
 

Проектът «FreeEx - Отговорност. Свобода на изразяване » 

беше финансиран с подкрепата на Европейския съюз по 

програмата „Европа за гражданите“. 

Направление 2 - мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“ 

В рамките на проекта са проведоха 3 основни събития: 

Събитие 1: Конференция: Гражданското общество срещу натиска - въздействие, реакция и 

стратегии 

Участие: Събитието включваше 40 човека, от тях 33 участници от Румъния, 4 участници от Австрия, 

2 участници от България и 1 участник от Хърватия. 

Локация / дати: Събитието се проведе в Букурещ, Румъния, на 02/11/2018. 

Кратко описание: Целта на еднодневния публичен дебат с европейски и национални експерти беше 

да се обсъдят, както европейски, така и специфични за страната обстоятелства относно свободата 

на изразяване. Стана ясно, че гражданските общества в България, Хърватия, Румъния и Австрия са 

изправени пред няколко общи проблема, като цензурата на журналисти, важната роля на 

образованието и медийната грамотност. Тънката линия между речта на омразата и свободата на 

изразяване бе допълнително подчертана. 

Събитие 2: Поредица от четири онлайн семинара под формата на „Уебинари“ 

Участие: Събитието включваше 42 човека, като от тях 16 участници от Австрия, 3 участници от 

Германия, 3 участници от Румъния, 2 участници от България, 2 участници от Хърватия, 2 участници 

от Италия и по 1 участник от Чехия, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Малта, Полша, 

Португалия, Сърбия, Словакия, Испания, Швеция и Швейцария. 

Локация / дати: Събитията се състояха онлайн, на 13/03/2019, 15/03/2019, 26/03/2019 и на 

28/03/2019. 

Кратко описание: Целта на уебинарите беше допълнителна дискусия с различни европейски 

експерти и опита им натрупан по време на предварителната фаза на проекта. Уебинарите имаха за 

цел и разработване на международни стратегии по темата за свободата на изразяване и как да я 

насърчаваме в социалния живот, така че да противодейства на речта на омразата. Уебинарите 

послужиха и за основа на колекция от стратегии за създаването на брошура – наръчник на 5 езика. 



Събитие 3: Европейска конференция: Свобода на изразяване 

Участие: В събитието участваха 62 човека, като от тях 27 участници от Австрия, 17 участници от 

Румъния, 3 участници от Унгария, 2 участници от България, 2 участници от Хърватия, 2 участници от 

Германия, 2 участници от Словакия и по 1 участник от Кипър, Чехия, Литва, Полша, Португалия, 

Великобритания и Съединените американски щати. 

Локация / дати: Събитието се проведе във Виена / Австрия, на 14/06/2019. 

Кратко описание: Целта на еднодневната конференция беше да се приложат знанията на практика 

с публичен панел дискусия сутринта, където европейските експерти обясниха предизвикателствата 

и контра-стратегиите по отношение на омразата реч и дезинформация; следобед беше представена 

европейската инициатива „Без движение на омразата“ и груповите работи бяха посветени на 

различни теми, свързани с проекти, свързани с контра-стратегии и реалния живот съзвездие - как 

работи на практика. Резултатите от събитието също бяха включени в инструментариума. 

Допълнителни събития: 

1. Освен основните три събития, предвидени в рамките на проекта, в страните-партньори се 

проведоха и срещи с фокус групи, включващи около 30 участници от Австрия, България, Хърватия и 

Румъния. Целта беше гражданските организации, медийните експерти и изследователите да 

установят как в тези страни, обществото възприема настоящите заплахи за свободата на 

изразяване. 

2. Проведе се и един уъркшоп с 5 доброволци във Виена с участници от Австрия, Албания, България 

и Италия, включително 4 доброволци от Европейския корпус за солидарност. 


