpowiedź na poniższe pytania:  

• Jakie możliwości reakcji on- i offline mamy?  

• Jakie działania zapobiegawcze można podjąć?  
Część 2) Ćwiczenie online: 
a) Poproś uczestników o wyszukanie w sieci przykładów “challenge”.  
b) Podzielcie się swoimi przemyśleniami.  
c) Poproś każdą z grup o znalezienie krytycznych opinii na temat danych „challenge”, np. w 
formie artykułów prasowych czy komentarzy w mediach społecznościowych.  
d) Przeczytaj definicje z sekcji “użytkownik” tego pakietu 
(http://digitaldiscrimination/pack/). Poproś uczestników o ich przedyskutowanie w grupach.  
Jakim ja jestem typem “użytkownika”? Jakim użytkownikiem chcę być? Jakie muszę podjąć 
w tym celu kroki?  
Przykłady:  
- https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk  
Skontrastowanie opinii na temat samego siebie z opiniami innych w celu ukazania w jaki 
sposób stereotypy wpływają na formowanie się wizerunku samego siebie.  

https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk
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- https://www.youtube.com/watch?v=MdK1pS66eLA  
Nie jest to typowy “challenge”, lecz trend występujący na różnych platformach 
internetowych, w którym przyciąga się widzów poprzez tworzenie sytuacji ekstremalnych, 
często grając ze stereotypami. W tym przypadku wideo jest ewidentnie rasistowskie i 
agresywne wobec islamu.  
- https://www.youtube.com/watch?v=Alt4r56lOLw  
Fizyczny “challenge”, który ma za zadanie zmianę myślenia i oceniania na podstawie 
wyglądu zewnętrznego.  

 
 
*Bądź świadomy ryzyka związanego z przeprowadzaniem tego ćwiczenia: Istnieje ryzyko 
stworzenia efektu przeciwnego poprzez rozprzestrzenianie nieodpowiednich treści (2 
przypadek) oraz utracenia edukacyjnej wartości dodanej oferowanej przez to doświadczenie. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MdK1pS66eLA
https://www.youtube.com/watch?v=Alt4r56lOLw
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ĆWICZENIE NR. 2: Czy ja też mógłbym być internetowym prześladowcą? Wyraź swoją 
opinię na temat treści z mediów społecznościowych. 

Słowa kluczowe: Stereotypy, dyskryminacja, empatia 
Wprowadzenie (krótki opis ćwiczenia): Dowiedz się jaka grupa w twojej społeczności jest 
najczęściej postrzegana przez pryzmat stereotypów i/lub dyskryminowana i wspólnie z 
uczestnikami szkolenia znajdź przykłady internetowej mowy nienawiści.  
Główne założenia: Praca nad empatią i wskazanie w jaki sposób każda grupa społeczna 
może się stać ofiarą dyskryminacji.  
Cele:  
a) Zwiększenie świadomości o “biernych”, “aktywnych” oraz “reaktywnych” 
użytkownikach i o tym, w jaki sposób nieświadomie możemy się przyczyniać do 
rozprzestrzeniania się dyskryminacji w sieci poprzez przekazywanie dalej treści bez 
większego zastanowienia i przez przyjmowanie postawy biernego użytkownika, co uchroni 
przed staniem się ofiarą takich działań.  
b) Edukatorzy zbadają jakie treści młodzi ludzie przekazują sobie w sieci i przedyskutują z 
nimi kwestie negatywnych stereotypów, ukrytych i znormalizowanych form dyskryminacji.  
Przeczytaj sekcje “wstęp”, “dyskryminacja w sieci” oraz “użytkownik” tego pakietu, aby 
wiedzieć jakiego słownictwa używać rozmawiając na ten temat.  
Część 1) Ćwiczenie offline: Wyjaśnij w jaki sposób edukator może zaprojektować 
ćwiczenie bazując na najbardziej przemawiającym do młodzieży w ich środowisku 
lokalnym temacie (np. dyskryminacja grup młodzieży stereotypowo nazywanych #canis w 
Hiszpanii czy też #chav w Wielkiej Brytanii uważanych za antyspołeczne, wywodzące się z 
„niższej” klasy) poprzez wybranie przykładów z mediów społecznościowych i poproszenie 
uczestników o ustosunkowanie się do nich przed oraz po zapoznaniu się z pełną treścią.  
Jak to zrobić: 
a) Znajdź treści dotyczące dyskryminowanej grupy (np. #canis w Hiszpanii czy #chaves w 
Wielkiej Brytanii) 
b) Kopiuj i wklej je do dokumentu tekstowego i usuwa słowa klucze jak np. #cani czy 
#chaves, pozostawiając pozornie neutralny przekaz. Najlepiej wyszukać treści, które są 
zabawne lub bez słów kluczowych mają wydźwięk pozytywny.  
c) W klasie wybierz 2 lub 3 osoby, poproś ich o stanięcie w różnych miejscach w sali i daj 
im teksty do przeczytania na głos. 
d) Poproś grupę o ustosunkowanie się do przeczytanych treści, wybranie tych, z którymi 
się identyfikują (z którymi się zgadzają i które im się podobają) i stanięcie obok osoby, 
która je wygłosiła. 
e) Poproś każdą z 2-3 osób o ponowne przeczytanie tekstu, ale tym razem z użyciem słów 
kluczowych nacechowanych negatywnie. Poproś „followersów” tej osoby o 
zdecydowanie, czy chcą zostać w tej grupie, czy też nie.  
f) Porozmawiajcie o tym, co się stało, zapytaj, dlaczego ich postrzeganie się zmieniło lub 
nie, spytaj czy ktoś myśli, że mógł źle zrozumieć treści bez kluczowych słów, itp.  
g) Poproś grupę o znalezienie innych treści online tego typu lub podaj inne przykłady 
dyskryminowanych grup.  
Ćwiczenie offline: Część 2) Przeczytaj na głos definicje z sekcji „użytkownik” pakietu 
(http://digitaldiscrimination/pack/). Poproś uczestników o zastanowienie się nad nimi i 
odpowiedzenie na pytania: Jakim typem użytkownika jestem? Jakim typem użytkownika 
chcę być? Jakie muszę podjąć kroki, aby tak się stało? 
Część 3) Uczestnicy wybierają jedno lub dwa zjawiska albo jedną lub dwie postawy, 
którym każdy z nich chciałby się przeciwstawić lub które chciałby zmienić. Zajrzyj do 
zakładki „Dokonywanie zmiany” w sekcji „Materiały” 
(http://digitaldiscrimination.eu/pack/), aby poznać więcej pomysłów na stworzenie 
kampanii internetowej i stanie się „aktywnym i reaktywnym” użytkownikiem.  
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ĆWICZENIE NR. 3: FACEBULL; zrozumienie dynamiki przemocy, która rozwija się w mediach 
społecznościowych, w szczególności na Facebooku (dla edukatorów). 

Słowa kluczowe: Ćwiczenie symulacyjne, dynamika grupy, portale społecznościowe, 
cybernękanie, dyskryminacja w sieci, psychologia ofiar przemocy w Internecie, środki 
bezpieczeństwa 
Wprowadzenie: FACEBULL to ćwiczenie polegające na odgrywaniu roli, w którym 
przedstawia się działanie jednego z najpopularniejszych mediów społecznościowych, 
Facebooka w celu ukazania dynamiki przemocy, które można spotkać w portalach 
społecznościowych.  
Główne założenia: Zapewnić edukatorom i pracownikom społecznym konkretne procedury 
metodologiczne, które umożliwią im zrozumienie złożonej natury portali społecznościowych 
poprzez kreatywne instrumenty, skupiając się na interakcji między światem realnym a 
wirtualnym w kontekście zachowań rasistowskich i dyskryminacji społecznej oraz 
dyskryminacji w sieci. 
Cele:  
• Edukatorzy podkreślą w jaki sposób stereotypy i zachowania rasistowskie są 
rozpowszechnione w portalach społecznościowych.  
• Edukatorzy zdadzą sobie sprawę ze związku między światem wirtualnym a światem 
realnym, a także zachodzących w tej relacji procesów akcji i reakcji w kontekście 
poruszanych tematów.  
• Edukatorzy pogłębią swoją wiedzę o zjawisku cybernękania, ofiarach przemocy w sieci i ich 
psychologii, a także ukrytej przemocy obecnej w portalach społecznościowych i w 
Internecie.  
• Edukatorzy poznają środki bezpieczeństwa stosowane przez Facebooka i inne media 
społecznościowe.  
Ćwiczenia offline:  
• Stworzenie zmyślonych stron na Facebooku jako bazy do przeprowadzenia ćwiczenia 
symulacyjnego (ćwiczenie offline) poprzez użycie zdjęć stockowych, artykułów i innych 
dostępnych materiałów. Niektórzy z uczestników powinni stworzyć swoje własne zmyślone 
profile facebookowe, artykuły, które będą oddawały ich osobowość lub nastrój, podczas gdy 
inni, za pomocą samoprzylepnych karteczek będą komentowali na zmyślonych profilach 
kolegów, co zbuduje komunikacyjną dynamikę w grupie. Podczas drugiego etapu niektórzy z 
uczestników, którym w sekrecie przydzielono specjalne role przejdą przez wszystkie 
facebookowe profile i zamieszczą komentarze różniące się w zależności od przydzielonych 
im zadań. (Uwaga: Prowadzący musi wskazać na to, że zachowanie niektórych osób, które 
zostaną poproszone o opisanie swoich działań i zostawionych przez siebie komentarzy może 
wynikać z przydzielonej im roli). 
• Dyskusja i przemyślenia: analiza doświadczenia symulacyjnego mająca na celu zwiększenie 
świadomości o dyskryminującym przekazie w sieci i poszerzenie wiedzy uczestników w 
zakresie cybernękania, psychologii ofiar przemocy w sieci, ukrytej przemocy w portalach 
społecznościowych, powiązaniu rzeczywistości ze światem wirtualnym, środkach 
bezpieczeństwa w różnych portalach społecznościowych. 
• Ułatwienie zrozumienia zachowania poszczególnych uczestników zarówno offline jak i 
online; dyskusja o doświadczeniach, z którymi każdy mógł się zmierzyć w rzeczywistości, o 
przykładach cybernękania, których byli świadkami i o tym jaką rolę w tych sytuacjach 
odgrywali (jako bezpośredni uczestnicy lub obserwatorzy) poprzez użycie następujących 
pytań: „czy kiedykolwiek byłeś/byłaś świadkiem tego typu sytuacji?”, „czy kiedykolwiek 
odegrałeś/odegrałaś taką rolę jaka została ci przypisana?”, „czy identyfikujesz się z jakąś 
inną przedstawioną tu rolą?”, „w jaki sposób się zachowałeś/zachowałaś?”, „czy byłeś/byłaś 
usatysfakcjonowany/a z postawy jaką przyjąłeś/przyjęłaś w tej sytuacji?”, itp.  
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ĆWICZENIE NR. 4: Poznawanie obrazu samego siebie i historii swojego życia 

Słowa kluczowe: Inteligencja emocjonalna, empatia, rzeczywistości i reprezentacja 
medialna, różne interpretacje jednej historii 
Wprowadzenie: Ćwiczenie pomaga ukazać w jaki sposób osobista historia albo jakakolwiek 
inna forma rzeczywistości może zostać zdeformowana poprzez reprezentację w mediach i 
publikację w portalach społecznościowych, a także wskazać jakie negatywne konsekwencje 
dla użytkownika mediów społecznościowych może mieć potencjalnie błędna interpretacja 
oryginalnej historii.  
Główne założenia: Przekazać edukatorom umiejętności i informacje dotyczące problemu 
dyskryminacji i dobrych praktyk w kontekście portali społecznościowych.  
Cele:  
• Zaangażowanie edukatorów w ćwiczenia, które pomogą im zwalczać ukrytą dyskryminację.  
• Pomoc edukatorom w tworzeniu ćwiczeń, których mogą używać w ramach konkretnej 
ścieżki metodologicznej, pozwalając tym samym na bardziej efektywną realizację ich zadań.  
• Przekazanie informacji dotyczących ryzyka występującego w portalach społecznościowych 
i tego, w jaki sposób można tego ryzyka uniknąć. 
Ćwiczenia offline:  
• Interaktywna gra, która ukazuje w jaki sposób osobista historia może zostać zniekształcona 
przez plotki (ćwiczenie offline); następnie przejście do etapu przemyśleń, w którym powinno 
się zwrócić szczególną uwagę na obserwacje, uczucia i implikacje. Dyskusja w grupie 
prowadząca do oceny przeprowadzonej gry, wskazująca na niechciane błędne interpretacje 
opowiedzianej na nowo historii i negatywnych emocji, które przedstawiona sytuacja może 
wywołać w osobie, która przekazuje historię. 
• Odbicie (symulacja) rzeczywistości offline, której grupa doświadczyła podczas gry 
(pierwsza część szkolenia) w portalach społecznościowych i innych elementach wirtualnej 
rzeczywistości: co dzieje się w razie przedstawienia i reprodukcji podobnej osobistej historii 
w portalach społecznościowych? Czy każda historia nadaje się do publikacji? Jakie jest 
ryzyko opublikowania osobistej historii we wszystkich dostępnych mediach 
społecznościowych? W jaki sposób prawdziwy przekaz płynący z historii może zostać 
zniekształcony przez dodawanie komentarzy, zdjęć i ponowną publikację? Jakie są 
podobieństwa i różnice między historiami opowiadanymi osobiście, a tymi które zostają 
opublikowane w sieci? Jak może się poczuć użytkownik mediów społecznościowych po tym, 
jak jego osobista historia zostanie przedstawiona w negatywny sposób i w jaki sposób takie 
przedstawienie może wpłynąć na jego życie? 
Ćwiczenia online: Poprzez użycie Facebooka albo Twittera (lub innego portalu 
społecznościowego) uczestnicy zastosują zdobytą już widzę w ćwiczeniu online, co pomoże 
im w pełni zrozumieć różnicę między historią opowiedzianą osobiście, a taką, która została 
opublikowana i przekazana dalej online. Poznanie możliwości i funkcji różnych mediów 
społecznościowych. Przemyślenia i dyskusja nad potencjalnym niebezpieczeństwem błędnej 
interpretacji oraz zniekształcenia pierwotnego przekazu, który niesie z sobą dana historia czy 
tekst dla użytkownika mediów społecznościowych.  
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ĆWICZENIE NR. 5: Odkrywanie swoich zdjęć/obrazów 

Słowa kluczowe: Zdjęcia, selfie, empatia, inteligencja emocjonalna 
Wprowadzenie (krótki opis ćwiczenia): Poprzez przyjrzenie się swoim zdjęciom uczestnicy 
są zachęcani do przemyślenia, w jaki sposób emocje mogą być wyrażane przez obrazy i w 
związku z tym jak ważne jest uważne słuchanie i obserwacja.  
Cele:  To ćwiczenie ma na celu zwiększenie inteligencji emocjonalnej (w zakresie języka ciała 
i słownictwa) oraz empatii, żeby zapobiegać wszelkim formom dyskryminacji w sieci. 
Powinno się odwoływać do przykładów z Internetu i portali społecznościowych.  
Ćwiczenie offline:  
Część 1: W jaki sposób postrzegamy siebie nawzajem?  
1) Usiądźcie w parach zwróceni twarzami do siebie. Osoba A ma „odbijać” ruchy osoby B. 
Zamieńcie się – osoba B „odbija” ruchy i mimikę osoby A.  
Komentarz: Czy to ćwiczenie było trudne? Jak się czuliście? Co było dla was mniej/bardziej 
komfortowe?  
2) W małych grupach wybierzcie szereg portretów wyrażających różne emocje (możecie je 
wyszukać w Internecie lub czasopismach) i podzielcie się z resztą grupy, identyfikując 
przedstawione emocje i wybierając najlepiej oddające poszczególne uczucia obrazy.  
3) Następnie: Jedna osoba naśladuje mimikę osób ze zdjęć – reszta grupy zgaduje jakie 
uczucia są wyrażane.  
Przemyślenia: Pomyśl o momentach, w których odczuwałeś/odczuwałaś te emocje. Pomyśl 
zanim się tym podzielisz, czy chciałbyś/chciałabyś przedstawić to partnerowi lub grupie.  
Część 2: Jak przedstawiamy innych i siebie samych? 
Podzielcie się na trzyosobowe grupy: opowiadający historię, słuchacz i obserwator. Wyjaśnij 
sytuację/historię swoim kolegom z grupy. Powiedz co się stało, kto był zaangażowany, czy i 
w jaki sposób sytuacja została rozwiązana. Koledzy muszą uważne słuchać i aktywnie (ale 
bez przerywania) obserwować wyraz twarzy opowiadającego. Nie przerywając, obserwuj 
mowę ciała opowiadającego. Czy potrafisz nazwać jego/jej emocje? Potem na nowo 
opowiedz tę samą historię. Obserwator oceni jak wiernie została oddana oryginalna historia. 
Każdy z członków grupy musi odegrać każdą z trzech ról. 
Emocje, które można przedstawić: ekscytacja, złość, smutek, zadowolenie, strach, 
zmartwienie, naładowanie energią, stres…  
Dodatkowe wyzwanie: Opowiedz grupie historię partnera w pierwszej osobie. Partner 
powinien pomóc w opowiadaniu historii. Można tu użyć wideo/zdjęć z sekcji „Linki” pakietu 
antydyskryminacyjnego (http://digitaldiscrimination.eu/pack/). Grupa wysłuchuje historii i 
na końcu zgaduje, która z emocji została opisana, jakie gesty i elementy mowy ciała na to 
wskazujące dostrzegli. Porównajcie opinie z innymi i przedyskutujcie, dlaczego wybrali do 
przedstawienia właśnie te emocje. 
Ćwiczenie online:  
Poproś młodzież o zrobienie sobie selfie smartfonami albo aparatami cyfrowymi w parach, 
korzystając z wiedzy, którą do tej pory zdobyli, a potem opublikujcie zrobione zdjęcia i 
przedyskutujcie, w jaki sposób czuli się wykonując to ćwiczenie i jakie reakcje na swoje 
zdjęcia zebrali.  
W zależności od dostępnych narzędzi ćwiczenie może zostać wykonane na komputerach, 
komórkach albo na papierze (rysunek, kolaż, itp.). Dobrym pomysłem jest, aby to młodzież 
wybrała portal, na którym chcą zamieścić wyniki ćwiczenia (wybierzcie portal, na którym ma 
profile największa liczba uczestników) i stwórzcie zamkniętą lub prywatną grupę, aby poznali 
środki bezpieczeństwa i obostrzenia dotyczące publikacji treści. Jednak dobrze jest nie 
publikować zdjęć od razu podczas ćwiczenia, bo często młodzież dopiero podczas szkolenia 
dowiaduje się, co jest ok, a co nie. Zdjęcia mogą zostać pokazane w klasie albo na platformie 
offline, np. w formie dokumentu tekstowego. 
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ĆWICZENIE NR. 6: Raportowanie internetowej mowy nienawiści i bezpieczeństwo w sieci 

Słowa kluczowe: Mowa nienawiści, raportowanie, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, 
bezpieczeństwo w sieci 
Wprowadzenie: Uczestnicy mają okazję dowiedzieć się więcej na temat mechanizmów 
raportowania dyskryminacji w sieci i internetowej mowy nienawiści. Poprzez ćwiczenia w 
grupie nauczą się więcej o bezpieczeństwie w sieci i o tym, jak reagować na przejawy 
dyskryminacji w sieci.  
Cele: To ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami raportowania w 
mediach społecznościowych oraz zwiększenie ich świadomości o dyskryminacji w sieci i o 
tym, jak zgłaszać jej przejawy. 
Ćwiczenie offline:  
1) Przedyskutujcie w grupach lub parach: Czy kiedykolwiek byłeś/byłaś świadkiem 
dyskryminacji w sieci, mowy nienawiści lub innych form uprzedzeń w mediach 
społecznościowych? Zareagowałeś/Zareagowałaś? W jaki sposób? Dlaczego nie?  
Przemyślenia: W Internecie znajduje się dużo więcej danych niż nam się wydaje. 
Wyszukiwarki takie jak Google pokazują nam tylko ich 5% - reszta znajduje się w tzw. „deep 
web”. Nawet jeśli usuniesz informacje, bardzo rzadko zdarza się tak, że będą one nie do 
znalezienia. Witryny takie jak www.pipl.com zbierają o nas dane z różnych źródeł i tworzą 
nasze profile, a twoje dane osobowe są używane do celów reklamowych i marketingowych. 
Wiele serwisów internetowych jest dostępnych za darmo, ponieważ to twoje dane osobowe 
są tutaj zapłatą i używa się ich do reklamy. Częste zmiany w regulaminach takich serwisów 
oznaczają, że użytkownicy ich nie sprawdzają i resetują swoje ustawienia prywatności za 
każdym razem, kiedy takie zmiany są wprowadzane. Jeśli chodzi zaś o informacje osobiste, 
powszechnie sądzi się, że można naprawdę dobrze znać tylko 5 osób, a około 20 osób 
całkiem dobrze; jeśli ktoś ma 500 znajomych na Facebooku ochrona jego prywatności 
znacznie się zmniejsza a ryzyko jeszcze się powiększa przez sieć powiązań jego znajomych 
(źródło: UNITED (2012), p. 19). 
Ćwiczenie online: 
1) Podziel grupę na trzy-cztery podgrupy i poproś każdą z nich o wyszukanie w Internecie 
oraz przedstawienie reszcie grupy jakie mechanizmy raportowania nieodpowiednich treści 
ma Facebook, Twitter, Instagram i Snapchat i w jaki sposób one działają. 
Przemyślenia: Niezwykle istotne jest, aby internetowa mowa nienawiści i dyskryminacja w 
sieci nie pozostawały bez odpowiedzi. Ze względu na płynność treści internetowych, 
raportowanie musi być jak najbardziej precyzyjne. Jednakże konfrontacja z osobami 
rozpowszechniającymi mowę nienawiści jest problematyczna. Agresywna i konfrontacyjna 
postawa nie działa.  
Niektóre z rekomendacji zawartych w raporcie „Light On: your turn to stop racism” (Zapal 
światło: twoja kolej na zatrzymanie rasizmu):  
Ludzie szukają w sieci innych, którzy podzielają ich opinie, tworząc tym samym kółko 
wzajemnej adoracji, w którym ich poglądy się intensyfikują i radykalizują. Spokojny sprzeciw 
może sprawić, że niektórzy członkowie tej grupy zaczną rewidować swoje poglądy.  
Jeśli twoja obecność zostanie odebrana jako próba ich „odwrócenia”, odrzucą cię.  
Im bardziej próbujesz wyciszyć pewne osoby, blokować je lub usuwać ich posty, tym bardziej 
się one radykalizują i czują się zaszczute.  
Odpowiadaj neutralnie na agresywne posty. To automatycznie sprawia, że ekstremiści nie 
mogą opanować sfery publicznej. Poprzez odpowiedź na pytanie lub twierdzenie wysyłasz 
też komunikat, że przeciwnik zasługuje na poświęcenie mu czasu.  

http://www.pipl.com/
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Kiedy już wejdziesz z nimi w dyskusję, podkreślaj irracjonalne elementy ich argumentacji. 
Twój udział powinien sprawić, że zaczną kwestionować swój tok myślenia, a nie swoją 
ideologię, co doprowadziłoby do stworzenia relacji „my kontra oni”.  
Ważne, aby angażować się z ostrożnością i chronić swoje dane osobowe. . 

 

 
ĆWICZENIE NR 7: Oś czasowa dyskryminacji 

Słowa klucze: Zmiany, dyskryminacja, badanie 
Wprowadzenie: Oś czasowa dyskryminacji ma na celu ustalenie tego, w jaki sposób i 
dlaczego ludzie są dyskryminowani oraz czy to spostrzeżenie zmienia się z biegiem czasu, 
jeżeli tak, to dlaczego. 
Główne założenia: Doprowadzenie instytucji posiadających odpowiednie narzędzia to 
ustalenia tego jacy ludzie i dlaczego są dyskryminowani. Przykładowo, czy zmienia się 
nastawienie ludzi do dyskryminacji po atakach terrorystycznych bądź podobnych 
wydarzeniach. 
Cele: Kwestionowanie cyfrowej przemocy oraz dostarczenie narzędzi i środków do 
aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sieci poprzez stanie się aktywnym 
użytkownikiem. Ustalenie jak dyskryminacja wpływa na społeczeństwo. 
Ćwiczenie offline: 
Część 1): Uczestnicy przeprowadzą w małych grupach burzę mózgów na temat typów 
dyskryminacji oraz możliwych sposobów jej przeciwdziałania i zwalczania w sieci. Zachęcenie 
uczestników do przejścia od małych, realistycznych pomysłów, do bardziej otwartych i 
elastycznych możliwych scenariuszy.  
Ćwiczenie online: 
Część 2):  Ćwiczenie  offline: Badanie w sieci 
W małych grupach podajcie przykłady oraz strony internetowe kampanii zajmujących się 
zwalczaniem dyskryminacji: firmy, organizacje pozarządowe i prywatne. Przedyskutujcie z 
całą grupą podobieństwa i różnice stosowanych metod w celu zwalczania dyskryminacji 
(odnieś do lewej strony w tym pack’u) 
Refleksje: Jak mogę być bezpieczny w sieci, zapewnić je innym oraz mierzyć się z 
dyskryminacją cyfrowa? Uczestnicy pracują w małych grupach w celu rozwinięcia informacji 
na temat w którym czują się pewnie. Prezentują swoje pomysły całej grupie. Grupa daje im 
informację zwrotną, zawierającą ich spostrzeżenia na temat tego, jakie metody są skuteczne 
oraz co i dlaczego powinno zostać ulepszone.  
Przedyskutuj z całą grupą sposoby rozpowszechnienia ich badań i projektów wśród 
rówieśników oraz jak oszacowaliby sukces swojej kampanii. Pozwól im wygenerować silną 
informację, którą mogliby przekazać całemu światu! 
Część 3): Ćwiczenie online: oś czasowa dyskryminacji 
Stwórz małe 2 lub 3 osobowe grupy. Będą oni przeprowadzać wywiady przy użyciu krótkich 
kwestionariuszy. 
Treść kwestionariusza: wiek, narodowość, płeć, wykształcenie oraz 4 pytania: 

1. Co to jest dyskryminacja? 
2. Kto jest dyskryminowany? 
3. Jak działa dyskryminacja? 
4. Czy czujesz się dyskryminowany? 

W przypadku badań jakościowych: 
Idealnie byłoby uzyskać około 50-75 ankietowanych. Ważne jest, aby sondaż był 
anonimowy, dlatego nie można wykonywać żadnych zdjęć i nagrań odpowiadającym 
osobom. Należy tylko zapisywać odpowiedzi. Następnie poproś uczestników o 
sklasyfikowanie odpowiedzi które zgromadzili. (na przykład odpowiedź na trzecie pytanie: „ 
Jak działa dyskryminacja?”; możliwymi odpowiedziami mogą być: przez Internet, przez 
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zbrodnie, przez wykluczenie itp.) Kiedy ustalą oni kategorie dla zgromadzonych odpowiedzi, 
przedyskutuj z nimi czy mają dodatkowe pomysły, oraz jakie to było uczucie rozmawiać z 
obcymi na ten konkretny temat. 
W przypadku badań jakościowych: Przeprowadź ten sondaż anonimowo w miejscu lub 
instytucji gdzie możesz spotkać wiele osób (szkoła, uniwersytet, instytucja młodzieżowa itp.) 
W przypadku prowadzenia badań w szkole, przekaż kwestionariusze uczniom oraz im 
rodzicom do wypełnienia w domu. 
Następnie oceń z grupami zgromadzone dane oraz stwórz z nich sprawozdanie, artykuł do 
gazety bądź coś podobnego. Możliwe jest również przeprowadzenie krótkiego wykładu w 
szkole czy na uniwersytecie w celu rozpowszechnienia zebranych informacji o aktualnej 
sytuacji oraz podniesienia świadomości innych na temat dyskryminacji. 
Powtarzaj ten sondaż co pół roku bądź rok. Zwróć szczegółową uwagę na zmiany 
pojawiające się z upływem czasu oraz postaraj się umieścić je w przykładowo w kontekście 
aktualnej sytuacji politycznej, ataków terrorystycznych oraz każdym innym, który pasuje do 
danego tematu. Krótka oś czasowa dyskryminacji powinna być rezultatem tych badań. 
Idealnie byłoby , gdyby każdy zaangażowany w tę sprawę kraj przeprowadzał badania w tym 
samym czasie, ażebyśmy mogli porównać uzyskane wyniki do reszty krajów europejskich. 
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ĆWICZENIE NR. 8: Niebezpieczeństwa portali społecznościowych i ich zapobieganie 

Słowa klucze: Dyskryminacja cyfrowa, cyber-znęcanie się, oszustwo, ukryta dyskryminacja 
Wprowadzenie: Ten warsztat ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi i podniesienie ich 
świadomości na temat karalnych i niebezpiecznych treści obecnych na portalach 
społecznościowych  
Główne założenia: Przedstaw ogólny zarys niebezpieczeństw związanych z portalami 
społecznościowymi, podaj możliwe środki zaradcze tym problemom oraz pomocne 
narzędzia wychowawcom. Ważne jest żeby wiedzieć o niebezpieczeństwie z którym staramy 
się walczyć. 
Cele: Pokaż młodym ludziom możliwe zagrożenia wynikające z surfowania po sieci, 
szczególnie te które wynikają z użycia portali społecznościowych. Przedstaw im ogólny zarys 
możliwych sposobów zapobiegania tym niebezpieczeństwom oraz pokieruj ich w stronę 
stania się odpowiedzialnymi użytkownikami Internetu. 
Część 1: Ćwiczenia offline: Niebezpieczeństwa portali społecznościowych 
Główne tematy: 

• Cybergrooming*/Cyberprzemoc  

• Portale społecznościowe 

• Ryzyko związane z codziennym użyciem mediów 

• Smartfony i tablety  

• Osobowość i prawa autorskie 

• Przekręt/kradzież tożsamości/phishing** 
Stwórz grupy składające się z 3 lub 4 osób oraz rozdaj każdej konkretny temat. Każda grupa 
powinna przeczytać dany materiał oraz przeprowadzić dyskusję na temat tego, czy są oni 
świadomi tych zagrożeń; oraz czy już mieli z nimi styczność w przeszłości. Zbierz wszystkie 
informacje, zaprezentuj się i poddaj do dyskusji. 
W zależności jak szczegółowo pierwsza aktywność została zrealizowana, możesz ominąć 
część 2 i przejść do części 3. 
*Cybergrooming - działania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi 
emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później je seksualnie wykorzystać 
**Phishing - wyłudzanie poufnych informacji osobistych przez podszywanie się jakąś osobę 
lub instytucję 
Część 2&3: Ćwiczenia online 
Część 2) Badanie w sieci: Podaj każdej grupie dodatkowe informacje, czyli strony 
internetowe organizacji pozarządowych, policji, firm itp., które działają w tym zakresie. 
Poproś grupy o wybranie konkretnej instytucji oraz podsumowanie czym się ona właściwie 
zajmuje, czy osiąga sukcesy oraz inne istotne informacje. 
Następnie każda grupa wykonuje krótką prezentację swojego tematu, ażeby każda grupa 
mogła się czegoś nowego dowiedzieć. Uczestnicy polepszają swoją wiedzę w zakresie 
różnych zagrożeń i problemów pojawiających się w świecie online.  
Po wykonaniu tych czynności podaj kilka przykładów dyskryminacji w Internecie 
argumentując je dodatkowymi informacjami. Przykładowo, dyskryminacja w sieci jest często 
przestępstwem karalnym i może być ukarana pieniężną grzywną lub nawet skazaniem na 
kare pozbawienia wolności. 
Część 3) Podaj uczestnikom przykłady na ukrytą i jawną dyskryminacje. Następnie pozwól im 
wyszukać w sieci dyskryminacyjnych komentarzy, postów czy filmów na dowolnym portalu 
społecznościowym (Facebook, Twitter, Youtube itp.) . 
Następnie poproś ich o zrobienie zrzutów ekranów i zgłoszenie obraźliwej treści 
administratorowi strony. 
Zrzuty ekranów pozostają dla poszczególnych organizacji. W przypadku znalezienia czegoś, 
co mogłoby być przestępstwem, wciąż możesz zgłosić obraźliwą treść władzom. 
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ĆWICZENIE NR 9: NVC online – wprowadzenie do wolnego od przemocy pojęcia 
komunikacji i jego możliwego zastosowania w komunikacji w sieci 

Słowa klucze: Wychowawca pracujący z młodzieżą, Rosenberg, NVC, język miłości, hejty, 
NVC online 
Wprowadzenie: W sieci pełno jest tzw. hejtów, a ile w porównaniu do nich możemy znaleźć 
przykładów języka miłości? Ta aktywność ma na celu zastanowienie się , jak mógłby 
wyglądać inny język używany w komunikacji w sieci oraz jak można byłoby zmienić sposób, 
w jaki odpowiadamy innym w trakcie interakcji w sieci.  
Główne założenia: Dostarczenie wychowawcom odpowiednich informacji i narzędzi do 
wprowadzenia i promowania pokojowej komunikacji w sieci oraz zachęcenia do niej innych. 
Cele: 
- Zastanowienie się nad różnymi sposobami komunikacji online 
- Wyszukanie i przeanalizowanie różnych przykładów miłych komentarzy w Internecie 
- Wprowadzenie konceptu wolnej od przemocy komunikacji 
- Zastanowienie się nad możliwym wprowadzeniem konceptu wolnej od przemocy 
komunikacji do interakcji online 
Ćwiczenia:  
- Przykłady mowy nienawiści i języka miłości + dyskusja 
Uczestnicy tego warsztatu mają za zadanie wyszukanie w sieci przykładów mowy nienawiści 
i miłych komentarzy. Pracują w małych grupach (maksymalnie trzyosobowych). Powinni oni 
sami zdefiniować pojęcie miłych komentarzy. Wyniki tego badania prezentowane są całej 
grupie. Dyskusja prowadzona jest na temat czym są miłe komentarze, jak one wyglądają 
oraz jakie słowa są użyte do wyrażenia ich. Słowa klucze miłych komentarzy zapisywane są 
na tablicy demonstracyjnej. 
- Nagranie prezentujące Rosenberga i jego teorie 
Uczestnicy mają okazję obejrzeć wideo prezentujące Marschalla Rosenberga tłumaczącego 
swoją teorię porozumienia bez przemocy podpartą przykładami z jego pracy. Po obejrzeniu 
nagrania, uczestnicy mają czas na komentowanie. Zachęca się ich do podsumowania tego co 
usłyszeli, co zrozumieli, podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz wyrażenia swojego 
zdania na temat teorii porozumienia bez przemocy. Koncept ten jest również prezentowany 
przez osobę pomagającą przy tym ćwiczeniu. Uczestnicy dostają materiały z podstawowym 
opisem zagadnienia.  
- Koncept Rosenberga w sieci 
Osoba pomagająca przy tym ćwiczeniu zachęca uczestników do przeprowadzenia dyskusji na 
temat jak ten koncept może zostać użyty w kontekście interakcji pomiędzy użytkownikami w 
sieci. Pada również pytanie, czego możemy się z niego nauczyć oraz jak wprowadzić go do 
świata internetowego.  
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ĆWICZENIE NR. 10: Czy mogę być ofiarą? 

Słowa klucze: Znęcanie się w sieci, prześladowanie, zdjęcia, autoportret, empatia, 
komunikacja.  
Wprowadzenie (krótki opis ćwiczenia): Często to co widzimy nie jest zgodne z 
rzeczywistością. Zdarza się, że prawdziwa treść ukryta jest pod pewną wiadomością, a 
intencje osoby która się z nami komunikuje są inne niż myśleliśmy. Szczególnie powszechne 
jest to w przypadku niejednoznacznych treści. To ćwiczenie ma na celu zachęcenie 
uczestników do podjęcia próby zrozumienia właściwych znaczeń oraz wiadomości ukrytych 
za pewną treścią. Uczestnicy powinni wykroczyć za komentarze i wrażenia innych osób oraz 
przemyśleć jak wyrazić jedną, tą samą treść różnymi sposobami.  
Cele: Zrozumienie prawdziwej treści ukrytej pod zdjęciem czy też komentarzem oraz 
nauczenie się jak stworzyć jednoznaczną treść przez zaprezentowanie sposobu czy myśli, w 
taki sposób, aby nie zaszkodziły naszej reputacji oraz wizerunkowi.  
Ćwiczenie offline: Wyszukaj na Facebooku, Instagramie, Twitterze czy innym podobnym 
portalu społecznościowym niejednoznacznych komentarzy lub zdjęć. Powinny one 
przedstawiać ludzi eksponujących samych siebie (ludzi pokazujących swoje ciało w erotyczny 
sposób, ludzi dzielących się swoimi zdjęciami i filmami z podjętych internetowych wyzwań, 
posty w których ludzie podają szczegóły z życia osobistego, itp.) oraz komentarze ludzi 
reagujących negatywnie na te treści.  
Jeżeli ktoś nie znajdzie takich treści na portalach społecznościowych, może wyszukać ich w 
Google. 
Gdy materiały zostaną już zgromadzone, poproś uczestników o stworzenie małych grup. Ich 
zadaniem jest zapisanie swojego pierwszego wrażenia pojawiającego się po zobaczeniu 
konkretnego zdjęcia oraz komentarza. Mogą być one zarówno pozytywne, jak i negatywne, 
jednak wysnucie refleksji nie powinno zając uczestnikom dużo czasu. Powinny to być 
spontaniczne myśli.  
Gdy uczestnicy ukończą to zadanie, pokaż im negatywne reakcje innych ludzi na tą samą 
treść oraz porównaj ich reakcję, z reakcjami innych osób. Gdy będzie to już pewne, że więcej 
było negatywnych reakcji niż pozytywnych, zastanów się nad prawdziwym przekazem 
zdjęcia lub postu ukazanego całemu światu. 
Po przeprowadzeniu dyskusji dotyczącej zamierzonego przekazu danego postu, poproś 
uczestników o zastanowienie się nad możliwymi alternatywnymi, mniej dwuznacznymi 
metodami wyrażenia tej samej treści. Najlepiej będzie zachować format oryginalnego postu 
(zastąpienie prowokującego zdjęcia innym bardziej przyzwoitym, bez podtekstu seksualnego 
zdjęciem; zastąpienie niebezpiecznych wyzwań internetowych innymi, mniej szkodliwymi 
pomysłami). 
Ćwiczenie online: 
Poproś uczestników o poszukanie na ich portalach społecznościowych zdjęć podobnych do 
opisanych powyżej. Jeżeli takie znajdą, powinni zastanowić się nad faktycznym przekazem 
ukrytym pod treścią oraz skomentować to w pozytywny, konstruktywny sposób. 
Jeżeli uczestnicy mają ochotę na umieszczenie swojego komentarza w sieci, zachęć ich do 
zrobienia tego w sposób nieuwłaczający im wizerunkowi i reputacji. 
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ĆWICZENIE NR. 11: Kwestionowanie dyskryminacji w sieci 

Słowa klucze: Wyzwanie, dyskryminacja w sieci, reagowanie, pomoc, wsparcie 
Wprowadzenie (krótki opis ćwiczenia): Gdzie możemy znaleźć pomoc, gdy doświadczymy 
dyskryminacji w sieci lub cyberprzemocy? Jak możemy zapobiegać eskalacji tej sytuacji? To 
ćwiczenie ma na celu pomóc uczestnikom dowiedzieć się jak mogą z praktycznego punktu 
widzenia zmierzyć się z konsekwencjami przemocy online. Ci którzy wezmą udział w tym 
ćwiczeniu nauczą się jak skutecznie interweniować w przypadku, gdy ich przyjaciel, członek 
rodziny lub oni sami borykają się z problemami jak izolacja, depresja, samookaleczanie się, 
myśli samobójcze oraz inne podobne stany spowodowane dyskryminacja i znęcaniem się w 
sieci. Uczestnicy nauczą się dostrzegać znaki, że coś jest nie tak, do kogo zwrócić się o 
pomoc, jakie organizacje mogą ich wesprzeć w tej sytuacji oraz jak interweniować zgodnie z 
prawem jeżeli będzie to konieczne. 
Główne założenia: Wyszukanie organizacji, organów publicznych i prywatnych, telefonów 
zaufania, konkretnych programów rządowych itp., które pomagają ofiarom dyskryminacji i 
znęcania się w sieci. 
Cele: Uczestnicy dowiedzą się o działających organizacjach i inicjatywach w różnych krajach, 
pomagających ludziom dotkniętych przez przemoc w sieci. Dowiedzą się jak rozpoznać 
niepokojące znaki oraz jak szybko interweniować poprzez szukanie pomocy u odpowiednich 
podmiotów.  
Ćwiczenie offline:  
Wskazówki jak rozpoznać niepokojące znaki, depresje i izolacje. Można to zrobić poprzez 
skontaktowanie się i rozmowę z ekspertem od zdrowia psychicznego, który wyjaśniłby w jaki 
sposób wspomniane problemy mogą się objawiać, jakie kroki powinny zostać podjęte oraz 
jak powinniśmy się do nich nastawić.  
Ćwiczenie online:  
Wyszukaj w sieci instytucji, organizacji, prywatnych lub publicznych  organów czy też 
programów, które mogłyby zapewnić pomoc ofiarom dyskryminacji w sieci. Ważne jest żeby 
wiedzieć gdzie szukać pomocy w każdym przypadku, ponieważ te wyżej wspomniane 
instytucja inaczej funkcjonują w każdym kraju. 
Gdy uczestnicy skończą to zadanie, wskazana jest próba podjęcia kontaktu z podaną 
organizacją i zaangażowanie się w ich pracę. Można to zrobić nawet poprzez opublikowanie 
ich treści oraz informacji na własnych portalach społecznościowych. 
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 ZASOBY MŁODYCH LUDZI 

ĆWICZENIE NR. 12. TEST: Zapewnienie bezpieczeństwa sobie, zapewnienie bezpieczeństwa 
innym. Gdzie znajdujesz się na linii bezpieczeństwa? 

Bezpieczeństwo online 

Jedno hasło pasuje wszędzie 
Używam mojego pełnego imienia na 
wszystkich stronach internetowych jako 
hasła. 
 

Trudne do złamania 
Moje hasło składa się z mieszanki dużych 
liter, symboli i numerów. Nie  występują 
słowa znajdujące się w słowniku. Używam 
innego hasła na każdej stronie internetowej. 
Nie dziele się nim z innymi. 

Ile? 

Kilku dobrych znajomych 
Mam tych samych przyjaciół w sieci oraz 
poza nią. Wiem kim oni są oraz spotykam się 
z nimi w prawdziwym życiu. 
 

Popularny 
Mam wielu przyjaciół, więc nie mogę być na 
bieżąco. Wielu z nich nigdy nie spotkałem w 
swoim życiu oraz nic o nich nie wiem. 
Mogliby być oni każdym! Ludzie cały czas 
nawiązują ze mną kontakt. Przyjmuję 
wszystkich i daje im przez to dostęp do 
wszystkich moich treści zapisanych w sieci. 

Czas odpowiedzi 

Natychmiastowy    
Szybko piszę na klawiaturze, dlatego jak 
wyślesz mi wiadomość/zdjęcie/komentarz 
zareaguje na niego natychmiast. Być może 
nie przeczytam i nie zrozumiem treści jaką 
się ze mną podzieliłeś, ale jeżeli oczekujesz 
błyskawicznie szybkiej odpowiedzi to trafiłeś  
idealnie! 

Odezwę się do ciebie 
Lubię odpowiadać w swoim czasie. Chcę 
najpierw zrozumieć i pomyśleć o tym, czym 
się ze mną podzieliłeś. Według mnie 
nieśpieszenie się jest jedynym właściwym 
sposobem jak przemyślanie odpowiadać na 
wiadomości i nawiązywać kontakt z innymi. 
 

Zdjęcie wyraża tysiąc słów 

Pokazuj i oznaczaj  
Chcę, żeby każdy wiedział co, gdzie i z kim 
robię w danej chwili. Chcę również 
publikować wszystkie zdjęcia innych, które 
wykonałem. Nikogo nie proszę o 
pozwolenie. Wiedziałeś dokładnie co zrobię 
dalej z tym zdjęciem, gdy je wykonywałem. 
Gdybyś tam był, też chciałbyś wszystkim o 
tym opowiedzieć. Uwielbiam zdjęcia, które 
wykonuje samemu sobie i ciągle je publikuje 
w sieci. Nie martwię się tym, że ktoś inny 
może je zobaczyć i wykorzystać.  
 

Zachowaj moją twarz z dala od tego 
Lubię robić zdjęcia innym ludziom; zawsze 
jednak proszę ich o pozwolenie, gdy mam 
zamiar je opublikować. Wybrałem opcję 
zachowania prywatności, dlatego żadne 
zdjęcie nie może zostać 
wyświetlone/opublikowane dalej, bez 
mojego pozwolenia. Zazwyczaj używam 
ikonki lub avatara jako zdjęcia profilowego 
zamiast mojego własnego. Jestem 
świadomy, że nie da się usunąć zdjęcia, które 
zostało kiedyś opublikowane w sieci, 
ponieważ każdy może go użyć i zobaczyć. Nie 
martwię się tym, ponieważ zawsze ostrożnie 
wybieram zdjęcia, które publikuje w sieci. 

Czy chciałbym coś zmienić w swojej aktywności w sieci? Czy jest coś, co mogę zrobić 
natychmiastowo? 
Tak/Nie, jeżeli tak, co? 
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Czy potrzebujesz pomocy, żeby lepiej zabezpieczyć swój portal społecznościowy? Czy jest coś 
czego nie jesteś pewien? Poproś o pomoc! Postaraj się porozmawiać z przyjaciółmi lub 
osobami dorosłymi którym ufasz. Możesz również znaleźć przydatne informacje w sieci, 
sprawdź sekcję „odnośników” zamieszczoną na tej stronie. 
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ĆWICZENIE NR. 13. Jak zrobić wspaniałe zdjęcie samego siebie, tzw. selfie? 

Kiedy wykonujesz, a następnie publikujesz zdjęcie w sieci istnieje wiele czynników, które 

wpływają na to, czy to zdjęcie stanie się świetną fotką mającą wpływ na portale 

społecznościowe. Aplikacje i filtry mogą być pomocne, jednak najważniejsze jest to, co faktycznie 

fotografujemy i w jaki sposób. 

Dla inspiracji, spójrz na projekt artysty JR, który zachęcił ludzi do wysyłania mu ich zdjęć, po czym 

przekształca je w plakaty: http://www.insideoutproject.net/en/best-of  

Gdy robisz zdjęcie sobie lub innym, to co je wyróżnia od reszty to oryginalność kompozycji, pozy 

oraz kontekstu. Co to znaczy? W zasadzie mamy wiele opcji jak możemy zrobić zdjęcie oraz jaki 

tekst dodać. W zależności od tego co wybierzesz, twój wizerunek będzie mniej lub bardziej 

interesujący. 

Ważne jest rozważenie faktu, że każdy portret ukazuje i komunikuje innym nasze emocje. 

Publikując zdjęcie sprawiasz, że inni widzą szczęśliwą, rozbawioną, ekscytującą osobę bądź 

smutną, niezadowoloną, złą postać, co również może być jednak interesujące. Powinieneś 

najpierw przemyśleć, jaką wiadomość chcesz przekazać innym. 

Nasz wizerunek może stać się bardziej znaczący, jeżeli dodamy do zdjęcia opis. Poniżej zebrano 

kilka przykładów z instagrama: 

 

Jednocześnie należy pamiętać, że żadne zdjęcie, które zostało przez nas opublikowane w sieci, 

nie może zostać usunięte. Większość portali społecznych szybko publikuje zdjęcia, które zostają 

zamieszczone na twojej osi czasu i nie mogą zostać zmienione. Dlatego powinieneś się upewnić, 

że zdjęcie które chcesz opublikować, nie jest niczym wstydliwym i nie masz nic przeciwko temu, 

żeby inny użytkownicy mogli je widzieć i zachować przez dłuższy czas. 

Co więcej, w sieci nie ma żadnych barier, dlatego też twoje zdjęcie może być widoczne dla 

milionów osób których nie znasz. Mogą oni je komentować w zarówno miły dla ciebie, jak i nie 

miły sposób. Jeżeli publikujesz przykładowo lekko erotyczny wizerunek, przemyśl to, czy nie 

masz nic przeciwko temu, żeby inni ludzie je widzieli. Po opublikowaniu już nie będziesz miał 

kontroli, jak daleko ono „zawędruje”. O tym zawsze pamiętaj: online, mogą to zobaczyć moi 

http://www.insideoutproject.net/en/best-of
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rodzice, nauczyciele, przyjaciele ale również osoby których nie lubię oraz mnóstwo kompletnie 

obcych ludzi… 

Z tych powodów, warto jest mieć silny wizerunek, który można stworzyć poprzez dodanie tekstu, 

a nawet emotikonek. Uśmiechnięta, smutna emotikonka lub serduszko, które załączysz do 

publikowanego zdjęcia, 

może wyrazić więcej niż 

wiele słów. Sprawi to 

również, że najpierw 

pomyślisz jakie masz 

odczucia związane z tym 

postem oraz zachęcisz 

innych do czucia tego 

samego.  

Jeżeli na zdjęciu 

znajdują się też inne osoby, upewnij się, że nie mają nic przeciwko jego publikacji. Na większości 

portali społecznościowych możesz wybrać opcję czy publikujesz post jednej osobie, konkretnej 

grupie, czy też wszystkim osobom, które cię obserwują. W sytuacji gdy na zdjęciu zostały 

sfotografowane też inne osoby, najlepiej jest zapytać ich od razu o pozwolenie publikacji 

konkretnej fotografii (możliwe jest, że nie będzie się ona podobać; lub zwyczajnie mogą nie 

chcieć, żeby inni użytkownicy mogli to zdjęcie zobaczyć). 
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 MATERIAŁY DLA EDUKATORÓW/TRENERÓW – STUDIUM PRZYPADKU. 

STUDIUM PRZYPADKU 1 #obojczyk (#collarbone) 

Opis przypadku i od czego się zaczęło:  
Szaleństwo obojczyka pojawiło się w chińskich mediach społecznościowych na krótko w 
2013 roku, jednak zyskało znacznie więcej uwagi przy ponownym pojawieniu się w 2015 
roku. Według cytowanych przez ABC chińskich stron informacyjnych, wyzwanie #obojczyk 
zainicjowano 16 czerwca 2015 roku w platformie społecznościowej „Weibo”, 
odpowiedzialnej także za wyzwanie z pępkiem. Tysiące Chinek zaczęło udostępniać w sieci 
zdjęcia przedstawiające je z rulonami monet na obojczykach. Zgodnie z logiką wyzwania, im 
wyraźniejsze są kości obojczykowe, tym więcej monet można na nich umieścić, co znaczy, że 
jesteś szczuplejsza i seksowniejsza. 

Sieć społecznościowa, w której wyzwanie ma miejsce: Weibo (popularna chińska platforma; 
chiński Twitter) 

Kto jest grupą docelową: Dziewczęta i kobiety 

Jaki jest wpływ (ile ludzi dosięgło, jakie kraje i języki, czy przeniosło się do innych mediów 
lub off-line):  
Tak, jak w przypadku pozostałych trendów bodyshaming (piętnujących ciało), 
#collarbonechallenge może mieć szczególnie groźne konsekwencje dla wrażliwych młodych 
dziewcząt i kobiet poprzez promowanie zaburzeń odżywiania i innych niebezpiecznych 
zachowań. Wyzwanie tworzy przekaz o wizerunku ciała, który może niszczyć dobre 
samopoczucie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne (implikując, że chudość to jedyny 
akceptowalny sposób na bycie seksowną). Zyskujący popularność trend miał 34 miliony 
wyświetleń (wyników wyszukiwania) w przeciągu 24 godzin, odkąd chińska aktorka Lv 
Jiarong opublikowała na swoim profilu w Weibo zdjęcie, na którym balansuje około 80 
monet na obojczykach. Trend stał się bardzo popularny na Instagramie, docierając do 
odbiorców dookoła świata i obejmując różne języki. Nie tylko kobiety dołączyły do 
wyzwania, również młodzi mężczyźni biorą udział w tych praktykach. 

Screenshoty przypadku:  

     
Jakie rozwiązania, kontr-kampanie, pozytywne odpowiedzi wywołał przypadek, jakie masz 
sugestie? 
NEDA (National Eating Disorders Association – Narodowa Organizacja Zaburzeń Odżywiania) 
oraz Fundacja Butterfly skrytykowały te trend jako grożący promocji zaburzeń odżywiania i 
złego wizerunku ciała wśród młodych dziewcząt i kobiet. Powyższe organizacje oferują linię 
wsparcia dla cierpiących na zaburzenia i poszukujących pomocy. Można również znaleźć 
liczne artykuły i strony sprzeciwiające się tego rodzaju trendom, wskazujące, że nie jest to 
właściwa droga do poznania swojej aparycji.  
Niektórzy z uczestników obrali inną drogę poprzez załączania zdjęć, na których balansują 
losowe przedmioty na kościach obojczyków i klatce piersiowej. Może to być odebrane jako 
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kontr-kampania będąca protestem przeciwko wspomnianym praktykom i walka z nimi z 
humorem i sarkazmem. 
Kolejnym ciekawym przykładem kontr-kampanii wobec tego przypadku jest 
#Mybodyisnotachallenge (#Mojeciałotoniewyzwanie). Nowy profil na Instagramie 
promujący antydyskryminacyjne wyzwania, w których młodzież oraz kobiety mogą wrzucać 
zdjęcia przedstawiające jak bardzo są zadowoleni ze swoich ciał bez podążania za 
popularnymi trendami w sieci.   

Screenshoty pozytywnych kontr-kampanii:  

  

#MyBodyIsNotaChallenge 

 

(Dzisiejszy wieczór zastał mnie próbującą różnych szaleństw (wywodzących się z Chin), przez 
które ludzie pokazują, jak bardzo są szczupli poprzez porównywanie części ciała do różnych 
przedmiotów. Dużo mogłabym i chciałabym powiedzieć. Powiem tylko jedno – pamiętajcie, 
ile jesteście warci. Każdy jest wart więcej niż to, czy któraś z jego części ciała zmieści się za 
jakimś przedmiotem.) 
#bodypositivity #A4Waist#CollarboneChallenge #CoinHand#iPhone6  
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STUDIUM PRZYPADKU 2: #bikinibridge (#mostekbikini)  

Opis przypadku i od czego się zaczęło:  
Trend #bikinibridge pojawił się na początku stycznia 2014 na forum 4chan, poświęconym 
kreowaniu viralowych mistyfikacji w internecie. Na trend składają się zdjęcia kobiet 
pokazujących przerwę pomiędzy dołem od bikini i wklęsłym brzuchem, tworzącą się gdy leżą 
na plecach mając na sobie kostium dwuczęściowy. Aby powstała żądana przerwa, kobieta 
musi być bardzo chuda. De facto, koncepcja „mostka bikini” znana jest od 2009 roku. Jak 
podaje Daily News, według Katie Lowe, blogerki specjalizującej się w wizerunku ciała i 
zdrowiu, była znana i stosowana na forach pro-anorektycznych. Koncepcja stała się znana na 
całym świecie dzięki mistyfikacji z 4chan. Wystarczyło fałszywe konto na Tumblr, screeny 
fałszywych tweetów celebrytów pokroju Harry’ego Stylesa czy Justina Biebera aprobujących 
zjawisko mostku bikini aby rozwinął się trend internetowy. Niestety nie wszyscy mieli 
świadomość, że był to tylko żart. 
Zamierzeniem 4chanowego żartu było potępienie łatwości, z jaką łatwością szkodliwe dla 
kobiet trendy mogą zostać wykreowane i nagłośnione w social media. Niestety, wraz z 
uzyskaniem znacznej publiki, „mostek bikini” rozprzestrzenił się bardzo szybko wraz z 
niezrozumieniem wśród ogromnej większości użytkowników.  

Sieci społecznościowe, w której wyzwanie ma miejsce:  
Wirtualna społeczność 4chan, platformy tworzącej viralowe mistyfikacje w internecie 

Kto jest grupą docelową: Kobiety  

Jaki jest wpływ (ile ludzi dosięgło, jakie kraje i języki, czy przeniosło się do innych mediów 
lub off-line):  
W przeciągu kilku dni wyzwanie stało się jednym z najbardziej znanych tematów w mediach 
społecznościowych. Stało się przez to niebezpieczną modą. Użytkownicy internetu, przede 
wszystkim kobiety, zakładali konta na Instagramie, Twitterze i Tumblrze wypełnione 
artykułami za i przeciw mostkowi bikini. Na Facebooku można znaleźć dziesiątki grup i stron 
na ten temat (Mój Most Bikini, Miłośnicy Mostu Bikini, Most Bikini Konto Oficjalne, 
Najgorętsze Mosty Bikini, L’Arco della felicita…), niektóre z nich mające ponad dziesięć 
tysięcy polubieni. To samo tyczy się Twittera i Instagrama. Koniec końców, dla wielu ten 
„żart” stał się rzeczywistością.  

 Screenshoty przypadku:  
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Jakie rozwiązania, kontr-kampanie, pozytywne odpowiedzi wywołał przypadek, jakie masz 
sugestie? 
Można znaleźć liczne artykuły na powyższy temat. Wskazują one na zagrożenia płynące z 
takich trendów, mogące prowadzić młode kobiety, cierpiące już na zaburzenia odżywania, 
do pogłębiania związanych z tym problemów. Ich autorzy ubolewają nad sposobem i 
prędkością, z jaką negatywny trend viralowy w mediach społecznościowych może stać się 
wyznacznikiem dla młodych ludzi. 
Inaczej niż w przypadku wyzwania z pępkiem, nie udało mi się znaleźć tylu pozytywnych 
kontr-kampanii w tym temacie. Mówi się, że dużo ludzi publikowało zdjęcia i komentarze 
wskazujące na ich niezgodę z nowym trendem, jednak nie jest to tak widoczna niezgoda, jak 
w przypadku wyzwania z pępkiem.  
Niemniej jednak, kontr-kampania #trendvictim (ofiara trendu) opublikowała posta na ten 
temat na swoim profilu na Instagramie, znaleźliśmy trochę zdjęć wykpiwających to zjawisko.  

Screenshoty pozytywnych kontr-kampanii:  
(link do filmu znalezionego na Facebooku „Bez mostku bikini proszę!” 
http://www.africaciel.com/afrique/multimedia/index/clips-nMyfJA6I_HY.html 
Kobieta przeprowadza wywiady ludźmi na plaży, pokazując im zdjęcia mostków bikini i pytając 
ich o zdanie. Większość z pytanych kobiet i mężczyzn opowiada się przeciwko, mówiąc, że 
kobiety ze zdjęć są zbyt chude i nieatrakcyjne oraz, że wyglądają niezdrowo.  
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STUDIUM PRZYPADKU 3: #bellybuttonchallenge (wyzwanie pępka) 

Opis przypadku i od czego się zaczęło:  
Wyzwanie pępka - kobiety starają się siegnąć ręką zza pleców i dosięgnąć z przodu pępka, 
aby pokazać, jak bardzo są szczupłe. Jeśli się to uda, oznacza, że masz dobrą figurę. 
Wyzwanie zaczęło się w czerwcu 2015 w popularnej chińskiej platformie społecznościowej 
Weibo. 

Sieć społecznościowa, w której wyzwanie ma miejsce: Weibo, chiński Twitter 

Kto jest grupą docelową: Przede wszystkim młode kobiety, ale także młodzi mężczyźni 

Jaki jest wpływ (ile ludzi dosięgło, jakie kraje i języki, czy przeniosło się do innych mediów 
lub off-line:  Wyzwanie ma co najmniej 320 milionów w wynikach wyszukiwania 
(wyświetleń?) i 372.000 komentarzy oraz selfie na Weibo, chińskim Twitterze. 
Bardzo szybko rozprzestrzeniło się po sieci (Twitter, Instagram, Youtube). Widziałam liczne 
posty po chińsku, angielsku, hiszpańsku, francusku oraz rosyjsku. 

Screenshoty przypadku:  
     

 

Jakie rozwiązania, kontr-kampanie, pozytywne odpowiedzi wywołał przypadek, jakie masz 
sugestie? 
Wyzwanie wywołało falę krytycyzmu. Wszystkie artykuły w gazetach przedstawiają trend 
jako zjawisko szczególnie groźne do zdrowia młodych kobiet. Wielu ekspertów w zakresie 
zdrowia, takich jak lekarze i żywieniowcy, potępia tę wymówkę dla nadmiernej chudości 
jako mogącą prowadzić do zaburzeń odżywiania, stygmatyzacji osób otyłych i tym 
podobnych negatywnych skutków. 
Ponadto, wiele kobiet publikowało (zwłaszcza na Instagramie) posty w ramach pozytywnych 
kontr-kampanii (Screeny poniżej), w celu wyśmiania tego wyzwania jako niepoważnego i 
potencjalnie groźnego dla kobiecego zdrowia i samoocen. 
"Ludzie, nasze ciała nie są z plastiku. Nasze ciała rozciągają się i podskakują, mają blizny i 
znamiona. Nasze ciała ruszają się i zmieniają się wraz z nami wraz z biegiem naszego życia, 
pozwalając nam osiągać niesamowite rzeczy, niezależnie od tego, jak wyglądają. Niezależnie 
więc od tego, jak wygląda twój brzuch, czy podskakuje i i się rozciąga, czy ma blizny, jest 
napięty, wysportowany, blady czy opalony, owłosiony, twardy lub miękki i gąbczasty, jest 
twój! Jest częścią ciebie, ale tylko JEDNĄ z części. Nie definiuje twojej wartości." 
Hiszpańska kontr-kampania #TrendVictim (https://vimeo.com/201577013) proponuje 
opublikowanie zdjęcia wyśmiewającego te wyzwania wraz z oryginalnym hasztagiem 
wyzwania oraz dodanym hasztagiem kampanii #trendvictim - twoje piękno nie mierzy się w 
lajkach. Głównym założeniem tych pozytywnych przykładów jest podjęcie większych działań 
na rzecz akceptacji różnorodności budowy kobiecych ciał i rozwinięcia u młodych ludzi 
zrozumienia dla tego rodzaju widoków. W celu odwrócenia trendu, powinniśmy stawiać 

https://vimeo.com/201577013
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przed ludźmi pozytywne wyzwania, takie jak udowodnienie swojej możności w niesieniu 
pomocy innym. 

Screenshoty pozytywnych kontr-kampanii:  
(underneath_we_are_all_women- proszę, powiedzcie mi, dlaczego tak bardzo mierzymy 

swoją wartość tą konkretną częścią ciała; naszymi brzuchami! To nienaturalna i groźna 

kobieca obsesja, aby uzyskać 

gładki, płaski, napięty i 

wysportowany brzuch. Są nawet 

specjalne zajęcia fitness w tym 

celu, BBT ( Brzuch, Pupa, Biodra). 

Są pigułki, bandaże do owijania i 

szejki kosztujące krocie, które 

rzekomo pozwolą pozbyć się 

tłuszczu z brzucha. Pośród tymi 

wszystkimi "Produktami i 

usługami", oczekiwaniami 

społeczeństwa i piętnującymi trendami, opatrzonymi hasztagami #bikinibridge i 

#bellybuttonchallenge mamy jeszcze dużo do zrobienia! 

"Ludzie, nasze ciała (w większości) nie są z plastiku. Nasze ciała rozciągają się i podskakują, 

mają blizny i znamiona. Nasze ciała ruszają się i zmieniają się wraz z nami wraz z biegiem 

naszego życia, pozwalając nam osiągać niesamowite rzeczy, niezależnie od tego, jak 

wyglądają. Niezależnie więc od tego, jak wygląda twój brzuch, czy podskakuje i i się rozciąga, 

czy ma blizny, jest napięty, wysportowany, blady czy opalony, owłosiony, twardy lub miękki i 

gąbczasty, jest twój! Jest częścią ciebie, ale tylko JEDNĄ z części. NIE definiuje twojej 

wartości." 

https://www.instagram.com/p/BGKr17PAdY6/?tagged=bellybuttonchallenge 

#bellylove #bodypositive #loveyourself#youareamazing #fuckdietculture#effyourbeautyst

andards 

https://www.instagram.com/p/BGKr17PAdY6/?tagged=bellybuttonchallenge
https://www.instagram.com/explore/tags/bellylove/
https://www.instagram.com/explore/tags/bodypositive/
https://www.instagram.com/explore/tags/loveyourself/
https://www.instagram.com/explore/tags/youareamazing/
https://www.instagram.com/explore/tags/fuckdietculture/
https://www.instagram.com/explore/tags/effyourbeautystandards/
https://www.instagram.com/explore/tags/effyourbeautystandards/
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#Trendvictim - "kampania 

Trend victim każe się 

zastanowić nad wpływem 

wyzwań z platform 

społecznościowych, 

składających się z mierzenia 

chudości na niecodzienne 

sposoby. Wyzwania te składają 

się na kreowanie kompleksów i 

niepewności, prowadzących do 

zaburzeń odżywiania." Trend 

victim proponuje 

opublikowanie zdjęcia wyśmiewającego te wyzwania wraz z oryginalnym hasztagiem 

wyzwania oraz dodanym hasztagiem kampanii #trendvictim - twoje piękno nie mierzy się w 

lajkach.  
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STUDIUM PRZYPADKU 4:  Gra "Niebieski Wieloryb" 

Opis:  
Gra Niebieski Wieloryb, znana również jako „Blue Whale Challenge”, jest fenomenem sieci 
społecznościowej XXI wieku. Uważa się, że rozpowszechniła się w kilku krajach, począwszy 
od 2016 roku. Gra rzekomo składa się z serii zadań przydzielanych graczom przez 
administratorów przez okres 50 dni, z ostatecznym wyzwaniem wymagającym od gracza 
popełnienia samobójstwa. „Niebieski Wieloryb” zyskał rozgłos w maju 2016 r. Dzięki 
artykułowi w rosyjskiej gazecie „Nowaja Gazeta”, który połączył wiele niezwiązanych ze sobą 
samobójstw dzieci z przynależnością do grupy „F57” w rosyjskiej sieci społecznościowej 
VKontakte. Fala moralnej paniki ogarnęła Rosję. 
W rezultacie policja przystąpiła do aresztowań. W 2016 r. Filip Budeikin, 21-letni były 
student psychologii, który został wydalony z uniwersytetu, twierdził, że wynalazł grę w 2013 
r. Powiedział, że jego intencją było oczyszczenie społeczeństwa z osób, które uważał za 
bezwartościowe, poprzez popychanie ich do samobójstwa. Chociaż początkowo twierdził, że 
jest niewinny i, że „to była tylko zabawa”, Budeikin został aresztowany i przetrzymywany w 
Więzieniu Kresty w Petersburgu, a w maju 2016 r. przyznał się do "podżegania co najmniej 
16 nastoletnich dziewcząt do popełnienia samobójstwa". Został później skazany za dwa 
przypadki podżegania do popełnienia samobójstwa osoby nieletniej. 

Sieć społecznościowa:  
Rosyjski portal społecznościowy VKontakte (faza początkowa), gra on-line pojawiła się w 
różnych sieciach społecznościowych. 

Grupa docelowa:  
Wielu ekspertów sugeruje, że „Niebieski Wieloryb” był pierwotnie rozdmuchaną 
mistyfikacją. Prawdopodobnie zjawisko to doprowadziło do pojawienia się 
naśladowczych samookaleczających się grup, narażając bezbronne dzieci na 
ryzyko cyberprzemocy i piętnowania w sieci. Niebieski wieloryb opisywany jest jako gra 
oparta na związku pomiędzy uczestnikami a administratorami. Administratorzy określają 
listę zadań, które muszą wypełnić zawodnicy. Zwykle jest to jedno polecenie na dzień, wśród 
nich również takie, wymagające samookaleczenia. 

Zasięg:  
Od 2016 roku wiele krajów, takich jak Argentyna, Bangladesz, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, 
Indie, Iran, Włochy, Kenia, Pakistan, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Hiszpania, 
Serbia, Stany Zjednoczone, Turcja i Urugwaj odnotowało przypadki samookaleczenia, 
autoagresji, a nawet samobójstw, które ostatecznie zostały powiązane z grą „Niebieski 
Wieloryb". 

Jakie rozwiązania, antykampanie, pozytywne reakcje wywołało wyzwanie? Czy sam 
możesz jakieś zasugerować? 
- W marcu 2017 r. Minister spraw wewnętrznych Rumunii Carmen Dan wyraziła głębokie 
zaniepokojenie tym zjawiskiem. Burmistrz Bukaresztu Gabriela Firea określiła grę 
jako „niezwykle niebezpieczną". 
- W Brazylii, w odpowiedzi na grę, projektant i agent reklamowy z São Paulo stworzył ruch o 
nazwie Baleia Rosa (Różowy Wieloryb). Akcja oparta się na współpracy setek wolontariuszy 
szybko rozprzestrzeniła się po świecie. Różowy Wieloryb to zadania pomagające docenić 
życie i zwalczyć depresję. Również w Brazylii Sandro Sanfelice stworzył 
ruch Capivara Amarela (Żółta Kapibara),  aby „walczyć z Niebieskim Wielorybem” i wesprzeć 
osoby szukające pomocy. Uczestnicy są podzieleni na graczy (potrzebujących pomocy) i 
uzdrowicieli, którzy dla nich opiekunami. 
- W Belo Horizonte i Recife w Brazylii wiele szkół organizowało wykłady na temat 
gry „Niebieski Wieloryb". Brazylijska policja, specjalizująca się w zwalczaniu przestępczości 
wykorzystującej zaawansowane technologie (Dercat) w Piauí, przygotowuje informator w 
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wersji elektronicznej, aby ostrzec młodych ludzi przed niebezpieczeństwami związanymi z 
grą. 
- W Stanach Zjednoczonych istnieje strona, nazwana również „Niebieskim Wielorybem". Nie 
próbuje walczyć z grą, ale oferuje pięćdziesiąt dni wyzwań promujących zdrowie psychiczne i 
dobre samopoczucie. 
- W sierpniu 2017 r. Rząd indyjskiego Ministerstwa Komunikacji i Technologii Informacyjnych 
złożył formalny wniosek do kilku spółek internetowych (w tym Google, Facebook i Yahoo), z 
prośbą o usunięcie wszystkich linków kierujących użytkowników do gry. 
- W październiku 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych Bangladeszu, Asaduzzaman Khan, 
oświadczył, że Komisja ds. Regulacji Telekomunikacji została poproszona o zbadanie sprawy 
„Niebieskiego Wieloryba” po zgłoszeniach o samobójstwach w całym kraju. BTRC wydało 
zawiadomienie zachęcające ludzi do dzwonienia pod wyznaczony numer, jeśli natkną się na 
jakikolwiek link do strony internetowej lub informacje związane z grą. Jeszcze w tym samym 
miesiącu Sąd Najwyższy ogłosił sześciomiesięczny zakaz sprzedaży specjalnych nocnych 
pakietów internetowych oferowanych przez operatorów telefonii komórkowych w całym 
kraju w celu ograniczenia samobójstw wynikających z gry. 

Zdjęcia ilustrujące zjawisko: 
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STUDIUM PRZYPADKU 5: #A4challenge 

Opis wyzwania i jego początki 
Trend, który ogarnia Internet, polega na tym, że kobiety (i niektórzy mężczyźni) publikują 
zdjęcia, na których przykładają do talii kartki A4, aby pokazać, jak bardzo są szczupli. 
Wyzwanie nosi nazwę # A4Waist lub # A4WaistChallenge, a według „The New York Times”, 
rozpoczęło się w Chinach, gdzie, na platformach społecznościowych takich 
jak Weibo, Weixin i WeChat można znaleźć setki takich zdjęć. 
Wyzwanie opiera się na tym, że kobiety trzymając kartki papieru i robią sobie „selfie” - 
„wygrywają”, jeśli papier całkowicie zasłoni ich talię. Nazwa wzięła się od wymiaru kartki A4, 
którego szerokość to tylko 21 cm. 

Sieć społecznościowa: Instagram 

Grupa docelowa: Głównie młode kobiety 

Zasięg: Z Chin wyzwanie rozprzestrzeniło się na całym świecie, ponieważ coraz więcej osób 
dowiadywało się o tym trendzie. Przeszukując Instagrama i Twittera, znajdziemy setki postów 
oznaczonych hashtagiem # A4Waist. Podobnie jak cała moda na „bycie fit”, wyzwanie 
ignoruje fakt, że to, co może być zdrowe dla jednej osoby, nie jest takie dla kogoś innego 
wzrostu lub wagi. Ślepo wymaga się takich samych rezultatów od wszystkich uczestników, 
niezależnie od tego, czy jest to korzystne dla ich zdrowia, czy nie. 

Zdjęcia ilustrujące zjawisko: 

       
 
 

Jakie rozwiązania, antykampanie, pozytywne reakcje wywołało wyzwanie? Czy sam 
możesz jakieś zasugerować? 
Wyzwanie zostało skrytykowane jako nieodpowiedzialne i potencjalnie szkodliwe dla 
zdrowia. Wielu krytyków w Internecie twierdzi, że wyzwanie, podobnie jak inne tego typu 
trendy, może prowadzić do zaburzeń odżywiania i braku akceptacji własnego ciała. 
Jeśli wyzwanie niesie za sobą jakąś korzyść, to jest nią fakt, że coraz więcej kobiet jest 
skłonnych do podejmowania wysiłku na rzecz poprawy swojej kondycji poprzez uprawianie 
sportu i regularne ćwiczenia. Nie chodzi już o głodzenie się lub stosowanie tabletek 
odchudzających. Nie robią tego kosztem swojego zdrowia. Wręcz przeciwnie, stają się 
silniejsze. Zamieszczone zdjęcia są najlepszym dowodem ich pewności siebie i dumy z 
osiągniętych efektów. 
Ponadto wielu ludzi sprzeciwiło się temu niedorzecznemu wyzwaniu, reagując na nie 
poprzez udostępnianie swoich własnych "nieidealnych" zdjęć z kartką A4.  
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Zdjęcia ilustrujące pozytywne antykampanie: 
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STUDIUM PRZYPADKU 6: „Hejtstop” (#ryjkuzniara – Hejtstop.pl)  

Opis: Często mamy tendencję do postrzegania postów publikowanych na 
Facebooku, Twitterze i innych stronach internetowych jako mniej poważnych, mniej 
znaczących niż te widoczne w „prawdziwym świecie". Podczas przewijania Facebooka można 
zaobserwować o wiele więcej agresji słownej i nienawiści niż w sytuacjach życia codziennego 
np. podczas rozmowy z przyjaciółmi. Mowa nienawiści pojawia się w mediach 
społecznościowych w znacznie większym stopniu i z większym poczuciem bezkarności niż w 
realnym życiu. 

Sieć społecznościowa: Facebook, Youtube, Twitter 

Grupa docelowa: Ludzie narażeni na piętnowanie w Internecie ze względu na ich rasę, 
poglądy polityczne lub religijne czy orientację seksualną. 

Zasięg: Ten rodzaj zachowań społecznych rozprzestrzenia się na całym świecie. Opisana tutaj 
akcja przeciwdziałania hejtowi została przeprowadzona w Polsce jako #ryjkuzniara-
Hejtstop.pl 

Jakie rozwiązania, antykampanie, pozytywne reakcje wywołało wyzwanie? Czy sam 
możesz jakieś zasugerować? 
Brazylijska grupa „Criola” rozpoczęła kampanię społeczną pod hasłem „Wirtualny rasizm, 
prawdziwe konsekwencje” (oryginał: Racismo Virtual, Consequencias Reais), która porusza 
kwestię rasistowskich komentarzy w mediach społecznościowych poprzez publikowane ich 
w formie billboardów w miejscach publicznych. „Criola” znajduje rasistowskie wpisy w 
Internecie, a następnie wykorzystuje dane o lokalizacji autora, i tworzy billboard lub plakat z 
obraźliwym komentarzem w jego sąsiedztwie. W ten sposób rasistowskie posty  
opublikowane w mediach społecznościowych pojawiają się w pobliżu domów ich autorów. 
Jest to rodzaj publicznego piętna, które uświadamia, że w Internecie nie można czuć się 
bezkarnie i anonimowo. Twoje imię i zdjęcie są zamazane, ale ostrzeżenie jest jasne i 
zrozumiałe. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/brazil/12026054/Trolls-racist-
comments-get-plastered-on-billboards-near-their-homes.html 

Podobne inicjatywy znalazły ostatnio 
także niszę w Polsce. Profil Ośrodka 
Monitorowania Zachowań 
Rasistowskich i Ksenofobicznych na 
koncie FB udostępnia wiadomości 
publikowane przez polskich 
użytkowników. Fakt 
rozpowszechniania publicznych 
„hejtów” rzadko jest w pełni 
zrozumiały dla 
polskich facebookowiczów, a często 
autor stygmatyzowanego postu 
przyznaje się do popełnienia błędu i 

przeprasza. 
Podobna odpowiedź na zjawisko „hejtu” powstała także w Polsce. To wideo z udziałem 
dziennikarza Jarosława Kuźniara, który jest jednym z najbardziej oczernianych w 
Internecie celebrytów. Ten konkretny film promuje kampanię „HEJTstop” i nosi tytuł „Ryj 
Kuźniara". Kampania jest satyryczną odpowiedzią na apel o powstrzymanie agresji online 
(tzw. hejtów) i promowanie postaw przeciwnych wszelkiemu rodzajowi antysemityzmu, 
dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu, faszyzmu i homofobii. 
Link do filmiku #ryjkuzniara https://youtu.be/IwqrsPAAfuw  
 
  

https://youtu.be/IwqrsPAAfuw
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STUDIUM PRZYPADKU 7: „The Underboob Pen Challenge” 

Opis:  
Młode kobiety robią sobie zdjęcia z długopisami wetkniętymi pod piersi i umieszczają je w 
mediach społecznościowych za pomocą hashtagu #underboobpenchallenge. Victoria Ho w 
swoim artykule dla Mashabe pisze, że wyzwanie pochodzi z Japonii i rozpoczęło się w 2016 
roku na witrynie Weibo. „W latach siedemdziesiątych, kiedy idea chodzenia bez stanika była 
gorącym tematem dyskusji, jedna kobieta publicznie zasugerowała, że jeśli kobieta może 
umieścić ołówek pod piersią, a piersi są wystarczająco duże, aby go tam utrzymać, to 
potrzebują stanika. I odwrotnie, jeśli twój ołówek spadł na podłogę, możesz spalić swój 
biustonosz ”- wyjaśnia Kaitlyn Wylde. „W jakiś sposób ta myśl przerodziła się w zabawne 
wyzwanie dla młodych kobiet, które pokazywały, jak nie zaliczyły testu pt. Czy potrzebujesz 
stanika? W Internecie jednak, jak zwykle, to, co zaczyna się niewinnie, z pewnością 
przekształci się w coś zupełnie innego ”. 
Zdjęcia są często otagowane jako #carrypenunderbreast (dosł. „utrzymaj długopis pod 
piersią”) i bardzo niepokojącym podpisem „Podejmij wyzwanie, aby udowodnić, że jesteś 
prawdziwą kobietą”. Są również oznaczone hashtagiem #PenChallenge i 
#UnderBoobChallenge. Niektóre kobiety zamieszczają nawet zdjęcia z cięższymi 
przedmiotami (pilot, telefon komórkowy etc.) 

Sieci społecznościowe: Twitter, Instagram, Youtube, Facebook   

Grupa docelowa: Kobiety 

Zasięg:  
Wyzwanie zostało uznane za „niewłaściwe w wielu aspektach” w artykule Sade'a Strehlke. 
Wiele młodych kobiet często zamieszczało swoje bardzo intymne zdjęcia, a zdarzało się, że 
nie były one anonimowe. Strehlke porównuje ten trend do wyzwania #bellybutton i 
podobnych, określając je jako szkodliwe dla kobiecych ciał. 
To wyzwanie zawstydza kobiety o innym kształcie lub wielkości piersi oraz kobiety, które 
walczą z rakiem lub przeszły mastektomię. Istnieje już wystarczająco dużo negatywnych 
czynników wpływających na kobiece poczucie własnej wartości, zwłaszcza jeśli chodzi o ich 
ciało. 

Zdjęcia ilustrujące wyzwanie: 
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Zdjęcia ilustrujące pozytywne antykampanie: 
#underchinchallenge („Wyzwanie podbródka”) 
#broomchallenge („Wyzwanie z miotłą”) 
artykuł z „Latin Times”: http://www.latintimes.com/underboobpenchallenge-photos-see-
latest-body-shaming-social-media-trend-why-it-needs-366890 ostrzegający przed 
negatywnymi skutkami zabawy. 
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ZASOBY DLA NAUCZYCIELI/TRENERÓW – NAJLEPSZE PRAKTYKI 

 

1. TYTUŁ PRISM PROJECT 

ORGANIZATOR: Projekt UE  – partner wiodący ARCI (Włochy); partnerzy z 
Hiszpanii – SOS Racismo Gipuzkoa i Uniwersytet Barceloński 

GRUPA DOCELOWA: Młodzież (14 – 25) 

FORMY AKTYWNOŚCI: Warsztaty, treningi 

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Na potrzeby tego materiału edukacyjnego dla młodzieży 
dotyczącego nowych mediów, używane są także różne rodzaje 
narzędzia multimedialne przystosowane do tych odbiorców. 

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Przeciwdziałanie mowie nienawiści w nowych mediach 

JĘZYK I KRAJ: UE (Włochy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Rumunia) 

RODZAJ MATERIAŁU: Manifest Prism, gify, zestaw materiałów edukacyjnych 

ZASTOSOWANIE: http://www.prismproject.eu/ 

 

 

2. TYTUŁ EDUCANDO EN IGUALDAD - ESCUELA 

ORGANIZATOR: Educatolerancia (www.educatolerancia.com)  

GRUPA DOCELOWA: Dzieci i młodzież 

FORMY AKTYWNOŚCI: Zajęcia szkolne 

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Używa multimediów do przedstawienia najczęstszych 
problemów związanych z przemocą na tle płciowym w 
internecie i poza nim.  

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Dyskryminacja na tle płciowym 

JĘZYK I KRAJ: Hiszpański, Hiszpania 

RODZAJ MATERIAŁU: Metodyka dla nauczycieli, wideo, materiał edukacyjny… 

ZASTOSOWANIE: http://www.educatolerancia.com/wp-
content/uploads/2016/12/SuplementoEscuela.pdf  

 

  

http://www.prismproject.eu/
http://www.educatolerancia.com/
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/SuplementoEscuela.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/SuplementoEscuela.pdf
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3. TYTUŁ PLATAFORMA POR UNA INTERNET LIBRE DE DISCRIMINACIÓN   

ORGANIZATOR: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, y el 
Racismo - INADI 

GRUPA DOCELOWA: Ogólna, skupiona na młodzieży 

FORMY AKTYWNOŚCI: Strona internetowa z przydatnymi informacjami o przemocy i 
dyskryminacji w internecie, z aktualnościami, przykładami 
najlepszych praktyk i instruktażem dotyczącym zgłaszania 
przypadków przemocy/dyskryminacja w internecie 

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Wykorzystuje zasoby i stronę internetową, żeby dotrzeć do 
szerokiej grupy odbiorców, oferuje także informacje o tym, jak 
radzić sobie z dyskryminacją w internecie. 

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Przeciwdziałanie i radzenie sobie z przemocą w przestrzeni 
cyfrowej 

JĘZYK I KRAJ: Hiszpański, Argentyna 

RODZAJ MATERIAŁU: Strona internetowa 

ZASTOSOWANIE: http://internet.inadi.gob.ar/ 

 
 
 

4. TYTUŁ MEDITERRANEAN MIGRATION NETWORK 

ORGANIZATOR: Mediterranean Migration Network (MMN) stworzony w ramach 
“Integration Network” (Action 2/3 -
CY/2016/AMIF/SO2.NO3.3.1), która jest współfinansowana 
przez Asylum, Migration and Integration Fund (90%) i Republikę 
Cypryjską (10%). 

GRUPA DOCELOWA: Osoby prywatne i publiczne zaangażowane w temat migracji i 
integracji. 

FORMY AKTYWNOŚCI: Portal (platforma internetowa) umożliwiający zaangażowanym 
osobom publicznym i prywatnym na zostanie członkiem 
Mediterranean Migration Network (MMN) w celu nawiązania 
kontaktu z organizacjami i osobami indywidualnymi 
zainteresowanymi problemami dotyczącymi migracji  na 
obszarze Europy i świata, a w szczególności w krajach 
śródziemnomorskich. Organizacje te mają możliwości 
porozmawiania z innymi członkami MMN, debatowania nad 
tematami związanymi z migracją, dzielenia się pomysłami, 
wymiany dobrych praktyk i podjęcia późniejszej współpracy przy 
dofinansowywanych projektach i wnioskach. Ponadto, wszystkie 
członkowskie organizacje mogą uzyskać dostęp do wielu 
zasobów dotyczących problemu migracji oraz będą mogły dzielić 
się zasobami poprzez bibliotekę internetową.  

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

- Wspiera wymianę informacji i najlepszych praktyk pomiędzy 
organizacjami działającymi w obszarze migracji, integracji i 
różnorodności. 

http://internet.inadi.gob.ar/
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- Promocja współpracy między krajowymi i europejskimi, 
publicznymi i prywatnymi organizacjami. 
- Zarządzanie i rozwijanie bazy zasobów dotyczących migracji i 
integracji. 
- Budowa profesjonalnego zaplecza członków MMN poprzez 
materiały edukacyjne i aktywności. 
- Promocja dalszej współpracy pomiędzy członkami MMN. 

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Migranci i osoby poszukujące azylu; rasizm, ksenofobia, fobia 
przed różnorodnością, ochrona praw człowieka 

JĘZYK I KRAJ: Angielski/ grecki – kraje UE (z naciskiem na kraje 
śródziemnomorskie) 

RODZAJ MATERIAŁU: Materiały internetowe takie jak portal, biblioteka internetowa z 
artykułami, e-bookami i pracami naukowymi, fora, wymiany 
dobrych praktyk, budowa zaplecza, systemy finansowania i  
partnerstwa, przydatne linki 

ZASTOSOWANIE: http://www.migrationnetwork.org/en/  

 
 
 
 
 

5. TYTUŁ FUTURE WORLDS CENTRE (THE HUMANITARIAN AFFAIRS UNIT) 

ORGANIZATOR: Future Worlds Centre - Social Enterprise (Dopisek: Future Worlds 
Center (FWC) jest innowacyjną inicjatywą non-profit 
przedsiębiorców społecznych stosująca model horyzontalnego 
zarządzania przedsiębiorstwem.  Jej działanie wykorzystuje 
potęgę nowych technologii i nauki o strukturalnym dialogu 
demokratycznym w celu przyśpieszenia pozytywnych zmian 
społecznych).  

GRUPA DOCELOWA: Grupy zagrożone, takie jak migranci, uchodźcy i osoby 
poszukujące azylu. Future Worlds Centre jest organizacją 
wdrażającą Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do 
spraw Uchodźców na Cyprze. Jego jednostka spraw 
humanitarnych zajmuje się wdrażaniem projektów, których 
celem jest umocnienie azylu dla uchodźców i azylantów na 
wyspie. Jednostka ta stworzyła Jednostkę dla Rehabilitacji Ofiar 
Tortur. 

FORMY AKTYWNOŚCI: Oprzez swoją pracę, FWC wychodzi wprost na przeciw 
potrzebom grup zagrożonych poprzez skupianie się na sprawach 
dotyczących naruszenia praw, marginalizacji i społecznej 
niesprawiedliwości, skupiając się na osobach poszukujących 
azylu i ludziach znajdujących się pod międzynarodową ochroną. 
Jednostka oferuje bezpłatne multidyscyplinarne wsparcie  dla tej 
grupy od 2006 r., wraz z wyspecjalizowanymi usługami wsparcia 
dla ofiar tortur, przemocy, i handlu ludźmi, w obrębie tych grup, 
w ten sposób odnosząc się do problematyki społecznej 
nierówności, biedy, wykluczenia, rasizmu, ksenofobii i 
dyskryminacji. 
Organizacja także prowadzi kilka projektów, które promują i 
wdrażają badania w dziedzinie bezpieczniejszego korzystania z 

http://www.migrationnetwork.org/en/
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Internetu; etyki sieci, Cyprus’ Safer Internet Center (Cypryjskie 
Centrum Bezpieczniejszego Internetu), w ramach którego 
działają linia wsparcia i linia natychmiastowej pomocy. 

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

*Strengthening Asylum - Strengthening Asylum zostało 
wdrożone przez Future Worlds Center w maju 2006 r. Zostało 
sfinansowane przez UNHCR Representation na Cyprze. 
Głównym celem tego projektu jest zapewnienie beneficjentom 
dostępu do sprawiedliwej i efektywnej procedury azylowej, w 
której mogą oni korzystać z praw przysługujących im według 
krajowej, europejskiej i międzynarodowej legislacji. * Unit for 
the Rehabilitation of Victims of Torture - The Unit for the 
Rehabilitation of Victims of Torture (URVT) to projekt, którego 
celem jest wspieranie i promocja wzmocnienia pozycji i 
rehabilitacji ofiar tortur i handlu ludźmi, które ubiegają się o 
azyl lub są osobami objętymi międzynarodową ochroną na 
Cyprze, aby pomoc  in w zintegrowaniu się ze społecznością 
lokalną. URVT działa we współpracy z siecią wolontariuszy 
usługodawców, personelu medycznego i tłumaczy. 
* Provision of Free Legal Assistance to Asylum Seekers Provision 
of Free Legal Assistance to Asylum Seekers (Świadczenie 
bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o azyl) 
jest projektem finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu na rzecz Uchodźców oraz przez Republikę Cypryjską. 
Projekt ten stanowi część innych projektów prowadzonych 
przez Future Worlds Center's Humanitarian Affairs Unit. 
AIDA - Asylum Information Database (AIDA) projekt jest 
koordynowane wspólnie przez European Council on Refugees 
and Exiles – ECRE (Rada Europejska ds. Uchodźców i 
Wychodźctwa), Forum Réfugiés-Cosi, Irish Refugee Council oraz 
Hungarian Helsinki Committee. Ma on na celu dostarczyć 
aktualnych informacji na temat praktyki azylowej w 16 
państwach członkowskich UE, które są łatwo dostępne dla 
mediów, badaczy, prawników i opinii publicznej. Ostatni 
aktualny raport (luty 2015 r.) można znaleźć tutaj: 
 http://www.asylumineurope.org/reports/country/cyprus  

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Migranci i  osoby poszukujące azylu; rasizm, ksenofobia, 
dyskryminacja, lęk przed różnorodnością, ochrona praw 
człowieka 

JĘZYK I KRAJ: Angielski/ grecki – akcja na Cyprze 

RODZAJ MATERIAŁU: Pomoc prawna i społeczna, ochrona praw człowieka 

ZASTOSOWANIE: http://www.futureworldscenter.org/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/cyprus
http://www.futureworldscenter.org/
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6. TYTUŁ C.O.N.T.A.C.T (CREATING AN ONLINE NETWORK, 
MONITORING TEAM AND PHONE APP TO COUNTER HATE 
CRIME TACTICS) 

ORGANIZATOR: Projekt wspierany przez Unię Europejską, promowany przez 
wymienione organizacje: 
http://reportinghate.eu/eunion/partner-organisations/  

GRUPA DOCELOWA: Ogólna 

FORMY AKTYWNOŚCI: Monitorowanie i raportowanie przestępstw z nienawiści i mowy 
nienawiści w internecie w dziesięciu krajach UE, aplikacja na 
telefon, szkolenia i zwiększanie świadomości, badania nad mową 
nienawiści w internecie i jej postrzeganiem. 

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Używając internetu, zespołu monitorującego i aplikacji na 
telefon w celu przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści 
projekt koncentruje się na radzeniu sobie z mową nienawiści i 
przestępstwami z nienawiści na tle rasistowskim, 
ksenofobicznym, homofobicznym lub transfobicznym.  

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Mowa nienawiści w internecie 

JĘZYK I KRAJ: UE, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Cypr, Dania, Włochy, 
Litwa, Polska i Malta.  

RODZAJ MATERIAŁU: Internetowa baza danych, ramy prawne 

ZASTOSOWANIE: http://reportinghate.eu  

 
 
 
 
 

7. TYTUŁ CIBERASTUR   

ORGANIZATOR: Department of Education and Health, Principality of Asturias   

GRUPA DOCELOWA: Nauczyciele, trenerzy, pedagodzy 

FORMY AKTYWNOŚCI: Szkolenie internetowe, trening na żywo, warsztaty 

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Plan działania w nauczaniu jest narzędziem pomagającym 
nauczycielom i innym pracownikom edukacyjnym zapobiegać i 
działać przeciw przemocy w internecie wśród uczniów. Przemoc 
w internecie jest rozpatrywana poprzez refleksję, zapobieganie 
i naukę, ze szczególnym naciskiem na portale społecznościowe. 

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Zapobieganie przemocy w internecie w szkołach 

JĘZYK I KRAJ: Hiszpania, hiszpański 

RODZAJ MATERIAŁU: Szkolenie, warsztaty, podręcznik   

ZASTOSOWANIE: https://www.educastur.es/-/programa-uso-prevencion-del-
ciberacoso-y-uso-seguro-de-las-tic?inheritRedirect=true 

 

http://reportinghate.eu/eunion/partner-organisations/
http://reportinghate.eu/
https://www.educastur.es/-/programa-uso-prevencion-del-ciberacoso-y-uso-seguro-de-las-tic?inheritRedirect=true
https://www.educastur.es/-/programa-uso-prevencion-del-ciberacoso-y-uso-seguro-de-las-tic?inheritRedirect=true
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8. TYTUŁ DELITOS DE ODIO     

ORGANIZATOR: Mujeres en igualdad prowadzi program finansowany przez 
Ministry of Health, Social Services and Equality (Ministerstwo 
Zdrowia, Opieki Społecznej i Równości) w celu zwiększenia 
zainteresowania i polepszenia informacji dla ofiar 
dyskryminacji, nienawiści i nietolerancji. 

GRUPA DOCELOWA: Ogólna   

FORMY AKTYWNOŚCI: Warsztaty, wymiana dobrych praktyk, ulotki informacyjne, 
kampanie uświadamiające, okresowe ankiety, raportowanie.  

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Celem programu jest odniesienie się do wszystkich wymiarów i 
złożoności nietolerancji oraz mowy nienawiści w mediach 
społecznościowych i internecie poprzez interaktywne szkolenia 
na żywo, które umożliwiają podnoszenie świadomości, dzielenie 
się wiedzą i raportowanie. 

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Różne formy dyskryminacji, w tym seksizmu, rasizmu, 
homofobii, transfobii, zastraszania lub prześladowania w 
internecie.  

JĘZYK I KRAJ: hiszpański,Hiszpania 

RODZAJ MATERIAŁU: Raporty, linki i odniesienia   

ZASTOSOWANIE: http://www.mujeresenigualdad.com/Delitos-de-
odiointolerancia_es_191.html 

 
 
 
 
 
 

9. TYTUŁ KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie “Kampania przeciw homofobii” 

GRUPA DOCELOWA: Ogólna 

FORMY AKTYWNOŚCI: Portal z aktualnościami, wsparcie prawne i psychologiczne, 
wsparcie online, badania naukowe, zajęcia edukacyjne. 
Wszystkie działania wspierane są przez wielu darczyńców.  

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Pomaga mniejszości LGBT na radzenie sobie w życiowych 
sytuacjach w Polsce na różnych płaszczyznach. Poza tym 
podnosi świadomość społeczną na temat problemu i dąży do 
zapewnienia odpowiedniej edukacji w tym temacie. 

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Walka na rzecz praw mniejszości LGBT w Polsce 

JĘZYK I KRAJ: Polska 

RODZAJ MATERIAŁU: Publikacje internetowe, wsparcie online 

ZASTOSOWANIE: https://kph.org.pl  

 
 

http://www.mujeresenigualdad.com/Delitos-de-odiointolerancia_es_191.html
http://www.mujeresenigualdad.com/Delitos-de-odiointolerancia_es_191.html
https://kph.org.pl/
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10. TYTUŁ AKCJA ANTYDYSKRYMINACJA 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Homo Faber działająca z funduszy własnych, 
darczyńców I EEA Grants. 

GRUPA DOCELOWA: Ogólna 

FORMY AKTYWNOŚCI: Kampania internetowa, portal internetowy, wsparcie prawne, 
wsparcie online przeciwko dyskryminacji, antydyskryminacyjne 
biuro wsparcia, szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą i 
pracowników społecznych, materiały szkoleniowe i publikacje 
internetowe 

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Daje wsparcie w szerokim zakresie dla osób, które zmagają się z 
problemem dyskryminacji, pomaga przeciwdziałać 
dyskryminacji i szkoli ludzi w zmaganiu się z tym problemem. 
Jest także mocno widoczna w internecie. Materiały szkoleniowe 
są także dostępne online. 

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Dyskryminacja w ujęciu ogólnym, w tym w internecie 

JĘZYK I KRAJ: Polska 

RODZAJ MATERIAŁU: Materiały szkoleniowe i publikacje internetowe, biuro wsparcia, 
poradnictwo prawne, wsparcie online i aktualności online 

ZASTOSOWANIE: http://hf.org.pl/antydyskryminacja   

 
 
 
 
 

11. TYTUŁ LAMBDA 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Lambda Warszawa 

GRUPA DOCELOWA: Ogólna [wsparcie przeciw dyskryminacji na tle płciowym oraz 
dyskryminacji osób LGBT] 

FORMY AKTYWNOŚCI: Wsparcie online przeciw dyskryminacji na tle płciowym oraz 
dyskryminacji osób LGBT, grupy wsparcia, psychologiczne, 
prawne, medyczne wsparcie, hostel LGBT, finansowanie, 
szkolenia. 

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Zapewnia szeroki zakres wsparcia, jest widoczna w życiu 
społecznym i mediach internetowych, daje konkretną pomoc 
dla osób dyskryminowanych.  

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Dyskryminacja na tle płciowym oraz dyskryminacja osób LGBT    

JĘZYK I KRAJ: Polska 

RODZAJ MATERIAŁU: Obserwacje, aktualności, wsparcie online, grupy wsparci 

ZASTOSOWANIE: http://lambdawarszawa.org  

 
 

http://hf.org.pl/antydyskryminacja
http://lambdawarszawa.org/
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12. TYTUŁ PREVENTION AND INTERVENTION – CONFLICTS IN PUBLIC 
SPACE (ZAPOBIEGANIE I INTERWENCJA - KONFLIKTY W 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ) 

ORGANIZATOR: Augsburg Integration Plus GmbH 

GRUPA DOCELOWA: Ogólna   

FORMY AKTYWNOŚCI: Gromadzenie różnych aspektów konfliktów w przestrzeni 
publicznej i poszukiwanie rozwiązań.  

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Szeroki zakres działania, zbliżony do rzeczywistych sytuacji 
życiowych, dobra współpraca między różnymi podmiotami w tej 
dziedzinie.  

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Konflikty w przestrzeni publicznej, profesjonalna mediacja 

JĘZYK I KRAJ: Niemiecki/Niemcy, może być z łatwością przeniesiona na inne 
języki 

RODZAJ MATERIAŁU: Materiały internetowe, “warsztaty” offline 

ZASTOSOWANIE: http://www.aip-augsburg.de/projekte/konfliktpraevention  

 
 
 
 
 
 

13. TYTUŁ INTEGRATION THROUGH EXCHANGE (INTEGRACJA PRZEZ 
WYMIANĘ) 

ORGANIZATOR: Förderagentur Augsburg GmbH 

GRUPA DOCELOWA: Ogólna – określone grupy   

FORMY AKTYWNOŚCI: Zetknięcie młodych ludzi z lokalną społecznością, pomoc w 
dostrzeżeniu faktu, że niczym się od siebie nie różnią w celu 
lepszej integracji.  

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Faktem jest, że ludzie przyjezdni pozostawieni bez pomocy 
mają spory problem w znalezieniu swojego miejsca w nowym 
społeczeństwie. Projekt ma na celu wzrost ich kompetencji 
międzykulturowych, realizowany jest przez różne podmioty 
posiadające doświadczenie w tej dziedzinie, utworzenie 
wspieranych integracyjnych grup mieszkaniowych, możliwości 
staży -> współpraca z wieloma podmiotami z różnych dziedzin.  

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Imigranci z problemami, dyskryminacja środowiska migrantów i 
wewnątrz środowiska migrantów.  

JĘZYK I KRAJ: Niemiecki/Niemcy, może być z łatwością przeniesiona na inne 
języki 

RODZAJ MATERIAŁU: Materiały internetowe, “warsztaty” offline 

ZASTOSOWANIE: http://www.ida.de/ida/DE/Startseite/inhalt.html  

 
 

http://www.aip-augsburg.de/projekte/konfliktpraevention
http://www.ida.de/ida/DE/Startseite/inhalt.html
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14. TYTUŁ BE SAFE (BĄDŹ BEZPIECZNY/A) 

ORGANIZATOR: Metropolitan Police (policía metropolitana) 

GRUPA DOCELOWA: Ogólna 

FORMY AKTYWNOŚCI: Zapobieganie kradzieży telefonów komórkowych. Nie tylko 
skupia się na szkodach ekonomicznych i materialnych, ale zwraca 
też uwagę na fakt, że dane kontaktowe, zdjęcia, filmy i inne 
osobowe i wrażliwe dane mogą zostać skradzione. 

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Kampania jest skuteczna, ponieważ zachęca ludzi do 
podejmowania małych i prostych kroków zapobiegających tego 
typu drobnym przestępstwom, które mogą jednak doprowadzić 
do poważnych strat. Zachęca przyjaciół lub ludzi, którzy 
wychodzą razem wieczorem, żeby uważały wzajemnie na swoje 
telefony komórkowe. 

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Zapobieganie kradzieży tożsamości i danych osobowych. 

JĘZYK I KRAJ: Wielka Brytania 

RODZAJ MATERIAŁU: Podkładki pod piwo na stołach w pubach, ulotki uświadamiające 

ZASTOSOWANIE: http://news.met.police.uk/news/be-safe-crime-prevention-
campaign-206657    

 
 

15. TYTUŁ EMORE (MONITORING AND REPORTING ONLINE HATE SPEECH 
IN EUROPE, TŁUM.: MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE 
MOWY NIENAWIŚCI ONLINE W EUROPIE) 

ORGANIZATOR: Rights, Equality and Citizenship Programme of the European 
Union (tłum.: Program ds. Praw, Równości i Obywatelstwa Unii 
Europejskiej); RISSC – Research Centre on Security and Crime 
(tłum.: Centrum Badań nad Bezpieczeństwem i Przestępczością, 
Włochy); CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe 
(tłum.: Żydowski Udział w Integracji Europy, Belgia); CLR – Centre 
for Legal Resources (tłum.: Centrum Zasobów Prawnych, 
Rumunia); College for Public Administration for Justice – Police 
Departmente (tłum.: Kolegium Sprawiedliwości Administracji 
Publicznej – Departament Policji, Niemcy); IDOS Research Centre 
(tłum.: Centrum Badawcze IDOS, Włochy); Associação ILGA 
Portugal (Portugalia); LAND (Włochy); KISA – Action for Equality, 
Support, Antiracism (tłum.: Akcja na rzecz równości, wsparcia, 
walki z rasizmem, Cypr); MPG – Migration Policy Group (tłum.: 
Grupa Polityki Migracyjnej, Belgia); North West Migrants Forum 
(tłum.: Północno-zachodnie Forum Migrantów, Wielka Brytania); 
PI – Peace Institute (tłum.: Instytut Wolności, Słowenia) and SOS 
Malta (Malta). 

GRUPA DOCELOWA: Różne podmioty publiczne i prywatne zajmujące się 
problematyką mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści 

FORMY AKTYWNOŚCI: Celem projektu eMORE jest rozwijanie modelu wiedzy na temat 
mowy i przestępstw z nienawiści w internecie i poza nim. eMORE 
stworzy platformę, która pozwoli na przeprowadzenie wnikliwej 
analizy zachowań dyskryminacyjnych..  

http://news.met.police.uk/news/be-safe-crime-prevention-campaign-206657
http://news.met.police.uk/news/be-safe-crime-prevention-campaign-206657
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DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Projekt jest skuteczny dzięki swojemu 4-stopniowemu 
podejściu, który ma na celu ugruntowanie aktualnej, dogłębnej 
i opartej o solidne podstawy, teoretycznej wiedzy o mowie 
nienawiści i przestępstwach z nienawiści, i udostępnienie jej 
różnym podmiotami działającymi w tym obszarze w celu 
stworzenia multidyscyplinarnego, technologicznego i 
innowacyjnego podejścia do problemu. Po utworzeniu 
zawartości, końcowym działaniem będzie promocja projektu 
przez bezpośrednie zaangażowanie ludzi. 

PROBLEM, DO KTÓREGO 
SIĘ ODNOSI: 

Mowa i przestępstwa z nienawiści w internecie i poza nim 

JĘZYK I KRAJ: Języki wszystkich organizacji biorących udział w projekcie 
(zobacz powyżej) 

RODZAJ MATERIAŁU: Raporty, wytyczne, podręcznik, zalecenia programowe 

ZASTOSOWANIE: http://www.emoreproject.eu  

 
 
 

16. TYTUŁ NO HATE SPEECH MOVEMENT (TŁUM.: RUCH „PRECZ Z MOWĄ 
NIENAWIŚCI”) 

ORGANIZATOR: Rada Europy 

GRUPA DOCELOWA: Ogólna oraz użytkownicy internetu, zwłaszcza młodsi 

FORMY AKTYWNOŚCI: Sprzeciwianie się rasizmowi w internecie oraz dyskryminacji 
poprzez mobilizowanie młodych ludzi i organizacji 
młodzieżowych.  

DLACZEGO JEST 
SKUTECZNA? 

 

Jest skuteczna, ponieważ zajmuje się problemem z różnych 
stron i poprzez podejmowanie różnorodnych działań, takich jak:  

- rozwój praktycznych narzędzi i argumentów na rzecz 
przeciwdziałania mowie nienawiści;  

- Zapewnienie środków do zdobywania wiedzy i 
zrozumienia powagi problemu mowy nienawiści (w 
internecie i poza nim);  

- Zapewnienie wsparcia i widoczności dla ofiar 
przestępstw motywowanych nienawiścią; 

- Tworzenie pomysłów do wykorzystania jako 
alternatywa dla mowy nienawiści, do wyrażania idei 
bez szerzenia nienawistnych wiadomości 

 
PROBLEM, DO KTÓREGO 

SIĘ ODNOSI: 
Mowa nienawiści w internecie (i poza nim)  

JĘZYK I KRAJ: Różne 

RODZAJ MATERIAŁU: Różnego rodzajumateriały online i offline takie jak inicjatywy, 
działania, szkolenia, wizualizacje, wideo, publikacje, itp.. 

ZASTOSOWANIE: https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/about-the-
campaigns  

 
 

http://www.emoreproject.eu/
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/about-the-campaigns
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/about-the-campaigns


 

 
 

53 
PAKIET ANTYDYSKRYMINACYJNY 2.0 – narzędzia i materiały pomagające odkrywanie 
ukrytych praktyk dyskryminacyjnych i zapobieganie im #InclusionPack 

17. TYTUŁ RECOGNISE AND RESPOND (TŁUM.: ROZPOZNAWAĆ I 
REAGOWAĆ) 

PROMOTOR: gallop.org.uk przy współpracy z Lloyds Bank National Domestic 
Abuse Program (tłum.: Narodowy Program ds. Przemocy 
Domowej) i Stonewall Housing 

GRUPO OBJETIVO:  Ogólna, członkowie społeczności LGBT 

TIPO DE ACTUACIÓN:  Badania, współpraca i budowanie sojuszy, rzecznictwo i 
budowanie umiejętności, podnoszenie poziomu świadomości 

¿POR QUÉ ES EFECTIVO? Projekt ten jest skuteczny, ponieważ obejmuje wiele 
kluczowych aspektów koniecznych dla osiągnięcia sukcesu. 
Zaczyna od utworzenia raportu na temat incydentów 
związanych z LGBT, które będą również obejmować 
strategiczne rekomendacje dla badaczy, komisarzy, polityków i 
usługodawców, a następnie będzie zajmie się budowaniem 
rzecznictwa i umiejętności poprzez skupienie się na 
rozbieżnościach, które wyłonią się z badań na poziomie 
krajowym i lokalnym. Projekt zapoczątkuje też sieć współpracy 
pomiędzy organizacjami działającymi w obszarze praw osób 
LGBT, DV (Domestic Violence, tłum.: przemocy domowej) i 
VAWG (Violence Against Women and Girls, tłum.: Przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt), aby mieć pewność, że odpowiedni 
rodzaj wsparcia, dostarczania informacji, budowy umiejętności 
oraz tworzenia regulacji został osiągnięty. 

PROBLEMA ABORDADO: Zwalczanie przemocy domowej wobec społeczności LGBT i 
upewnienie się, że otrzymuje ona niezbędne rozpoznanie i 
pomoc. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez promowanie 
wiedzy i zrozumienia istniejących regulacji i działań. 

IDIOMA Y PAÍS: Wielka Brytania 

TIPO DE RECURSO: Przewodniki (dla komisarzy), arkusze informacyjne, krajowa 
konferencja (dla polityków, zainteresowanych stron i praktyków 
działających w obszarze problematyki LGBT i przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt) 

ACCESO AL RECURSO:   http://www.galop.org.uk/recogniserespond/   

 
 
  

http://www.galop.org.uk/recogniserespond/
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 GŁOS MŁODZIEŻY – Doświadczenia, informacje zwrotne na temat ćwiczenia 
 
“Chodziłam na warsztaty Anti-Discrimination Pack 2.0, które odbyły się w Centrum Młodzieży 
(Albacete), na których zajmowaliśmy się najważniejszymi, według mnie, problemami 
współczesnego społeczeństwa: dyskryminacją w mediach społecznościowych. W czasach 
wirtualnego prześladowania, zastosowane metodologia i ćwiczenia stanowiły prosty i zabawny 
sposób, żeby bardzie sobie uświadomićj, jak łatwo jest stanąć po stronie agresorów, gdy czytamy 
coś noszącego w sobie agresywny przekaz i to, jak ten proces zatrzymać”. (Clara Maria Pavon, 
33 lata, Albacete, Hiszpania) 
 
“To były praktyczne warsztaty na temat komunikacji, ale nie tylko. Zachęciły mnie do 
zastanowienia się jak mogę tą wiedzę zastosować w pracy z młodzieżą. Mogłyby być trochę 
dłuższe albo nawet w 2 częściach, żebyśmy naprawdę mogli popracować nad możliwymi 
rozwiązaniami w internecie, zaprojektować je i postarać się je zastosować. Podobał mi się 
sposób, w jaki temat został wyjaśniony, w praktyczny i użyteczny sposób. Przeszukiwanie sieci, 
żeby znaleźć mowę nienawiści i miłości było pouczającym doświadczeniem i użyję tego ćwiczenia 
z młodzieżą”. (Kobieta, 25 lat, Kraków, Polska) 
 
“Byłem nastawiony sceptycznie, gdy przystępowałem do warsztatów, ponieważ nie rozumiałem 
do końca, jaki jest związek pomiędzy NVC (tłum. Porozumienie Bez Przemocy) a dyskryminacją w 
internecie. Teraz chciałbym zapoznać się lepiej z tematem NVC i zainspirowało mnie to do 
stworzenia nowych ćwiczeń online z młodzieżą, które oparte są o pozbawioną przemocy 
koncepcję komunikacji”. (Mężczyzna, 30 lat, Kraków, Polska) 
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Kontakt: all.ears@dramblys 

 

 

CEPS PROJECTES SOCIALS 

Gigi Guizzo 

David Dueñas Cid  

Kontakt: gigi@asceps.org 

 

C.I.P Citizens In Power 

Angelos Parmatzias  

Giota Mourettou 

Kontakt: 

angelos.p@citizensinpower.org 

 

Kairos Europe Limited 

Amelia Fiorillo 

Heshani Jayratne 

Kontakt: amelia@kairoseurope.co.uk  

 

Fundacja “Zielony Slon” 

Adam Rebacz 

Paulina Drzal  

Kontakt: 

greenelephant.foundation@gmail.com  

 

EureCons Förderagentur GmbH 

Martin Fried  

Kontakt: fried@eurecons.eu  
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