Jos cenzura! Până la discursul instigator la ură…
Vă invităm să căutăm împreună soluții de monitorizare a social media prin dezvoltarea de aplicații
care să analizeze mediul online pentru a identifica mesajele care instigă la ură și discriminare.
BUCUREȘTI, marți 3 martie 2015, ora 17:00, la sediul ActiveWatch (Agenția de Monitorizare a
Presei) din Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, et.1, va avea loc un atelier pe tema monitorizării,
combaterii și raportării discursului instigator la ură în mediul on-line.
Înscrierile se fac AICI sau printr-un e-mail către Adrian Szelmenczi de la Active Watch la adresa
adrian.szelmenczi@activewatch.ro / 0727 735 905
Dacă te pricepi la programare, dacă crezi că ar fi posibilă și dacă te întrebi dacă ar fi utilă
monitorizarea, raportarea și combaterea discursului instigator la ură în mediul online, vino la
atelierul ActiveWatch din cadrul laboratorului media Sponge pentru a discuta despre posibilitatea
de dezvoltare a unor astfel noi unelte!
În prima parte vom explica pe scurt ce este discursul instigator la ură (DIU), impactul pe care-l
poate avea asupra societății, care sunt principalii vectori de propagare a DIU, totul cu accent pe
formele de manifestare ale acestui tip de discurs în mediul online. Se va discuta, de asemenea, și
despre relația complicată dintre DIU și libertatea de exprimare.
Vom analiza uneltele tehnice deja disponibile, vom prezenta site-ul cyberhate-watch.ro, o aplicație
de mobil (deja realizată de ActiveWatch) și un add-on pentru Mozilla si Firefox (în lucru),
instrumente care sunt create pentru a deservi site-ul și care ajută la raportarea DIU de pe site-urile
publicațiilor de știri, inclusiv din zona de comentarii ale lor, către redacții și către jurnaliști. De
asemenea, vor fi prezentate și alte unelte tehnice create pentru monitorizarea, combaterea sau
raportarea DIU sau infracțiunilor motivate de ură.
Laboratorul media experimental Sponge propune în fiecare lună o temă de discuții și fiecare lună
se încheie cu un atelier practic.
Daca esti deja pasionat și vrei să te conectezi la comunitatea celor care promovează o lume digitală
liberă și deschisă, în care libertatea de exprimare și viața privată sunt respectate și garantate, sau
dacă își sună interesant și vrei să vezi cu ce se mănâncă treaba asta, urmărește articolele de pe

site-ul http://thesponge.eu. Dacă vrei să contribui cu un articol pe această temă, trimite-l la adresa
contact@thesponge.eu și înscrie-te pe lista noastră de discuții.

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în
interes public. Direcțiile strategice de intervenție socială ale organizației sunt: politicile de bună
guvernare, libertatea de exprimare, anti-discriminarea și educația media. De-a lungul timpului,
ActiveWatch a oferit o platformă de dezbateri în jurul unor teme sensibile: încălcări ale drepturilor
omului, presiuni asupra mass-media, lipsa de transparență a inițiativelor autorităților publice
locale și centrale.
Sponge este un laborator media experimental care conectează organizații din domeniul media,
tehnologia informației și a transparenței. Experimentăm cu noi unelte digitale de eliberare a
informației de interes public. Promovăm informația liberă, relevantă și verificabilă sub formă de
articole sau aplicații. Organizăm ateliere, hacatoane, cursuri și conferințe. Partenerii Sponge sunt
Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, ActiveWatch, Fundația Ceata, geo-spatial.org,
Asociația pentru Tehnologie și Internet și Facultatea de Științe Politice - Universitatea București.
Această activitate este finanţată prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in
Romania. Găseşti mai multe informaţii aici.
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