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1. Цели на проекта 
 Основна цел на настоящия проект е фокусиране вниманието на младежки 

лидери и доброволци от Младежки общински съвет - Кюстендил за защита правата на 

човека он-лайн, а именно - борба с речта на омразата в интернет. 

За тази цел е създадено он-лайн пространство, което да обедини младите хора в една 

обща кауза - не на речта на омразата. Чрез повишаване на осведомеността за он-лайн 

дискриминацията се прави опит за насърчаване зачитането на човешките права, 

отговорност и гражданство в интернет. 

 

 2. Обучение  
 В проведения на 13-15.07.2012 г. тридневен семинар „Не на омразата в интернет 

и начини за противодействие” участие взимат 16 ученици и младежи, които имат 

възможност да научат повече за характера и степента на кибер омразата, включително 

какво е расизъм, религиозна омраза, женомразство, хомофобия и др. Вниманието на 

младежите е фокусирано върху това как могат да подадат жалба на създадения по 

проекта сайт „Не на кибер омразата” относно уеб статии, публикации и коментари, 

които съдържат тормоз въз основа на пол, раса, религия и др. Обсъдени са 

възможностите на горещата линия – бюро за жалби към сайта; младежите представят 

свой презентации на тема “Светът на Кибер Омразата - Как анонимността в Интернет 

помага на омразата да процъфтява!” и взимат участие в ролеви игри, създадени по 

повод 40-та годишнина от създаването на EYF. Участниците са запознати и с работата 

на Международната организация срещу омразата в кибер пространството /IN@CH/  и 

различни институции работещи срещу кибер омразата. 

  

 3 Информационна кампания 

 През периода 15-19.10.2012 г. участниците в проекта провеждат информационна 

кампания в три училища от гр. Кюстендил - Езикова гимназия “Д-р П. Берон”, Природо-

математическа гимназия “Проф. Е. Иванов” и Професионална гимназия по икономика и 
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мениджмънт “Йордан Захариев”. Целта на кампанията е повишаване осведомеността 

на учениците спрямо насаждането на кибер омраза. Чрез един от методите на 

неформалното образование - „връстници обучават връстници”, младежите - участници 

в обучителния семинар по проекта, разпространяват информационни материали и 

разясняват темата за омразата в интернет. Те също така извършват и проучване 

относно степента на кибер омразата сред учениците, тяхното мнение относно това, кое 

създава кибер омраза и какви могат да бъдат последиците от нея.  

 В изследването се включват 315 ученици и младежи, от които 150 жени и 165 

мъже на възраст между 15 - 19 г. 

 На учениците са зададени следните въпроси: 

 Знаете ли какво е кибер омраза? 

 Кое според Вас създава кибер омраза? 

 Какви са последствията от нея? 

 Ставали ли сте жертва на кибер омраза? 

 Знаете ли какво да правите ако станете жертва на кибер омраза? 

 Знаете ли как можете да подадете жалба ако станете жертва на кибер омраза? 

 Отговорите на учениците и младежите може да обобщят така: 

 - Като цяло младежите са запознати с темата за кибер омразата, знаят какво 

означава и като основна причина за съществуването й определят все по-засилващата 

се агресия сред хората и в частност сред младите, ниското самочувствие, 

озлоблението, породено от различното социално положение на хората и много други. 

Като основни последици от кибер омразата се определят накърняването на личността, 

разгръщане на омразата извън интернет пространството и пръвръщането и във 

физическа саморазправа, нарушаване на човешките права и др.  

 - Съществени са и негативните последици за жертвите на кибер омразата – 

някои от тях отговарят на омразата с омраза, а други пък се затварят в себе си и 

преживяват всичко сами.  

 - 80 % от анкетираните не са ставали жертва на кибер омраза, 15 % отговарят с 

“да”, а 5 % отговарят, че те лично “не”, но имат приятели, които са били жертва на 

кибер омраза.  

 - На въпроса „Знаете ли какво да правите ако станете жертва на кибер омраза?” 

повечето отговарят с „не” и много малка част от тях са запознати с това как да си 

търсят правата и къде.  

 В следствие на проведените разговори и дискусии с ученици, родители и 

учители от трите училища, касаещи онлайн агресията, става ясно, че в повечето 

случаи извършителите на злодеянието са хора, които децата не познават. 80% от 
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учениците споделят, че са изпращали обидни или унизителни съобщения на непознати 

с цел да се позабавляват на “чужд гръб” и само в 20% от случаите целта е да се 

нарани другия. 

 Отговорите на родителите и учителите показват, че техните представи за 

поведението на децата в Интернет са много близки до действителното поведение, за 

което споделят учениците, с едно изключение – възрастните подценяват колко често 

децата се отнасят агресивно с непознати. 

 Повечето деца с агресивно поведение в Интернет нямат преднамерено желание 

да наранят другия, т.е. действията им не са грижливо обмислени. Обидните и 

унизителни съобщения се възприемат и от двете страни като безобидна шега. Един от 

основните изводи, които можем да направим е, че в дигиталното общество се е 

зародила култура „Омраза за забавление”, функционираща като среда, в която децата 

експериментират със своята идентичност, социалните рамки и норми чрез 

отъждествяване с негативното. 

 

 4. Анализ на нивата на кибер омразата в България 
 В периода 15.11.2012 – 15.12.2012 г. участниците в проекта следяха 

предварително подбрани сайтове, социални мрежи и форуми за наличието на статии, 

публикации и лични мнения, насаждащи кибер омраза. След анализ на направените 

проучвания се установи следното:  

 4.1 За период 15.11.2012 – 15.12.2012 младежите откриха над 500 случая на 

онлайн омраза и дискриминация. Непрекъснатото увеличаване на потреблението на 

Web 2.0 дейности, довежда и до все по честата поява на такова съдържание в 

социалните мрежи, видео платформи и други Web 2.0 услуги.  

 4.2. Множество са личните мнения, публикувани във форуми и социални мрежи, 

насаждащи омраза предимно към политически партии и техните лидери, към 

обществени личности, хора с различна сексуална ориентация етническа нетърпимост 

към циганите и турците в България. 

 4.3. Сред младежите, имащи профил във Facebook и Twitter, се наблюдават 

мнения, насаждащи омраза сред своите връстници. Примери за това са 

организирането чрез мрежата на Facebook на младежки протести против ромите, 

хомосексулните паради и др. 

 4.4. Силно впечатление правят и негативните коментари във форумите на 

различни електронни медии, в които са открити мнения, насаждащи различен тип 

омраза. 
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 5. Жалби за кибер омразата 
 Създаденият сайт по проекта - http://notohatespeech.projectkn.com/, функционира 

на български и английски, като съдържа информация за настоящия проект, връзки към 

различни младежки организации от региона, работещи по правата на човека, 

основните европейски документи за правата на човека и борбата срещу омразата в 

кибер пространството, презентаци, ролеви игри и др. 

 На он-лайн горещата линия на сайта  до този момент са постъпили 19 бр. жалби 

от граждани. Те са насочени към публикации в различни интернет медии, форуми и 

блогове в мрежата, които насаждат явна омраза към сексуално различните хора в 

България, етническа нетърпимост и в частност насаждане на омраза към циганите и 

турците в България, принизяване на хората според това какъв стил музика слушат, на 

кой отбор симпатизират и др. 
 Постъпилите жалби са разгледани от доброволци от Сдружението, обработени 

са и са включени в специален онлайн архив на сайта, където могат да бъдат 

разгледани от всички потребители. Жалбите са изпратени и на Международната 

мрежа срещу кибер омразата за предприемане на действия от тяхна страна.  

 

 6. Изводи 
 Засилващата се тенденция и възприемането на тази форма на насилие като 

безобидна може да обясни и липсата на по-сериозно отношение от страна на много 

възрастни в случаите, когато онлайн насилието прерастне в онлайн тормоз. Още 

повече, че приемането на тази култура води до изкривяване на самите социални норми 

и води до още по-шокираща онлайн агресия и още по-силно изразено агресивно 

поведение. 

 Направен от участниците експеримент в глобалната мрежа показва, че думата 

"мразя" е една от най-често използваните в интернет - не само в България, но и по цял 

свят.  

 При написване в google на думата hate, в превод "мразя". Резултатът е 4,5 млрд. 

препратки към интернет страници, блогове, коментари и т.н.  

 Освен това има и български сайт, който се казва mrazia.com. Още на началната 

страница с големи червени букви е изписано "Мразя, най-силното чувство у 

българина". На тази страница всеки може да публикува снимка на свой познат или 

популярно лице и без никаква цензура да излее своята омраза. Грозно е и се излива 

доста омраза, много от написаното изразява омраза, което е нарушение на 

нормативната уредба относно дискриминацията. Това е лошата новина. Добрата е, че 

постовете са рядкост и сайта не е от най-посещаваните. 
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 Необходимо е да бъдат предприети ефективни мерки за справяне с промяната 

на действащите нагласи чрез обучение на децата в ненасилствена комуникация, 

развиване и обогатяване на техните социални умения, както и утвърждаване на 

позитивни социални норми в Интернет пространството. 

 

 От направения анализ на дейностите, реализирани от Сдружение „Младежки 

общински съвет - Кюстендил” по проект “Младите срещу кибер-омразата”, 

№4739.3.D.2012 става видно, че темата за кибер омразата е особено актуална в наши 

дни. Дейностите и работата на екипа и доброволците по проекта са оказали силно 

въздействие сред младите хора от Кюстендил и региона и са ги насърчили за по-

активно включване в разрешаването на проблема за кибер омразата, както и да 

изразяват открито своята гражданска позиция и да защитават своите права като 

граждани на Европа.  

 

 

 
 
 
 
 
 


