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Introducere de Totò Martello, Primarul orașului Lampedusa și Linosa
INTRODUCERE

De aceea, mai ales în zilele noastre sunt tot mai importante
proiectele precum “Clarinet”. Încurajarea și susținerea campaniilor de comunicare publică care abordează numeroase și
diverse aspecte privind migrația, integrarea, reglementările și
drepturile omului, înseamnă restabilirea încrederii și demnității
în abordarea acestor probleme, protejndu-le în același timp de
manipularea politică care generează tensiuni sociale și ridică
ziduri de ostilitate. Comunicarea eficientă și oferirea de mesaje
către opinia publică, bazate pe fapte adevărate, este singura
Atunci când comunicarea vine din partea unui organism al administrației publice, este foarte important să fie respectate fap- cale prin care vom reuși să dărâmăm barierele neîncrederii ca
tele relevante, regulile și reglementările. Doar așa putem avea o să construim punți de solidaritate în locul acestora.
comunicare cu adevărat “efectivă” și “eficientă”. Doar în această
Totò Martello,
manieră putem transmite mesaje menite să dezvolte un spirit
public. În cazul în care apare o problemă atât de sensibilă și de Primarul orașului Lampedusa și Linosa
o importanță semnificativă pentru opinia publică – precum cea
a migranților – este tot mai necesară lansarea unor campanii
de comunicare, atât la nivel local, al comunităților cât și la nivel
național. În acest fel, îi vom ajuta pe cetățeni să “înțeleagă” mai
bine, invitându-i să privească dincolo de știrile care de cele mai
multe ori, restricționează sau denaturează adevărul despre migrație, recepție și integrare.
Societatea noastră experimentează un paradox. Trăim în era “
comunicării globale “, suntem online 24 de ore pe zi, suntem
accesibili în orice moment, în orice loc. Suntem asaltați în permanență de informații, știri și mesaje. Și totuși, nu toate informațiile pe care le primim sunt corecte și adevărate. Aici se află
paradoxul: desi trăim în era comunicării globale, devine din ce
în ce mai dificil să comunicăm “bine”.
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1. Despre kit: ce este și cum se folosește?
DESCRIERE

Acest Kit este împărțit în 4 secțiuni principale, ceea ce permite o
explorare în detaliu a celor mai interesante caraceristici ale campaniilor de comunicare de success privind migrația. În primul
rând, analizăm câteva elemente comune ale tuturor campaniilor
relevante, indiferent de platforma media pe care acestea sunt
implementate. Ne concentram apoi pe fiecare categorie în parte
a Premiului CLARINET, și studiem anumite aspecte de care trebuie să ținem cont atunci când dezvoltăm campanii de comunicare pe web și social media, pe platforme media tradiționale
și în cadrul evenimentelor publice. În cadrul casetelor colorate
oferim exemple concrete preluate dintre campanile de comuniÎntrucât discursul de ură împotriva migranților devine din ce în care înscrise în competiția Premiul European CLARINET.
ce mai răspândit în sfera publică, este de o importanță fundaSetul de instrumente este interactiv, așa că, dacă doriți
mentală să oferim instrumente eficiente actorilor care se află
să aflați mai multe informații despre un anume proiect,
în prima linie a dezbaterii privind migrația, pentru a-i ajuta pe
trebuie doar să urmați link-urile și să continuați să citiți
aceștia să ajungă la cetățenii europeni și la autoritățile locale, în
mod special la cele situate în zonele de frontieră, unde prezen- mai multe pe site-ul nostru. Veți avea, de asemenea, șansa de
ța migranților nou-veniți are un impact deosebit asupra demo- a răsfoi produsele multimedia create în cadrul campaniilor, de
grafiei locale. În general, acest set de instrumente se adresează la melodii la videoclipuri animate, scurtmetraje și documentare.
tuturor părților interesate, publice sau private, care doresc să Lectură plăcută!
comunice o narațiune diferită despre migrație, dincolo de noțiunile de invazie și amenințare ci folosind sentimente de empatie
și curiozitate.
Premiul CLARINET s-a dovedit a fi un adevărat și extraordinar furnicar de idei, ce a reunit 53 de campanii de comunicare eligibile
implementate de, sau în numele autorităților publice care oferă
o narațiune pozitivă despre migrație. Acest Kit de bune practici
privind migrația pentru autorități locale, ne conduce într-un tur
al acestor campanii diverse, multe dintre ele fiind extrem de inovatoare și fiind exemple de reală inspirație. Obiectivul său este
de a reuni cele mai bune practici, sfaturi practice și exemple concrete, la care administrațiile publice pot face referire atunci când
își lansează propriile campanii de comunicare.
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2. Despre parteneriatul public - privat
DESCRIERE

Deși în cadrul acestui Set de instrumente, vorbim despre campanii de comunicare publică ce se adresează direct autorităților
locale, se poate observa deja că multe dintre campaniile înscrise
pentru premiul CLARINET au fost implementate în principal de
organisme private, fie în parteneriat cu autorități locale, fie în
numele acestora. Atunci când discutăm despre subiectul extrem
de politizat al migrației, autoritățile locale, având mandatul
de a trata problemele care afectează comunitățile pe care le
reprezintă, au o însemnătate mai mare atunci când se adresează cetățenilor și sunt cele mai potrivite pentru a transmite
un mesaj publicului larg, decât organizațiile societății civile. Mai
mult, “fiind mai aproape de cetățeni decât alte instituții publice,
autoritățile locale sunt responsabile de mobilizarea opiniei comunității locale, acționând ca și catalizatori pentru schimbare”
(“Capacitarea autorităților locale din țările partenere, pentru o
mai bună guvernare și rezultate mai eficiente pentru dezvoltare”, DEVCO 2013).

Cu toate acestea, multe autorități locale, în special cele mai mici,
nu dispun de resurse umane, timp, bani și competențe pentru a
putea realiza un proces atât de complex cum este implementarea unei campanii de comunicare. Am constatat că, în cele mai
multe cazuri, colaborarea dintre autoritățile locale și oranizațiile societății civile (asociații, ONG-uri, cooperative sociale, etc.)
reprezintă o strategie câștigătoare pentru dezvoltarea și implementarea campaniilor de comunicare publică inovatoare, care
să ajungă la cetățeni.
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Proiectul CLARINET
PROIECT

privind migrația și integrarea, să sprijine autoritățile locale
de frontieră să implementeze campanii publice de comunicare de success bazate pe realități privind migrația și integrarea, și să promoveze bunele practici din cadrul campaniilor publice de comunicare privind migrația și integrarea, lansate de autoritățile locale la nivelul UE.
Primul pas a fost realizarea unui studiu al celor mai recente
campanii de comunicare publică privind integrarea migranților, realizat prin implementarea “Premiului CLARINET pentru
cele mai bune campanii de comunicare publică ale autorităților locale care promovează narațiuni pozitive despre migrație
și integrare în UE”. Acest manual, intitulat CLARINET- Kit de narațiuni pozitive privind Migrația pentru Autorități Locale, cuprinde unele din cele mai bune practici folosite în cadrul campaniilor de comunicare publică.
Al doilea pas implică fiecare autoritate locală implicată în dezvoltarea propriei campanii de comunicare, datorită instruirii
ad- hoc și sprijinului acordat de experți în comunicare.
Proiectul este și va fi susținut și promovat printr-o campanie de
comunicare atât online, cât și offline, pe site-ul web CLARINET
Proiectul este implementat pe parcursul a 3 ani (din 2019 până (www.clarinetproject.eu), pe pagina de Facebook, contul Instaîn2021) și include activități atât la nivel local, cât și la nivel eu- gram, dar și în cadrul evenimentelor organizate la nivel european.
ropean, care au ca scop realizarea a trei obiective specifice: să
identifice și să promoveze bunele practici derulate de auto- Proiectul CLARINET este co-finanțat de UE prin programul FAMI
ritățile locale în cadrul campaniilor publice de comunicare (Fondul Azil, Migrație și Integrare).
CLARINET – Comunicarea Autorităților Locale pentru Integrare
în Orașele Europene, proiect condus de Municipalitatea Lampedusa și Linosa (Italia) este implementat în parteneriat cu 18
parteneri din 10 țări europene.
Obiectivul general al proiectului CLARINET îl reprezintă creșterea gradului de conștientizare cu privire la contribuția pozitivă
a migranților la societățile din UE. Se urmărește capacitarea
autorităților locale, pentru a scoate în evidență contribuția pozitivă pe care o aduc migranții în societățile noastre, indiferent
de context. Pentru realizarea acestui obiectiv, a fost stabilit un
parteneriat puternic între 8 autorități locale (municipalități,
guverne regionale) și 9 organizații ale societății civile, din 8 țări
europene, și 2 rețele internaționale. Cele 8 țari partenere, implicate în activitățile proiectului, sunt din zona de Sud – Est a
Europei, o zonă intens folosită de migranți în ultimii ani, datorită poziției sale geografice, având 3 rute de migrație diferite: ruta Central Mediteraneană (Italia), ruta Balcanilor de Vest
(Slovenia, Ungaria, Bulgaria, România, Austria) și ruta Balcanilor de Est (Grecia, Cipru).
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Premiul CLARINET
PREMIU

“Premiul CLARINET consideră migrația drept un fenomen structural, fiind strict legată de discrepanțele de resurse și de condițiile demografice dintre Nord și Sud. Migrația nu ar trebui să fie
nici combătută, nici glorificată. În schimb, trebuie observata, înțeleasa și gestionata prin analizarea atentă a cauzelor și a consecințelor sale, respectiv a zonelor geografice origine, de tranziție
și de destinație.

În baza celor menționate mai sus a fost lansat și apelul pentru
aplicații, invitând să participe campanii din următoarele trei categorii:
◉◉ Web și Social Media: campanii de comunicare și activități
promovate prin intermediul canalelor online, precum site-uri
web, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram etc.;

Migrația dă naștere unor fenomene complexe, care pot fi înțelese ◉◉ Mass media tradițională: campanii de comunicare și activități
promovate prin intermediul televiziunii, radioului, presă scriprintr-o abordare deschisă, adaptată schimbărilor contemporasă și publicitate;
ne care au loc. Mai mult, analizarea migrației trebuie să se bazeze
pe o cunoaștere aprofundată a țărilor de origine și de destinație.
Ar trebui adoptată o abordare multidisciplinară, care să includă ◉◉ Evenimente publice: campanii de comunicare și initiative
promovate prin intermediul expozițiilor, atelierelor, manifesdomenii precum studii culturale (în special antropologie, studii
tărilor artistice sau sportive.
postcoloniale, studii de gen), istorie, economie și sociologie. […]
Premiul CLARINET conferă plus-valoare campaniilor publice de
comunicare bazate pe dovezi, care arată prin fapte și cifre, impactul pozitiv și contribuția pe care o aduc migranții în societățile europene. Acestea pot include, de exemplu, date elaborate
în infografice, sau tehnici de verificare a faptelor, care facilitează
demontarea percepțiilor greșite. De asemenea, Premiul aduce în
prim plan campanii de comunicare publică de succes care fac
uz de dovezi factuale și care dau glas resortisanților țărilor terțe
(RTT), în special prin împărtășirea mărturiilor lor.

În cadrul competiției Premiul CLARINET s-au înregistrat o serie
de campanii extraordinare. Pe parcursul a patru luni, au fost depuse 61 de campanii, dintre care doar 53 au fost eligibile. Au fost
înregistrate campanii din 11 țări europene, dintre care, 13 proiecte din Austria, 10 din Italia, 9 din Spania, 6 din România, 5 din
Slovenia, 3 din Grecia, 3 din Cipru, 1 din Portugalia, 1 din Olanda,
1 din Bulgaria, 1 din Danemarca. Defalcate pe cele 3 categorii, 18
proiecte vizează campanii web și social media, 4 sunt promovate
prin mass media tradițională și 31 prin evenimente publice.

INTRODUCERE

PREMIU

DESCRIERE

PROIECT

Proiectele câștigătoare au fost selectate în urma unui proces împărțit în două etape, care a implicat, pe de o parte participarea
publicului și, pe de altă parte, un Comitet științific care a luat
decizia finală.
În prima etapă, proiectele au fost listate pe Facebook, în cadrul
siteului CLARINET, unde au putut fi votate de public. Premiul
CLARINET a avut un succes uriaș, iar proiectele participante au
strâns peste 50,000 de ‘like-uri’.
În a doua etapă, proiectele au fost evaluate pe baza unei grile
de evaluare de către Comitetul științific. Criteriile de evaluare
au inclus aspecte legate de relevanță și autenticitate, abordarea
incluzivă a tuturor membrilor societății, originalitatea și abordarea inovatoare.
La final, au fost premiate 3 proiecte, câte unul din fiecare categorie. Pe lângă aceste premii, Comitetul științific a hotărât să mai
acorde încă o mențiune specială pentru încă 5 campanii, care
conform experților, meritau o recunoaștere specială.
Campaniile câștigătoare sunt prezentate pe scurt mai jos.
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Campaniile câștigătoare

CAMPANIILE
CÂȘTIGĂTOARE

Categoria Web și Social Media
POVEȘTILE COPIILOR DIN TOATĂ LUMEA
Časoris (Slovenia)

Categoria Mass Media tradițională
NU-I DA PREJUDICIULUI NICIO ȘANSĂ
Interface Wien – Municipalitatea din Viena (Austria)

Categoria Evenimente publice
MOSCHEEA DESCHISĂ
Municipalitatea Torino (Italia)
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POVEȘTILE COPIILOR DIN TOATĂ LUMEA
Časoris (Slovenia)
Categoria Web și Social Media
CAMPANIILE
CÂȘTIGĂTOARE

Portalul online Časoris este ziarul pentru copii din Slovenia. Acesta este operațional din anul 2015 și oferă articole de știri relevante, în timp util, copiilor, profesorilor și părinților. Proiectul˝Poveștile Copiilor din jurul lumii˝ (live din anul 2018) este una din
inițiativele ziarului care are ca scop acceptarea și respectarea
diferitelor naționalități și grupuri entice, refugiați și migranți, și
integrarea acestora prin poveștile lor pozitive și a experienței lor
în Slovenia. Proiectul “Povești din jurul lumii” este finanțat de
Biroul Guvernamental Sloven pentru Comunicare (UKOM).
#povești #copii #educație #jurnalism #video
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NU-I DA PREJUDICIULUI NICIO ȘANSĂ
Interface Wien – Municipalitatea din Viena (Austria)
Categoria Mass Media tradițională
CAMPANIILE
CÂȘTIGĂTOARE

Campania a început în octombrie 2015 ca urmare a unui proiect
creativ inițiat cu tineri noi sosiți, care urmau un curs de învățământ de bază la Interface Wien.
Fotografiile au fost expuse în diferite locații publice din Viena, și
în octombrie 2015 am făcut un poster cu unele din ele. Posterul
a fost distribuit în toate școlile din Viena (aproximativ 350). Existând o cerere continua, am livrat peste 2000 de postere.
#tineri #spațiu public #fotografii #educație
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MOSCHEEA DESCHISĂ
Municipalitatea Torino (Italia)
Categoria Evenimente publice
CAMPANIILE
CÂȘTIGĂTOARE

Moscheea deschisă este un eveniment susținut de orașul Torino, ce are loc în fiecare an, în timpul Ramadanului. Cu prilejul
acestui eveniment, toate centrele islamice din Torino își deschid
porțile, oferind tururi cu ghid și o cină Iftar. Scopul principal al
evenimentului este acela de a-i face pe oameni să fie mai toleranți, să renunțe la stereotipuri și prejudecăți cu privire la islam
și moschei, și de a consolida relațiile dintre diversele etnii din
cartiere. Un alt scop al acestui eveniment este acela de a ajuta la
îmbunătățirea relațiilor dintre reprezentanții comunității, funcționari publici, polițiști, femei, actorii religioși și factorii de decizie.
#spațiu public #Islam #dialog inter- religios #intercultură
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PRIVIND ÎN FAȚĂ …CĂTRE CASA MEA
Atena (Grecia)
Categoria Evenimente publice
MENȚIUNI SPECIALE

“Privind în față …către casa mea” este un proiect de artă interactiv care se concentrează pe poveștile oamenilor care au fost
nevoiți să își părăsească țara și care își reconstruiesc viața în Grecia. Activitățile proiectului includ ateliere de povestiri, inspirate
de o serie de lucrări de artă contemporană, o ședință de portrete
foto și o expoziție de fotografii cu și despre refugiați și solicitanți
de azil din Grecia. Scopul principal este acela de a scoate la lumină în fața publicului, dincolo de cifre, poveștile și chipurile celor
aflați în nevoie.
#fotografie #muzee #povestiri #ateliere #refugiați
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SUNT UN STRĂIN PÂNĂ AJUNGI SĂ MĂ CUNOȘTI
(România)
Categoria Web și Social Media
MENȚIUNI SPECIALE

Inspectoratul General Român pentru Imigrări a desfășurat o
campanie menită să ajute la îmbunătățirea înțelegerii diferențelor culturale, a fenomenului imigrației resortisanților din țări terțe și a beneficiarilor de protecție internațională. În acest proiect
este vorba despre modul în care oamenii privesc refugiații și cum
aceștia generează atitudini și comportamente pe care le exprimă
în raport cu această categorie de cetățeni. De cele mai multe ori
aceste comportamente și percepții sunt influențate de canalele
media, care uneori transmit informații parțiale sau inexacte.
#stereotipuri #povestiri #refugiați
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IMIGRANȚII – O POZĂ CÂT O MIE DE CUVINTE
(Cipru)
Categoria Evenimente publice
MENȚIUNI SPECIALE

Elevii liceului Apostolul Luca, au creat prin artă o serie de sculpturi, reprezentând imagini ale migranților care își riscă viețile pe
mare, în bărci periculoase. Sculpturile au fost expuse simbolic,
pe litoralul mării.
Proiectul își propune să crească gradul de conștientizare a cetățenilor, despre riscul pe care migranții și-l asumă atunci când
sunt nevoiți șă își părăsească țara de origine. Prin acest proiect,
dorim să implicăm și să educăm cetățenii, astfel încât aceștia să
manifeste toleranță și solidaritate.
#artă #spațiu public #sculpturi #educație
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LOCUL MEU
(Spania)

Categoria web și social media
MENȚIUNI SPECIALE

Proiectul “Locul meu”, derulat de Asociația Garaje, se adresează tinerilor fără adăpost, majoritatea acestora fiind migranți, cu
vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, și care provin de la Centrul
municipal pentru oameni fără adăpost, Juan Luis Vives (Madrid).
În cadrul acestui proiect, tinerii participă la ateliere specializate
de muzică rap, unde asistă la producția unui videoclip, vorbesc
despre obstacolele întâmpinate atunci când fac muzică rap, cum
ar fi bariera lingvistică sau faptul că ești migrant.
Proiectul este derulat în parteneriat cu Municipalitatea din Madrid (Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo).
#tineri #muzică #ateliere #video
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8 POVEȘTI 8 FEȚE DIN LUSTENAU
(Austria)
Categoria evenimente publice
MENȚIUNI SPECIALE

„Tot ceea ce trebuie să știi despre mine: 8 povești, 8 fețe din
Lustenau.”
8 tineri migranți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, care locuiesc în Lustenau (Vestul Austriei), au scris pe scurt despre
poveștile lor de viață. Deși puteau alege orice limbă pentru
a-și scrie poveștile, au ales limba germană.
Fiecare tânăr și-a spus povestea pe scurt, povestind despre
vacanțe, viitor, casă, război, copilărie, familie și prieteni, încercând să arate diversitatea dificultăților întâmpinate, desi
sunt doar niște copii. Poveștile și portretele acestora au fost
publicate în mass media locală.
#fotografie #povești #spațiu public #tineri #ateliere
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PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE CAMPANIEI
Elemente comune în cadrul campaniilor inovative de comunicare publică
În afara canalului de comunicare ales, există o serie de elemente comune identificate în cadrul campaniilor de comunicare câștigătoare, care asigură succesul unei campanii de
comunicare cu un puternic impact asupra cetățenilor. În cadrul acestui kit de instrumente, noi prezentăm câteva din ele,
unele sunt fundamentale, altele sunt doar sugestii, care pot
fi urmate sau nu, în funcție de caz. De asemenea, puteți combina diferite elemente, dar nu trebuie să le includeți pe toate!
Având în vedere importanța subiectului în dezbaterile publice din Europa zilelor noastre, a vorbi despre migrație este
atât un act etic, cât și unul politic. Toate rapoartele Eurobarometru recente, arată că cetățenii UE, consideră migrația
a fi una din cele mai importante preocupări ale societății:
“Imigrația și terorismul sunt principalele preocupări la nivelul UE”, afirmă Eurobarometrul 88 (2017)1, în timp ce Observatorul Atitudinilor Publice asupra Migrației, indică faptul că
un procent mare de europeni au sentimente negative față de
“imigrația persoanelor din afara UE.”2

Paola Parmiggiani explică faptul că vocea publică, atât cea
mediatică cât și cea politică “tinde să atribuie trăsături tranzitorii și provizorii fenomenului migraționist, catalogat ca o
prezență limitată în timp. Ca și “gazde”, imigranții sunt văzuți ca indivizi suspendați, persoane “dublu absente” (Sayad
2002), pentru care nu este necesar să ne gândim la vreo speranță de viitor sau stabilitate în țara gazdă “temporară”;
prezențe necunoscute, a căror poveste de viață, experiență
și competențe sunt secundare; persoane inferioare, cu un
nivel scăzut de educație și de abilități cognitive, care și-au
părăsit țara, datorită lipsei de abilități.”3
Campaniile de comunicare trebuie să fie eficiente, pentru
a putea transmite mesajul opus, care să scoată în evidență
faptul că migranții sunt noi membrii ai societății gazdă, fiind necesară adoptarea unei perspective pe termen lung,
și demonstrând faptul că, dacă investim mai mult în integrarea acestora, cu atât va fi mai ușor să creăm un cerc virtuos,
în care noii sosiți să poată fi capabili să aducă o schimbare
pozitivă și plus valoare societății gazdă.

1

Eurobarometru 88, Primele rezultate, decembrie 2017, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2143

2

Observatorul atitudinilor publice vizavi de migrație, http://www.migrationpolicycentre.eu/opam/

3

P. Parmiggiani, « Comunicarea socială despre migrație și refugiu în Italia » in Africa e Mediterraneo, n. 82, 2015, p. 4. Traducere de Africa e Mediterraneo.
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Pe de altă parte, este important să ținem cont și de câteva
riscuri care ar trebui evitate. Paola Parmeggiani insistă asupra campaniilor de comunicare pe tema integrării pe piața
muncii a migranților, afirmând că ar trebui evitate descrierile
migranților “așa cum aceștia se așteaptă să fie: într-o condiție de nevoie eternă sau în rolul unui muncitor slab calificat.
În acest fel, nu ajutăm la deconstruirea imaginii colective, iar
rezultatul final va plasa migrantul din nou în rolul stereotip.”
De asemenea, autoarea subliniază în schimb, puterea campaniilor de sensibilizare, care să descrie refugiații ca pe “oameni ca și noi (profesioniști, profesori, artiști, cercetători,
muncitori, fermieri), cu singura diferență, că aceștia au fost
nevoiți să își părăsească țara de origine și apropiații, din cauza războiului și a persecuțiilor. Oameni pe care dacă îi ajutăm să se integreze, pot contribui la creșterea economică,
culturală și socială a societății gazdă. ”4

4

Ibidem, p.7
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1. Rolul narațiunilor:
dincolo de numere și date,
sunt ființe umane
Canalele mass media au tendința de a descrie migrația ca pe un
fenomen pur demografic: o mulțime de oameni, adesea descriși
ca o amenințare pentru bunăstarea populației native. Poveștile
acestora, reprezintă în primul rând, o imagine de aproape a persoanelor care formează acele numere. Dincolo de imaginea creată de presă, aceea de oameni periculoși și necunoscuți, trebuie
să vedem acești oameni ca pe o multitudine de destine care au
ales să își părăsească țările de origine, și au pornit în căutarea
unei vieți mai sigure, fugind de război, violență și condiții economice dure, determinați să caute un viitor mai bun pentru familiile lor.A da un chip si a spune povestea migranților nou-veniți
reprezintă pașii cheie pentru a sensibiliza comunitatea gazdă.
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MIGRAȚIA(S)HINTERGRUND ZUSAMMENLEBEN:
VORDERGRUND
Orașul Innsbruck a promovat o expoziție de portrete ale rezidenților locali din Tyrol, pentru a arăta diversitatea acestora. Aceștia
au un lucru în comun, toți au un istoric de migrație. Partea din
față a portretelor prezintă povestea figurii a cărei imagine este
afișată pe spatele tabloului. În acest fel, vizitatorii citesc povestea și apoi văd și imaginea. În cadrul expoziției s-a pus accentul
pe diversitatea comunității și pe istoria migranților din Tyrol.
(inserire foto + storia)
#fotografie #expoziție de povești de viață
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Exemplu:
Dezvoltarea empatiei
POVEȘTILE PLECĂRILOR
Elevii Liceului Teoretic “Johannes Honterus” au trebuit să facă
față provocării de a înțelege mișcările oamenilor în Europa. Datorită implicării în cadrul unui proiect ERASMUS+ în care este analizat rolul educației în promovarea integrării și înțelegerii sociale,
școala a decis să studieze realitățile imigranților și a refugiaților
aflați în prezent în România. În acest sens, grupul de elevi împreună cu profesorul coordonator, au dezvoltat o campanie de sensibilizare cu privire la această problemă europeană, cu scopul de
a-i face pe cetățeni să dezvolte empatie și înțelegere. Întrebarea
“De ce migrează oamenii?” a stat la baza campaniei. Totodată, în
colaborare cu Centrul de Integrare al Migranților, elevii au avut
oportunitatea de a asculta poveștile de viață a doi cetățeni sirieni, și le-au putut adresa acestora și o serie de întrebări.
#tineri #educație #povești de viață #refugiați
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2. Implicarea migranților în calitate
de protagoniști principali ai campaniei:
de la obiect la subiect
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drului securitar și pietist, la cultura de solidaritate (hrănită de
mentalitatea gesturilor filantropice), departe de cultura legalității (hrănită de suspiciune, control și negare a celorlalți).”1

Aceste acțiuni la firul ierbii pot fi realizate prin diferite activități, precum ateliere de lucru, deschidere către noi idei, impliPentru o campanie eficientă și autentică în ceea ce privește micare online prin intermediul social media.
grația, fără a cădea în capcana unei retorici goale, este foarte
important să aducem în prim plan migranții și poveștile acestoIată câteva sfaturi despre gestionarea eficientă a implicării mira. Paola Parmiggiani ne amintește de faptul că, acele campagranților.
nii de comunicare în care nu sunt “poveștile spuse de migranți
înșiși”, și care se concentrează pe ideea pe care o avem deja
despre aceștia, se ajunge din nou la o imagine stereotipă și dăunătoare a diversității culturale (Adichie Chimamanda 2009),
promovând o anumită “toleranță” față de migranți [în locul
unei înțelegeri reale]”. Prin urmare, este fundamental “să-i oferim Celuilalt șansa de se auto – reprezenta”, ceea ce simbolic
Bariera lingvistică este unul din obstacolele care împiedică
înseamnă că îl/o recunoaștem ca persoană, cu drepturi și îndamigranții să se implice în inițiativele locale. În această situtoriri, și îl percepem ca pe un actor cu un rol pozitiv în dezvoltaație, există mai multe modalități de a-i ajuta să se exprime:
rea societății.” Se spune spune în continuare că “transformând
traducerea campaniilor de comunicare în limbile matermigrantul din obiect al compasiunii noastre, al fricii colective,
ne ale comunităților de migranți din zonă, colaborarea cu
discriminării, toleranței, și integrării, într-un subiect activ, comediatori lingvistici, de asemenea , în cadrul activităților
municarea socială oferă un mesaj alternativ de la urgența case poate oferi migranților oportunitatea de a se exprima în
propria limbă sau prin intermediul comunicării non – verbale (fotografie, desen, video, …).
1
Ibidem, p. 9

Politici lingvistice incluzive
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În cadrul proiectului “8 POVEȘTI ȘI 8 FEȚE DIN LUSTENAU” (categoria evenimente publice, mențiune specială ),
desi tinerilor participanți invitați la atelierul de scriere creativă, li s-a oferit șansa de a se exprima în propria limbă,
aceștia au ales să se exprime în limba germană.
8 POVEȘTI 8 FEȚE DIN LUSTENAU
„Tot ceea ce trebuie să știi despre mine: 8 povești și 8 fețe din
Lustenau.”
8 tineri migranți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, care locuiesc în Lustenau (Vestul Austriei), au scris pe scurt despre
poveștile lor de viață. Deși puteau alege orice limbă pentru
a-și scrie poveștile, au ales limba germană.
Fiecare tânăr și-a spus povestea pe scurt, povestiind despre
vacanțe, viitor, casă, război, copilărie, familie și prieteni, încercând să arate diversitatea dificultăților întâmpinate, desi
sunt doar niște copii. Poveștile și portretele acestora au fost
publicate în mass media locală.
#fotografie #povești de viață #spațiu public #tineri #ateliere
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Definiți-vă clar scopul și proiectați
activități ad–hoc incluzive
Nu faceți aceeași greșeală ca și cei cu care vă luptați! “Migranții” nu reprezintă un întreg unic. Pe cine vrei să ajuți?
Este foarte important să vă definiți foarte bine ținta, luând
în considerare: țara/regiunea de origine, genul, vârsta, profesia, nivelul educației, pasiuni și interese, durata șederii în
țara gazdă. Următorul pas va fi găsirea unui spațiu sigur și
crearea unei activități ad-hoc, luând în considerare caracteristicile grupului țintă, pentru a încuraja o participare cât mai
largă. De exemplu, există posibilitatea să doriți crearea unei
activități doar pentru femei, în care ele să se poată exprima
liber, fără ca acestea să se autocenzureze.
Definirea clară a grupului țintă vizat ar trebui să fie o constantă pe tot parcursul campaniei de comunicare, de la acțiuni la firul ierbii până la alegerea publicului final către care
se transmit mesajele și produsele campaniei de comunicare.
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Unul dintre cele mai inovatoare aspecte ale acestei campanii este modul de definire a grupului țintă.
Campania adresată copiilor, a fost dezvoltată de copii, iar în acest fel poveștile de viață și mesajele campaniei au fost
special concepute pe caracteristicile publicului țintă ajungând direct la acesta.
POVEȘTILE COPIILOR DIN TOATĂ LUMEA
Portalul online Časoris este ziarul pentru copii din Slovenia. Acesta este operațional din anul 2015 și oferă articole de știri relevante, în timp util, copiilor, profesorilor și părinților. Proiectul˝Poveștile Copiilor din jurul lumii˝ (live din anul 2018) este una din
inițiativele ziarului care are ca scop acceptarea și respectarea
diferitelor naționalități și grupuri entice, refugiați și migranți, și
integrarea acestora prin poveștile lor pozitive și a experienței lor
în Slovenia. Proiectul “Povești din jurul lumii” este finanțat de
Biroul Guvernamental Sloven pentru Comunicare (UKOM).
#poveștide viață #copii #educație #jurnalism #video
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3. Utilizați arta
Arta reprezintă o modalitate excelentă de promovare a unei
campanii, având două funcții. În primul rând, reprezintă un mod
excelent de implicare a migranților în cadrul activităților de divertisment, în timp ce construiești baza campaniei. În al doilea
rând, prin artă reușești să stimulezi cel mai bine emoțiile publicului, ceea ce ajută la găsirea unui teren comun între migranți și
societatea gazdă. Folosiți toate tipurile de artă: posibilităție de
explorare sunt nelimitate! Colaborați cu profesioniști care vă pot
ajuta să găsiți metode inovative de a transmite mesajul campaniei către public.
Proiectul CLARINET crede cu tărie în puterea pe care arta o are
asupra omenilor. Acesta este motivul pentru care vor fi dezvoltate o serie de materiale artistice ad - hoc inovatoare în 8 reședințe
artistice din cele 8 teritorii implicate, ce vor putea fi folosite în
cadrul campaniilor de comunicare publică locală. Această activitate va fi condusă de rețeaua internațională Biennale des Jeunes
Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée (BJCEM, Bienala tinerilor artiști creatori din Europa și Mediterană), rețea internațională compusă din 52 de membri din 18 țări ce reunește instituții
culturale și organizații independente.
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UN MILION DE POVEȘTI
Un Milion de Povești - este un proiect intercultural de povești de
viață, menit să încurajeze respectul pentru diversitatea interculturală prin crearea de repere pe care să le recunoaștem cu toții
în viața noastră de zi cu zi. În cadrul proiectului a fost creată cea
mai mare bibliotecă online din UE ce conține peste 650 de conturi personale nefiltrate ale experiențelor de viață ale refugiaților care au venit către UE în ultimii ani. Proiectul este co-finanțat
de UE prin programul Europa creativă.
#desen #video
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IMIGRANȚI – O IMAGINE CÂT O MIE DE CUVINTE
Elevii liceului Apostolul Lucas, au creat prin artă o serie de sculpturi, reprezentând imagini ale migranților care își riscă viețile pe
mare, în bărci periculoase. Sculpturile au fost expuse simbolic,
pe litoralul mării.
Proiectul își propune să crească gradul de conștientizare al cetățenilor, despre riscul pe care migranții și-l asumă atunci când
sunt nevoiți șă își părăsească țara de origine. Prin acest proiect,
dorim să implicăm și să educăm cetățenii, astfel încât aceștia să
manifeste toleranță și solidaritate.
#artă #spațiu public #sculpturi #educație
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4. Folosiți umorul
Pe măsură ce numărul migranților care mor în încercarea lor de
a traversa frontierele închise continua să crească, tonul depresiv
pare a fi singurul cu adevărat potrivit pentru o discuție despre
migrație. Drept urmare, utilizarea umorului într-o campanie de
comunicare publică poate fi perceput de public ca inadecvat și
insensibil. Cu toate acestea, în efortul de a comunica umanitatea/ faptul că migranții care ajung în Europa sunt oameni ca noi,
utilizarea umorului în campaniile de comunicare poate fi atât o
alegere îndrăzneață, cât și o strategie câștigătoare pentru a ajunge la un public mai larg. Pe de o parte, ironia este un instrument
excelent pentru a evidenția contradicțiile din discursul de ură pe
îl combateți, iar pe de altă parte conținutul călduros și amuzant
are cele mai mari șanse să devină viral și să reușească să ajungă
la un public cât mai larg.
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CAMPANIA ANTI-ZVONURI
“Nu lăsa zvonurile să te îmbolnăvească. Vaccinează-te!”, este
motto-ul campaniei implementate la intrarea unui spital, unde
sunt răspândite zvonuri care afirmă că imigranții abuzează de
sistemul de asistență medical. Campania a avut misiunea de a
contracara zvonurile, printr-un joc de rol de-a controlul medical
și vaccinarea. Un “Vaccin anti-zvonuri” ce conținea date exacte
și informații reale a fost aplicat fiecărui lucrător medical sau trecător. Utilizarea ironică a unui “vaccin” împotriva informațiilor
false s-a dovedit a fi o strategie câștigătoare, ce a invitat oamenii
să reflecteze asupra prejudecăților lor.
#umor #spațiu public #prejudecată
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Campanii dezvoltate pe web și social media
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Se pare că rețelele de socializare sunt cele mai importante pentru campaniile de comunicare. Oricine poate crea o pagină de
Facebook, Twitter sau Instagram etc., unde poate publica gratuit. Cu toate acestea, trebuie să oferi ceva diferit față de restul,
pentru a ieși în evidență și pentru a dezvolta o campanie de succes. Printre cele 18 campanii depuse pentru Premiul CLARINET
la această categorie, am identificat următoarele caracteristici
deosebit de interesante.

1. Expunerea faptelor împotriva
știrilor false
Pentru a combate într-un mod eficient știrile false despre migranți, este foarte important, pe lângă empatie și implicare emoțională, să utilizăm fapte bazate pe dovezi și date reale. Sunt
foarte multe știri lansate în mediul online și pe rețelele de socializare care intră în categoria jurnalismului non-etic, menite să
răspândească ura și denigrarea migranților, iar o strategie câștigătoare de a dejuca aceste informații false, este cea în care folosim informații reale care să restabilească adevărul care, apoi, să
fie transmis la scară largă.
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#STOPZVONURILOR
Această campanie este una dintre inițiativele rețelei anti–zvonuri
inițiată de Consiliul Local Barcelona, menită să combată discursul rasist, tot mai aprins, la adresa migranților, care alimentează
zvonurile, stârnesc frica și neîncrederea, atât pe rețelele sociale
cât și în rândul rezidenților din Barcelona. Campania încearcă
să construiască noi narațiuni, prin intermediul activiștilor interculturali, eliminând astfel zvonurile, discriminarea și discursurile rasiste care afectează grupurile rasiale pe motive de origine,
religie etc.
#social media #verificare #stereotipuri
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2. Adoptați codurile
și limbajul social media
Având în vedere gama largă de informații care circulă în mediul
online, principala provocare va fi scoaterea în evidență a campaniei. Dar cum reușești să creezi un conținut convingător, care să
iasă în evidență și sa nu fie trecut cu vederea la primul click de
mouse de către publicul țintă? Este bine știut că în mediul online, ai nevoie de un mesaj care să respecte limbajul social media,
iar conținutul trebuie să fie captivant și ușor de distribuit pentru
a deveni viral. În primul rând, încercați să folosiți conținut multimedia: imagini, videoclipuri, cântece, “memes”. Când utilizați
conținut scris, mesajul trebuie să fie scurt și concis. Postările
lungi și sofisticate nu atrag atenția unui cititor din mediul online.
Facebook, de asemenea, nu este un loc potrivit pentru a publica
o analiză complexă sau o poveste scrisă. Mesajul trebuie să fie
scurt și captivant, astfel încât cititorul să dea click pe link-ul care
duce către site-ul web sau către evenimentul pe care doriți să îl
promovați.
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LOCUL MEU
În cadrul acestei campanii sunt organizate ateliere de muzică rap
pentru tinerii fără adăpost, majoritatea acestora fiind migranți.
Rezultatul atelierului este un videoclip rap. Datorită calității înregistrării sunetului și a editării video, clipurile au mari șanse să
devină virale în mediul online. Urmăriți-le aici! Campania acordă o atenție suplimentară și specială documentării procesului
creativ, publicând fotografiile tinerilor în timp ce cântă.
#muzică
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Campanii dezvoltate în media tradițională
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În cadrul Premiului CLARINET, la categoria media tradițională au
fost înregistrate doar 4 campanii, fiind cel mai mic număr de aplicații înregistrate pentru o categorie. O posibilă cauză ar putea
fi expansiunea mediului online și a rețelelor sociale, care sunt
foarte accesibile tuturor și pun în umbră canalele tradiționale de
comunicare. Cu toate acestea, dezvoltarea unei campanii în media tradițională are și unele beneficii, care nu trebuie ignorate.
Un beneficiu ar fi însăși raritatea acestui tip de comunicare: în
timp ce mediul online a devenit un fel de “autostradă” de unde
informațiile vin din toate direcțiile, campania voastră în media
tradițională poate avea o vizibilitate semnificativă. În timp ce în
mediul online reușiți să atrageți doar o parte din publicul țintă,
promovarea în media tradițională a unei campanii, v-ar ajuta să
ajungeți la un număr mai mare de oameni.

1. Investește în spațiul public
Dacă alegeți să vă promovați campania“offline”, o modalitate sigură și ieftină este, de exemplu, lipirea de afișe tipărite în spațiul
public. Promovați-vă campania în locurile cele mai aglomerate,
în mijloacele de transport în comun, în diferite cartiere, chiar și
în cele mai periferice locații, în locuri unde oamenii vă pot vedea mesajul. În felul acesta, mesajul ajunge la un public mai larg,
chiar și la cetățenii care trebuiesc provocați cu privire la prejudecățile lor. Poate nu-i veți convinge să renunțe imediat la părerile
lor, dar cu siguranță veți reuși să îi faceți să-și pună întrebări și să
porniți o discuție și diverse dezbateri tematice.
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NU-I DA PREJUDICIULUI NICIO ȘANSĂ
Campania a început în octombrie 2015 ca urmare a unui proiect
creativ inițiat împreună cu tineri nou-sosiți, care urmau un curs
de învățământ de bază la Interface Wien.
Fotografiile au fost expuse în diferite locații publice din Viena, și
în octombrie 2015 am făcut un poster cu unele din ele. Posterul
a fost distribuit în toate școlile din Viena (aproximativ 350). Existând o cerere continua, am livrat peste 2000 de postere.
#tineri #spațiu public #fotografie #educație
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2. Utilizați canalele
de comunicare locale
Mesajul dvs nu trebuie să fie promovat pe canalele naționale de
televiziune sau radio. Vă puteți direcționa campania de comunicare către posturile de televiziune și radio locale. În felul acesta,
vă puteți adapta și adresa mesajul mai eficient către un public
țintă mai restrâns, ținând cont și de preocupările acestora asociate cu contextul local.
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CONTROLUL ZBORULUI
EMISIUNE RADIO PENTRU MINORITĂȚI
Încă din 2012, emisiunea radio Controlul Zborului, promovează dialogul critic între diferitele culturi din Sud–Estul Europei.
Emisiunea oferă informații despre scena culturală, progresivă,
alternativă și underground din fosta Iugoslavie și susține punctele de vedere deschise, criticile și opiniile care nu sunt bazate
pe stereotipuri și reprezentări mainstream. În cadrul emisiunii
sunt abordate, în același timp, problemele cu care se confruntă minoritățile și migranții din societatea slovenă în accesarea
drepturilor. În fiecare duminică, Controlul Zborului este în direct
cu postul de radio Študent, unul din cele mai vechi posturi de
radio independent și necomercial din Europa. Emisiunea Controlul Zborului apare sub auspiciul Centrului Cultural Sârbesc
“Danilo Kiš” și este susținut de Ministerul Culturii al Republicii
Serbia, Departamentul de cooperare cu diaspora și sârbii din regiune, și de Ministerul Culturii din Republica Slovenia.
#radio #tineri #studenți #cultură #stereotipuri
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Categoria Evenimente publice a fost extrem de populară din
punct de vedere al participării în cadrul Premiului CLARINET,
categorie la care au participat 31 de campanii de comunicare.
Această categorie atestă diversitatea campaniilor publice promovate în cadrul evenimentelor publice și multitudinea de posibilități pentru campanii inovatoare și de succes.

1. Adresați-vă atât migranților,
cât și comunității locale
Evenimentele publice sunt locul potrivit pentru a încuraja dialogul direct dintre comunitatea locală și migranți, prin care aceștia
se pot cunoaște depășind astfel stereotipurile. Organizatorii ar
trebui să conceapă formate atractive, ținând cont de nevoile și
așteptările diferitelor grupuri țintă, găsind un teren comun între
acestea prin sport, artă, joc sau activități culinare.
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FESTIVALUL ANUAL AL REFUGIAȚILOR
Ediția a treia a Festivalului Anual al Refugiaților din Larnaka a
avut loc pe 25 Iunie 2019. Festivalul este organizat de Municipalitatea din Larnaka, Open Society și OASIS.
Festivalul este un eveniment important, axat pe cooperarea dintre ciprioți și comunitatea de refugiați din Cipru. Evenimentul a
prilejuit aducerea laolaltă a mai multor grupuri etnice și culturale, printr-o serie de activități artistice și de divertisment, precum
muzică, spectacole de scenă, artă, jocuri și mâncare pregătită de
refugiați din 11 țări diferite. La finalul zilei, în aer plutea o atmosferă de unitate, acceptare și solidaritate.
#artă #muzică #festival #ateliere #refugiați
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2. Capacitarea comunităților
de migranți
Integrarea nu înseamnă asimilare: migranții nu ar trebui să renunțe la propria cultură și identitate pentru a îmbrățișa obiceiurile societății gazdă. Integrarea înseamnă întâlnire, intercultură
și schimb. O caracteristică cheie a campaniilor de comunicare de
succes promovate în cadrul evenimentelor publice o reprezintă, pe de-o parte, capacitatea de a împuternici comunitățile de
migranți, creând oportunități pentru aceștia de a împărtăși elemente din propria cultură și evidențiind contribuția acestora în
societatea gazdă, iar, pe de altă parte, să încurajeze comunitatea
locală să fie deschisă și curioasă. În acest fel, se îmbunătățesc
relațiile dintre comunitatea locală și migranți. Procesul de capacitare a comunităților de migranți ar trebui să pună în lumină
calitățile migranților și să pună accent pe împărtășirea responsabilității în societate.
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MOSCHEEA DESCHISĂ
Moscheea deschisă este un eveniment susținut de orașul Torino,
ce are loc în fiecare an, în timpul Ramadanului. Cu prilejul acestui
eveniment, toate centrele islamice din Torino își deschid porțile,
oferind tururi cu ghid și o cină Iftar. Scopul principal al evenimentului este acela de a-i face pe oameni să fie mai toleranți, să renunțe la stereotipuri și prejudecăți cu privire la islam și moschei,
și de a consolida relațiile dintre diversele etnii din cartiere. Un alt
scop al acestui eveniment este acela de a ajuta la îmbunătățirea
relațiilor dintre reprezentanții comunității, funcționari publici,
polițiști, femei, cultele religioase și factorii de decizie.
#spațiu public #Islam # dialog inter-religios #intercultură
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3. Folosiți jocuri de rol pentru
a crea empatie
O modalitate eficientă de a crea empatie în rândul oamenilor,
sunt jocurile de rol. Punând în scenă experiențele migranților,
oamenii pot vedea ceea ce trăiesc aceștia în drumul lor spre o
viață mai bună, experiențele și provocările cu care aceștia se
confruntă la sosirea în Europa.
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EVADEAZĂ ȘI FUGI
Evadează și Fugi este un joc educațional, al cărui obiectiv este
de a-i face pe tinerii sloveni conștienți de realitățile trăite de refugiați. Beneficiarii jocului, își schimbă percepția despre refugiați după ce ascultă mărturiile și motivele pentru care refugiații
au fost nevoiți să plece din țara de origine. Această experiență
le schimbă total percepția despre refugiați. Activitatea jocului
constă într-o versiune în aer liber a jocului “evadarea din cameră”, joc ce are la bază fuga reală a unui refugiat din Afghanistan,
mărturia unui tânăr refugiat din sudul Sudanului, și o discuție
de grup. Proiectul este finanțat de Biroul de Comunicare al Guvernului Sloven.
#educație #jocuri #joc de rol #refugiați
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