NU INTRA ÎN
SPIRALA URII

SFATURI PENTRU
POLITICĂ FĂRĂ URĂ

01
Susține-ți crezul politic fără să-i reduci la tăcere pe oponenții
tăi.
Poate cea mai importantă caracteristică a democrației este faptul că permite
promovarea și susținerea unui spectru larg de valori politice. Asigură-te că
te concentrezi pe promovarea ideilor proprii fără a-i demoniza și a-i ostraciza
pe concurenții tăi politici și pe susținătorii lor.

02
Ai grijă la formulările pe care le alegi.
Retorica este o artă. Evită cuvintele inadecvate și exagerate, mai ales atunci
când vorbești despre drepturile omului sau despre/cu grupuri minoritare. În
caz contrar, oamenii îți vor interpreta greșit intențiile. Fii conștient de
influența pe care o ai și de faptul că uneori cuvintele se transformă în fapte.
Nu e vorba de (auto)cenzură, ci de responsabilitate.

03
Oferă scuze rapid și sincer atunci când greșești.
Unele persoane sau grupuri s-ar putea simți ofensate de unele dintre
acțiunile sau declarațiile tale. Ei sunt cetățeni ai lumii și trebuie tratați cu
respect de către politicienii lumii. Fii reprezentantul tuturor.

04
Creează comunități, nu secte.
Să câștigi și să menții susținerea votanților tăi necesită mult efort,
persuasiune și îndemnuri de mobilizare. Evită excluderea sau hărțuirea
altor membri ai comunității doar pentru ca alegătorii tăi să ajungă într-o
poziție dominantă. Pentru tine e vorba de politică, dar pentru susținătorii și
adversarii tăi este viața de zi cu zi.

05
Respectă-ți alegătorii, nu îi expune la ură.
Cel mai probabil, ai resursele și cunoștințele necesare pentru a evita să fii
acuzat de conduită inadecvată sau incitare la ură. Majoritatea alegătorilor
tăi nu au aceste avantaje. Oferă-le respect și protecție și avertizează-i
asupra consecințelor legale pe care le au acțiunile lor. Poți începe prin
filtrarea și moderarea mesajelor de ură de pe conturile tale de socializare.
Nu uita să-ți argumentezi mereu deciziile.
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