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Въведение 
Свободата на словото среща сериозни ограничения в рамките на държавите членки на ЕС. Въпреки 

правните рамки създадени, да защитават свободният израз, журналисти и публични фигури все още са 

изправени пред различни форми на реч на омразата и цензура. 

Тази брошура е базирана на проучване, проведено в рамките на 2018 г. – 2019 г. Всеки инструмент има 

връзка с определено преживяване, свързано със свободата на изразяване. 

Преглед 
Натиск върху свободата на словото на обществото 

Свободата на словото е с основна стойност в ЕС, залегнала в  „Харта на основните права на ЕС“ и в 

конституцията на държавите членки. С нарастващия неограничен достъп до безкрайни канали от 

информация – вярна или не – поставя цивилни граждани и практикуващи в позицията на получаване на 

невярна информация или дори различни форми на насилие. Целта на тази брошура е да разгледа 

предизвикателствата, свързани със свободата на словото, невярната информация и речта на омразата. 

3 основни задачи: 

 определяне на основни понятия свързани с реч на омразата и невярната информация 

 определяне на начина, по който практикуващи и граждани реагират първоначално и как да го 

подобрим 

 изготвяне на стратегия за борба с реч на омразата и невярната информация 

Глава I:  

Реч на омразата и страх 
 

Неправителствени организации, активисти и журналисти попадат в групите на най-уязвими към реч на 

омразата в публичната сфера. Изправени са пред етнически, расови, религиозни, полови или 

политически съображения, които могат да окажат влияние в личен и професионален план. 

Речта на омразата е най-често срещана онлайн поради факта, че тези личности са активни в социални 

мрежи и форуми. Главната цел на насилниците е да ги дискредитира публично и да намали влиянието 

им върху техните поддръжници. Това може лесно да се пренесе извън мрежата под формата на 

нежелано внимание, физическо насилие и др. Предизвикателството, което отправяме, е този тип 



поведение да бъде разпознавано като насилие и да не бъде толерирано, не само от личностите станали 

жертва, но и от обществото като цяло и законовите институции. 

Противодействие 
 

Речта на омразата се разбира от законодателството на ЕС като публично подстрекаване към насилие 

или омраза, насочено към групи или лица въз основа на определени характеристики. Може да бъде 

умишлено или неволно, онлайн и в реалния живот. 

Как можем да се справим с предизвикателството на речта на омразата, като същевременно 

поддържаме демократична среда и зачитаме свободата на словото? 

Норми като толерантност и приемане, взаимно разбиране, солидарност и междукултурен диалог 

трябва да се разпознават като част от европейската култура и традиции. 

Въпреки това обаче, речта на омразата и сплашването са основни предизвикателства в офлайн и онлайн 

комуникацията. Популярни личности и техни привърженици участват в такива практики, които не са 

съвместими с посочените по-горе норми и ценности, което противоречи на принципите на открития 

диалог, взаимното разбиране и солидарност и се основава на принципите на силени антагонизъм. През 

май 2016 г. Европейската комисия договори със социалните медии „Code of conduct on countering illegal 

hate speech online“, за да предотврати и противодейства на разпространението на незаконна реч на 

омраза онлайн. Този код предвижда, че ИТ компаниите се ангажират да прилагат процеси за преглед на 

уведомленията относно речта на омразата, създават правила и Общност за насоки срещу незаконната 

реч на омраза, активно преглеждат исканията срещу тези указания и премахват тези известия в рамките 

на 24 часа. Анализ на кодекса от 2019 г. показва, че 72% от съдържанието, включващо реч на омразата, 

е премахнато. 

Глава II:  

Дезинформация 
 

Рискове 
Темата за фалшивите новини и дезинформацията се превръщат в голямо предизвикателство, не само за 

политиката и бизнеса, но и за гражданското общество. Скоростната промяна на медийната среда 

преобразява начина, по който работи демокрацията. Социалните мрежи предоставят сила на гласа на 

всеки, който може да събере последователи. Тази нова структура на властта дава възможност на малък 

брой хора, въоръжени с техническа, социална и политическа власт, да разпространяват големи обеми 



дезинформация или „фалшиви новини“. Оценката на надеждността на информацията в социалните 

медии става все по-трудна, поради разпространението на добре замислена фалшива информация. 

Подобна ситуация може да постави дискриминационни идеи в публичното пространство, които 

автоматично биват приемани за истина. Веднъж поставени, тези идеи могат да бъдат използвани за 

създаване на изкупителни жертви, засилване на предразсъдъците и дори, в крайни случаи - 

оправдаване на насилие. 

Как практикуващите граждани са склонни да реагират на първа инстанция на 

дезинформация и натиск върху свободата на словото си 

Всички ние трябва да имаме основни познания за това как да използваме, създаваме и 

разпространяваме информация, особено в онлайн среда, за да се предпазим от дезинформация, 

злонамерена информация и дезинформация. Това е важно не само за журналистите, но и за всички 

граждани, активисти и практикуващи. Изправени пред дезинформация, практикуващите са склонни да 

реагират емоционално, понякога се отдръпват от дейност, изолират се или най-често се връщат към 

самоналожена цензура. Подобни реакции показват, че те не са добре информирани за техните права, 

възможности и съществуващото национално и европейско законодателство. 

Глава III:  

Как да изготвим стратегия за борба с дезинформация и реч на омразата 
 

Медийно и дигитално обучение  
Критично мислене, методи за разследване на истории, знание как да бъдат проверявани факти. 

Какво могат да направят организациите: 

 Привличане на вниманието към въпросите, свързани с „дезинформация“ и 

разпространяване на качествена информация 

 Засилване на медийната грамотност и критично мислене 

 Подобряване на мониторинга и разкриването на фалшиви новини или наблюдение на 

популярни публикации в социалните медии 

 Проверка на фактите 

 Насърчаване на развитието на нови форми на сътрудничество между организациите на 

гражданското общество за прилагане на нови подходи за борба с дезинформацията 

Какво могат да направят граждани и активисти: 

 Информирайте се, преди да предприемете действия 



 Проверете информацията в няколко надеждни източника – институции, академични 

източници или поне 2 независими медии 

 Намерете първоизточника на информацията, на която реагирате. Ако не може да откриете 

автор, най-вероятно информацията не е надеждна 

 Търсете контекста в информацията 

 Опитайте да определите различните интереси, които информацията подкрепя или опонира 

Проучване  
Качествените изследвания могат да помогнат на организациите да получат задълбочени познания за 

същността на проблемите, пред които е изправена тяхната общност. Количествените изследвания могат 

да помогнат на организациите да допълнят своите качествени познания за натиска върху свободата на 

изразяване, като предоставят поглед към проблемите, разбират честотата на съобщените случаи, 

отразяването от медиите на определени теми, реакцията на социалните медии на определени въпроси 

или развитието на отношението към определени фигури, ключови думи или места. Комбиниране на 

качествени и количествени изследвания, с цел да се очертае проблема, неговата същност, обхват, 

развитие и динамика, както и възможни решения, ключови играчи, основни аргументи и отговори. 

Преглед на факти и доказателства 
Проверката на фактите е сложна практика за проверка на информация - устна или писмена - споделена 

от бюлетини, политици, форуми и т.н. Първата стъпка е определянето на първоизточника на 

информацията и проверка на всички достъпни източници. Процесът включва проверка на доказателства 

дали нещо се е случило или не се е случило. Сега повече от всякога е време повече граждани и 

участници в гражданското общество да гарантират, че информацията, която те консумират или решат да 

вярват, има източници които могат да бъдат идентифицирани, може да бъде доказана и не е просто 

възнамеряваща да причини предубеждение, объркване или обида. 



 

Социални медии 
Социалните медии играят ключова роля в живота на всяка една организация. Независимо дали с 

помощта на специализиран екип, който отговаря за онлайн присъствието на организацията, или разчита 

на един човек, който периодично да публикува, следи и изследва социални медии и базата за цифрови 

данни, организациите имат капацитета за системно и устойчиво противодействие на натиска към 

свободата на изразяване, използвайки вече съществуващи инструменти, съобразени с техните 

собствени нужди, за да насърчават толерантност и уважение, както и дейности за повишаване на 

осведомеността. 

Създаване на мрежа 
Натискът върху свободата на словото често върви заедно с висок психологически стрес. От голямо 

значение е да се увеличи достъпа до мрежи и групи за партньорска подкрепа, за да се намали натиска. 

Мрежата предполага съвместна работа с организации, групи или лица за постигане на превенция и 

потискане на речта на омразата и осигуряване на подкрепа. 



За да се предотвратят дезинформацията, речта на омразата и фалшивите новини, работата в мрежа 

трябва да следва една или повече дейности: 

 Мониторинг на речта на омразата  

 Докладване на случаи на реч на омраза  

 Подкрепа за жертви на реч на омраза  

 Образователни дейности  

 Изследвания 

 Създаване на база данни  

 Застъпничество и обществени кампании 

Един от резултатите на фокус групите, които бяха изследвани по време на този проект, беше, че 

медийното отразяване трябва да се фокусира върху извършителите, а не върху жертвите. По този начин 

ще бъде избегната вторичната виктимизация, както и общественият натиск върху жертвата. 

Журналистите и медийните редактори могат да разпространяват речта на омразата и фалшивите 

новини от една страна, но от друга страна, те могат да бъдат и жертви.  За да се повиши качеството на 

медийното отразяване, но и да се спазват етичните принципи на професията, журналистите и 

редакторите биха могли да създадат насоки и стандарти за професионална отчетност по конкретна 

тема. 

Какво може да направи организацията на гражданското общество като цяло? 

Възможни са няколко общи действия сред организациите, които са изправени пред натиск, свързан със 

свободата на изразяване: 

 Организиране и действие стратегически заедно 

 Подкрепа във времена на криза 

 Създаване на ресурси 

 Създаване на иновативни и прогресивни решения 

 Изграждане на солидарност 

Безопасност на данните и комуникациите 

Анализ 
Повечето участници в гражданското общество са изложени на по-висок риск, заради публичността на 

професиите си. Онлайн източниците и мрежите увеличават разпространението на информация на 

участниците в обществото, но това ги прави също уязвими към дигитални заплахи. Всъщност оценката 

на риска и изготвяне на решения са основните стъпки, които всеки участник в гражданското общество 

(организация, неформална група или индивид) трябва да предприеме. Тази оценка е по-ефективна, ако 

се прави в партньорство с експерти по безопасност и сигурност или с по-опитни хора и групи или просто 

като се инвестира време в изследване и разбиране на средата, факторите и участниците, които влияят 



върху нея и всички потенциални опоненти - институции, индивиди, закони, убеждения и т.н. 

Психологическата страна на рисковете също не трябва да се пренебрегва - мисленето за безопасност е 

от решаващо значение за участниците в гражданското общество, за да се избегне загуба на доверие и 

мотивация за изпълнение на тяхната мисия.  

Заключение: препоръки 
Въз основа на изследванията, проведени в рамките на проекта FreeEx, свободата на изразяване е 

застрашена в целия Европейски съюз. В същото време речта на омразата се превръща в инструмент за 

оказване на допълнителен натиск върху онези, които се застъпват за конституционна свобода и права 

на човека. Откриваме, че може да се направи много на индивидуално и организационно равнище, но 

без силен ангажимент и намеса на институциите на Европейския съюз има малък шанс за запазване или 

разширяване на свободата на изразяване за практикуващи граждани и журналисти. 

Тъй като речта на омразата може да доведе до престъпност от омраза, препоръките за държавите-

членки на ЕС и институциите на ЕС са: 

 Подобряване на системата за регистриране на реч на омразата и престъпления на омразата 

 Систематично обучение на юридически специалисти 

 Обучение на широката общественост относно реч на омразата и нейните последици 

 Защита на журналистите и насърчаване на медиите да отразяват справедливо и 

безпристрастно 

 Подкрепа и развитие на образователни инициативи, които насърчават толерантност и 

приобщаване 

 Всеки акт на омраза да се квалифицира като неуважение към европейската ценност и като 

неприемлива практика в нашето общество 

 

 

 

 
 

Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ е партньор в проект "Отговорност, свобода на 
изразяване - FreeEX" по програма "Европа на гражданите". Проектът обединява неправителствени организации 

от Австрия, Хърватска, Румъния и България. Целта на консорциума е разработването на стратегии, които да 
засилят отчетността в областта на свободата на изразяване и приемането на контрамерки срещу реч на омразата, 
фалшиви новини, подвеждаща информация и дезинформация, как я възприема гражданското общество и как да 

се противопостави на тези заплахи чрез идентифициране и насърчаване на стратегически подходи. 

 

За повече информация: 

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/ 
 

гр. София 1000, бул. Витоша 25 

тел.: 0876 772002, 0876 772018, 02 9319399 

е-mail: office@spoc-s.com 

  


