
NU INTRA ÎN
SPIRALA URII

RECOMANDĂRI PENTRU
HASHTAGURI FĂRĂ URĂ



Fii o sursă de inspirație, nu
de instigare la violență.

Vocea și experiențele tale sunt
o sursă de inspirație pentru
comunitatea ta. 
Asigură-te că opiniile tale nu
sunt interpretate ca incitare la
acte sau atitudini violente. Din
punct de vedere legal și moral,
ești responsabil(ă) pentru
tonul pe care îl setezi în
conversații.

Nu evita controversele,
încurajează dialogul.

Unele subiecte au potențialul
de a inflama comunitatea și
poți fi tentat(ă) să le cenzurezi
sau să decizi să nu le abordezi
(autocenzură). Inițiază aceste
discuții și asigură-te că toate
argumentele  sunt expuse cu
calm și decență.

Tine-ți audiența activă, nu
captivă.

Controversele sau conținutul
negativ ar putea fi benefice
pentru faima și pentru contul
tău bancar. Totuși, propune-ți
să diversifici conținutul într-un
mod care să nu polarizeze
publicul. 
Astfel vei crea un spațiu în care
urmăritorii tăi își pot expune
părerile în siguranță. 
E și o strategie bună să îți crești
comunitatea.
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Fii un facilitator, nu un
dictator.

Unii din fanii tăi îți vor da noi
provocări, noi subiecte de
dezbatere. Creează un mediu
sigur pentru punctele lor de
vedere, astfel încât să nu fii
etichetat drept cenzor și să
declanșezi conflicte cu publicul
tău. Altfel, lucrurile pot
degenera rapid.
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Acceptă criticile, filtrează
ura.

Ia-ți rolul public în serios, chiar
dacă asta îți aduce ocazional
critici din partea comunității
tale. Totuși, ar trebui să fii
foarte strict(ă) în filtrarea
transparentă a mesajelor de
ură care te vizează pe tine, alți
membri ai comunității tale sau
diferite grupuri vulnerabile.
Explică-ți mereu deciziile.

Protejează copiii.

Fii atent(ă) și precaut(ă) când
vine vorba de conținutul pe
care îl produci, în cazul în care
ai minori care te urmăresc.

Ține trollii la distanță.

Nu ezita să blochezi și chiar să
raportezi trollii care fac rău
comunității tale. Descurajează
în mod activ orice activitate de
trolling care vizează membri ai
comunității, astfel încât aceștia
să se simtă în siguranță și
liberi de fiecare dată când aleg
să petreacă timp pe pagina ta.
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PARTENERII PROIECTULUI


