Workshop:
Online campaigning against Hate speech and Extremism
Geachte student,
We willen u uitnodigen om deel te nemen aan een EU-project een EU gefinancierd trans-Europese campagne en
capacity building project tegen racisme en radicalisering.
De campagne heet COMMIT en onze NGO - Radio La Benevolencija HTF is de Nederlandse Coördinator van deze
campagne. Andere partners zijn NGO's in Italië, Oostenrijk, België en Griekenland. Het project gebruikt psychologie en
mind mapping, in combinatie met het stimuleren van active-bystendership om jongeren te betrekken bij het opzetten
van een online campagne die zich inzet tegen het aanzetten van racisme en radicalisering.
COMMIT is op zoek naar enthousiaste jongeren om samen met ons te gaan werken aan dit spannende project. Zou u de
volgende tekst op uw platform kunnen plaatsen, zodat uw studenten op de hoogte worden gesteld van ons project?
Radio La Benevolencija HTF (http://www.labenevolencija.org/ ) is op zoek naar enthousiaste jongeren om samen te
werken aan een spannend project: -een online campagne die zich inzet tegen de aanzetten van racisme en radicalisering,
met partners in Italië, Oostenrijk, België en Griekenland. Het project COMMIT (https://www.facebook.com/commitnetherlands;https://www.instagram.com/commit_nl/) , gebruikt psychologie, in
combinatie met het stimuleren van “active bystandership” tegen de aanzetten van racisme en
radicalisering als onderwijsvorm.
Het deelnemersprofiel: jongeren tot 25 jaar met een passie voor social media die hun kritische denkvermogen willen
ontwikkelen en willen leren hoe storytelling van alternatieve verhalen kan worden gebruikt in online campagnes. Door
middel van een reeks workshops, in oktober- november , zullen deze vaardigheden worden geïntroduceerd.
Hierbij de link naar het inschrijfformulier van deze cursus:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3ObVdk8Vr65v8pj6AJeX6BRGaEMKx7jl9AOq1Yfzl7_CsQ/viewform
Neem voor meer informatie contact op met onze projectmedewerker, Georgeta Pintilie georgetap@labenevolencija.org

Voor meer informatie over COMMIT kunt u altijd contact opnemen met ons!
Met vriendelijke groet,
Georgeta Pintilie, Project officer
Radio La Benevolencija HTF
www.labenevolencija.org
Sumatrakade 1485a
1019 RS Amsterdam

