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COMMIT - COMMunIcation campaign against exTremism and radicalisation is
een Europees project dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het
kader van het Internal Security Fund – Civil Society Empowering Programme,
gecoördineerd door Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, in samenwerking
met de Universiteit van Palermo en andere 4 organisaties in Europa.
 

COMMIT heeft als doel om extremisme, radicalisme en terrorisme te ontmoedigen
en voorkomen bij een gevoelig en kwetsbaar publiek door de ontwikkeling van
communicatiecampagnes op sociale media.

DE SLOTCONFERENTIE VAN DE COMMIT

Op woensdag 11 mei vond de slotconferentie van het COMMIT-project plaats in
Palermo, in de Sala delle Capriate van het monumentale complex Chiaramonte -
Steri, zetel van het rectoraat van de Universiteit van Palermo.
 

De conferentie, genaamd "Alternative Narratives against hate and extremism
From awareness to education, from communication to activism" was de
uitgelegen gelegenheid om de resultaten van het project te presenteren en het werk
van meer dan twee jaar te evalueren dat werd gepromoot door het Centre for Creative
Development Danilo Dolci, de Universiteit van Palermo en de Europese partners van
het project: gewelddadig extremisme en radicalisering voorkomen door middel van
capacity building activiteiten met universiteitsstudenten, vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties en jongeren, en door de co-creatie en verspreiding van
alternatieve verhalen met de COMMIT-communicatiecampagne.
 

Tijdens het eerste deel van de conferentie, na de presentatie van het project en de
resultaten ervan, hadden we de eer om professor Derrick de Kerckhove (The
McLuhan Foundation) als belangrijke spreker te ontvangen, met de presentatie "All
news is fake news: the contemporary epistemological crisis and extremism".
 

In het tweede deel vond een paneldiscussie plaats met de projectpartners, enkele
deelnemers en externe experts die in het project werken, om te praten over online
haatzaaien, hoe het te monitoren, hoe ermee om te gaan en hoe het te bestrijden,
door middel van een online bewustmakingscampagne, gemaakt door jongeren voor
jongeren.
 

Elke partner gaf een inkijkje in een ander aspect van het project:

Kwantificeren van de heersende trends in haatzaaien door middel van
monitoring van sociale media en kunstmatige intelligentie – Olivier Cauberghs,
Textgain, België
De COMMIT campagne aanpak – George Weiss, Sophie Aandewiel, Radio La
Benevolencjia, Nederland
Criteria voor het online beantwoorden van haatzaaiende uitlatingen – Robert
Örell, Transform, Zweden, online
Hoe een communicatiecampagne op sociale media te beheren: tips en geleerde
lessen – Felix Hafner, dieBerater, Oostenrijk
Ervaring van UNIPA-studenten in de co-creatie van de campagnes - Giorgia
Costanzo, UNIPA, Italië
De COMMIT Interventie steunlijn: uitdagingen en kansen – Nikos Kostis, KMOP,
Griekenland

Wilt u de conferentie nog eens bekijken?
De volledige video van het evenement vind je hier:

https://www.youtube.com/watch?v=Rt_l0nhw1Qo

MAAK DEEL UIT VAN COMMIT

De slotconferentie was de gelegenheid om de COMMIT-verklaring te lanceren, een
memorandum van overeenstemming dat is ontwikkeld door de deelnemers van de
COMMIT-capicity building in Italië, Griekenland, Oostenrijk en Nederland, met bottom-
up aanbevelingen over hoe extremistische online-inhoud kan worden bestreden,
radicalisering kan worden voorkomen en de Europese democratische waarden in het
dagelijks leven kunnen worden bevorderd.
 

Met de COMMIT-verklaring willen we dat u onze visie deelt en ons laat weten dat u
deel wilt uitmaken van onze dagelijkse inspanning tegen haat, dat u zich hiervoor wilt
INZETTEN!

U kunt dit doen door

DE COMMIT-VERKLARING TE ONDERTEKENEN

en DEEL UITMAKEN VAN COMMIT!

Als u de COMMIT-verklaring ondertekent, kunt u lid worden van ons netwerk en u
registreren voor het COMMIT Forum, een online ruimte gewijd aan
universiteitsstudenten, media- en communicatieprofessionals, maatschappelijke
organisaties, jongerenorganisaties, overheidsinstanties, jonge activisten en iedereen
die geïnteresseerd is in het delen van hun contacten, ideeën, ervaringen in het
omgaan met extremisme en online haat!
 

Je kan hierdoor in contact komen met andere mensen, die, net als wij, dezelfde visie
en inzet tegen haat delen, op nationaal en Europees niveau.
 

We willen een netwerk creëren om van elkaar te leren, twijfels of creatieve ideeën te
delen, nieuwe initiatieven voor te stellen en bestaande initiatieven versterken, nieuwe
samenwerkingen te starten en andere campagnes of inhoud te verspreiden, ook na
afloop van het project.

MAAK DEEL UIT VAN COMMIT EN
BLIJF OP DE HOOGTE VOOR MEER NIEUWS BINNENKORT

 

COMMIT Europe

COMMIT Italy COMMIT Austria COMMIT Netherlands COMMIT Greece

 

PARTNERS

Coördinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italië
Antonella Alessi – antonella.alessi@danilodolci.org  
 

UNIVERSITEIT VAN PALERMO - Italië
Gianna Cappello – gianna.cappello@unipa.it
 

KMOP - Social Action and Innovation Center – Griekenland
commit@kmop.eu
 
Radio La Benevolencija - Nederland
Valeria Querzola – vquerzola@gmail.com
 
die Berater – Oostenrijk
Felix Hafner - f.hafner@dieberater.com
Katharina Siegl - k.siegl@dieberater.com
 
Textgain – België
Guy the Pauw – guy@textgain.com

COMMIT is funded by the European Union’s Internal Security Fund -
Police; Civil Society Empowerment Programme.
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