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Znaczące zmiany zachowań,
zwyczajów i nawyków mogą być
oznaką radykalizacji.

Zazwyczaj osoby ulegające
procesowi radykalizacji mają
tendencję do izolowania się
i zamykania w swoich poglądach.

UWAGA: udostępnianie
ekstremistycznych treści,
fałszywych informacji i teorii
spiskowych w sieci może być
ważnym znakiem ostrzegawczym.

Niechętnie przyjmują opinie inne
od własnych i potępiają inne punkty
widzenia.
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Treści wymierzone przeciwko danej
grupie społecznej, mowę nienawiści
i radykalizujące idee można
rozpowszechniać w internecie szybko
i dość szeroko, nie będąc przez nikogo
kontrolowanym.

WYJDŹ Z "BAŃKI
INFORMACYJNEJ"
Brakuje nam czasu na przetworzenie
i zrozumienie wszystkich informacji,
z jakimi się stykamy w internecie.
Często jesteśmy zamknięci w naszej
własnej internetowej "bańce
informacyjnej", która utrudnia
konfrontację z przekonaniami innymi
niż nasze. Prowadzi do to zaniku norm
społecznych, które w realnym świecie
temperowałyby poglądy najbardziej
skrajne.

W internecie łatwo ukryć swoją
tożsamość, pozostać anonimowym
i siać nienawiść bez świadomości,
jak wpływa to na innych ludzi.
Towarzyszy temu poczucie braku
konsekwencji.

Z powodu przeciążenia
informacjami możemy stać się podatni
na manipulację ze strony osób
rozpowszechniających radykalizujące
treści.

UWAGA: wyjdź z własnej "bańki
informacyjnej", sprawdzaj wszystko,
co czytasz w internecie i mądrze
udostępniaj wybrane treści.
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Aby móc zmierzyć się
z uprzedzeniami, dyskryminacją
i radykalizacją, dobrze się do tego
wcześniej przygotuj!

Bezpieczniej i skuteczniej jest
przygotować się na wiele scenariuszy
i do każdego mieć opracowaną
możliwą reakcję i wypowiedź.

Dowiedz się więcej o tym, jakie są
główne przekonania grup i osób
zradykalizowanych, w jaki sposób je
wyrażają i jakich używają do tego słów.

UWAGA: Pomóż także osobom,
które są celem nienawistnych,
radykalizujących treści w internecie.
Przeciwstaw się radykalizacji i daj
dobry przykład wszystkim tym,
którzy są świadkami radykalizujących
dyskusji i zaczepek.

Zaplanuj, jak możesz zareagować
w różnych sytuacjach - co możesz
napisać, powiedzieć lub zrobić
w odpowiedzi na konkretne
komunikaty. Jakich argumentów
lub informacji możesz użyć?
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Radykalizujące treści
i ekstremistyczne symbole możesz
łatwo zauważyć w najbliższym
otoczeniu.

Grupy ekstremistyczne często
wykorzystują różnego rodzaju
symbole by publicznie wyrażać swoją
ideologię. W związku z tym naucz się
rozpoznawać najpopularniejsze
symbole i hasła ekstremistyczne.
Uważnie sprawdź ich znaczenie.

UWAGA: Możesz także skonsultować
się z organizacjami eksperckimi,
zajmującymi się przeciwdziałaniem
radykalizacji, które pomogą Ci
w rozpoznaniu treści
ekstremistycznych.

Wiadomości w internecie, hasła
na plakatach lub nawet przekaz,
jaki usłyszysz w swoim ulubionym
podcaście mogą przyczyniać się
do radykalizacji.

Radykalizujące wiadomości zazwyczaj
przeciwstawiają sobie poglądy lub
grupy ludzi, demonizując tę drugą,
zagrażającą stronę. Odwołują się do
obelg i zachęcają do użycia przemocy
wobec danej grupy mniejszościowej
lub osoby z takiej grupy.
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Możesz także rozpoznać oznaki
radykalizacji słuchając wypowiedzi
osób w Twoim otoczeniu o bieżących
wydarzeniach w Polsce i na świecie.

Czy Twoi rozmówcy popierają lub
sympatyzują z poglądami ugrupowań
lub ruchów ekstremistycznych?
Radykalizacja może być dość wyraźna
i obcesowa lub bardzo subtelna.

Posłuchaj jak komentują
kontrowersyjne tematy.
Spróbuj rozpoznać ton głosu i nastrój
wypowiedzi. Sprawdź, czy Twoi
rozmówcy używają ostrych słów
lub wyrażeń. Uważnie obserwuj język
ciała. Czy zachowują się w sposób
agresywny i przemocowy?

UWAGA: Rozbierz rozmowy i dyskusje
na czynniki pierwsze i przeanalizuj co
i w jaki sposób ludzie Ci komunikują.

Skup się na treści wypowiedzi:
czy słyszysz cechy racjonalnego
rozumowania czy też słyszysz
wypowiedzi pełne powtarzających
się obiegowych haseł.
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SZÓSTY

Bądź krytyczny/a wobec tego, co
czytasz w internecie i nie daj się zwieść.
Internet jest pełen zwodniczych
wiadomości - w artykułach, forach,
blogach i mediach społecznościowych.

Dołóż wszelkich starań,
żeby przeanalizować
i przemyśleć to, co czytasz.
Zbadaj czy treści, z którymi się stykasz
mają porządek logiczny.
Czy prezentują fakty i potwierdzone
dane z rzetelnych źródeł?

Jeśli po przeanalizowaniu
szczegółów stwierdzisz, że masz do
czynienia z tekstem radykalizującym,
zgłoś nadużycie moderatorom strony,
portalu, forum itp.

Jeśli nie, pewnie masz do czynienia z
tekstem przedstawiającym czyjąś opinię.
Przeczytaj go uważnie i skup się na
emocjach, które ten tekst w Tobie
wywołuje. Czy przedstawianej opinii
towarzyszy gniew i poczucie krzywdy?
Czy tekst podżega do użycia przemocy
lub usprawiedliwia jej użycie?

UWAGA: Porozmawiaj z przyjaciółmi,
rodziną lub nauczycielkami.
Zastanówcie się czy można o tym
powiadomić policję.
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Jeśli rozpoznasz sygnały radykalizacji
u swoich znajomych lub w rodzinie,
pamiętaj o tym, że jest wiele osób,
które mogą ci pomóc.

Możesz także uzyskać wsparcie
od pracowników socjalnych.
Pracownicy centrów interwencji
kryzysowej mają dużo doświadczenia
i wiedzą, jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach.

Możesz porozmawiać o tej sytuacji
z rodzicami, nauczycielami, kolegami
lub dobrym przyjacielem. Istnieje
również wiele organizacji, które mogą
zapewnić Ci profesjonalne wsparcie.

UWAGA: Nie zapomnij o policji.
Zwykle w każdej okolicy jest jeden
policjant (dzielnicowy), który zajmuje
się sprawami lokalnymi i jest osobą
kontaktową. Policja może również
interweniować na wczesnych etapach
radykalizacji, kiedy nie popełniono
jeszcze przestępstwa.

Jeśli sprawa dotyczy kogoś ze szkoły,
skontaktuj się ze swoim nauczycielem
lub dyrekcją szkoły. Szkoły zwykle
zatrudniają także psychologów
i doradców szkolnych.
Możesz poprosić ich o pomoc.
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Bądź szczególnie ostrożny/a,
jeśli grupy ekstremistyczne
organizują się w przestrzeni
miejskiej, ponieważ w ten sposób
starają się demonstrować swoją
siłę i zastraszyć innych.

UWAGA: W rozmowach z osobami
radykalizującymi się zachowaj
bezstronność i neutralny ton głosu.
Dzięki temu ograniczysz ryzyko
eskalacji emocji i napięć w rozmowie.
Zachowaj się odważnie,
a jednocześnie mądrze!

Odważne reagowanie nie oznacza
lekkomyślnych zachowań. Zawsze
miej świadomość swoich mocnych
i słabych stron.

Im wcześniej zareagujesz, tym
większe są szanse na skuteczne
przeciwdziałanie radykalizacji
w spokojny, opanowany sposób
i tym mniejszy opór wzbudzisz
u osób zradykalizowanych.

Postaraj się zachować bezstronność
w dyskusjach z osobami ulegającymi
radykalizacji, aby nie stały się ostre
lub agresywne w rozmowie - może
to doprowadzić do przemocy
fizycznej.
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Dzięki współpracy ze społecznością
lokalną możesz zrobić więcej,
żeby powstrzymać radykalizację.

Zacznij rozmawiać o problemie
radykalizacji, zorganizuj akcję
internetową lub działania w przestrzeni
publicznej, szukaj sprzymierzeńców
i współpracowników, zachęć innych
do włączenia się w działania!

UWAGA: Działając wspólnie zyskacie
większą pewność siebie i będziecie
mogli zaangażować się w różne
wydarzenia w Waszej okolicy.
Dacie tym samym wyraźny sygnał,
że na radykalizację i ekstremizm
nie ma przyzwolenia w Waszej szkole,
okolicy lub mieście.

Znajdź lokalne grupy już działające
przeciw radykalizacji, zarówno
w internecie jak i przestrzeni
publicznej. Dzięki wymianie pomysłów
zyskasz nowe perspektywy i pomysły
na działania.

Bądź tą pierwszą odważną osobą,
która rozpocznie działania przeciw
radykalizacji w swojej okolicy
lub nawiąże współpracę z różnymi
środowiskami w tej kwestii.
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Zwróć uwagę na to, co dzieje się
w Twojej najbliższej okolicy: czy ktoś
jest dyskryminowany, izolowany lub
nękany dlatego, że należy do grupy
tych "innych"? Jeśli nikt się takim
zachowaniom nie sprzeciwi,
zradykalizowane osoby potraktują to
jako przyzwolenie na dalsze działania.

UWAGA: Nie bój się działać - każda
najdrobniejsza nawet reakcja z Twojej
strony będzie ważna i skuteczna!
Ty też zrób ten pierwszy mały krok,
bądź odważny/a i zareaguj!

Proces radykalizacji zaczyna się
od małych kroków, które są często
niewidoczne dla większości ludzi.
Kiedy stają się widoczne, najwyższy
czas na nie reagować.

Bierz udział w dyskusjach.
Jasno wyrażaj swój sprzeciw wobec
najmniejszych przejawów
radykalizacji.

Nie bądź niemym świadkiem!
Jeśli grupy te nie boją się
rozpowszechniać ekstremistycznych
przekonań, Ty także zacznij działać.
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