
  
  DEKALOG DOBRYCH WYBORÓW
 1. Bądź odważny. Wszędzie, także w internecie, wypowiadaj się pod swoim imieniem i nazwiskiem. 
  2. Nie wyrażaj się! Nie używaj wulgaryzmów nawet w odpowiedzi na wulgaryzmy.
  3. Nie terroryzuj! Nie publikuj wypowiedzi nawołujących do nienawiści.
  4. Nie trolluj i nie karm trolla! Ignoruj zaczepki trolli i orków, żeby nie zejść na ich poziom. 
  5. Nie zabijaj! Złe słowa w sieci zabiły wiele osób. A Ty przecież nie jesteś zbrodniarzem?
  6. Nie obrażaj! Kiedy najlepszą odpowiedzią wydaje Ci się poniżenie rozmówcy, to albo on ma rację, 
      albo Ty nie umiesz swojej uzasadnić. Pomyśl, zamiast znieważać. 
  7. Zrozum! Nie obrażaj innych dlatego, że się z Tobą nie zgadzają. Ludzie się różnią i mają prawo się  
      mylić. Przekonuj. A może tym razem Ty się mylisz?
  8. Wysil się! Trudniej jest formułować opinie niż obelgi. Ale dasz radę. 
  9. Nie stalkuj! Nie nękaj i nie zastraszaj agresywnymi wiadomościami.
10. Nie pozwalaj! Zgłaszaj nienawistne komentarze administratorom i organom ścigania.

  SĄ WYBORCY I SĄ HEJTERZY. PODPISZ SIĘ POD DEKALOGIEM I WYRÓŻNIJ SIĘ!

  Wybory zawsze podnoszą poziom agresji - w Polsce może nawet bardziej 
niż w wielu innych krajach. Najgorzej jest w internecie. 

JEŻELI NIE CHCEMY ZNIKCZEMNIEĆ, MUSIMY PRZECIWSTAWIĆ SIĘ TEJ FALI PODŁOŚCI.

Przyłączcie się, jeśli przeszkadza wam nikczemność. Także ta wirtualna – ona też krzywdzi realnie. 

 
„Trzeba was zamknąć w obozach", „do gazu", „dobrze, że zdechł" – tak polski internet pisze 
o zadręczonym gimnazjaliście, o uchodźcach, o konkurentach w wyborach parlamentarnych.

Przeciwnicy dobrego zwyczaju nie obrażania i nie upokarzania innych, powołują się na szczerość, 
autentyzm, wolność słowa. Fałszywie pojmują te wartości. Człowiek godny i rozumny potrafi szczerze i 
swobodnie wyrazić każdą opinię tak, by nie poniżać nikogo. Internet stał się jedną 
z powszechnie odwiedzanych form przestrzeni publicznej. Jak ulice, place i parki. 
Nie może pozostać strefą wyłączoną z norm moralnych i cywilizowanego obyczaju. 

Rozpoczynamy obywatelską akcję poprawy języka polskiego w internecie i mediach. Do udziału w niej 
zapraszamy dziennikarzy, ludzi kultury i nauki, polityków, media, partie polityczne, firmy, instytucje, 
organizacje pozarządowe.

 INICJATORZY AKCJI:

www.wybierambezhejtu.pl


