Waarom een workshop over haatcommunicatie?
Achtergrond en context
Een haatmisdaad is nooit een op zichzelf staande handeling; het is
meestal getriggerd en bevorderd door het aanzetten tot haat, bestaande uit handelingen die
minachting, haat, vooroordelen, etc. uiten. Dergelijke vertogen worden uitgevoerd, niet alleen
in de directe face-to-face communicatie door middel van openbare en privégesprekken maar
ze vinden ook plaats online, in het politieke domein, in journalistieke teksten maar ook in
andere institutionele contexten.
In de Europese samenlevingen is er met toenemende mate een nieuwe vorm van migratie. De
bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat is een belangrijke uitdaging voor de democratie
en het maatschappelijk leven.
Ondanks de antidiscriminatiewetgeving die van kracht is in de EU-lidstaten , is er nog steeds
een fundamenteel probleem bij het identificeren van de verschillende vormen van racisme en
vreemdelingenhaat ( Raad van Europa's Comité van Ministers " Aanbeveling 97).
De EU heeft ook een richtlijn betreffende de rechten van slachtoffers van misdrijven , dat de
lidstaten verplicht om speciale rekening te houden met kwetsbare slachtoffers , zoals die
onderworpen aan misdrijven.
In feite publiceerde het “Bureau voor de grondrechten van de EU” twee rapporten in november
2012 over slachtoffers van haatmisdrijven waaruit blijkt dat dit dagelijkse problemen zijn in de
hele EU maar dat veel van deze misdaden niet worden gemeld ,onvervolgd en ongestraft
blijven (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-11_en.htm).
Vaak worden ' racistische ' haatmisdrijven niet als zodanig herkend en dit leidt tot een
onderschatting van het fenomeen. Het behandelen van misdaden die zijn ingegeven door
racistische haat en als niet -racistische misdaden worden behandeld leidt tot de schending van
de fundamentele rechten van de mens.

Wat gaan we doen?
2 workshops gericht op racisme; van haatdragende taal tot haatcommunicatie. Hoe de haat
geproduceerd is en hoe deze word weerspiegeld.






Ben jij ooit slachtoffer geweest van uitsluiting, haat, xenofobie, racisme of
discriminatie?
Of heb jij ooit meegwerkt aan acties over uitsluiting, haat, xenofobie, racisme of
discriminatie?
Wil jij meewerken aan een tool om deze verschijnselen beter te begrijpen?
Wil jij meewerken aan een tool om jezelf beter te verdedigen tegen dergelijke acties?
Zo ja, nodigen wij jou uit om deel te nemen aan deze workshops op communicatieve
mechanismen van haat-dragende en haat-producerende acties.

Hoe ga je dit leren?
Methoden
- Coöperatief leren , gebaseerd op een peer- to-peer- aanpak in
alle stadia
- Lezingen en actieve lessen , waarin de trainers fungeren als facilitators
- Gesitueerd leren en ervaringsgericht onderwijs , gerelateerd aan de overname van
communicatief , expressieve en relationele vaardigheden
- Besluitvorming , die gericht zijn op het stimuleren van toekomstige keuzes

Wat kun je leren van de RADAR workshop?
Activiteiten
2 hoofdthema's worden geconfronteerd in de workshops :
( 1 ) het taalgebruik in wetteksten (wetten en verordeningen) en de maatschappelijke
implicaties
( 2 ) communicatie praktijken reflecteren en (re)produceren van racisme, vreemdelingenhaat ,
discriminatie en uitsluiting.
Onder communicatie praktijken bedoelen wij;
( A) publiciteit foto's
( B ) andere foto's
( C ) reclame video's
( D ) andere video's
( E ) talkshows
( F) geschreven teksten , in het bijzonder krantenartikelen
( G) social media blogs
Opbrengst van de workshop
Je zult in staat zijn om gemakkelijker op haat gebaseerde en haat producerende communicatie
praktijken te identificeren en te herkennen. Ook ben je in de mogelijkheid om de nationale
anti-discriminatie en anti -racistische wetten opgenomen in het kader van het “Bureau van de
Europese Unie” voor de grondrechten beter toe te passen.
Verwachte resultaten
Zowel professionals als leken zullen een dieper bewustzijn van het fenomeen zelf bereiken.
Dat wil zeggen van de complexe en subtiele communicatie praktijken van haat productie door
allerlei communicatie praktijken te bereiken; op basis van het kritisch bewustzijn. Hierdoor
zullen leken in staat zijn om dergelijke vormen van communicatie te vermijden en zullen
professionals in staat zijn om de voorgestelde instrumenten en aanbevelingen toe te kunnen
passen.
De belangrijkste zorg is om racisme, xenofobie , discriminatie en uitsluiting te begrijpen, te
verwerken en de overdracht van de communicatie praktijken te reflecteren aan de ene kant en
te (re)produceren aan de andere kant.

Voor wie is het?
















Juridische professionals (rechters , advocaten)
Wetshandhavers (stad politie, grenspolitie , militair)
Penitaire inrichting(en)
Journalist(en)
Politici
Maatschappelijk werkers
Religieuze gemeenschappen
Volwassen opvoeders
Onderwijzend personeel van middelbare scholen en universiteiten
Academici
Migrantenorganisaties
Migranten
Elke vorm van adolescent en volwassen burgers
Ministeries (Ministerie van Binnenlandse Zaken , Ministerie van Onderwijs , Ministerie
van Buitenlandse Zaken)
Ambassades en consulaten EU-instellingen (Europese Commissie , de Europese Raad ,
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten)

Praktische informatie
De uren van de workshops zullen op maat gegeven worden. (de data zijn flexibel en kunnen
worden aangepast aan de behoeften van de deelnemers ).

Tijdens de workshops bieden wij:
-

Koffiepauzes
Diner buffet (aan het eind van de workshops)

Registratie en deelname

Gelieve via email info@vrouwenwelzijn.nl

