Haatspraak
Online haatspraak is actueler dan ooit. Sociale media spelen een belangrijke rol in het
dagelijkse leven van kinderen en jongeren. Ze bieden heel wat mogelijkheden en positieve
contacten. Maar tegelijkertijd zijn er ook risico's aan verbonden. De deur staat ook open
voor beledigingen, haat en boosheid. Maar gelukkig kunnen we actie ondernemen tegen
online haat.

Wat je zeker moet weten over het thema
1. Wat is online haatspraak? Online haatspraak heeft een aantal specifieke kenmerken zoals
a. de v
 ormen van uitdrukking
b. de s chaal van het internet
c. de a
 nonimiteit en het gebrek aan controle
d. het eigenaarschap van bepaalde platformen
2. Wanneer is een bericht een haatbericht? H
 et bericht bevat discriminerende
boodschappen, beledigingen of stereotypen over een persoon, het zet aan tot discriminatie,
geweld of haat, het bericht boezemt angst of negatieve gevoelens in.
3. Waarom delen mensen haatboodschappen? Het is nog nooit zo makkelijk geweest om
een mening te delen. Als je kwaad bent over iets, kan je het online meteen aan iedereen
laten weten. Maar wat mensen vaak vergeten is dat ze er iemand mee kwetsen.
4. Wie deelt haatboodschappen? Er komen veel reacties online, zowel positieve als negatieve.
En lijkt alsof heel wat mensen reageren, maar het is nog altijd een minderheid. Het gaat om
jongeren als volwassenen, ruziezoekers die een tegenreactie wil uitlokken of mensen die niet
nagedacht hebben over een reactie.
5. Wat kan je er tegen doen? Het belangrijkste is: durf te reageren. Maar voor je reageert.
Denk na over je tegenreactie. Praat erover met anderen die je vertrouwt. Je kan het ook altijd
melden via Facebook of andere media.

Haatspraak omvat verbale of non-verbale uitingen die een persoon of groep aanvalt.
Dit op grond van seksuele oriëntatie, godsdienst, rassen en geslacht.

Tips voor jou als leerkracht
# Leer kinderen reageren op haatboodschappen. Enkele voorbeelden kan je hier terugvinden:
https://alternarratief.mediawijs.be/dossiers/voorbeelden-reacties
# Elk geval van online haatspraak kan je melden bij Unia. Maar je kan ook rechtstreeks contact
opnemen met de eigenaar van een website, je kan op Facebook een pagina of profiel rapporteren,
op Twitter vind je onder elke tweet een rapporteerknop, op YouTube kan je aanstootgevende
filmpjes ‘flaggen’ …
# Ga met leerlingen in discussie. Zo laat je hen actief nadenken over hun eigen online gedrag.
# Kinderen en jongeren zoeken ook online naar rolmodellen. Ze volgen dan het nieuws rond
hun favoriete personen zorgvuldig op en spiegelen vaak hun eigen kledingstijl aan de foto’s van hun
favoriete celebrity die ze online vinden. Daardoor komen zij echter ook regelmatig in contact met de
online haatberichten die hun favoriete celebrity toegestuurd krijgt.

Aan de slag
Affiche hoe reageren op sociale media
mediawijs.be/tools/affiche-hoe-reageer-je-bestesociale-media
Een stappenplan om na te gaan hoe je moet reageren
op een bericht op sociale media.

Stappenplan Wat doen tegen haatspraak
n
 ohate.mediawijs.be/dossiers/wat-doe-je
-online-haatspraak
Een stappenplan om na te gaan wat je kan doen bij
online haatspraak.

Stappenplan Hoe reageren
nohate.mediawijs.be/dossiers/hoe-reageer-jehaatspraak
Tips en tricks om na te gaan hoe je het best reageert op
haatboodschappen.

Toolbox no hate
pimento.be/toolbox-no-hate/

Methodiekenbundel Bookmarks
mediawijs.be/tools/handleiding-bookmarks-bestrijdenonline-haatspraak-mensenrechteneducatie

Leesvoer
Website - No hate
www.nohate.be

Website - Alternarratief
www.alternarratief.mediawijs.be

Website - Haatberichten
www.haatberichten.be

Website - Unia - Meldpunt
www.unia.be/nl/discriminatie-melden

Klik en print - MediaNest - Haatspraak
www.medianest.be/hoe-reageer-je-op-haatspraak

Make Belgium Great Again - Emoji
haatspraak
www.youtube.com/watch?v=JSpxfHRxkmE

