OPUŚĆ BŁĘDNE
KOŁO NIENAWIŚCI

WSKAZÓWKI I PORADY
DOTYCZĄCE TWORZENIA
HASHTAGÓW WOLNYCH ODNIENAWIŚCI
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Bądź inspiratorem, a nie
prowokatorem.

Trzymaj swoich
zwolenników blisko siebie
ale nie w niewoli.

Twój głos i doświadczenie są
inspiracją dla Twojej
społeczności. Upewnij się, że
stawiasz wyraźne granice dla
osobistych opinii, aby nie
zachęcały one do agresywnych
postaw czy aktów przemocy.
Prawnie i moralnie jesteś
odpowiedzialny za ton, jaki
narzucisz.

Kontrowersje i negatywne treści
mogą być korzystne dla
Twojego zasięgu i konta
bankowego. Zastanów się nad
dywersyfikacją swoich treści w
sposób, który nie polaryzuje
odbiorców. Stworzy to
bezpieczną przestrzeń do
interakcji. To także świetna
okazja do poszerzenia bazy
członków.
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Nie unikaj kontrowersji i
zachęcaj do dialogu.

Bądź facylitatorem, a nie
tyranem.

Niektóre tematy mogą
rozognić Twoją społeczność
i możesz ulec pokusie, by
cenzurować ich opinie lub
odwrotnie, celowo je
ignorować (autocenzura).
Popieraj te dyskusje, ale
upewnij się, że jasno są
przedstawione wszystkie
argumenty i nikt nie ucieka się
do przemocy.

Niektórzy z Twoich
popleczników będą rzucać Ci
wyzwania z nowymi tematami
do dyskusji. Stwórz bezpieczne
środowisko dla ich punktów
widzenia, takie aby uniknąć
etykietki cenzora jak i
potencjalnych konfliktów z
odbiorcami. Sprawy mogą
szybko eskalować.
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Akceptuj krytykę, filtruj
nienawiść.

Chroń swoją społeczność
przed trollami.

Traktuj swoją publiczną rolę
tak poważnie, jak to możliwe,
nawet jeśli od czasu do czasu
wiąże się to z krytyką ze strony
Twoich obserwatorów. Jednak
powinieneś być bardzo surowy
w przejrzystym filtrowaniu
wiadomości szerzących
nienawiść, które są
skierowane do Ciebie, innych
członków Twojej społeczności
lub różnych wrażliwych grup.
Wyjaśniaj swoje decyzje.

Nie wahaj się blokować i
zgłaszać trolli, które odurzają
Twoją społeczność. Powinieneś
aktywnie odradzać wszelkie
działania trollingowe
skierowane do członków Twojej
społeczności, aby czuli się
bezpieczni i wolni za każdym
razem, gdy zdecydują się
spędzić trochę czasu na Twojej
stronie.

06
Chroń najmłodszych.
Bądź uważny i wrażliwy na
kontekst, na wypadek, gdyby
śledziły Cię osoby nieletnie.
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