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THE PROJECT AND THE OBJECTIVES 
 
During the past years, Europe has been facing alarming tendencies toward increasing extremist, 
radical & terrorist propaganda. Extremists use widely online means to spread hate, encourage 
violence, radicalise and recruit followers, prepare and incite attacks and then claim credit for 
them.  
The online activities are highly concentrated on social media.  
According to Europol, over 150 social media platforms are used by terrorists for propaganda. Such 
content has proven to accelerate the radicalisation processes.  
However, it is not only terrorists who promote violence & push audience towards radicalisation. 
Many European extreme right- left/-wing groups are mobilising their followers, communicating 
about Daesh brutality as justification for their own extreme response. The migration crisis only 
fuelled this trend.  
Besides, media (willingly or not) support the extremist’ and radicals’ efforts by negative hostile 
media coverage, incorrect, selective or misleading reporting opening the door to populism, right-
/left-wing extremism, intolerance & violence. Education around the issue for future media 
specialists is a self-evident need, however is seldom part of the standard curricula.  
Extremists, radicals & terrorists are populating the spaces where young people consume & share 
information, socialise & are socialised which makes them a highly vulnerable group to 
terrorist/radical/extremist propaganda & recruitment attempts. Young people are therefore one 
of the main groups that would benefit from learning skills improving their capacity to detect 
propaganda, fake information & extremist content, and being trained about how to develop & 
disseminate positive messages among their peers that can be a real alternative to extremist 
content online. To help them resist indoctrination & radicalisation, their critical thinking & media 
literacy must be improved & the internalisation of democratic values supported. COMMIT does so 
via offline activities such as workshops and online communication on platforms usually used by 
the young.  
Although online communication activities are not deradicalisation tools in themselves, they can be 
used as preventive tools, offering different perspectives on societal challenges and, 
directly/indirectly, challenging extremist ideas via counter & alternative narratives. Counter 
narratives aim to “deconstruct, discredit & demystify extremist propaganda while alternative 
narratives undercut it by focusing on what we are ‘for’ rather than ‘against’, or by putting forward 
a positive story about social values, such as tolerance, freedom & democracy”. The development 
of such narratives as well as strategic communications are considered as a priority7 in order to 
prevent terrorist propaganda from having success8.  
Considering all of the latter, COMMIT aims to prevent & dissuade vulnerable young people (13 – 
25) in 4 partner countries from extremism, radicalism & terrorism providing them with skills 
relevant to co- create counter narratives challenging extremist online propaganda and alternative 
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narratives promoting democratic values, tolerance & cooperation, and to identify & resist 
extremist online content. 
COMMIT adopts a trans-medial approach combining online campaigning (3 campaign will be 
developed addressing: fake news, hate speech, populistic propaganda; extremism, radicalism & 
terrorism; active bystandership) & face to face activities (workshops, contest, events). COMMIT 
will also improve the capacity of university students, media professionals, Civil Society 
Organisations, Internet companies, stakeholders to meet the new challenges linked to extremist 
propaganda online & radicalisation, training them in alternative & counter narratives and their use 
in prevention of radicalisation through a capacity building programme. 
 
PROJECT’S ACTIVITIES 
• Campaign research (content analysis and target audience mapping) and communication 

strategy for the campaigns’ development; 
• Capacity Building for:  

1) internal staff of the project;  
2) university students, civil society organisations and local stakeholders (10 training sessions 

for a total of 30h);  
3) young people (approx. 26h of workshops & contest); 

• Development and co-creation of 3 communication campaigns addressing: 
1. fake news, hate speech, populistic propaganda; 
2. extremism, radicalism & terrorism; 
3. active bystandership 

• Development of COMMIT Declaration; 
• Creation of a local network. 
• Setting up and implementation of intervention support via dedicated online channels to 

support people affected by hate speech or close to extremist groups. 
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THE COMMIT DECLARATION  
 
This document has been developed under the WP4 - Capacity Building for university students, civil 
society organisations and local stakeholders, which aims: 
• To equip university students and professionals in the field of media and communication, 
representatives of CSOs and other relevant local stakeholders (TG2) with competencies and tools 
needed to prevent and combat extremism and radical propaganda online and promote democratic 
values.  
• To create local networks of stakeholders and support multi-stakeholder cooperation and 
enhance their skills to design and implement sustainable joint initiatives against radicalisation and 
online extremist propaganda while promoting democratic values.  
During spring and summer 2021, in Italy, Austria, Netherlands and Greece, a capacity building 
programme addressed to university students, civil society organisations and local stakeholders and 
focused on methods and strategies to prevent and combat extremist and radical online content 
using alternative & counter narratives (see D4.1).  
As last activity of the capacity building programme, each group at country level have worked on 
the development of a “COMMIT DECLARATION” including memorandum of understanding and 
bottom-up recommendations on how to combat extremist content online, prevent radicalisation 
and promote the European democratic values. The Declaration collect the main lesson learned 
from participants to the capacity building as a call for personal reflection and awareness regarding 
the project’s topics and for a common commitment for a better use of the social media, and to 
take action against hate extremism and radicalism online promoting democratic values and active 
participation online and offline. 
In the National COMMIT Declaration each group has collected the main lessons learned from the 
Capacity Building and has put them in a form of simple principles for a COMMITment against hate, 
to be spread and agreed by other youngsters and stakeholders.  
The current document collects the four National COMMIT Declarations, developed by each group 
of participants at country-level, in their national languages. The National Declarations have been 
also developed in different formats, to be easily spread at local and national level via social media.  
All versions will be annexed to this document. 
All the declarations developed at country-level have been furthermore combined and merged in a 
unique European COMMIT Declaration (see D4.5), in English but also translated in national 
languages. The European COMMIT Declaration has been included in the project website, in the 
page BE PART OF #COMMIT as a public Manifesto open for online signatures. We aim to 
disseminate the Declaration at local, national and European level, towards stakeholders including 
media, journalists, internet companies, civil society organisations, institutional authorities, 
universities to create a local network of practitioners willing to share ideas and best practices for 
joint initiatives in a long-term perspective.   

https://commitproject.eu/email-petition/#petition
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NATIONAL COMMIT DECLARATION – NETHERLANDS  
 
Het COMMIT Manifesto is een inzett tegen extremisme en radicalisering. 
Dit is een inzet om te handelen om: 

• active bystandership stimuleren - jongeren het vertrouwen en de mogelijkheid te geven om 
op te staan tegen haatzaaiende uitlatingen, nepnieuws en extremisme. 

• zelfreflectie en bewustzijn van wat ons kan provoceren om agressief te worden en 
negatieve leiders te volgen 

• in een poging om ons publiek "in te enten" tegen haatzaaien en extremisme 
 
We zetten ons in om te handelen volgens de volgende vijf waarheden: 
1. Angst en onzekerheid maken ons vatbaar voor haatzaaien 
Daarom zullen we ons bewust zijn van onze angsten en kwetsbaarheden en begrijpen hoe mensen 
of groepen kunnen proberen ze uit te buiten. 
2. De wens om te in-groepen is natuurlijk, maar groepen die zijn opgericht om onzekerheid 
tegen te gaan, kunnen mensen gemakkelijk in destructieve richtingen duwen. 
Daarom zullen we onze motivaties en de belofte van potentiële groepen voor en na toetreding 
kritisch beoordelen. 
3. Haatzaaien kan een negatieve invloed hebben op het maatschappelijk discours en leiden tot 
discriminatie en in sommige gevallen zelfs tot geweld. 
Daarom zullen we haatzaaiende uitlatingen herkennen, de impact ervan begrijpen en het op de 
volgende manier tegengaan: 
4. Active bystandership is de beste verdediging tegen haatzaaien. 
We zullen vroeg opstaan - bondgenoten zoeken - en onthouden dat zelfs de kleinste acties tellen. 
Of het nu gaat om het leuk vinden van positieve reacties online of het (veilig) ingrijpen wanneer 
we haatzaaiende taal of problematische situaties tegenkomen, we zullen proberen een verschil te 
maken. 
5. Er is een noodzaak om problemen aan te pakken, niet mensen 
Het aanvallen van individuen of groepen zondebokken zal onze problemen niet oplossen. Daarom 
zullen we op zoek gaan naar de kern van de problemen, in plaats van alleen symptomen aan te 
vallen. We zullen proberen het probleem zelf op te lossen en in plaats daarvan anderen niet tot 
zondebok te maken. 
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NATIONAL COMMIT DECLARATION – ITALY 
 
1. L’odio ferisce, a volte uccide → L’intolleranza e la violenza si combattono solo con il rispetto e 

l’educazione. L’odio non si combatte con altro odio! 
 
2. Troppo spesso i giudizi non vanno oltre l’apparenza → Il rispetto nasce dalla conoscenza e 
comprensione degli altri. Mettiti nei panni degli altri! 
 
3. Le differenze possono generare paura → La differenza non deve essere accolta con 
diffidenza, ma come un’occasione di arricchimento. Fai tesoro delle differenze!  
 
4. Gli estremismi non sono mai positivi → Le posizioni assolute non promuovono un dibattito 
democratico. Il mondo non è bianco o nero. Ama il colore! 
 
5. La discriminazione non valorizza la diversità → Una società frammentata è una società 
fragile. La coesione sociale è un valore fondamentale. Promuovi l’inclusione! 
 
6. Le etichette annullano la specificità di una persona → Il credo religioso, la posizione 
politica, la nazionalità o l’orientamento sessuale non discriminano una persona. Siamo tutti esseri 
umani con uguali diritti! 
 
7. I social media possono essere un luogo tossico → La condivisione di troll e meme virali 
mirati a danneggiare qualcuno, qualcosa o una minoranza, rendono la rete un luogo tossico. Rendi 
il web un posto migliore! 
 
8. Diffondere fake news genera panico e confusione nella società → Prima di condividere 
una notizia, controlla bene le sue fonti. Condividi responsabilmente le notizie! 
 
9. L’hate speech in rete è incontrollabile → Il discorso d’odio può costituire una violazione 
dei diritti umani, per questo ognuno di noi deve limitare il più possibile la sua diffusione. Le parole 
hanno un peso. Usa le parole consapevolmente! 
 
10. Le parole d’odio generano azioni d’odio → Il passo dalle parole ad un atto di violenza fisica 
è più breve di quanto si pensi. Disinnesca l’odio all’origine! 
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Appendice: Stai attento alle parole!!! 
 
1. Spegni il flame  
(= insultare qualcuno virtualmente da soli o in gruppo) 
 
2. Evita il dissing  
(= prendersi gioco di qualcuno in modo eccessivo) 
 
3. Non fare scattare il trigger  
(= una reazione emotiva causata da parole e immagini traumatiche per una persona) 
 
4. Ferma il troll  
(= l’azione deliberata di fare commenti controversi online per provocare reazioni istintive da parte 
degli altri utenti) 
 
5. Non cadere nello scam  
(= la situazione in cui, nelle comunità online, gli estremisti possono trovare terreno fertile per 
attuare la loro propaganda violenta) 
 
6. Fai attenzione al ban  
(= esclusione da una comunità virtuale) 
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NATIONAL COMMIT DECLARATION – AUSTRIA 
 
Die COMMIT-Erklärung 
 
#10 Botschaften von jungen Menschen an junge Menschen . . .   
 

1. Du bist nicht schuld daran, wenn dich jemand erniedrigt.  
2. Unterstütze jene, die von anderen schlecht gemacht werden und Hilfe benötigen.  
3. Lerne deine Grenzen kennen! 
4. Versuche Konflikte gewaltfrei zu lösen! 
5. Mache andere nicht herunter, um selbst besser dazustehen. 
6. Respektiere deine MitschülerInnen, auch wenn sie anders sind als du. 
7. Handeln genauso wie Nicht-Handeln hat Auswirkungen auf andere. 
8. Abwertende Aussagen sind schmerzhaft.  
9. Spaß mit anderen ist besser als Spaß auf Kosten anderer.  
10. Falls du von Erniedrigungen betroffen bist, suche dir Vertrauenspersonen und rede 

darüber. Unterstützung suchen ist nicht gleichzusetzen mit Petzen. 
 
#5 Ratschläge, die junge Menschen gerne früher gewusst hätten . . .  
 

• Kommentiere nicht, wenn du nicht genug über die Situation weißt. 
• Urteile nicht über Menschen, wenn du sie nicht kennst. 
• Melde! Melde jeden verdächtigen Kommentar, auch wenn du dir nicht sicher bist. . .  
• Poste nicht, wenn du wütend oder schlecht gelaunt bist. 
• Verwende Fakten und Beweise. 

 
Aufrufe zu Unterstützungsmaßnahmen – Mit etwas Hilfe . . . 
 

• Zuhören & ernst nehmen. Wenn du bemerkt, dass sich jemand unwohl fühlt, solltest du 
die Situation ernst nehmen und nicht wegschauen. 

• Sei unterstützend, wenn du merkst, dass es jemandem nicht gut geht. Zeige den 
Betroffenen, dass sie nicht allein sind. Zeige, dass du mit der Demütigung nicht 
einverstanden bist.  

• Übernimm Verantwortung & hilf: „Ich kann etwas tun. Ich unterstütze die Person so gut 
ich kann.“ Auch wenn du Angst hast, dass sie sich (auch) gegen dich wenden. 

• Hole dir Hilfe, wenn du befürchtest, selbst angegriffen zu werden! 
• Handeln & wissen, wie man bzw. was helfen kann: „Das kann ich tun, um die Situation zu 

verbessern.“ 
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• Wenn du nicht weißt, was du tun sollst; du das Gefühl hast, nicht weiterhelfen zu können; 
oder du dich nicht traust, einzugreifen: Hilfe holen. 

• Ermutigen. Möglicherweise will der_diejenige nicht mit dir sprechen, aber man kann 
ihn_sie dazu ermutigen, sich an eine Vertrauensperson zu wenden.  

• Melde Ungerechtigkeiten. Für andere starkmachen und einstehen. 
• Sich nicht überschätzen. Hole rechtzeitig Hilfe. Du musst und kannst im Alleingang oftmals 

nicht viel bewirken. Begib dich nicht in Gefahr! 
• Hinschauen & falls passend handeln, wenn du Ungerechtigkeiten begegnest! Auch du 

wirst dich dadurch besser fühlen! 
• Das Bewusstsein über die Rolle von Betroffenen, TäterInnen & MitwisserInnen verdient 

besondere Beachtung. 
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NATIONAL COMMIT DECLARATION – GREECE 
 

 
Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την αναφορά της EUROPOL (2020) ‘European Union Terrorism Situation and Trend 
Report 2020’ το διαδίκτυο έχει διευκολύνει σημαντικά την επικοινωνία και τη δράση των ατόμων 
που εμπλέκονται με την τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό. Διαφορετικά είδη εξτρεμιστών 
χρησιμοποιούν τις διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες για την μεταξύ τους επικοινωνία, τη 
διάδοση της ιδεολογίας τους ή και το σχεδιασμό εκστρατειών για τη διάδοση σχετικού 
περιεχομένου σε συμβατικές πλατφόρμες. Για παράδειγμα, οι ακροδεξιοί και ακροαριστεροί 
εξτρεμιστές φαίνεται να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως το προτιμότερο μέσο 
για την ενημέρωση – σχετικά με την ιδεολογία τους -, την προπαγάνδα και τις δράσεις 
στρατολόγησης. Παράλληλα, ο ακροδεξιός διαδικτυακός λόγος συνδέεται με την κουλτούρα του 
‘τρολ’, στοχεύοντας στην χειραγώγηση πολιτικών αντιπάλων και την αποφυγή ανάληψης 
ευθυνών για τη ρητορική του μίσους και την υποκίνηση σε βία. Η ρητορική του μίσους, οι 
θεωρίες συνωμοσίας και η αποστέρηση των ανθρωπίνων ιδιοτήτων αποτελούν πρακτικές 
στόχευσης ατόμων ώστε καταστούν στόχοι βίας. 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μια συνήθη και αποδοτική τακτική των εξτρεμιστών 
για την επικοινωνία των μηνυμάτων τους στο ευρύ κοινό, καταβάλλοντας τη λιγότερη δυνατή 
προσπάθεια. Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τα προαναφερθέντα μέσα, οι 
ομάδες εξτρεμιστών εξακολουθούν να έχουν ελευθερία δράσης. Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ενισχύουν τις προσπάθειες εντοπισμού ατόμων που φέρουν κοινά στοιχεία με την 
εκάστοτε ιδεολογία και, στη συνέχεια, τη στρατολόγησή τους. Η εξάπλωση της ρητορικής του 
μίσους και οι απειλές κατά συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων μπορούν να οδηγήσουν τους/τις 
χρήστες/ριες στη διάπραξη βίαιων δράσεων, παρακινούμενων από κάποια αντίστοιχη ιδεολογία, 
που μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξτρεμιστικές/τρομοκρατικές.  
Κατά τη διάρκεια του 2019, υπήρξαν στην Ελλάδα καταδίκες ακροαριστερών τρομοκρατών, όπως 
για παράδειγμα αυτή ενός ατόμου από την ομάδα ‘Επαναστατικός Αγώνας’. Ακόμη, κατά τη 
διάρκεια του Οκτωβρίου, συνελήφθη άτομο Συριακής καταγωγής που κατηγορήθηκε, μεταξύ 
άλλων, ως μέλος του ISIS, καθώς αναγνωρίστηκε η συμμετοχή του σε προπαγανδιστικό βίντεο 
που απεικόνιζε εξωδικαστική εκτέλεση. Το προαναφερθέν άτομο ομολόγησε την ανάμειξή του 
στο βίντεο και στην τρομοκρατική οργάνωση. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν 
αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν την εκμετάλλευση των προσφυγικών ροών από τους 
τρομοκράτες για την είσοδό τους στην Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας· το συγκεκριμένο ενδεχόμενο 
βέβαια δεν μπορεί να αποκλεισθεί. 
Το έργο Commit - COMMunIcation campaign against exTremism and radicalisation [Επικοινωνιακή 
εκστρατεία κατά του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης] στοχεύει στην πρόληψη και την 
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αποτροπή ευεπηρέαστων και ευάλωτων ομάδων (νέων ατόμων 13-25 ετών σε σχολεία, κέντρα 
και ομάδες νεολαίας, επαγγελματικά σχολεία, κέντρα υποδοχής κλπ.) από τον εξτρεμισμό, το 
ριζοσπαστισμό και τον εξτρεμισμό. Ο στόχος αυτός θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ενίσχυση 
των ικανοτήτων τους για τη συν-δημιουργία και τη διάχυση εναλλακτικών αφηγήσεων για την 
προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της ανεκτικότητας και της συνεργασίας, αλλά και μέσα από 
ενίσχυση των ικανοτήτων τους να αναγνωρίσουν και να αντισταθούν σε διαδικτυακό υλικό που 
προωθεί τη μισαλλοδοξία και τη βία (ρητορική του μίσους, ψευδείς ειδήσεις και λαϊκιστική 
προπαγάνδα που μπορούν να λειτουργήσουν ως ‘σκαλοπάτι’ προς τη ριζοσπαστικοποίηση). 
Το παρόν έγγραφο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 (ΠΕ4), αποτελεί τη 
Διακήρυξη Commit, η οποία αναπτύχθηκε και υπογράφηκε από τα συμμετέχοντα άτομα στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Ικανοτήτων, το οποίο απευθυνόταν σε φοιτητές/ριες 
πανεπιστημίου, εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλους σχετικούς 
ενδιαφερομένους [εφεξής ‘τα μέλη’]. Η Διακήρυξη περιλαμβάνει συστάσεις για την 
καταπολέμηση του εξτρεμιστικού διαδικτυακού περιεχομένου, την πρόληψη της βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης, και την προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών. Η Διακήρυξη περιλαμβάνει, 
επίσης, ένα Μνημόνιο Κατανόησης για τη δέσμευση των μελών να λάβουν ενεργό ρόλο στην 
πρόληψη και καταπολέμηση των προαναφερθέντων φαινομένων, με τη χρήση εναλλακτικών και 
αντίθετων αφηγήσεων που προβάλλουν τις δημοκρατικές αξίες.  
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Η Διακήρυξη Commit 

Αναγνωρίζοντας την συνεχώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, και ειδικότερα των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, για τη διάδοση, αναπαραγωγή και επικοινωνία εξτρεμιστικού 
περιεχομένου, θεωριών συνομωσίας και ψευδών ειδήσεων,  
Αναγνωρίζοντας τα αυξανόμενα επίπεδα, παραπληροφόρησης (mis-information), 
παραπλανητικής πληροφόρησης (dis-information) και κακόβουλης πληροφόρησης (mal-
information),  
Αναγνωρίζοντας τα υψηλά επίπεδα χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως των κύριων 
μέσων πληροφόρησης των νέων ατόμων,  
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνεχούς διερεύνησης των πηγών πληροφόρησης και την αναζήτηση 
σχετικών διαπιστευτηρίων των πηγών, αλλά και των αρθρογράφων,  
Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των νέων 
ατόμων για την ανάπτυξη ικανοτήτων, ώστε να προστατεύονται από εξτρεμιστικό περιεχόμενο, 
ψευδείς ειδήσεις, λαϊκιστική προπαγάνδα, ρητορική του μίσους, υποκίνηση σε βία στο 
διαδίκτυο,  
Δρώντας με γνώμονα την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αρχή της ισότητας και 
την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 
Τα μέλη διακηρύσσουν τα ακόλουθα ως κύριες προτάσεις για την αντιμετώπιση και 
καταπολέμηση της διάδοσης εξτρεμιστικού περιεχομένου, ρητορικής του μίσους, ψευδών 
ειδήσεων και υποκίνησης σε βία, μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: 

• Τα μέλη παρακινούν όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα να ελέγχουν 
διαρκώς τις πηγές τους και να αξιολογούν τα δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στο 
εκάστοτε άρθρο/ανάρτηση, μέσα από τη διερεύνηση και ανάγνωση επιπρόσθετων πηγών 
που (ανα)δημοσίευσαν το συγκεκριμένο περιεχόμενο/είδηση, τη διερεύνηση του προφίλ 
του ατόμου που το συνέγραψε, καθώς και μέσω συστημάτων ελέγχου ειδήσεων και 
δεδομένων.  

• Τα μέλη καλούν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να οργανώνουν ενημερωτικές 
δράσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για τον εντοπισμό της ρητορικής του μίσους, του 
σεξιστικού λόγου, της παρακίνησης σε βία και των ψευδών ειδήσεων, καθώς και για τον 
τρόπο καταγγελιών. Οι δράσεις αυτές μπορούν να εστιάζουν σε συγκεκριμένες ομάδες, 
όπως μαθητές/ριες, αθλητικά κέντρα, καθώς και στις κοινότητες. 

• Τα μέλη παρακινούν τους/τις χρήστες/ριες του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης να χρησιμοποιούν θετικές αφηγήσεις και μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης 
για να προάγουν τη συμπερίληψη και ανεκτικότητα. 

• Τα μέλη καλούν τις ειδησεογραφικές υπηρεσίες να ελέγχουν και να επαληθεύουν τις 
ειδήσεις που (ανα)μεταδίδουν, σεβόμενες την όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενική 
πληροφόρηση του κοινού. 
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• Τα μέλη καλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εταιρίες Τεχνολογίας Πληροφοριών 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) να επενδύσουν στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη των 
εργαζομένων για την ανάπτυξη ικανοτήτων ανίχνευσης κακόβουλου περιεχομένου, καθώς 
και στην εγκαθίδρυση σχετικών συστημάτων απόρριψης ή/και διαγραφής σχετικών 
αναρτήσεων.  

• Τα μέλη καλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εταιρίες Τεχνολογίας Πληροφοριών 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) να ανανεώνουν, απλοποιούν και να γνωστοποιούν με κατανοητό 
τρόπο τις διαδικασίες αναφοράς σχετικών κακόβουλων σχολίων/αναρτήσεων. 

• Τα μέλη καλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εταιρίες Τεχνολογίας Πληροφοριών 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη δημιουργία και εφαρμογή λογισμικού για την παρακολούθηση 
της ρητορικής του μίσους,  

• Τα μέλη παρακινούν τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου.  

• Τα μέλη ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό και υλοποίηση σύντομων και ξεκάθαρων 
εκστρατειών, με στόχο την αποφυγή της υπερβολικής πληροφόρησης και της 
‘διαδικτυακής κούρασης’, 

• Τα μέλη επικροτούν και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ κρατικών αρμόδιων φορέων, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εταιριών Τεχνολογίας Πληροφοριών και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την πρόληψη και καταπολέμηση της διάδοσης εξτρεμιστικού 
περιεχομένου, ρητορικής του μίσους, ψευδών ειδήσεων και υποκίνησης σε βία, μέσω του 
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  

• Τα μέλη επικροτούν και ενθαρρύνουν την συνεργασία και την εμπλοκή των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης στη διάδοση δράσεων ευαισθητοποίησης, 

• Τα μέλη επικροτούν και ενθαρρύνουν την συμμετοχή αναγνωρισμένων και αγαπητών στο 
κοινό προσώπων σε ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την μεγαλύτερη απήχησή τους 
στο κοινό.  

• Τα μέλη παρακινούν την ενσωμάτωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία για την 
ενδυνάμωση των ατόμων να συνεισφέρουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της 
ρητορικής του μίσους, του σεξιστικού λόγου, της παρακίνησης σε βία και των ψευδών 
ειδήσεων. 

• Τα μέλη παρακινούν τα ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς τα διεξάγουν συνεχείς 
έρευνες σχετικά με τους παράγοντες ώθησης και τις βασικές αιτίες που ωθούν τα άτομα 
στη ρητορική του μίσους και τα λοιπά προαναφερθέντα φαινόμενα. 
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Μνημόνιο Κατανόησης 

Κατανοώντας την επείγουσα ανάγκη συνεισφοράς και ενεργούς δράσης στην πρόληψη και 
καταπολέμηση της διάδοσης εξτρεμιστικού περιεχομένου, ρητορικής του μίσους, ψευδών 
ειδήσεων και υποκίνησης σε βία, μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα 
μέλη δεσμεύονται να:  

• Μην αναπαράγουν περιεχόμενο εξτρεμισμού, ψευδών ειδήσεων, ρητορικής του μίσους, 
υποκίνησης σε βία στο προσωπικό τους προφίλ/σελίδα στο ίντερνετ ή/και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

• Έχουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου, μέσω της 
(ανα)παραγωγής εναλλακτικών και αντίθετων αφηγήσεων.  

• Προχωρούν στην αναφορά σχολίων/αναρτήσεων/άρθρων που περιέχουν εξτρεμιστικό 
περιεχόμενο, ρητορική του μίσους, υποκίνηση σε βία ή/και ψευδείς ειδήσεις, στον 
αντίστοιχο αρμόδιο φορέα.  

• Ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν τις πηγές τους και την εκάστοτε είδηση πριν 
προχωρήσουν σε αναδημοσίευσή της. 

• Μην αναπαράγουν/αναδημοσιεύουν οποιαδήποτε είδηση πριν διερευνήσουν την 
αξιοπιστία της είδησης και της πηγής. 

• Μην αναπαράγουν/αναρτούν ειδήσεις και σχόλια παρασυρόμενοι/ες/α από τα 
συναισθήματά τους, ώστε η σχετική είδηση ή/και σχόλιο να μην αποτελεί άδικη 
συκοφαντία ή δυσφήμιση. 

• Διερευνούν και την ‘αντίθετη άποψη’ πριν οδηγηθούν σε συμπεράσματα ή αναρτήσουν 
οποιοδήποτε υλικό.  

• Παρακινούν το φιλικό, επαγγελματικό και κοινωνικό τους δίκτυο να ενημερώνεται για τις 
πηγές του πριν την αναπαραγωγή οποιουδήποτε υλικού. 

• Παράγουν οι ίδιοι/οι ίδιες/τα ίδια θετικό περιεχόμενο με στόχο την ευαισθητοποίηση του 
διαδικτυακού τους κοινού (ένα βίντεο π.χ. όπου τρέχουμε με αθλητές άλλων εθνικοτήτων, 
ή τρώμε ινδικό και στέλνουμε το μήνυμα πως δεν υπάρχουν σύνορα). Συμμετέχουν σε 
πολυφυλετικές ή άλλες δράσεις κοινοτήτων που πιθανόν δεν ανήκουν αλλά δηλώνουν τη 
στήριξή τους στην προσπάθεια αναγνώρισης τους, για παράδειγμα πολυεθνικές κουζίνες, 
κρίκετ με αλλοδαπούς, παρελάσεις περηφάνειας, κ.α. 

• Αναπτύσσουν συνεχώς την κριτική τους σκέψη, μέσα από σεμινάρια και εκπαιδευτικές 
δράσεις.  
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