
Закладинки - Протидія мові ненависті онлайн через освіту з прав людини108

Корені та гілки

РІВЕНЬ 2

ГРУПА
10-20

ЧАС
45 хв.

КОРЕНІ ТА ГІЛКИ
Учасники з’ясовують причини і наслідки мови 
ненависті онлайн, застосовуючи «дерево проблем». 
Вправу можна використовувати після вправи 
«Група «Ікс», або незалежно від інших вправ.   

ТЕМИ Расизм/дискримінація, права людини, стратегії ведення кампаній.

СКЛАДНІСТЬ Рівень 2.

ГРУПА 12–20 осіб.

ЧАС 45 хв.

ЗАВДАННЯ      • Зрозуміти причини та наслідки існування мови ненависті в Інтернеті.

  • Розглянути зв’язок між мовою ненависті в Інтернеті і поведінкою офлайн.

  • Дослідити шляхи вирішення проблеми мови ненависті, 
   вивчаючи «корені»  проблеми.

 МАТЕРІАЛИ • Папір для фліп-чарту і маркери.

ПІДГОТОВКА • Зробіть копії «Дерева мови ненависті» (ст. 111) або намалюйте на фліп-чарті.

 ІНСТРУКЦІЇ 

1. Зробіть короткий вступ про мову ненависті в Інтернеті та Кампанію Ради Європи, якщо це ваша 
перша вправа. Використовуйте пункти 1 і 2 із вправи «Сказати гірше», щоб розповісти про мову 
ненависті, та інформацію з Розділу 2, щоб проінформувати про Кампанію.

2. Поясніть, що для того, щоб зрозуміти і вжити заходів щодо мови ненависті в Інтернеті, ми повин-
ні побачити проблему з її численними зв’язками з іншими проблемами і з «реальним» світом. 
Зокрема, навчаючись протидіяти мові ненависті, корисно поглянути на основні причини її ви-
никнення. Вирішення проблем, що є причинами цього явища, часто ефективніше, ніж спроби 
побороти окремі випадки мови ненависті.

3. Покажіть учасникам «Дерево мови ненависті» і повідомте, що вони працюватимуть у групах, 
щоб визначити причини виникнення мови ненависті («корені» дерева) і її наслідки  («гілки»).

4. Поясніть, як працювати з деревом. Кожне наступне поле має відповідати на запитання «Чому?». 
Це стосується як гілок, так і коренів. Ви можете взяти конкретний приклад мови ненависті, щоб 
проілюструвати більш детально, як функціонує дерево (див. «Поради фасилітаторам»).
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5. Для коренів: коли учасники працюють з деревом, починаючи з самої ненависті, вони шукають 
відповіді на питання: «Чому існує таке явище, як мова ненависті?». Вони повинні знайти так ба-
гато корінчиків-причин, скільки зможуть. Наведіть учасникам приклад, коли одна причина буде 
мати свої власні причини. Наприклад, запитайте їх, чому «кожен говорить якісь негативні речі» 
про певні групи людей. Підкажіть з питаннями, де ми «дізнаємося» про негативні речі, які ми 
потім приписуємо окремим групам (приклади можуть включати ЗМІ, громадських діячів, упе-
редження або неосвіченість суспільства в цілому).

6. Для гілок: учасники повинні дослідити можливі наслідки того, що написано нижче у стовбурі. 
Запитайте їх, що може трапитися з особою або групою, на яку була спрямована мова ненависті. 
Запитайте учасників, які можуть бути наслідки.

7. Об’єднайте учасників в малі групи і дайте їм аркуш паперу, на якому вони малюватимуть своє 
дерево. Скажіть їм записати у стовбур дерева написаний нижче текст або ж власний приклад і 
створити стільки гілок та корінчиків, скільки вони зможуть. Нехай вони уявлять, що цей текст — 
це пост в Інтернеті:

 «[Група X] — брудні злочинці. Вони крадуть і їм тут не місце. Хай йдуть звідси!»

8. Дайте групі 15 хвилин, щоб закінчити їхні дерева. Потім попросіть групи презентувати їхні ре-
зультати, розмістивши малюнки у кімнаті так, щоб інші їх могли розглянути.

 ОБГОВОРЕННЯ

• Чи ви помітили якісь цікаві відмінності між деревами різних груп? Чи є у вас питання до інших 
груп?

• Наскільки легко вам було знайти «корінчики» мови ненависті? Поясніть можливі складності 
та розходження в думках у групах.

• Чи стосувалася якась гілка чи корінчик вашого дерева реального світу? Що це нам говорить 
про мову ненависті в Інтернеті?

• Чи допомогла вправа краще розібратися з розумінням проблеми? Як ви вважаєте, наскільки 
важливо те, що ми шукаємо шляхи припинення поширення мови ненависті в Інтернеті?

• Чи допомогла вам ця вправа знайти причини? Як можна використати дерево для того, щоб 
зменшити можливість виникнення мови ненависті щодо [обраної групи]?

Щоб надати вправі більшої практичності, можна взяти кілька корінчиків та подумати над ідеями 
щодо їхнього вирішення. Наприклад, якщо учасники визначили упередження та невігластво групи 
«Ікс» як основні причини виникнення мови ненависті, запитайте їх, як ця проблема може бути вирі-
шена. Поясніть їм, що Кампанія, плануючи щось, часто використовує метод «Дерево проблем» для 
визначення способів та шляхів вирішення проблеми.

  ПОРАДИ ФАСИЛІТАТОРАМ

• Дерево проблем — це дуже поширений спосіб, завдяки якому можна краще зрозуміти те 
чи інше питання. Набагато легше пояснювати на прикладі. Щоб показати учасникам, у чому 
саме полягає цей метод, ви можете взяти будь-яке твердження, наприклад: «Молоді люди 
ліниві та егоїстичні. Вони мають бути сховані від суспільства, поки вони не виростуть нор-
мальними людьми».
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• Коли учасники працюють над своїми власними деревами, ви маєте забезпечити їх роздат-
ковим матеріалом на аркуші формату А3 або попросіть їх намалювати схеми на аркушах па-
перу для фліп-чарту. Другий метод дасть змогу збільшити кількість гілок і корінчиків, але 
можуть бути складності з заповненням певної кількості комірок. Переконайтеся у тому, що 
групи розглянули вплив мови ненависті як на окремих осіб, так і на все суспільство.

• Для того, щоб учасники обговорювали обране твердження, замініть [Групу «Ікс»] групою, що 
зазвичай є жертвою ненависті інших людей. Ви можете також взяти випадок кіберзалякуван-
ня та мати вигадану жертву.

• Якщо учасники упустили якісь важливі причини чи наслідки, ви можете підказати. Ви також 
можете надати учасникам список, наведений нижче, коли вони будуть створювати свої де-
рева. Вони можуть обміркувати, чи мають ці пункти зі списку якийсь стосунок до проблеми 
та чи можуть вони розмістити їх на своєму дереві:

- медіа;

- політики/громадські діячі;

- мова ненависті офлайн;

- невелика взаємодія між групою «Ікс» та іншою частиною суспільства;  

- тиск з боку однолітків;

- дискримінація на робочому місці;

- економічні чинники;

- школи/освіта.

• Ви також можете знайти більш детальну інформацію про те, як права людини застосовують-
ся онлайн, звернувшись до Посібника з прав людини для користувачів Інтернету. Особливо 
важлива частина «доступу та недискримінація», яка дає уявлення про те, які права застосо-
вуються в Інтернеті у випадку, якщо хтось став жертвою мови ненависті.

 ІДЕЇ ДЛЯ ДІЙ

Учасники можуть взяти одну з причин, яку вони визначили, і розробити стратегію для вирішення 
цієї проблеми. Група може обрати одну дію онлайн і одну офлайн, і потім спільно реалізувати свій 
план. 

Дізнатися більше про те, які заходи можна вжити для підтримки прав людини в Інтернеті, можна, 
відвідавши Інтернет-платформу Руху проти мови ненависті або зв’язавшись з Національним комі-
тетом кампанії.

Якщо вам потрібно більше інформації, варто ще проглянути «Компас»— посібник Ради Європи з 
освіти з прав людини для молоді (www.coe.int/compass), у якому є цілий розділ, присвячений кро-
кам, необхідним для того, аби почати діяти.

BookmarksEN2016_Book_ua.indd   110BookmarksEN2016_Book_ua.indd   110 1/21/2016   2:44:06 PM1/21/2016   2:44:06 PM



Закладинки - Протидія мові ненависті онлайн через освіту з прав людини 111

Корені та гілки

ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ
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