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Uvodni nagovor: Totò Martello, župan občine Lampedusa in Linosa, Italija
UVOD

Naša družba se je znašla v paradoksni situaciji. Živimo v dobi
„globalne komunikacije”, 24 ur na dan smo na spletu, dosegljivi
smo v vsakem trenutku in na vseh krajih. Nenehno nas bombardirajo z informacijami, novicami in sporočili. Vendar vse informacije, ki jih prejmemo, niso pravilne in resnične. Tu je paradoks: čeprav živimo v dobi globalne komunikacije, je vse težje
„dobro” komunicirati.

Zato so projekti, kot je „CLARINET”, tako pomembni v današnjem svetu. Spodbujanje in podpiranje javnih komunikacijskih
kampanj, ki obravnavajo številne in raznolike vidike migracij, integracije in spoštovanje človekovih pravic, prispevajo k preprečevanju številnih manipulacij, ki v družbi ustvarjajo trenja, napetosti in sovražnosti. Komuniciranje, ki temelji na resničnih dejstvih, je edini način, da bomo lahko premagali ovire nezaupanja
in na njihovem mestu zgradili mostove solidarnosti.

Kadar sporočilo prihaja iz javnega upravnega organa, je zlasti pomembno, da se upoštevajo ustrezna dejstva, pravila in predpisi, Totò Martello,
saj je le taka komunikacija lahko resnično „učinkovita” in omogo- župan občine Lampeduza in Linosa, Italija
ča razvijanje javnega mnenja. Pomembno je predvsem pravilno
komuniciranje pri zelo občutljivih vprašanjih, kot so na primer
vprašanja migracij, kjer se komunikacijske kampanje ne izvajajo
samo na lokalni, temveč tudi na regionalni in nacionalni ravni.
Pravilna kampanja bo preprečevala poenostavitve in pomagala
državljanom razumeti kompleksna vprašanja migracij, sprejemanje drugačnosti in integracije
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1. O priročniku: namen priročnika in kako ga uporabljati?
O PRIROČNIKU

Natečaj za nagrado projekta CLARINET je zbral 53 komunikacijskih kampanj, ki s pomočjo pozitivnih zgodb govorijo o migracijah in so jih ali jih še vedno koordinirajo ali podpirajo javni
organi. Ta zbirka pozitivnih zgodb, od katerih so številne tudi
zelo inovativne in navdihujoče, predstavlja ˝priročnik za pripovedovanje pozitivnih zgodb o migracijah za lokalne skupnosti˝.
Cilj priročnika je združiti najboljše prakse, praktične nasvete in
konkretne primere, ki so lahko v pomoč lokalnim skupnostim,
ko želijo pripraviti svoje kampanje.
Ker sovražni govor proti migrantom vse bolj prevladuje v javni
sferi, je akterjem, ki delajo na področju migracij, nujno potrebno
zagotoviti učinkovita orodja, s katerimi bodo lahko učinkovito
ozaveščali prebivalce na lokalni in nacionalni ravni, še posebej
tiste, ki živijo na obmejnih območjih ali območjih, kjer migracije še posebej vplivajo na lokalno demografijo. Priročnik je namenjen vsem zainteresiranim deležnikom, bodisi javnim ali zasebnim, ki želijo povedati drugačno migracijsko zgodbo, tako, ki
presega pojme, kot so invazija, grožnja, ipd., namesto tega pa se
osredotoča na občutke empatije in radovednost.
Priročnik je razdeljen na štiri glavne sklope, kar omogoča široko
raziskovanje najzanimivejših lastnosti uspešnih komunikacijskih
kampanj o migraciji. Najprej so analizirani nekateri elementi, ki

so skupni vsem kampanjam in so pomembni ne glede na medijsko platformo, na kateri se kampanja izvaja. Nato je pozornost
usmerjena na vsako kategorijo natečaja/nagrade CLARINET posebej, preučene so nekatere posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju kampanj na spletu in družbenih medijih,
v tradicionalnih medijskih platformah ali na javnih prireditvah.
Posebej so obarvani primeri iz baze kampanj, oddanih na nagrado CLARINET.
Orodje je interaktivno, tako da če želite izvedeti več o
določenem projektu/kampanji, samo sledite povezavam, na katerih so vam na voljo dodatne podrobnejše
informacije. Dobili boste dostop do večpredstavnostnih produktov, ki so jih razvile kampanje, od pesmi do animiranih videov,
od kratkih filmov do dokumentarnih filmov. Veselo branje!
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2. O javno-zasebnem partnerstvu
O PRIROČNIKU

Priročnik obravnava javne komunikacijske kampanje in je namenjen lokalnim oblastem, so pa številne kampanje, ki so sodelovale na natečaju/nagradi CLARINET koordinirale zasebne
organizacije bodisi v partnerstvu bodisi v imenu lokalnih oblasti. Ko je govora o zelo politizirani temi, npr. migracijah, imajo
lokalne oblasti večjo težo pri komuniciranju z občani kot civilno-družbene organizacije, saj so neposredno odgovorne
za reševanje oprtih vprašanj. Poleg tega so lokalne oblasti, ki
so bližje prebivalcem, kot so druge javne ustanove, odgovorne
za mobilizacijo mnenj lokalne skupnosti, hkrati pa delujejo kot
katalizatorji sprememb (»Opolnomočenje lokalnih oblasti v partnerskih državah za boljše upravljanje in učinkovitejše rezultate
razvoja«, DEVCO 2013).

Žal številnim lokalnim oblastem, zlasti majhnim, primanjkuje
ustreznih človeških ali finančnih virov, da bi izvedle zahteven
postopek, kot je zapletena komunikacijska kampanja. Ugotovili smo, da je v mnogih primerih sodelovanje med lokalnimi
oblastmi in organizacijami civilne družbe lahko zmagovalna
strategija zlasti pri razvijanju in izvajanju inovativnih javnih komunikacijskih kampanj, ki so namenjene vsem prebivalcem.
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komunikacijske kampanje s strani lokalne skupnosti in 3)
spodbujati izmenjavo dobrih praks komunikacijskih kampanj o migraciji in integraciji, ki so jih pripravile lokalne oblasti na ravni EU.
Prvi korak je vključeval študijo najuspešnejših javnih komunikacijskih kampanj o integraciji migrantov, prijavljenih na natečaj/nagrado ˝CLARINET za javne ozaveščevalne kampanje
lokalnih skupnosti o migracijah in integraciji˝, ki spodbujajo
razširjanje pozitivnih zgodb o migracijah in vključevanju migrantov v lokalno okolje. V priročniku CLARINET za pripovedovanje pozitivnih zgodb o migracijah za lokalne skupnosti o migracijah za lokalne organe lahko najdete nekaj najboljših praks
iz teh kampanj.
V drugem koraku vsaka vključena lokalna skupnost razvije svojo komunikacijsko kampanjo s pomočjo ad-hoc usposabljanj
in ob podpori strokovnjakov za komunikacijo. Umetniške rezidence/gostovanja bodo imela pri tem še posebno vlogo.
Projekt je podprt z močno spletno in klasično komunikacijsko kampanjo, ki vključuje spletno stran CLARINET
Triletni projekt (2019–2021) vključuje aktivnosti na lokalni in (www.clarinetproject.eu), Facebook, Instagram in druge različne promocijske dogodke na evropski ravni.
evropski ravni z namenom doseganja treh posebnih ciljev:
1) prepoznati dobre prakse lokalnih oblasti v javnih komunikacijskih kampanjah o migracijah in vključevanju migran- Projekt CLARINET sofinancira program Evropske komisije za
tov v lokalno okolje, 2) priprava in izvedba uspešne javne azil, migracije in integracijo – AMIF
Projekt CLARINET – ozaveščanje lokalnih skupnosti za integracijo v evropskih mestih je projekt, ki ga v sodelovanju z 18 drugimi partnerji iz osmih evropskih držav vodi Občina Lampedusa in Linosa iz Italije.
Splošni cilj projekta CLARINET je ozaveščati državljane EU o pozitivnem prispevku migrantov k družbi EU. Projekt CLARINET
skuša spodbuditi lokalne skupnosti, da bi izpostavljale pozitivne prispevke migrantov v skupnostih, v katerih živijo, in širše.
Da bi to dosegli, je bilo vzpostavljeno močno partnerstvo med
8 lokalnimi oblastmi (občinami, regionalnimi vladami) in 9 organizacijami civilne družbe s sedežem v 8 različnih evropskih
državah in dvema mednarodnima mrežama. Osem držav, ki sodelujejo v projektnih dejavnostih, je del Jugovzhodne Evrope,
območja, ki ga je v zadnjih letih, zaradi njegovega geografskega položaja, močno prizadel prihod prosilcev in ležijo na treh
različnih migracijskih poteh: sredozemska pot (Italija), zahodno-balkanska pot (Slovenija, Madžarska, Bolgarija, Romunija,
Avstrija) in vzhodno-balkanska pot (Grčija, Ciper).
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Natečaj/nagrada CLARINET za javne ozaveščevalne kampanje Natečaj/nagrada CLARINET je temeljila na naslednjih dejstvih
lokalnih skupnosti o migracijah in integraciji je bila objavljena in predpostavkah.
aprila 2019 z namenom spodbujanja in vrednotenja uspešnih
Nagrada CLARINET obravnava migracije kot strukturni
kampanj in drugih komunikacijskih dejavnosti, ki jih izvajajo
pojav, ki je tesno povezan z odnosom med svetovnim selokalne oblasti ali drugi akterji v njihovem imenu in obveščajo,
verom in jugom. Migracij ne smemo ne poveličevati, niti
kako lahko migracije v Evropi koristijo naši družbi.
se boriti proti njim. Namesto tega je migracije potrebno
spremljati, jih raziskovati, jih skušati razumeti in jih upPaola Parmiggiani v svojem članku o socialni komunikaciji o
ravljati z upoštevanjem vzrokov in posledic, ki jih migramigracijah in azilu v Italiji izpostavlja bogastvo in kakovost
cije puščajo v izvornih državah, državah tranzita in ciljnih
komunikacijskih kampanj o migracijah v Italiji. »Veliko različdržavah.
nih javnih institucij (ministrstva in lokalne oblasti), neprofitna
združenja, mednarodne organizacije (vladne in nevladne orgaAnaliza migracij mora temeljiti na poglobljenem poznavanizacije) in druge organizacije civilne družbe so s pomočjo uponju držav izvora, tranzita in ciljih držav. Pri analizah mora
rabe različnih komunikacijskih orodij in kanalov vsakodnevno
biti uporabljen interdisciplinarni pristop, ki vključuje podzavezane k oblikovanju drugačnih podob o drugačnosti in o
ročja, kot so kulturne študije (zlasti antropologija, postkonas samih. Od plakatov do radijskih in televizijskih spotov, od
lonialne študije, študije spola), zgodovino, ekonomijo in
organizacije seminarjev in delavnic, do izobraževanj v šolah in
sociologijo.
natečajev z nagrado, od organizacij razstav do organizacij filmskih festivalov. Uporabo bolj inovativnih orodij npr. tistih, ki
Nagrada CLARINET je dala vrednost kampanjam, ki pozijih ponujata splet in nekonvencionalna komunikacija kot tudi
tiven prispevek migrantov v evropski družbi utemeljujedrugi kanali npr. družabne igre, nalepke, predstave in različne
jo z dokazi, natančnimi dejstvi in številkami. Lahko so na
1
instalacije.«
primer podatki, obdelani v infografiki ali drugih tehnikah,
1

P. Parmiggiani, «La comunicazione sociale su migrazione e rifugio in Italia» in Africa e Mediterraneo, n. 82, 2015, strani 5-6. Translation by Africa e Mediterraneo.

UVOD

NAGRADA

O PRIROČNIKU

PROJEKT

ki posamezniku olajšajo zaznavanje informacij. Nagrada CLARINET je pozitivno ovrednotila tudi kampanje, ki
pripovedujejo zgodbe s pomočjo anekdotskih situacij, s
katerimi so se srečali državljani tretjih držav, ter jim tako
omogoča, da se sliši njihov glas.
Natečaj/nagrada CLARINET je bila razpisana za tri kategorije:
◉◉ splet in socialni mediji: komunikacijske kampanje in dejavnosti, razvite predvsem prek spletnih kanalov, kot so Facebook,
YouTube, Twitter, Instagram itd.;
◉◉ tradicionalni mediji: komunikacijske kampanje in dejavnosti,
razvite predvsem na televiziji, radiu, v tiskanih medijih in zunanjem oglaševanju;
◉◉ javni dogodki: komunikacijske kampanje in pobude, na primer razstave, delavnice, umetniške ali športne manifestacije.
Na natečaj/nagrado CLARINET so bile prijavljene zelo različne
kampanje. V štirih mesecih je bilo prijavljenih 61 kampanj, od
katerih je 53 ustrezalo razpisnim pogojem. Zastopanih je bilo
enajst evropskih držav, 13 projektov iz Avstrije, 10 iz Italije, 9
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iz Španije, 6 iz Romunije, 5 iz Slovenije, po 3 iz Grčije in Cipra,
po 1 s Portugalske, Nizozemske, Bolgarije in Danske. 18 kampanj je bilo prijavljenih v kategoriji splet in socialni mediji, 4 v
kategoriji tradicionalni mediji in 31 javnih dogodkov.
Najboljše kampanje so bile izbrane v dvostopenjskem postopku, ki je vključeval tako udeležbo javnosti kot končno odločitev strokovnega odbora.
Na prvi stopnji so obiskovalci projektne spletne strani glasovali za njihov najljubši projekt oz. najljubšo kampanjo. Nagrada CLARINET je dosegla velik odziv, saj so kampanje skupaj
prejele več kot 50.000 »všečkov«.
Nato je strokovni odbor ocenil projekte/kampanje, ki so bile
uvrščene v ožji izbor na podlagi prejetih všečkov in izpolnjevanja strogih razpisnih pogojev. Kriteriji so vključevali ustreznost in pristnost, vključujoč pristop vseh članov družbe, izvirnost in inovativni pristop.
Na koncu so trije projekti prejeli nagrade, po eden iz vsake
kategorije. Poleg teh priznanj se je strokovni odbor odločil še
posebej izpostaviti pet projektov/kampanj, ki so si po njihovem mnenju zaslužile posebno priznanje.
Kampanje, ki so osvojile nagrade, so na kratko predstavljene
v nadaljevanju.
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Zmagovalne kampanje

ZMAGOVALNE
KAMPANJE

Kategorija splet in socialni mediji
ZGODBE OTROK SVETA
Časoris, Slovenija

Kategorija tradicionalni mediji
GIVE PREJUDICE NO CHANCE
Interface Wien, mesto Dunaj, Avstrija

Kategorija javni dogodki
OPEN MOSQUE
mesto Torino, Italija
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ZGODBE OTROK SVETA
Časoris, Slovenija

Kategorija splet in socialni mediji
ZMAGOVALNE
KAMPANJE

Spletni portal Časoris je slovenski časopis za otroke. Izhaja od
leta 2015 in želi zagotoviti pravočasne, ustrezne novice za otroke in učitelje v učilnici ter staršem doma. Projekt „Zgodbe otrok
sveta” (od leta 2018) je ena od pobud časopisa, ki želi spodbuditi
sprejemanje in spoštovanje različnih narodnosti in etničnih skupin, beguncev in migrantov ter njihovo vključevanje s pomočjo
pripovedovanja pozitivnih zgodb. Projekt „Zgodbe otrok sveta”
financira Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
#storytelling #children #education #journalism #video
#pripovedovanje zgodb #otroci #izobraževanje #novinarstvo
#video
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GIVE PREJUDICE NO CHANCE
Interface Wien, mesto Dunaj, Avstrija
Kategorija tradicionalni mediji
ZMAGOVALNE
KAMPANJE

Kampanja se je začela oktobra 2015 kot nadaljevanje ustvarjalnega projekta z novo skupino mladih, ki je obiskovala osnovni
izobraževalni tečaj na Interface Wien.
Fotografije so bile razstavljene na različnih javnih lokacijah po
Dunaju in oktobra 2015 je bil izdelan poseben plakat z nekaterimi fotografijami, ki so bile razstavljene po Dunaju. Plakat je bil
razdeljen po vseh šolah na Dunaju (približno 350). Do sedaj je
bilo razposlanih že več kot 2000 plakatov.
#youth #public space #photograph #education
#mladi #javni prostor #fotografija #izobraževanje
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OPEN MOSQUE
mesto Torino, Italija
Kategorija javni dogodki
ZMAGOVALNE
KAMPANJE

Odprta mošeja je dogodek, ki se vsako leto odvija v mesecu ramazana in ga podpira mesto Torino. Ob tej priložnosti vsa islamska središča v Torinu odprejo svoja vrata za vodene obiske in povabijo na iftar večerjo. Glavni cilj je razbiti stereotipe in predsodke o islamu in mošejah ter okrepiti sosedske odnose. Prav tako
si kampanja prizadeva za krepitev vloge predstavnikov skupnosti in izboljšanje vzajemnega zaupanja in znanja med predstavniki skupnosti in javnimi uradniki, policisti, ženskami, verskimi in
drugimi zainteresiranimi deležniki in oblikovalci politike.
#public space #Islam #religijski dialog #interculture
#javni prostor #Islam #verski dialog #medkulturnost
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FACE FORWARD …INTO MY HOME
(Atene, Grčija)
kategorija javni dogodki
POSEBNE OMEMBE

„Face Forward ... to my home” je interaktivni umetniški projekt,
ki se osredotoča na zgodbe ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti domovino, in ki si ustvarjajo življenje v Grčiji. Vključuje delavnice
pripovedovanja, ki jih je navdihnil izbor sodobnih umetniških
del, foto portretov in fotografska razstava o Grčiji in beguncih ter
prosilcih za azil v Grčiji. Glavni cilj je seznaniti javnost z osebami,
ki stojijo za številkami in deliti svoje zgodbe.
#photography #museums #storytelling #workshops #refugees
#fotografija #muzej #pripovedovanje zgodb #delavnice
#begunci
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I AM A STRANGER UNTIL YOU GET TO KNOW ME
(Romunija)
kategorija splet in socialni mediji
POSEBNE OMEMBE

Romunski generalni inšpektorat za priseljevanje je izvedel kampanjo, katere cilj je bil izboljšati razumevanje kulturnih razlik in
pojav priseljevanja državljanov tretjih držav in upravičencev do
mednarodne zaščite. Gre za projekt o tem, kako ljudje dojemajo
begunce in ustvarjajo stališča in vedenja, ki jih izražajo do beguncev in prosilcev za azil, na katere pogosto vplivajo medijski
kanali, ki včasih posredujejo netočne ali delne informacije.
#stereotypes #storytelling #refugees
#stereotipi #pripovedovanje zgodb #begunci
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IMMIGRANTS – A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS
(Ciper)
kategorija javni dogodki
POSEBNE OMEMBE

Dijaki gimnazije Apostolos Loucas so skupaj ustvarili mojstrsko
delo. Naredili so skulpture, ki predstavljajo priseljence, ki tvegajo svoje življenje na nevarnih čolnih. Skulpture so bile simbolično razstavljene na obali.
Cilj projekta je ozaveščati o velikih nevarnostih, s katerimi se soočajo migranti, ko skušajo uresničiti svoje sanje o boljši prihodnosti. Projekt izobražuje in vključuje državljane pri reševanje
družbenih krivic, kot je trpinčenje migrantov.
#art #public space #sculpture #education
#umetnost #javni prostor #skulpture #izobraževanje
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MI LUGAR
(Španija)

kategorija splet in socialni mediji
POSEBNE OMEMBE

„Mi Lugar” (koordinator Asociación Garaje) je namenjen brezdomnim mladim, ki so večinoma migranti, stari med 18 in 25 let
in živijo v občinskem zavetišču za brezdomce Juan Luis Vives v
Madridu. Mladi v delavnicah spoznavajo rap glasbo, snemajo
kratke avdio- in videoposnetke ter tako spoznavajo značilnosti
rap glasbe, vključno z jezikovnimi ovirami. Projekt je potekal v
sodelovanju z madridsko občino (Área de Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo).
#youth #music #workshops #video
#mladi #glasba #delavnice #video
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8 STORIES, 8 FACES FROM LUSTENAU
(Avstrija)
kategorija javni dogodki
POSEBNE OMEMBE

»Vse, kar morate vedeti o meni: 8 zgodb, 8 obrazov iz Lustenaua.«
Osem mladih migrantov, starih med 13 in 17 let, ki živijo v Lustenauu (zahodna Avstrija), je napisalo kratko zgodbo o svojem življenju. Glavni cilj je bil ozaveščati o raznolikosti mladine.
Čeprav so lahko izbrali kateri koli jezik, so se vsi odločili, da se
izrazijo v nemščini. Zgodbe so tako raznolike kot mladi sami. Govorijo o počitnicah, prihodnosti, domu, vojni, otroštvu, družini
in prijateljih. Rezultati – serija profesionalnih portretov in zgodba – so bili razstavljeni in objavljeni v lokalnih medijih.
#photography #storytelling #public space #youth #workshops
#fotografija #pripovedovanje zgodb #javni prostor #mladi #delavnice
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GLAVNE ZNAČILNOSTI KAMPANJ
Skupne značilnosti inovativnih javnih komunikacijskih kampanj
Poleg izbranega kanala komunikacije so pomembni tudi drugi elementi zmagovalnih kampanj, ki so bistveni za uspešno in odmevno
komunikacijsko kampanjo. V nadaljevanju bomo predstavili najpomembnejše lastnosti dobrih kampanj. Nekatere lastnosti so temeljne
narave, drugi pa so le priporočil, odvisno od konkretnega primera in
situacije. Pri pripravi kampanje se lahko upošteva različne elemente,
vsekakor pa ni potrebno upoštevati vseh!
Migracije so postale v Evropi osrednja tema, zato je razpravo o njih tako
etična kot tudi politična. Vsa nedavna poročila Eurobarometra kažejo, da državljani EU menijo, da so migracije ena od glavnih problemov
Evropske družbe: »Priseljevanje in terorizem sta najpomembnejša
problema na ravni EU«, navaja Eurobarometer 88 (2017)1, medtem ko
Observatory of Public Attitudes to Migration navaja, da ima velik delež
Evropejcev negativna stališča do priseljevanje ljudi v EU iz tretjih držav.2
Paola Parmiggiani pojasnjuje, da mediji in politiki pripisujejo migracijam ˝prehodne in začasne značilnosti˝. Migranti so ˝začasno˝ prišli
v države ˝začasne gostiteljice˝, ki jim ni treba skrbeti za usode migrantov, jim ne priznavajo prisotnosti oz. katerih zgodbe, življenjske
izkušnje in kompetence so drugotnega pomena. Migranti so inferiorne

osebe z nizko stopnjo izobrazbe in so svoje države zapustili, ker jim primanjkuje znanja in spretnosti.3
Komunikacijske kampanje morajo delovati tako, da posredujejo
nasprotno sporočilo, s čimer je jasno, da so migranti novi člani v
družbi gostiteljice, ki državljanom prikazuje, kako je treba sprejeti dolgoročne ukrepe za integracijo in pokazati, da bolj ko družba
vlaga v vključevanje migrantov, večji je njihov pozitiven doprinos k
družbi gostiteljici.
Seveda pa je pri tem potrebno upoštevati tudi nekatera tveganja. Paola Parmeggiani opozarja, da bi se morale komunikacijske kampanje
na področju vključevanja migrantov na trg delovne sile izogibati predstavljanju migrantov le kot potrebne nekvalificirane delovne sile, saj na
ta način še dodatno prispeva k oblikovanju stereotipov.
Avtorica namesto tega izpostavlja kampanje za ozaveščanje, ki begunce predstavljajo kot ene izmed nas (strokovnjake, učitelje, umetnike,
znanstvenike, delavce, kmete), z eno razliko, da so bili prisiljeni pobegniti iz svojih domov, s svoje zemlje, od svojih bližnjih zaradi vojn in preganjanj. Kot ljudi, ki, če so integrirani v našo družbo, bi lahko prispevali
h gospodarski, kulturni in k družbeni rasti.4

1

Eurobarometer 88, First Results, December 2017, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2143

2

Observatory of Public Attitudes to Migration, http://www.migrationpolicycentre.eu/opam/

3

P. Parmiggiani, «La comunicazione sociale su migrazione e rifugio in Italia» in Africa e Mediterraneo, n. 82, 2015, s. 4. Translation by Africa e Mediterraneo.

4
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1. Pomen pripovedovanja zgodb:
podajanje človeškega obraza
številkam in podatkom
Množični mediji običajno migracije obravnavajo kot izključno
demografski pojav: množica ljudi, ki prihaja v državo, je pogosto prikazana kot grožnja blaginji prebivalstva. Pripovedovanje zgodb omogoča, da te številke in podatki dobijo konkretne
posameznike in njihove zgodbe. Ni toliko pomembna nevarna
množica neznancev, temveč množica posameznih usod, ki so
zaradi življenjskih okoliščin, bega pred vojno, nasiljem, težkimi gospodarskimi razmerami, prisiljeni iskati boljšo prihodnost
zase in svoje družine. Podajanje človeškega obraza številkam in
podatkom je prvi in ključni korak k spodbujanju empatije med
skupnostjo v državah gostiteljicah.
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Primeri:
Človeški obrazi migrantov
MIGRATION(S)HINTERGRUND ZUSAMMENLEBEN:
VORDERGRUND
Mesto Innsbruck je predstavilo razstavo portretov prebivalcev
Tirolske, da bi na ta način prikazalo raznolikost med njimi. Vsi
Tirolci imajo eno skupno stvar, to je njihovo migrantsko poreklo.
Sprednja stran portretov prikazuje zgodbo osebe, katere slika
je prikazana na zadnji strani. Tako obiskovalci najprej preberejo
zgodbo in nato vidijo portret oseb. Razstava se osredotoča na raznolikost Tirolske in želi prikazati, kako so migracije del tirolske
zgodovine.
#photography #storytelling #exhibition
#fotografija #pripovedovanje #zgodb #razstava
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Primeri:
Razvoj empatije
STORIES OF DEPARTURE
Študenti višje šole „Johannesa Honterusa” se soočajo z izzivom
razumevanja sedanjih gibanj ljudi v Evropi. Z vključitvijo v projekt ERASMUS +, ki obravnava vlogo izobraževanja pri spodbujanju socialne integracije in razumevanja, se je šola odločila za
preučevanje realnosti priseljencev in beguncev, ki trenutno živijo v Romuniji. Skupina učencev in učiteljev je razvila kampanjo
za ozaveščanje o tem evropskem vprašanju z namenom informiranja drugih ter razvoja empatije in razumevanja. V središču
kampanje je bilo vprašanje „Zakaj se ljudje selijo?” Dva sirska
begunca sta v sodelovanju z lokalnim centrom za integracijo migrantov delila svoje izkušnje s študenti.
#youth #education #storytelling #refugees
#mladina #izobraževanje #pripovedovanje zgodb #begunci
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2. Vključevanje migrantov
kot glavnih akterjev kampanje:
od predmeta do osebe
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lektivnega strahu, diskriminacije, strpnosti, vključevanja spremenimo v aktivno osebo1.

Migrante se v ta proces lahko vključi na različen načine, sodelovanje v fokusnih skupinah, delavnicah ali v aktivnosti na družbenih medijih.
Če želimo učinkovito in pristno kampanjo, ki govori o migraNekaj nasvetov, kako učinkovito angažirati migrante v kampanje.
cijah in se obenem izogniti tveganju prazne govorance, mora
kampanja vključiti glavne protagoniste, migrante same. Paola
Parmiggiani opozarja, da se kampanje, ki se ne osredotočajo na
migrante same, ampak na predstave, ki jih imamo o njih, rade
sprevržejo v ponavljanje stereotipnih in škodljivih podob kulturne raznolikosti (Adichie Chimamanda 2009), ki imajo za posledico promoviranje določene ˝strpnosti˝ in ne pravega razumevaJezikovne ovire so lahko ena prvih ovir, ki migrantom prepnja migrantov. Zato je pomembno „dati drugemu možnost, da
rečujejo, da bi se vključile v lokalno okolje in pobude. Obstase sam predstavi”, kar simbolično pomeni, da ga
ja več načinov, kako to preprečiti. Svoja sporočila prevedite
priznamo kot osebo, kot nosilca pravic (in dolžnosti) in kot pov najpogostejše jezike, ki jih migranti govorijo v vašem lotencialnega akterja pozitivnih sprememb v družbi, kot akterja
kalnem okolju, sodelujete z jezikovnimi mediatorji, migrandružbenega razvoja. Migranta iz predmeta našega sočutja, kotom ponudite možnost, da med aktivnostjo, ki ste jo načrtovali, govorijo v svojem jeziku, izberite neverbalne načine
1
Ibidem, p. 9
izražanja (fotografija, risanje, video …).

Vključujoče jezikovne politike
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V projektu “8 STORIES, 8 FACES FROM LUSTENAU” (posebna omemba v kategoriji javni dogodki) so mladi udeleženci,
ki so bili povabljeni na delavnico ustvarjalnega pisanja, dobili priložnost, da se izrazijo v svojem jeziku.
Vendar so se na koncu vsi udeleženci spontano odločili za uporabo nemščine.
8 STORIES, 8 FACES FROM LUSTENAU
»Vse kar morate vedeti o meni: 8 zgodb, 8 obrazov iz Lustenaua«.
Osem mladih migrantov, starih med 13 in 17 let, ki živijo v Lustenauu (zahodna Avstrija), je napisalo kratko zgodbo o svojem življenju. Glavni cilj je bil ozaveščati o raznolikosti mladine.
Čeprav so lahko izbrali kateri koli jezik, so se vsi odločili, da se
izrazijo v nemščini. Zgodbe so tako raznolike kot mladi sami. Govorijo o počitnicah, prihodnosti, domu, vojni, otroštvu, družini
in prijateljih. Rezultati – serija profesionalnih portretov in zgodba – so bili razstavljeni in objavljeni v lokalnih medijih.
#photography #storytelling #public space #youth #workshops
#fotografija #pripovedovanje zgodb #javni prostor #mladi
#delavnice
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Natančno določite svoj cilj in oblikujte
ad hoc vključujoče dejavnosti
Ne delajte enakih napak kot tisti, za katere se želite boriti! „Migranti” niso edinstvena, velika, homogena celota. Koga želite še
posebej vključiti? Vzemite si čas, da natančno določite svoje cilje tako, da upoštevate: državo/regijo izvora, spol, starost, poklic, stopnjo izobrazbe, interese, migracijsko pot, dolžino bivanja
v državi gostiteljici. Naslednji korak je ustvariti varen prostor in
razmisliti o ad-hoc dejavnostih ob upoštevanju značilnosti vaše
ciljne skupine, da bi spodbudili široko udeležbo. Na primer, da bi
vključili ženske, moramo organizirati delavnice samo za ženke,
saj jim le tako omogočimo svobodno izražanje, brez kakršne koli
samocenzure.
O cilju kampanje morate nenehno razmišljati, od ideje do končnega izbora ciljnih skupin in komunikacijskih metod.
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Eden najbolj inovativnih vidikov te kampanje je način, kako je bil cilj natančno opredeljen. Kampanjo, ki je bila
namenjena otrokom, so razvili otroci in tako zagotovili, da so bile izbire zgodb popolnoma prilagojene občinstvu.
ZGODBE OTROK SVETA
Spletni portal Časoris je slovenski časopis za otroke. Izhaja od
leta 2015 in želi zagotoviti pravočasne, ustrezne novice za otroke in učitelje v učilnici ter staršem doma. Projekt „Zgodbe otrok
sveta” (od leta 2018) je ena od pobud časopisa, ki želi spodbuditi
sprejemanje in spoštovanje različnih narodnosti in etničnih skupin, beguncev in migrantov ter njihovo vključevanje s pomočjo
pripovedovanja pozitivnih zgodb. Projekt „Zgodbe otrok sveta”
financira Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
#storytelling #children #education #journalism #video
#pripovedovanje zgodb #otroci #izobraževanje #novinarstvo
#video
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3. Uporaba umetnosti
Umetnost ima dvojno funkcijo. Prvič, predstavlja odličen način
vključevanja migrantov v razvedrilne dejavnosti, hkrati pa gradi
osnovo vaše kampanje. Drugič, umetnost je eden izmed najučinkovitejših prenašalcev za vzbujanje čustev vaše publike, kar pomaga najti skupno stališče med migranti in družbo države gostiteljice. Uporabite vse vrste umetnosti: možnosti so neskončne!
Sodelujte s strokovnjaki, ki vam bodo pomagali najti inovativne
načine prenosa vašega sporočila svetu.
Projekt CLARINET verjame v moč umetnosti pri osveščanju ljudi. Zaradi tega bo na 8 območjih, ki so vključena v projekt, organiziralo 8 umetniških rezidenc z namenom, da bi razvili inovativne, ad hoc umetniške vsebine, ki jih je mogoče uporabiti v
lokalnih kampanjah javnega komuniciranja o pozitivnih zgodbah glede migracij. To dejavnost bo vodila mednarodna mreža
Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée
(BJCEM, Bienale mladih ustvarjalcev in umetnikov iz Evrope in
Sredozemlja), ki je sestavljena iz 52 članov iz 18 držav in združuje
kulturne ustanove ter tudi neodvisne organizacije.
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A MILLION STORIES
Milijon zgodb je projekt medkulturnega pripovedovanja zgodb,
katerega cilj je spodbujanje spoštovanja medkulturne raznolikosti z ustvarjanjem referenc, ki jih lahko vsi prepoznamo iz svojega vsakdanjega življenja. Projekt je ustvaril spletno knjižnico človeških izkušenj, ki vsebuje 650 nefiltriranih računov beguncev,
ki so v zadnjih letih pobegnili v EU, s čimer je postala največja
zbirka nefiltriranih osebnih računov beguncev v Evropi. Projekt
je sofinanciran iz programa EU – Creative Europe.
#drawing #video
#slikanje #video
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IMMIGRANTS – A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS
Dijaki gimnazije Apostolos Loucas so skupaj ustvarili mojstrsko
delo. Naredili so skulpture, ki predstavljajo priseljence, ki tvegajo svoje življenje na nevarnih čolnih. Skulpture so bile simbolično razstavljene na obali.
Cilj projekta je ozaveščati o velikih nevarnostih, s katerimi se
soočajo migranti, ko skušajo uresničiti svoje sanje o boljši prihodnosti. Projekt izobražuje in vključuje državljane v reševanje
družbenih krivic, kot je trpinčenje migrantov.
#art #public space #sculpture #education
#umetnost #javni prostor #skulpture #izobraževanje
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4. Uporaba humorja
Ker število migrantov, ki umirajo v poskusu prečkanja zaprtih
meja, še naprej narašča, se zdi, da je depresiven ton edini resnično primeren za razpravo o migracijah. Zato uporaba humorja v
komunikacijski kampanji o migraciji ni enostavna odločitev, saj
bi jo mnogi lahko razumeli kot neprimerno. Vendar pa je v prizadevanju, da bi migranti dobili človeško podobo, humor lahko
tudi drzna izbira in zmagovalna strategija. Po eni strani je lahko
ironija odlično orodje za opozarjanje na nelogičnosti v sovražnem govoru, s katerim se spopadate. Po drugi strani pa lahkotnejše in zabavne vsebine dosegajo večjo odzivnost in širše občinstvo.
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ANTI-RUMOURS CAMPAIGN
„Ne dovolite, da zbolite zaradi govorice. Cepite se!˝ trdi kampanja, ki se izvaja na vhodu v bolnišnico, kjer se širijo govorice, ki
potrjujejo, da priseljenci zlorabljajo zdravstveni sistem. Kampanja je ozaveščala s pomočjo ˝medicinske˝ akcije cepljenja. „Cepivo proti govoricam” je vsebovalo natančne podatke o migracijah in ga je dobil vsak zdravstven delavec in mimoidoči. Ironična
uporaba „cepiva” proti lažnim informacijam se je izkazala kot
zmagovalna strategija za vabilo ljudem, da razmislijo o svojih
predsodkih.
#humour #public space #prejudice
#humor #javni prostor #predsodki
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Kampanje na spletu in družbenih medijih
GLAVNE ZNAČILNOSTI
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Splet in socialni mediji bodo verjetno zavzeli vse pomembnejše
mesto v komunikacijskih kampanjah. Njihova posebnost je ta,
da so popolnoma demokratični. Vsakdo lahko ustvari Facebook
stran, Twitter račun ali Instagram profil itd. in začne brezplačno
objavljati vsebine. Vendar pa je potrebno več kot le prej omenjeno, da izstopamo iz množice in razvijemo uspešno kampanjo.
Med 18 akcijami, ki so bile prijavljene v tej kategoriji za nagrado
CLARINET, izpostavljamo naslednje zanimive značilnosti.

1. S preverjenimi dejstvi
nad lažne novice
Čeprav sta empatija in čustvena vpletenost temeljni, je uporaba preverljivih podatkov edini način za učinkovito spopadanje
z lažnimi informacijami in novicami. Neetično novinarstvo vse
bolj širi sovraštvo in kljubovanje migrantom po spletu, zlasti na
družbenih omrežjih, zmagovalna strategija pa je tista, ki ustvarja
ciljno usmerjene informacije na preverljivih dejstvih.
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#ATUREMRUMORS
Projekt je ena od pobud mreže proti govoricam, ki jo je ustanovil barcelonski mestni svet. Njegov namen je odgovoriti na porast rasističnega diskurza, ki napaja govorice, krepi stereotipe in
vzbuja strah ter nezaupanje tako na družbenih omrežjih kot med
prebivalci Barcelone. Kampanja poskuša ustvariti nove zgodbe,
ki na aktiviste in vplivneže gledajo z medkulturnega in medsektorskega vidika, razbijajo pa diskriminatorne in rasistične govorice ter stereotipe, ki vplivajo na rasne skupine na podlagi porekla, religije, ipd.
#social media #fact-checking #stereotypes
#socialni mediji #preverjanje dejstev #stereotipi
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2. Sprejmite pravila
in jezik družbenih medijev
Zaradi velikega števila informacij, ki krožijo po spletu, bo glavni izziv, s katerim se bo morala spoprijeti vaša kampanja, boj za
pozornost. Kako vam uspe ustvariti prepričljive vsebine, ki bodo
izstopale od ostalih novic in jih ciljna publika ne bo preletela v
manj kot eni sekundi? Da uporabniki družbenih medijev slišijo
sporočilo, ki ga komunicirate, mora le-to obvezno spoštovati
pravila družbenih medijev. Ustvariti morate vsebino, ki je enostavna za skupno rabo in je dovolj privlačna, da postane viralna.
Najprej uporabite večpredstavnostne vsebine: slike, videoposnetke, pesmi itd. Ko uporabljate pisne vsebine, ne pozabite
biti kratki. Dolge objave na socialnih medijih le redko pritegnejo
bralčevo pozornost. Facebook ni pravo mesto za objavo kompleksne analize ali zgodbe. Bodite jedrnati. Uporabnikom omogočite, da kliknejo na povezavo do vašega spletnega mesta ali na
dogodek, ki ga organizirate.
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MI LUGAR
Kampanja vključuje delavnico rap glasbe za brezdomne mlade, med katerimi je večina migrantov. Končni rezultat je kratek
posnetek rap glasbe. Zahvaljujoč kakovosti zvočnega posnetka
in urejanja videoposnetkov bo posnetek na spletu in v družabnih medijih verjetno postal viralen. Oglej si tukaj! Kampanja
je posebno pozornost namenila dokumentiranju ustvarjalnega procesa, objavi fotografij mladih, ki pojejo kot pokušino za
zaključni video.
#youth #music #workshops #video
#mladi #glasba #delavnice #video
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Kampanje v tradicionalnih medijih
GLAVNE ZNAČILNOSTI
KAMPANJ

Klasična medijska kategorija je prejela najnižje število prijav v
okviru nagrade CLARINET, oddane so bile le štiri kampanje. Ena
od možnih razlag za to je lahko velik razvoj spletnih in socialnih
medijev, ki so lahko dostopni vsem in so postopoma zasenčili
druge kanale. Vendar pa imajo kampanje v tradicionalnih medijih nekatere prednosti, ki jih ne smemo spregledati. Prva se
nanaša na redkost tradicionalnih medijev: medtem ko so splet
in družbeni mediji postali „avtocesta“, skozi katero se pretakajo
informacije iz vseh smeri, bo vaša kampanja na tradicionalnih
medijih morda še posebej vidna. Medtem ko družbeni mediji
običajno dosežejo večji del (če ne izključni del) občinstva, ki se
pogosteje strinja z vami, pa tradicionalni mediji omogočajo, da
dosežete širšo in bolj raznoliko skupino ljudi.

1. Vložite v javni prostor
Če se odločite, da boste svojo kampanjo razvili „offline”, je lahko
to tudi cenovno dostopen način, na primer postavitev natisnjenih plakatov po mestu. Postavite se tam, kjer vas lahko ljudje vidijo, v gnečah, na javnem prevozu, pa tudi v različnih soseskah,
vključno z najbolj obrobnimi. Če se boste izpostavili širokemu
ciljnemu občinstvu, je večja verjetnost, da se boste obrnili na tiste prebivalce, ki imajo največ predsodkov. Morda jih bodo takoj
prepričali, da opustijo svoje stereotipne poglede, morda boste
uspeli z njimi vzpostaviti kontakt in pričeti z razpravo.
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GIVE PREJUDICE NO CHANCE
Kampanja se je začela oktobra 2015 kot nadaljevanje ustvarjalnega projekta z novo skupino mladih, ki je obiskovala osnovni
izobraževalni tečaj na Interface Wien.
Fotografije so bile razstavljene na različnih javnih lokacijah po
Dunaju in oktobra 2015 je bil izdelan poseben plakat z nekaterimi fotografijami, ki so bile razstavljene po Dunaju. Plakat je bil
razdeljen po vseh šolah na Dunaju (približno 350). Do sedaj je
bilo razposlanih že več kot 2000 plakatov.
#youth #public space #photograph #education
#mladi #javni prostor #fotografija #izobraževanje
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2. Uporabljajte lokalne ali široke
komunikacijske kanale
Da bi bila kampanja uspešna, ni nujno, da se predvaja na nacionalni televiziji ali radijskem kanalu. Nasprotno, včasih je lahko
vaše sporočilo učinkovitejše, če nagovorite manjšo izbrano bazo
gledalcev ali poslušalcev. Razmislite o uporabi lokalnih radijskih
ali televizijskih kanalov, ki vam omogočajo, da se osredotočite na
glavne pomisleke prebivalcev, povezane z lokalnim kontekstom.
Poleg tega pa vam specializirani kanali ali programi omogočajo,
da svojo komunikacijo prilagodite občinstvu, ki ga nagovarjate.

GLAVNE ZNAČILNOSTI KAMPANJ

SPLETNI IN SOCIALNI MEDIJI

TRADICIONALNI MEDIJI

LITERATURA
JAVNE PRIREDITVE

UVOD

O PRIROČNIKU

PROJEKT

NAGRADA

SKUPNI ELEMENTI

Primer:
GLAVNE ZNAČILNOSTI
KAMPANJ
FLIGHT CONTROL – MINORITY RADIO SHOW
Od leta 2012 radijska oddaja »Kontrola letenja« spodbuja kritični
dialog med kulturami v jugovzhodni Evropi. Razširja informacije
o progresivni, alternativni in podzemni kulturni sceni nekdanje
Jugoslavije ter podpira odprta in kritična stališča, ki ne temeljijo
na stereotipih. »Kontrola letenja« pokriva tudi vprašanja, s katerimi se srečujejo manjšine in migranti, da bi poudarili njihove
pravice v slovenski družbi. Oddaja »Kontrola letenja« je na sporedu ob nedeljah na radiu Študent, ki je eden najstarejših neodvisnih in nekomercialnih radijskih kanalov v Evropi. »Kontrola
letenja« nastaja pod pokroviteljstvom srbskega kulturnega centra Danilo Kiš, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Srbije, Urada za sodelovanje z diasporo in Srbi v regiji ter Ministrstva
za kulturo Republike Slovenije.
#radio #youth #students #culture #stereotypes
#radijo #mladina #študentje #kultura #stereotipi
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Kampanje na javnih prireditvah
GLAVNE ZNAČILNOSTI
KAMPANJ

V kategoriji javni dogodki je bilo zabeleženih 31 kampanj/prijav. To priča o veliki raznolikosti kampanj, ki so bile pripravljene za javne prireditve in nakazuje številne možnosti za inovativne in uspešne kampanje.

1. Nagovorite tako migrante
kot lokalno skupnost
Dogodki so idealna priložnost za promoviranje neposrednega
dialoga in srečanj med lokalno skupnostjo in migranti ter jih
spodbujajo k spoznavanju in premagovanju stereotipov. Organizatorji bi morali oblikovati privlačne formate, ki zadovoljujejo potrebe in pričakovanja različnih ciljnih skupin in skušajo najti skupne točke med športom, umetnostjo, kuhanjem ali
celo igranjem.
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ANNUAL WORLD REFUGEE FESTIVAL
Tretji poletni svetovni festival beguncev v Larnaki na Cipru je potekal 25. junija 2019. Festival so organizirali Občina Larnaka, Odprta družba in OASIS.
Svetovni dan beguncev je bil pomemben dogodek, ki se je osredotočil na sodelovanje med Ciprčani in skupnostjo beguncev
na Cipru. Na proslavi se je združila raznolika paleta kulturnih in
etničnih skupin z različnimi dejavnostmi, vključno s svetovno
glasbo, odrskimi predstavami, umetnostjo in obrtjo, igrami in
etnično hrano, ki so jih pripravili begunci iz 11 različnih držav.
Na koncu dneva so vsi, ki so se ga udeležili, občutili in začutili
vzdušje enotnosti, sprejetosti in solidarnosti.
#art #music #festival #workshops #refugees
#umetnost #glasba #festival #delavnice #begunci
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2. Opolnomočite migrantske skupnosti
Vključevanje ne pomeni asimilacije: od migrantov ne smemo pričakovati, da se bodo odrekli lastni kulturi in identiteti in da morajo v celoti prevzeti navade države gostiteljice. Nasprotno, integracija pomeni srečanje, medkulturnost in izmenjavo. Ključna
značilnost uspešnih kampanj na javnih prireditvah je zmožnost
opolnomočenja migrantskih skupnosti in poudarjanje njihovega
prispevka v družbi in tako postaja vse bolj raznolika. Kampanje
bi morale ustvariti priložnosti za migrantske skupnosti, da delijo
elemente lastne kulture z drugimi ter tako spodbujajo lokalno
skupnost, da bo radovedna in odprta. S tem se spremeni odnos
med gostiteljem in prišlekom ter migrantom omogoči, da se
resnično počutijo kot doma. Proces opolnomočenja mora kar
najbolje izkoristiti vsa sredstva, ki jih migranti lahko ponudijo.
Osredotočiti se mora na delitev odgovornosti v družbi in na večjo ozaveščenost o pravicah in dolžnostih.
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OPEN MOSQUE
Odprta mošeja je dogodek, ki se vsako leto odvija v mesecu ramazana in ga podpira mesto Torino. Ob tej priložnosti vsa islamska središča v Torinu odprejo svoja vrata za vodene obiske in povabijo na iftar večerjo. Glavni cilj je razbiti stereotipe in predsodke o islamu in mošejah ter okrepiti sosedske odnose. Prav tako
si kampanja prizadeva za krepitev vloge predstavnikov skupnosti in izboljšanje vzajemnega zaupanja in znanja med predstavniki skupnosti in javnimi uradniki, policisti, ženskami, verskimi in
drugimi zainteresiranimi deležniki in oblikovalci politike.
#public space #Islam #religijski dialog #interculture
#javni prostor #Islam #verski dialog #medkulturnost
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3. Uporabite igro vlog
za ustvarjanje empatije
Igre kot del procesa ozaveščanja (še zlasti igre vlog) so lahko privlačni in poučni načini za vključevanje ljudi in ustvarjanje empatije. Omogočajo vam, da se udeleženci postavijo v vloge migrantov in jih prisilijo k izzivom in težavam, s katerimi se migranti
srečujejo v svoji državi, med migracijsko potjo in ob prihodu v
Evropo.
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ESCAPE AND FLIGHT
Escape and Flight je poučna igra, katere cilj je pomagati slovenskim mladim, da bi se bolj zavedali realnosti beguncev. Udeleženci dobijo oceno za pričevanja beguncev in njihove razloge za
letenje ter spreminjajo svojo vizijo beguncev iz „neznanega in
ljudi, ki bi se jih morali bati,” v ustrezne številke, ki jih mladina
lahko sprejme. Izkušnja želi spremeniti mladinsko zaznavanje
beguncev z zunanjo različico „sobe za pobeg”, ki temelji na resničnem begu beguncev iz Afganistana, pričevanju mladega begunca iz Južnega Sudana in skupinski razpravi. Projekt financira
Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
#education #games #roleplay #refugees
#izobraževanje #igra #igra vlog #begunci
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