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Въведение – Наръчник на TEACH за борба с теориите на конспирацията 

"Пандемията е измама", "Ционистите са движещата сила зад разпространението на 
вируса Covid-19", "Бил Гейтс използва пандемията, за да чипира населението".  
След като повече от година пандемията от COVID-19 държи света в хватката си, тя 
остави следи и в света на поддръжниците на конспиративни теории. 
Конспиративните теории като цяло се определят като твърдения, че влиятелни хора 
или организации са в тайни заговори, за да контролират обществото, и отдавна са 
важен дискурс в западното общество. През последните години това става още по-
осезаемо: конспиративните теории са част от европейското общество; те не са ново 
явление, а са трайно установени. Западното общество се е сблъсквало и се сблъсква 
с конспиративните теории, които увеличават броя и популярността си както преди, 
така и по време на пандемията и ще продължи да се сблъсква с тях и през 
следващите години. Един бивш президент на Съединените американски щати 
публично пропагандира идеята, че промяната в климата е измислица, 
протестиращите срещу коронавируса в цяла Европа поставят под въпрос 
съществуването на вируса, засилващото се дясно движение цели да опорочи 
демократичните институции – общото между всички тези събития е, че те имат 
радикално ядро, основано на конспиративни теории.  
На базата на резултатите от изследванията през последните десетилетия става ясно, 
че конспиративните теории съществуват във всички съвременни общества и че 
стават все по-влиятелни през десетилетията, особено след появата на интернет 
комуникацията. Важно е да се отбележи, че те далеч не са случайно явление. 
Конспиративните теории са изиграли значителна роля в историята (например по 
време на преследването на евреите в цяла Европа по време на нацисткия режим) и 
продължават да имат значение и в нашето съвремие. Би било наивно да мислим за 
конспиративните теории като за абстрактни идеи, откъснати от реалния свят: 
Примери са нападателят от Хале (Германия) през 2019 г., по-късно идентифициран 
като 27-годишен мъж, германски неонацист, който щурмува синагогата на 
еврейския празник Йом Кипур със самоделни взривни устройства и оръжия. Целта 
му е да убие възможно най-много евреи, мотивиран от конспиративната теория за 
Голямата подмяна, а обосновка на деянието му е изявление, базирано на 
антисемитски и антифеминистки конспиративни теории. На 2 ноември 2020 г. във 
Виена, Австрия, е извършено терористично нападение, при което загиват четирима 
души, а други 23 са ранени. Актът, вероятно мотивиран от антисемитистка 
конспиративна нагласа, е извършен в близост до главната синагога във Виена.  
Реалните ефекти на конспиративните нагласи в България могат да се наблюдават в 
доста широко разпространения скептицизъм към ваксините срещу COVID-19 и – в 
дългосрочен план – в начина, по който антиромските нагласи засягат живота на 
ромското малцинство в страната. В България е значително по-вероятно ромите да 
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станат обект на полицейско насилие в сравнение с останалата част от българското 
население. Освен това ромите са дискриминирани под различни институционални 
форми, например в областта на жилищното настаняване и образованието. Тази 
дискриминация е дълбоко вкоренена в антиромските конспиративни теории и 
стереотипи. 
В скандинавския контекст конспиративните теории са причина за една от най-
бруталните трагедии с най-голям брой жертви в Европа през 2011 г., когато 
норвежки летен лагер на млади социалдемократи е нападнат от терориста Андерс 
Беринг Брейвик, който убива 77 души и ранява над 300. Непосредствено преди 
нападението той публикува манифест, в който посочва, че е силно повлиян от 
конспиративната теория за Еврабия. 
Тези примери са ужасяващи, но не са единствени. През последните години жестоки 
нападения се случват не само в Европа, но и в световен мащаб, а дискриминацията 
на етнически групи също е световен проблем. Общото във всички тези примери е 
скритият модел на теориите на конспирацията. 
В рамките на проекта TEACH (www.teach-erasmus.eu) проведохме проучване, за да 
попитаме обучители на възрастни от Германия, Австрия, Швеция и България дали 
са се сблъсквали с конспиративните теории през последната година (проучването е 
реализирано през май-август 2020г.). Въпреки че възприемането на 
конспиративните теории в институциите за обучение на възрастни варира както в 
зависимост от вида на конспирацията, така и в зависимост от държавата, е ясно, че 
обучителите на възрастни във всички държави се сблъскват с конспиративни 
нагласи в учебните зали.  Обучителите на възрастни в дългосрочни обучения, като 
например вечерни курсове за придобиване на образователна степен, по-често се 
сблъскват с конспиративни нагласи, което може да се дължи на факта, че 
участниците и преподавателите обикновено прекарват повече време заедно и 
обсъждат темите по-задълбочено. Това обаче се случва и при еднократни събития 
като публични лекции и дискусии, когато присъствието на привърженици на 
конспиративните теории в аудиторията може да се превърне в сериозно 
предизвикателство за обучителя. 
С този Наръчник за борба с теориите на конспирацията целта ни е да 
предложим възможности на обучителите на възрастни да организират обучения в 
своите институции, които не само ще предоставят знания за различните аспекти на 
определени конспиративни теории, но и ще създадат условия за размисъл върху 
способността за взаимодействие с поддръжниците на конспиративни теории в 
учебната зала. 
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Общите цели на Наръчника на TEACH за борба с теориите на конспирацията 
са: 
1. Предоставяне на знания за различни аспекти и предистория на редица 
популярни конспиративни теории. 
2. Формиране на умения на обучителите на възрастни да разпознават 
конспиративните теории. 
3. Осигуряване на представа за ролята на медиите (социалните медии) в 
разпространението на конспиративните теории. 
4. Запознаване на обучителите на възрастни с обществените и психологическите 
характеристики на хората, които вярват в конспиративни теории, което води до по-
добро разбиране на причините, поради които хората поддържат такива теории. 
5. Даване на идеи за това как да се реагира на конспиративните теории в учебната 
зала. 
 
Наръчникът предлага учебно съдържание за обучения, които да се провеждат като 
вътрешни в организациите за обучение на възрастни за допълнителна подготовка 
на техния преподавателски състав. 
Обособени са пет основни обучения, посветени на пет вида теории на 
конспирацията: 
● антисемитски конспиративни теории 
● антифеминистки конспиративни теории 
● антиислямистки конспиративни теории 
● антинаучни конспиративни теории  
● конспиративните теории и медии (този модул включва и упражнения за медийна 
грамотност)  
 
За всеки от тези обучителни модули Наръчникът за борба с теориите на 
конспирацията съдържа предложения за провеждане на обучения от два до три 
дни. Учебното съдържание е разработено по такъв начин, че андрагозите да могат 
да провеждат обученията изцяло на базата на този наръчник. Всяко описано 
обучение включва упражнения, които да се проведат с участниците. Нашата 
основна концепция е три или двудневно обучение с 20 участници, но, разбира се, 
всеки е свободен да адаптира към своите нужди. Повечето упражнения могат да 
бъдат пригодени и за дистанционно обучение. Всички дейности са предназначени 
за интерактивна работа с група обучаеми (за разлика например от обикновеното 
изнасяне на лекции) и могат да се адаптират към житейския и професионалния опит 
на участниците. Освен обученията Наръчникът съдържа и всички материали, 
необходими за провеждане на интерактивните групови дейности. 
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Този Наръчник е напълно достатъчен за организирането на обучение без нужда от  
допълнителни проучвания по темата за конспиративните теории.  
В допълнение, тридневните обучения са специфични за отделните държави и 
разглеждат конспиративните теории, които са важни в австрийския, германския, 
българския и шведския контекст, но са по-малко познати (или неактуални) в други 
държави. Предложено е и еднодневно обучение за въвеждане в темата за 
конспиративните теории като цяло. То може да бъде използвано като начало при 
двудневните обучения, посветени на определен вид конспиративни теории. 
Поради това тези конкретни модули са включени само във версията на Наръчника 
за борба с теориите на конспирацията за съответната държава, както и в 
самостоятелния Наръчник за борба с теориите на конспирацията, достъпен на 
нашата начална страница (www.teach-erasmus.eu). 
Потребителите могат да комбинират според собствените си предпочитания няколко 
модула, ако искат да предложат обучение на смесена тематика съобразно  
конкретните нужди и интереси в тяхната организация.  
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Предупреждение  

Съдържанието на Наръчника за борба с теориите на конспирацията – TEACH 
включва текст и визуални материали, както и друго съдържание, което някои участници 
могат да намерят за обидно и/или травмиращо.  
Целта на Наръчника за борба с теориите на конспирацията е да осигури отворено 
пространство за критичен и граждански обмен на идеи. Някои части от Наръчника и 
дискусиите засягат чувствителни теми като антисемитски и ксенофобски мотивирано 
насилие, както и мизогенни нагласи. Това съдържание може да бъде обезпокоително 
за някои, затова екипът на TEACH ви насърчава да подготвите предварително 
емоционално и себе си, и участниците в обученията. Ако смятате, че за вашите 
участници в дискусията или дори участието в упражненията могат да бъдат 
травмиращи, можете да оставите на участниците възможност да решат свободно дали 
да  участват в дискусията по определени теми, или да напуснат учебната зала.  
Молим ви да предупредите участниците за потенциално обезпокоително съдържание 
и да ги насърчите всички участници да допринесат за създаването на атмосфера на 
взаимно уважение и зачитане. Освен това ви призоваваме да не използвате 
дискриминационни изявления извън конкретния контекст. Уверете се, че всички 
материали са вградени в контекста, като се посочва, че целта на модулите е 
задълбочено разглеждане на съдържанието на конкретната конспиративна теория, за 
да може човек да се защити по най-добрия възможен начин в случай на конфронтация 
с такъв вид съдържание 1.  
 

Отказ от отговорност  
1. Режимът "инкогнито" е полезен при някои дейности: при много от 
предложените дейности ще се наложи участниците да използват личните си дигитални 
устройства. Ето защо бихме искали да посъветваме обучителя да обърне внимание на 
участниците преди изпълнението на задачите, че е препоръчително участниците да 
проучват конспиративните теории в режим инкогнито, за да избегнат промени в 
запомнените предпочитания на търсачката. 
2. Информация за допълнителните материали: всички допълнителни материали са 
с наименования по следната схема: ModuleX_exercise/warm-up/ warm-up 
_number_additional information 
Например заглавието M1_excercise_2.1_characteristics означава, че този допълнителен 
материал е от модул 1 и е за първото упражнение от ден 2. 

 
1 Адаптирано от University of Waterloo (2021): Trigger Warning. Изтеглено от: https://uwaterloo.ca/centre-
for-teaching-excellence/trigger 
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Модул 1: Антисемитски конспиративни теории  

Въведение 
Конспиративните теории предлагат лесно решение при комплексни въпроси и 
задоволяват нуждата от разбираем обяснителен модел: с това, че могат привидно 
да обяснят събития и връзки, които не са разбрани или са трудни за проследяване 
и по този начин да им придадат смисъл. Усещането, че човек е прозрял скритото и 
вече принадлежи към кръга на "просветените", води до преоценка на собствената 
позиция и осигурява предполагаемо чувство за сигурност. 
Някои конспиративни теории обвиняват "евреите", че тайно контролират сектори 
от обществото и ги насочват към своите конкретни интереси, а не към общото 
благо, като по този начин водят до разслояване на обществото. Евреите са 
обвинявани за катастрофи и за всички неща, които са взели неблагоприятен обрат. 
Популярни примери за такива антисемитски конспиративни теории са 
твърденията, че нападението срещу Световния търговски център и други сгради в 
Съединените щати през септември 2001 г. (известно като 11 септември) е 
организирано от правителството на САЩ или извършено от Мосад (външното 
разузнаване на Израел). 
Конспиративните теории са се доказали като гъвкави в хода на историята. В Европа 
евреите са били обвинявани още през Средновековието – най-вече за 
причиняването на Черната смърт. Новата вълна на антисемитизъм в рамките на 
пандемията от COVID-19 включва широк спектър от елементи, които започват точно 
там, където Средновековието е оставило отпечатък: евреите, ционистите и/или 
държавата Израел са виновни за пандемията и/или имат изгода от нея. 
Конспиративните теории са основна характеристика на антисемитизма и една от 
основните причини, поради които антисемитизмът се различава от другите форми 
на дискриминация. За разлика от другите малцинства, евреите се възприемат като 
силни и влиятелни и именно тяхната интеграция в различните общества стои в 
основата на конспиративните теории. Традиционно конспиративните теории са 
важна част от десните идеологии и се усвояват от новите поколения. Подобно 
мислене може да се открие и сред радикалната левица. То е присъщо и на 
идеологиите на някои видове религиозен фундаментализъм. Представителните 
изследвания обаче сочат и голяма популярност на тези конспиративни теории дори 
в „центъра“ на обществото. 
Според проучването TEACH-Survey (вж. www.teach-erasmus.eu) около 4-5% от 
обучителите на възрастни в Германия, 6% в Австрия, 8% в Швеция и почти 50% в 
България редовно се сблъскват с антисемитски конспиративни теории на 
работното си място. Най-често срещаната антисемитска теория на конспирацията е 
идеята за доминиране на евреите в международните финансови институции. 6,2 % 
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от обучителите в Германия, 10,7 % в Австрия, 9,1 % в Швеция и 38,8 % в България 
съобщават, че са се сблъсквали с това твърдение (евреите доминират в 
международните финансови институции) през последната година "много често" до 
"понякога". 
 

Цел на модула  
 
Обща цел:  
Целта на този модул е да проследи отблизо различни антисемитски конспиративни 
теории. В допълнение към представянето на основната терминология, този модул 
служи за запознаване с различните исторически и съвременни аспекти на 
антисемитските конспиративни теории, както и с техния произход, проявления и 
психологически причини за споделянето им. 
Общата цел е да се даде възможност на обучителите на възрастни да 
противодействат на антисемитските конспиративни теории и да разработят идеи за 
справяне с тях в своите учебни зали. 
 
Приложение: 
Това обучение е предназначено за ползване основно за обучение на обучители на 
възрастни. Обучението може да се използва като част от курс за продължаващо 
обучение или в комбинация с други модули (например нашия модул за 
ислямофобията или антифеминизма), както и като самостоятелно обучение. 
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Ден 1  
Въвеждащо упражнение 1: Разходка из галерията "Конспирации относно 
евреите“  
 
Цел Целта на това упражнение е запознаване с различните 

конспиративни теории, свързани с темата за антисемитизма. 
Упражнението дава представа за съответните термини по темата за 
конспиративните теории. Така се постига първоначално осмисляне 
на собствения опит с антисемитските конспиративни теории. 

Продължите
лност 

45 минути 

Подготовка 1. Обучителят показва постерите с конспиративни теории 
(M1_warm_up_1_pictureA – M1_warm_up_1_pictureG) в залата (оттук 
нататък това се нарича „галерия“). 
2. Обучителят раздава на всички участници лепящи листчета в два 
различни цвята. 

Материали ● Моливи 
● Лепящи листчета в два различни цвята, един за отбелязване на 
впечатления и един за отбелязване на емоции 

Ресурси ● Изображения, представящи конспиративна теория 
(M1_warm_up_1_pictureA – M1_warm_up_1_pictureG) 

Друго Ако имате нужда от допълнителна информация за различните 
конспиративни теории, които са представени на постерите, вижте 
допълнителния материал: M1_warm_up_1_explanation 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Разходка из галерията (10-15 минути) 

● Обучителят кани участниците да направят разходка из галерията и да 
разгледат всички изображенията на два етапа: 

● Обучителят моли всеки участник да запише впечатленията си от 
изображенията на лепящите листчета и да ги залепи до изображенията. 

o Кръг А: Какво показва това изображение? (лепящи листчета в цвят А) 
o Кръг Б: Какви емоции предизвиква това в мен? (лепящи личстчета в цвят В) 
● След като завърши този етап, обучителят моли участниците да се съберат в 

кръг и обобщава впечатленията от листчетата, които са залепени до 
изображенията. 

 
Стъпка II: Групова дискусия (25-30 минути) 

● Кои са общите теми на всички тези твърдения? (Важни ключови думи: 
антисемитизъм и конспиративни теории) 



 
 

 

 
17 

● Обучителят пита участниците дали някога са се сблъсквали с тези или други 
антисемитски конспиративни теории (например: на публично място, в 
семейството, в учебната зала, в социалните мрежи). 

● Обучителят пита участниците дали знаят как са се развили тези твърдения и 
"какво стои зад" тези конспиративни теории. 

 
Преминаване към първото упражнение: Обучителят посочва, че обществото, в 
което живеем (демократични, либерални структури, които трябва да гарантират 
свободата и неприкосновеността на всеки човек), е длъжно да спре активното 
разпространение на подобни конспиративни теории, защото те не остават 
затворени теории, а водят до насилие. Обучителят може да посочи някои актуални 
примери, в които антисемитски конспиративни теории са довели до насилие срещу 
евреи, за впечатления можете да видите в текста "Преглед: Проследяване на 
антисемитската конспиративна теория в съвременното общество" (Упражнение 
_1.1_overview). 
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Упражнение 1.1: Запознаване с конспиративната нагласа за световната власт 
на евреите  
Цел Целта на това упражнение е да предостави знания за антисемитските 

конспиративни теории, техния произход и проявления. То разкрива 
и и психологическия аспект на конспиративните теории, както и дава 
експертиза за разпознаване на връзките между антисемитските 
теории.  
Освен това целта е да даде и възможност на обучителите на 
възрастни да се справят с антисемитските конспиративни теории и 
да разработят идеи за справяне с тях в собствените си учебни зали. 

Продължите
лност 

3,5-5 часа 

Материали ● Карти 
Ресурси ● Преглед: Разпространение на антисемитската конспиративна 

теория  в съвременното общество (M1_упражнение  _1.1_overview) 
● Статия А: Същото, но по различен начин: три антисемитски 
конспиративни теории (M1_упражнение  1.1_articleA) 
● Статия Б: Защо вярваме в антисемитските конспиративни теории 
(M1_упражнение  _1.1_articleB) 
● Снимка на Джордж Сорос (M1_exercise_1.1_soros) 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Откриване: Проследяване на антисемитските конспиративни 
теории (25-40 минути) 

● Обучителят кани участниците да обменят опита си с конспиративните теории 
в малки групи (2-3 души в група) и да си водят бележки по следните 
въпросите:  

o Сблъсквали ли сте се някога с антисемитски конспиративни теории? 
o Били ли са някога антисемитските конспиративни теории проблем в 

професионалната ви работа? 
● Обучителят приключва обсъждането в подгрупи, като кани всяка група да 

очертае основните моменти от дискусията. 
● Обучителят трябва също така да се увери, че свързва антисемитизма не само 

с миналото (напр. Холокоста, 11 септември), но и да направи връзка със 
съвременните движения (напр. движението QAnon, крайно десните 
конспиративни теории за еврейското превъзходство, антисемитизъм, който 
се забелязва в социалните мрежи; вж: Преглед: Проследяване на 
антисемитската конспиративна теория в съвременното общество" 
(M1_exercise_1.1_overview) 
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Стъпка II: Групова работа: Запознаване с глобалния конспиративен възглед 
(60-90 минути) 

● Обучителят разделя участниците на малки групи (3-5 души в група). 
● Всяка група получава една от двете статии (статия А или статия Б, вж. 

"Ресурси" по-долу). 
● Обучителят моли участниците от всяка група: 
o да прочетат текста (всеки участник чете сам за себе си). 
o да използват картите и да запишат отговорите си на следните два въпроса: 
▪ Група А (чете статия А: M1_exercise _1.1_articleA): 
▪ Какви обвинения или атрибуции срещу еврейския народ откривате в текста? 
▪ Какво според вас кара хората да вярват в тези конспиративни теории? 
▪ Група Б (чете статия Б: M1_ exercise _1.1_articleВ): 
▪ Какви са мотивите на хората да вярват в конспиративни теории? 
▪ Можете ли да се сетите за други мотиви, които не са споменати в текста? 
● След като групите са обсъдили въпросите, обучителят кани всички групи да 

се съберат заедно и всяка група да представи описаното. Целта е всяка група 
да се запознае и със статията, която не е прочела (картите се използват като 
нагледни материали, участниците могат да ги окачат на стената или да ги 
използват, докато представят резултатите си от работата по групи). 
 

Стъпка III: Антисемитизмът, който се крие зад конспиративните теории за 
Джордж Сорос (15 – 20 минути) 

● Обучителят представя "Снимката на Джордж Сорос" като разпечатка или я 
проектира (вж. "Ресурси"). 

● Обучителят смесва групите по такъв начин, че във всяка група да има поне 
един човек, който е прочел статия А, и един човек, който е прочел статия Б. 

● Обучителят моли групите да отговорят на следните въпроси: 
o Какви обвинения или атрибуции има към Джордж Сорос? 
o Защо снимката е антисемитска? 
o Каква мотивация се крие зад тези обвинения?  

● Обучителят моли участниците да запишат всички свои мисли на картите и да 
ги сложат на стената, така че всички участници да виждат основните пунктове 
за следващото упражнение. 

 
Стъпка IV: Представяне (30 минути) 

● Столовете на участниците са подредени в кръг, групите обобщават 
резултатите от работата си. Всяка група представя  идеите си (като ги свързва 
със статиите). 
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● Обучителят модерира дискусията, в която участниците обсъждат дали са 
съгласни с мотивите, посочени от останалите групи, и какви допълнителни 
идеи имат. 

● Обучителят трябва да обясни, че изображението отразява антисемитска 
фантазия и се основава на предположения и инсинуации. 
 

Стъпка V: Какво бихте направили? (60-90 минути) 
● Групата вече е запозната с теорията на конспирацията, свързана с Джордж 

Сорос. 
● Обучителят описва следния сценарий: В един от часовете ви се обсъжда 

темата за справедливото разпределение на ресурсите и богатството. Един от 
участниците веднага казва: "С Джордж Сорос начело на еврейската мафия 
светът така или иначе никога не може да бъде справедлив!" (Това е 
изказване, което първоначално е направено от американския конспиратор 
Алекс Джоунс). 

Странична бележка за обучителя: Това е само пример за възможен сценарий, ако по 
време на предишните дискусии (вж.: Стъпка I или Стъпка II) възникне друг интересен 
сценарий, можете да проявите гъвкавост и да използвате този сценарий. 

● Обучителят отново разделя участниците на по-малки групи (по 3-4 души) и ги 
моли да помислят за възможните начини, по които биха реагирали (или не 
биха реагирали) на това твърдение. Всяка група подготвя кратко сценично 
представяне, в което пресъздава ситуацията и показва как би се справила с 
нея. В зависимост от знанията и мотивацията на групите обучителят може да 
покани и публиката (другите групи) да се включат и също да станат активна 
част от представянето на групите (напр. един човек от друга група влиза в 
ролята на обучител на възрастни). Не е задължително лицето, което играе 
ролята на човека, споменал конспиративната теория, да я защитава. Той/тя 
може просто да остане, като намали активността си при блокиране на всяко 
друго обяснение, като каже: "Вие имате вашите източници, аз имам моите". 

● В общата група обучителят започва дискусия, в която кани участниците да 
споделят как са се чувствали в тази ситуация (в безопасност, застрашени, да 
опишат собствените си реакции). 

 
Стъпка VI: Рефлексия (10 минути) 

● Обучителят раздава по една карта на всеки участник. 
● Участниците записват по едно ново нещо, което са научили по време на 

упражнението за антисемитските конспиративни теории или за себе си. 
● Обучителят дава на всеки участник възможност да представи картата си. 
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Обобщение 1: Асансьорна реч: Какво научих днес за конспиративните 
теории?  
Цел Участниците обобщават какво са научили по време на днешната 

сесия. Те обобщават наученото и го обвързват със собственото си 
ежедневие. 

Продължител
ност 

10-20 минути 

Подготовка Обучителят моли всеки участник да помисли накратко какво е 
научил днес и да го резюмира. Резюмето трябва да завърши с 
рефлексия за това, което всеки ще отнесе от обучението в 
собствената си професионална практика (= уроци / идеи / знания / 
осъзнаване). 

 
Инструкция: 

● Обучителят настройва часовника на две минути. Участниците се разделят на 
двойки. Във всяка двойка в рамките на 2 минути първият партньор А 
разказва накратко какво е научил днес за антисемитските конспиративни 
теории и какво от обучението ще включи в собствената си професионална 
практика.  

● Когато се чуе алармата, партньорите се сменят и е ред на партньор Б да 
представи на партньор А своята асансьорна реч.  

● След четири минути (всеки партньор е представил речта си) двойките се 
разменят и се образува нова двойка. Можете да повторите стъпката 2-3 
пъти. 
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Ден 2  
Въвеждащо упражнение 2: Twitter 
Цел Целта на това упражнение е да направи въведение в 

конспиративните теории, свързани с фамилията Ротшилд. То дава 
представа за съответните термини по темата за конспиративните 
теории. Част от упражнението е осмисляне на собствения подход за 
противодействие на антисемитските конспиративни теории. 

Продължите
лност 

30-45 минути 

Подготовка Обучителят прави преглед на туит и го представя. Потребителското 
име не е истинско, но туитът е. Туитът се заиграва с "теорията за 
конспирацията на Ротшилд" (Ротшилд е много известна еврейска 
фамилия, за повече информация вж.: M1_Excersise_1.1_articleA). В 
този туит се твърди, че кланът Ротшилд е причинил изчезването на 
полет 370 на Малайзия, за да поеме контрола върху бизнеса с 
полупроводници. 

Материали ● Моливи 
● Хартия (бележки) 
● Проектор 

Ресурси ● Туит (M1_warm_up_2_tweet) (отпечатан или с проектор) 
 
Инструкция: 
Стъпка I: Групова дискусия "Twitter упражнение" (10-15 минути) 

● Обучителят представя на участниците туита на @real.doe 
(M1_warm_up_2_tweet) (като разпечатка или с проектор). 

● Обучителят разделя участниците на малки групи (по 3-4 души в група). 
● Обучителят моли групите да обсъдят следните въпроси: 
o Какви са първите ви впечатления? 
o Някой запознат ли е вече с конспиративната теория за Ротшилд? 
o Какви обвинения или атрибуции срещу евреите могат да бъдат открити в 

публикацията? 
 
Стъпка II: Групова дискусия Б (10-15 минути) 

● Обучителят моли групите да обобщят основните точки, които са били 
обсъждани в работните групи според задачата. 

● Внимание: Ако ключовата дума "конспиративна теория" не излезе, 
обучителят трябва да се увери, че е насочил участниците към това 
заключение (т.е. че туитът има сюжет, свързан с конспиративна теория). 

● Обучителят обяснява накратко конспиративната теория за Ротшилд, 
например по този начин:  
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"Дългогодишна антисемитска конспиративна теория твърди, че от началото 
на XIX век заговорници евреи, ръководени от членове на банковата фамилия 
Ротшилд, манипулират валутата и оказват влияние върху регионални и 
национални събития с цел лично облагодетелстване и/или световно господство. 
Антисемитските конспиратори твърдят, че Ротшилдови са се намесили в 
Американската революция, финансирали са нацизма и/или болшевишката 
революция, извършили са атентатите от 11 септември и са създали държавата 
Израел. Те също така твърдят, че Ротшилдови са едни от главните архитекти 
на предстоящия "Нов световен ред", който ще премахне националностите и ще 
пороби човечеството. " 

 
Стъпка III: Обобщаване (10 минути) 

● В общата група обучителят започва дискусия: 
o Имат ли участниците усещането, че след тази сесия са запознати с 

основните идеи, които стоят зад конспиративната теория за 
Ротшилд? 

o Мислят ли, че това е от значение за съвременния антисемитизъм? 
o Допълнителен въпрос: Как биха се държали, ако някой се изправи срещу 

тях със същото твърдение, което е споменато в туита?  
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Упражнение 2.1: "Барбра Стрейзънд е отговорна за високата смъртност на 
пчелите!" ... Какво?  
Цел Целта на това упражнение е да даде информация за антисемитските 

конспиративни теории. Акцентът е поставен върху въпроса как се 
изграждат конспиративните теории и как конспираторите печелят 
поддръжници. Участниците влизат в ролята на: а) конспиратори и б) 
противодействащи. 
Освен това целта е да се даде възможност на обучителите на 
възрастни да разпознават антисемитските конспиративни теории и 
да разработят идеи за справяне с тях в собствените си учебни зали. 

Продължите
лност 

3-4 часа 

Материали ● Моливи 
● Листове (бележки) 
● Проектор 

Ресурси ● Работен лист: Характеристики на конспиративните теории. 
(M1_exercise_2.1_characteristics) 
● Преглед: Разпространение на антисемитската конспиративна 
теория в съвременното общество (M1_упражнение  _1.1_overview) 
● Карти за конспиративната теория, зелени и жълти: 
(M1_exercise_2.1_conspiracy_tickets) 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Конспиративни теории и тяхното присъствие в живота ми (15-20 
минути) 

● Обучителят пита участниците дали някога са се сблъсквали с конспиративни 
теории в личния си или професионалния си живот. 

● Обучителят кани участниците да осмислят своя опит:  
o Къде сте се сблъсквали с конспиративни теории? 
o Откъде знаехте, че става въпрос за конспиративна теория? 
o Как реагирахте? 

● Обучителят раздава работния лист "Характеристики на конспиративните 
теории" (M1_exercise_2.1_characteristics) и накратко обобщава трите точки. 

 
Стъпка II: Създаване на собствена конспиративна теория  (40-60 минути) 

● Обучителят разделя участниците на малки групи (по 3-5 души) и им 
предоставя работните материали: а) Работен лист 
(M1_exercise_2.1_characteristics) б) Преглед (M1_exercise_1.1_overview). 

● Обучителят кани малките групи да прочетат внимателно двете кратки 
резюмета. 
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● Докато участниците четат, обучителят посещава групите и раздава по две 
карти за конспирация на група. Всяка група получава по една жълта и по 
една зелена карта (M1_exercise_2.1_conspiracy_tickets). (Картите съдържат 
елементи, които да се използват в теориите.) 

● Тези две карти са основата, върху която всяка група трябва да създаде 
собствена антисемитска конспиративна теория. 

Внимание: Обучителите трябва да напомнят на участниците, че в това обучение се 
придържаме към споразумението да не разработваме антидемократични или 
обидни наративи: да създадем нещо, което е толкова абсурдно, че е далеч от 
обикновените конспиративни теории. Пример за приемлива теория: "Еврейският 
елит стои зад Бермудския триъгълник". Колкото по-безумна е теорията, толкова по-
добре. 

● Веднага след като участниците измислят идея за (в идеалния случай 
изключително абсурдна) антисемитска конспиративна теория, обучителят ги 
моли да запишат основната си идея: 

o Върху какво се фокусира конспиративната теория? 
o Какво още съдържа в себе си? 
o Каква по-голяма идея обхваща? 

 
Стъпка III: Изградете защитна мрежа за своята конспиративна теория! (45-60 
минути) 
Защитната мрежа е съвкупност от допълнителни аргументи и наративи, които 
помагат да се защити теорията от атаките на невярващите (опити за развенчаване). 

● Групите получават инструкцията да подготвят презентация за своята 
конспиративна теория. 

● За да се намерят добри аргументи, може да се потърси информация в 
интернет, но участниците могат да създадат и свои собствени обяснения. Те 
могат да използват всички налични техники за изкривяване на 
информацията: използване на дезинформация, погрешно интерпретиране 
на данни, контрааргументи на доказателствата и др. 

● Резултатът може да бъде представен по различни начини (съобщение за 
пресата, кратък клип, новинарско предаване, ... няма ограничения за 
креативността на групите). 

 
Стъпка IV: Представяне (45-60 минути) 

● Всяка група представя своята конспиративна теория пред друга група. 
● След като всяка група представи своята теория, се провежда "дебат": Другата 

група трябва да се опита да се противопостави на представената 
конспиративна теория и да убеди конспираторите, че тяхната теория е 
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погрешна. Представящата група трябва да се придържа възможно най-дълго 
към своята теория. След като не могат да се намерят повече аргументи, 
групите могат да се разменят: Втората група представя своята теория, 
първата група първо я изслушва и след това представя аргументи срещу нея. 

 
Стъпка V: Рефлексия (30 минути) 

● Всички участници се събират заедно. 
● Участниците обобщават преживяванията си по време на цялото упражнение: 
o Как са се чувствали, когато са съчинявали конспиративна теория? Кое се получи 

лесно? Кое беше затруднително? 
o Как са изградили своята "защитна мрежа" за конспиративната си теория? 
o Как премина презентацията? 
o Какви мисли/ идеи/ емоции са имали, докато са разработвали конспиративна 

теория и докато са я представяли пред другата група? 
o Дали реакцията им в реалната им сфера на действие (в случай че някой от класа 

им представи същия вид абсурдни конспиративни теории) би се различавала от 
реакцията, която са имали по време на презентацията. 
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Обобщение 2: "Какво научихте от днешната сесия?" 
Цел Участниците обобщават какво са научили по време на днешната 

сесия. Те обобщават наученото и го пренасят в собствената си 
практика. 

Продължите
лност 

20-30 минути 

Материали ● Четири големи листа за залепване на листчета 
● Химикалки 

 
Инструкция: 

● Закачете четири постера на четирите стени на стаята, като всеки от тях е със 
заглавие едно от следните твърдения: 
1. Посланието, което научих днес  
2. В случай че някой ме конфронтира с конспиративна теория в 

професионалния ми живот, ще... 
3. Антисемитските конспиративни теории са... 
4. Това е тема, която искам да проуча и след днешното обучение: 

● Оставете участниците да обикалят стаята и да запишат своите отговори на 
въпросите. 

Дайте на участниците възможност да коментират публично своите мисли и идеи. 
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Ден 3 
Въвеждащо упражнение 3: Саут Парк и конспиративните теории за евреите 
Цел Целта на това упражнение е да направи плавен и сатиричен преход 

към дискусията за антисемитските конспиративни теории. С 
избирането на това въведение може да се предотврати 
претоварването на участниците чрез директното им конфронтиране 
със собствения им опит. 
Видеото показва как антисемитските конспиративни теории попадат 
в ежедневни ситуации, в които на пръв поглед не бихме ги очаквали. 
Освен това то показва абсурдността на обясненията, които хората 
създават, за да поддържат своите конспиративни теории. Също така 
разкрива и опасностите и фаталните последици, които 
конспиративните теории могат да имат. 

Продължите
лност 

30 минути 

Материали ● Епизод 9, Сезон 10 на southpark.de. Епизодите са достъпни на 
английски, немски и със субтитри на други езици. 

● Проектор/екран 
● Лаптоп 

Друго Обучителят трябва предварително да провери дали епизодът е 
достъпен в неговата страна и дали е достъпен на правилния език/със 
субтитри. Най-лесният начин за намиране на епизода е като 
въведете името му в търсачка. 

 
Инструкция 
Стъпка I: Изгледайте епизода "Тайната на писоара" (20 минути) 

● Обучителят трябва да отвори сайта southpark.de (вж. "Материали" по-
долу) и да пусне епизод 9, сезон 10. 

 
Стъпка II: Размяна на мнения за опита с конспиративните теории (10 минути) 

● След като участниците изгледат видеото, обучителят ги пита за техния 
опит с антисемитските конспиративни теории и за тези, които 
познават или с които са се сблъсквали по време на преподаването си. 
Групата трябва да разкаже накратко за своя опит. Обсъдете защо 
конспиративните теории са толкова привлекателни за много хора. 
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Упражнение 3.1: „Нормални неща за интернет” (?) 
Цел Целта на това упражнение е да повиши чувствителността на 

участниците за разпознаване на антисемитски заговори. Групата 
съставя база от определящи характеристики на антисемитските 
конспиративни теории, като анализира изображения. Накрая 
участниците ще могат да идентифицират и дефинират антисемитски 
конспиративни теории. Упражнението се фокусира върху визуалното 
представяне на евреите, предполагаемите черти на характера, 
емоциите и общото в антисемитски конспиративни теории. В края на 
упражнението участниците имат възможност да проверят новите си 
знания с отговори на въпроси. 

Продължите
лност 

60-90 минути 

Подготовка ● Разпечатайте работните листове (M1_exercise_3.1_caricaturesA-F) 
● Осигурете карти за всяка група (поне по 10 на група) 

Материали ● Карти  
● Моливи за групите 
● Магнити/лепенки за събиране на картите след това 
● Дъска/стена 

Ресурси ● Работен лист М1_ упражнение  3.1_caricaturesА – М1_ 
упражнение  _3.1_caricaturesF (броят на разпечатките е съобразно 
броя на участниците и броя на групите) 
● Работен лист M1_exercise_3.1_characteristics 
● Работен лист M1_exercise_3.1_quiz (можете да разпечатате 
въпросите или да прожектирате pdf документа) 
● Работен лист M1_exercise_3.1_solutions_quiz (само за обучителя – 
не е необходимо да се раздава) 

Друго ● Обърнете внимание, че листът M1_exercise_3.1_characteristics е 
необходим и за следващото упражнение "Създаване на 
конспиративни теории". 
● Вместо карти може да се използва цифров инструмент, например 
Padlet. 

 
Инструкция 
Стъпка I: Анализ на изображенията в малки групи (35 минути) 

● Участниците се разделят на 4-6 групи (в зависимост от броя участници). 
Обучителят раздава на всяка група по едно копие от работния лист 
M1_exercise_3.1_caricaturesA – M1_exercise_3.1_caricaturesF. 

Внимание: Съществуват шест различни версии на M1 (A,B,C,D,E,F). Обучителят 
трябва да раздаде различна версия на всяка група. 
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Групите анализират получените изображения, следвайки въпросите в 
работния лист. След това записват отговорите си върху картите. 
 

Стъпка II: Обсъждане на резултатите с всички участници (15 минути) 
● След като групите приключат със своята работа, събират картите на дъската 

и ги групират в категории, като например: визуално представяне на евреите, 
черти на характера, емоции и общото в антисемитските конспиративни 
теории. Целта е да се създаде определение на еврейските конспиративни 
теории. Обучителят следи процеса и прави предложения за структура. 

● Обсъдете резултатите с участниците и подредете някои карти или добавете 
нещо, ако липсва някой аспект. Обучителят може да провери резултатите, 
като използва предоставения лист с решения 
(M1_exercise_3.1_characteristics). 
 

Стъпка III: Проверете знанията си с отговори на въпроси (30 минути) 
● Сега участниците имат възможност да демонстрират новопридобитите си 

знания M1_ exercise _3.1_quiz. Обучителят представя различни сценарии, а 
участниците трябва да определят дали представеният материал съдържа 
антисемитска конспиративна теория, или не. (15 минути) 

● Обучителят проверява отговорите на групата, като използва предоставения 
лист с решения M1_exercise _3.1_solutions_quiz 

● След това обучителят раздава на участниците листа M1_ exercise 
_3.1_characteristics. По този начин участниците разполагат с кратко 
обобщение на предварително изведените характеристики на 
антисемитските конспиративни теории. 
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Упражнение 3.2: Създаване на собствен сценарий за конспиративна теория  
Цел Целта на това упражнение е да се преживее как се създават 

конспиративните теории и с какви трудности се сблъсква човек, 
когато се опитва да ги разобличи. Упражнението е под формата на 
ролева игра. Първо участниците трябва да създадат своя собствена 
конспиративна теория в малки групи. След това трябва да защитят 
своята теория и да се опитат да развенчаят конспиративните теории 
на другите групи. Всяка група получава ролева карта, съдържаща 
обща информация за тяхната роля и конспиративната теория, която 
трябва да създаде.  

Продължите
лност 

3 часа 

Подготовка Обучителят трябва да разпечата работните листове 
M1_exercise_3.2_partyA – M1_exercise_3.2_partyE, 
M1_exercise_3.2_government.  
Съществуват различни варианти според броя на групите. 

Материали ● Моливи 
● Листове 
● Лаптоп, смартфон и др. за проучването (упражнението може да се 
направи и без компютър и интернет) 
● Табелки с имена (за да запишат участниците имената си за 
дискусията) 

Ресурси 
● Сценарий: M1_упражнение_3.2_сценарий 
● Ролеви карти: M1_exercise_3.2_partyA – M1_exercise_3.2_partyE, 
M1_exercise_3.2_government 

Друго Въпреки че това обучение е за конспиративни теории, няма да се 
създават антисемитски или други форми на расистки, сексистки и 
други конспиративни теории. Уверете се, че вашата конспиративна 
теория е прекалено абсурдна, за да не навреди на някого в реалния 
живот.  

 
Инструкция: 
Стъпка I: Представяне на сценария (5 минути) 

● Обучителят разказва на групата историята за „кървавите наводнения“, като 
използва scenarion M1_exercise _3.2_. Обучителят може да прочете сценария 
на глас и да покаже снимките на участниците. 
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Стъпка II: Разработване на конспиративни теории и стратегия за извънредни 
ситуации (2 часа) 

● Обучителят разделя участниците на 5-6 малки групи (в зависимост от броя 
участници) и им дава различни роли. Една от групите представлява 
правителството. Останалите групи представляват различни партии. 

● Обучителят раздава на групите работните листове M1_exercise_3.2_partyA – 
M1_exercise_3.2_partyE, M1_exercise_3.2_government. Работните листове 
съдържат подробна информация за групите и техните стъпки. 

● Обучителят помага на групите, докато работят върху конспиративна теория 
или върху структурата на извънредната среща. 

● Въпреки че "правителствената група" е отговорна за следенето на времето, 
обучителят също следи времето.  

 
Стъпка III: Прес-съобщения и извънредна среща (75 минути) 

● Всяка партия разполага с три минути, за да представи пред останалите своята 
конспиративна теория и своя план за спешни мерки. 

● След това правителството провежда извънредната среща. Партиите и 
правителството имат 45 минути, за да обсъдят идеите си. 

● Когато времето изтече, правителството трябва да вземе решение за 
конспирацията. Разполага с 10 минути за обсъждане на решението. 
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Обобщение 3: Брейнрайтинг 
Цел Участниците обсъждат преживяванията си от ролевата игра и 

наученото по време на обучението. Разсъждават върху стратегии, 
които могат да им помогнат по време на собственото им 
преподаване. 

Продължите
лност 

60 минути 

Подготовка Обучителят подготвя постерите. Той/тя написва на всеки постер 
различен въпрос в средата. Възможните въпроси (и един примерен 
постер) са изброени в M1_wrap_up_3_silent_conversation. 

Материали ● 5-6 постера 
● 1 химикалка за всеки участник 

Ресурси ● Предложени въпроси M1_wrap_up_3_silent_conversation 
 
Инструкция 
Стъпка I: Първи кръг на брейнрайтинга (10 минути) 

● Обучителят поставя по един постер за всяка група на отделна маса (напр. за 
6 групи са необходими общо 6 големи постера). Важно е да има достатъчно 
място, за да може всяка група да седне около постера. 

● Всяка група работи на различна маса (с постер). Участниците не трябва да 
говорят! Те трябва да отговорят на въпроса, като записват мислите си на 
постера. 

● След 4 минути групите завъртат постера на масата по посока на 
часовниковата стрелка, за да прочетат какво са написали другите участници 
в групата. Те могат да дописват нови мисли / емоции / преживявания.   

 
Стъпка II: Размяна на мнения между малките групи (40 минути) 

● След още 4 минути малките групи се завъртат по посока на часовниковата 
стрелка около масите. При това всяка група сяда на различна маса с различен 
постер и въпрос. Процедурата се повтаря. Участниците разполагат с 4 
минути, за да отговорят на въпроса и да прочетат коментарите на 
предишната група. След това завъртат постера на своята маса, прочитат 
коментарите и могат да добавят нещо. 

● Процедурата се повтаря, докато всяка група отговори на всеки въпрос. 
 

Стъпка III: Обобщение (10 минути) 
● Обучителят събира постерите и обобщава резултатите и събитията от 

обучението през деня. 
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Модул 2: Антифеминистки конспиративни теории 
Въведение 
Контекст: Феминизъм и антифеминизъм 
Терминът "феминизъм" обхваща различни движения (политически, културни и 
икономически), чиято цел е гарантиране жените да получат същите права като 
мъжете и правата на жените да бъдат защитени. Феминизмът се фокусира 
предимно върху права като правото на аборт и самостоятелни решения за 
собственото тяло, както и върху правото на собственост, равно заплащане и 
трудови права. По този начин феминизмът се ангажира с борба срещу всички 
форми на дискриминация срещу жените.2 
Антифеминистите са хора, които се обръщат срещу феминизма, не признават 
равните права на жените и мъжете и делегитимират феминисткото движение.3  
В крайните форми на антифеминизма това се превръща в конспиративна теория. 
Антифеминистките конспиративни теории често се припокриват с конспиративните 
теории за медиите или антисемитизма. Освен това има много различни форми на 
антофеминистки конспиративни теории. Те не са хомогенни, защото отделните 
антифеминистки теории се аргументират по различен начин. Въпреки това 
повечето антифеминистки конспиративни теории приемат, че феминизмът е таен 
заговор за унищожаване на традиционния начин на живот и борба срещу мъжете. 
Някои антифеминисти, като активиста за правата на мъжете Арне Хофман смятат, 
че медиите се контролират от движенията за права на жените и феминизма. Други 
стигат дотам да твърдят, че страната им е в ръцете на феминисти. Такива аргументи 
са типични за конспиративните теории.4 
Антифеминистите често твърдят, че феминизмът има за цел да наложи 
нетрадиционен начин на живот. Феминизмът иска да даде на жените и мъжете 
свободата сами да решават какъв път да поемат в живота си. Антифеминистите 
обаче разглеждат усилията на феминизма като програма за превъзпитание, чрез 

 
2 Drucker, S. A. (2018): Betty Friedan: The Three Waves of Feminism (Бети Фридан: Трите вълни на 
феминизма), изтеглено от http://www.ohiohumanities.org/betty-friedan-the-three-waves-of-feminism/  
3 Rosenbrock, H. (2012): Die antifeministische Männerrechtsbewegung. Denkweisen, Netzwerke und Online-
Mobilisierung. Schriften des Gunda-Werner-Instituts, 8, p. 26. 
4 Пак там, с. 70. 
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която се потискат хората с традиционен начин на живот.5 Друга, по-конкретна 
форма на антифеминистките конспиративни теории е, че фондация "Рокфелер" е 
измислила феминизма, за да подстрекава двата пола един срещу друг за 
капиталистически цели. 6 
Във връзка с антисемитските конспиративни теории някои антифеминисти са 
убедени, че феминизмът е изобретение на евреите, които се стремят да доминират 
чрез жените.7 Много антифеминисти се опасяват, че феминизмът ще доведе до 
намаляване на раждаемостта сред жените в западните страни. По този начин 
населението може да бъде постоянно замествано от (предимно мюсюлмански) 
имигранти. Така тази позиция може да се разглежда като разновидност на 
дясноекстремистката конспиративна теория за "Голямата подмяна". Някои 
антифеминистки конспиративни теории имат и расистко или антисемитско ядро.8 
Вярата в таен заговор, който контролира медиите и/или държавата и дискриминира 
хората с различен начин на живот, е ясен признак за конспиративна теория. 
Антифеминистките конспиративни теории атакуват плурализма и разнообразието 
в обществото, както и демократичните ценности. Ето защо тези митове 
представляват особено предизвикателство за политиката.9  
Поради тази причина в този модул се предоставят знания за антифеминистките 
конспиративни теории и упражнения за обучители на възрастни за справяне с тези 
митове. Отчита се както когнитивното, така и емоционалното ниво при работата с 
конспиративните теории. 
 
Терминология: 

 
5 Пак там, с. 73. 
6 Пак там.  
7 Stern, F. (2007): Antisemitismus und Antifeminismus: eine zeitdiagnostische Studie der Vermittlung von 
Vorurteilen., p. 94. 
8 Blum, R. /Rahner, J. (2020): Triumph der Frauen? Das weibliche Antlitz des Rechtspopulismus und 
extremismus in ausgewählten Ländern. In: Friedrich-Ebert-Stiftung (Ed..): Forum Politik und Gesellschaft 1, p. 
3 
9 Wilde, G. /Meyer, B. (2018): Angriff auf die Demokratie. Die Macht des Autoritären und die Gefährdung 
demokratischer Geschlechterverhältnisse. Eine Einleitung. In: Femina Politica 1, p. 9. 
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Под феминизъм се разбират политически и социални движения, които се застъпват 
за равенство между мъжете и жените. Феминизмът се опитва да разчупи ролите на 
половете и предприема действия срещу сексизма. 
Под антифеминизъм се разбират политически и социални движения, които се 
противопоставят на феминизма. Антифеминистите се противопоставят на 
феминизма и на феминистките проблеми. 
Антифеминистките конспиративни теории съчетават теоретичните и 
антифеминистките аспекти на конспирацията. Централно място във всяка 
конспиративна теория заема фактът, че конспираторите предполагат наличието на 
таен заговор. Те преследват план за налагане на собствените си интереси – в ущърб 
на широката общественост. 
Според антифеминистките конспиративни теории или (популярните) феминисти са 
конспиратори, или феминисткото движение е инструментализирано от определени 
институции или групи (като евреи, политици) за постигане на собствените им цели. 
В контекста на упражненията и задачите за проучване участниците могат да се 
сблъскат с термина "инсел". Инсел означава "принудително безбрачие". Характерна 
особеност на инселите е тяхната ясно изразена мизогиния. Жените и контролът на 
раждаемостта са обвинявани, че пречат на някои мъже да правят секс, което 
означава, че жените "дължат" това на мъжете. В онлайн форумите на инселите 
често се срещат фантазии, които възхваляват насилието. Съществуват някои 
прилики с превъзходството на белите, тъй като те споделят сходни фигури на 
омраза (жени, особено привлекателни жени, и привлекателни мъже). 10 
В общността на инселите хората често се класифицират в определени категории по 
отношение на тяхната привлекателност и предполагаеми черти на характера. 
Описанията на тези категории се характеризират с предразсъдъци, обобщения и 
омраза. Тези категоризации определят и определена "стойност" за тези хора, което 
може да се види, наред с други неща, от връзката между категориите и добре 
познатата 10-степенна скала ("Средностатистическият Стейси е 10/10!"). 11 

 
10 Zimmermann, S. /Ryan, L. /Duriesmith, D. (2018): Recognizing the Violent Extremist Ideology of 'Incels' 
(Разпознаване на насилствената екстремистка идеология на "инsелите"). Взето от: 
https://www.researchgate.net/publication/328081163_Who_are_Incels_Recognizing_the_Violent_Extremist_I
deology_of_'Incels' 
11 Jennings, R. (2018): Incels Categorize Women by Personal Style and Attractiveness, Взето от: 
https://www.vox.com/2018/4/28/17290256/incel-chad-stacy-becky  
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Движението на инселите понякога стига дотам да твърди, че мъжете имат 
право/основно мъжко право на жени или женски тела, което им е отказано заради 
прекалено взискателните привлекателни жени и заради "алфа мъжете", които имат 
успех с жените. Това също така легитимира насилието като средство за извоюване 
на това право. Краен пример е стрелбата в Плимут през 2021 г., която за съжаление 
не е изолиран случай. 12 
Ако искате да използвате това въведение като входна информация, можете да 
използвате презентацията в приложението (M2_conspirative 
theories_presentation). 
 
Контекст на TEACH: 
Проучването на TEACH, проведено през 2020 г. установи, че 8,6 % от германските, 
21,9 % от австрийските, 4,2 % от шведските и 21,9 % от българските обучители на 
възрастни чуват много често или поне редовно от своите курсисти, че настоящият 
джендър дискурс излиза извън контрол. 2,4 % (Германия), 4,7 % (Австрия), 2,4 % 
(Швеция), съответно 16,9 % (България) отговарят, че много често или редовно са 
чували, че феминистките искат да разрушат традиционното семейство. 
Твърденията, че настоящите политически усилия са насочени към активно 
отслабване на позициите на мъжете и че феминизмът води до по-малко раждания, 
което пък води до масова имиграция от мюсюлмански страни, също се чуват в 
учебните зали. 
Ако се добавят и отговорите на обучителите, които чуват тези твърдения само от 
време на време, цифрите стават тревожно високи. За повече информация относно 
резултатите от проучването посетете уебсайта www.teach-erasmus.eu 
 

Цели на този модул  
Обща цел: 
Целта на този модул е да се разгледат отблизо различни антифеминистки 
конспиративни теории. В допълнение към представянето на основната 
терминология, този модул служи за запознаване с различните аспекти на 
антифеминистките конспиративни теории, както и с техния произход, проявления 
и психологическа привлекателност.  
Основната цел на модула е да предостави на обучителите на възрастни помощ при 
справянето с антифеминистките конспиративни теории. 

 
12 Casciani, D. / De Simone, D. l (2021): Incels: A new terror threat to the UK. Взето от: 

https://www.bbc.com/news/uk-58207064. 
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Общата цел е да се даде възможност на обучителите на възрастни да 
противодействат на антифеминистките конспиративни теории и да разработят 
идеи за преодоляването им в собствените си учебни зали. 
 
Приложение: 
Обучението е предназначено основно за обучители на възрастни. То може да се 
използвана като част от курс за продължаващо обучение или в комбинация с други 
модули (напр. модула за антисемитизма), както и  самостоятелно в рамките на 
еднодневно обучение. 
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Ден 1 
Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
Цел Целта на това упражнение е запознаване с основите на 

антифеминистките конспиративни теории. Участниците активират 
съществуващите си знания и усвояват най-важните термини за 
антифеминистките конспиративни теории. 

Продължите
лност 

60 минути 

Материали ● Достъп до интернет, устройство с достъп до интернет (ако 
участниците работят с Padlet или Mindmeister) или листове, лепящи 
листчета, химикалки. 

Ресурси ● Въвеждащо упражнение "Характеристики на антифеминистките 
конспиративни теории" (M2_warm_up_1_characteristics) 
● Снимки за Стъпка II (M2_warm_up_1_pictures): снимки от 
pexels.com 
Внимание! Тези мемета показват антифеминистко, сексистко и 
дискриминационно съдържание и са създадени по модел на 
съществуващи антифеминистки мемета. Изображенията трябва да 
се използват само в рефлексивен контекст и да се подлагат на 
критичен анализ. 

Друго В ден 2 има подходящо упражнение за обобщаване на това 
въведение, обобщаване 2 "Ключът е в рефлексията – обобщение".  

 
Инструкция: 
Стъпка I: Определяне на термините (45 минути) 

● Участниците сформират групи от по четирима души. Всички участници в една 
група създават заедно мисловна карта – като постер или с помощта на Padlet 
или Mindmeister. Фокусът е върху следните термини: джендър, феминизъм, 
антифеминизъм, антиджендъризъм, джендър мейнстрийминг, 
конспиративна теория. 

● Участниците трябва да запишат в мисловната карта какво разбират под тези 
термини, как са свързани с тях и – в случай че не са запознати с тези термини 
– какво може да се разбира под тях и какво не разбират.  

Ако се създава постер, ключовите понятия трябва да бъдат записани на лепящи 
листчета. По-късно постерите се свалят и се поставят отново (вж. Ден 2, 
Обобщение, Стъпка I). 

● Обучителят обяснява с какво се характеризират антифеминистките 
конспиративни теории чрез входната информация 
(M2_warm_up_1_characteristics). 
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● След това оставя време за въпроси и дискусия относно упражнението и 
приноса. 

 
Стъпка II: Конспиративни теории на снимки (15 минути) 

● Всички участници сядат на столове, подредени в кръг. В средата се поставят 
различни изображения на антифеминистки конспиративни теории 
(M2_warm_up_1_pictures). Всеки участник избира една снимка и обяснява 
защо тя отговаря на темата на обучението или защо не отговаря.  

o Какви конспиративни мотиви могат да бъдат открити в 
изображението? 

o Защо изображението отговаря на обучението или защо не отговаря? 
Внимание! Тези мемета имат антифеминистко, сексистко и дискриминационно 
съдържание и са създадени по модел на съществуващи антифеминистки мемета. 
Изображенията трябва да се използват само в рефлексивен контекст и да се 
подлагат на критичен анализ. 
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Упражнение 1.1: Познавате ли характеристиките на антифеминистките 
конспиративни теории? 
Цел Целта на това упражнение е да даде възможност на участниците да 

се запознаят с ключовитв характеристики на антифеминистките 
конспиративни теории и да могат да ги разграничат от сексистките 
неконспиративни твърдения. 

Продължите
лност 

1,5 часа 

Материали ● Моливи 
● Листове 

Ресурси ● В приложението има лесен вариант на това как би могла да 
изглежда "машината за конспиративни теории" и шаблон, така че да 
не се налага участниците сами да рисуват машината, ако не искат. 
(M2_exercise_1.1_machine) 
● Работен лист "Антифеминистки твърдения" 
(M2_exercise_1.1_statements) 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Машина за конспиративна теория  (45-60 минути) 

● За да затвърдят знанията си за антифеминистките конспиративни теории, 
участниците създават "машина за конспиративни теории". Машината с вид 
на фуния се рисува заедно с всички участници или в малки групи. 

● В групи от по 3 до 5 участниците обмислят кои компоненти/"съставки", които 
са необходими на машината, за да създаде антифеминистка конспиративна 
теория. Фокусът е върху въпроса какво прави една конспиративна теория 
работеща. 

● Участниците рисуват кои елементи трябва да попаднат във фунията, кои от 
тях са от съществено значение и кои по желание могат да бъдат хвърлени в 
машината. Машината има и изход, от който излиза антифеминистка 
конспиративна теория. За целта участниците формулират конкретна 
антифеминистка конспиративна теория, която може да се получи от 
използваните "съставки". 

● "Съставките" могат да включват различни аспекти: платформи, които могат 
да бъдат използвани, вид език/формулировка, вид чувства, които теорията 
трябва да адресира, идеологии, които стоят в основата на конспиративната 
теория. 

● В последната стъпка всяка група представя своята машина. Трябва да се 
предвиди достатъчно време за дискусия. 
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Стъпка II: Антифеминистки срещу сексистки твърдения (30-40 минути) 
● Всички участници получават лист хартия с различни антифеминистки, 

конспиративни и сексистки твърдения (M2_exercise_1.1_statements). 
● Участниците трябва да разпознаят кога става дума за конспиративна теория 

или за дискриминационно твърдение и да аргументират избора си. 
● Освен това участниците определят коя конспиративна теория стои зад 

изявлението и какво го мотивира (напр. религия, крайнодясна политическа 
гледна точка). 

● Тези, които са завършили по-рано, сформират отбори от по двама души и 
сравняват отговорите си. Накрая резултатите се представят в общата група.  

Трябва да остане достатъчно време за дискусия. 
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Упражнение 1.2: Анализ на антифеминистките конспиративни теории в 
учебната зала! 
Цел Целта на това упражнение е да се анализира и осмисли опитът на 

участниците от техните учебни зали. Освен това участниците се 
запознават с характеристиките на конспиративните теории  и 
начините за тяхното оборване. 

Продължите
лност 

2,5-3 часа 

Материали ● Интернет 
● Устройство с достъп до интернет 

Ресурси ● Въвеждащо упражнение "Преглед на антифеминизма" 
(M2_exercise_1.2_overview_history_text) 
● Методи за опровергаване (M2_exercise_1.2_methods_debunking) 
● Предложения за теоретично съдържание на изследователската 
конспирация онлайн: 
o Антифеминистки мемета в Piterest 
o Търсене: потърсете онлайн "Pinterest anti-feminist memes" (когато 
кликнете върху връзката на Pinterest, можете да видите няколко 
мемета, без да се регистрирате на уебсайта) 
o Алтернативно мемове на Giphy 
Търсене: онлайн за "giphy"� на уебсайта можете да търсите 
"антифеминистки" или еквивалентни ключови думи 
Участниците могат да потърсят идеи за разобличаване на 
конспиративните теории тук: 
● Инструменти за борба с дезинформацията 
Търсене: търсете онлайн "rand.org" �Посетете уебсайта и потърсете 
"Инструменти за борба с дезинформацията онлайн" 
● Тъй като конспиративните теории често се разпространяват с 
помощта на фалшиви новини, глава 4 от този текст може да помогне 
на участниците в това упражнение:  
Откриване: на тролове и ботове 
Търсене: потърсете в интернет "detect Erasmus", посетете уебсайта и 
кликнете върху: Резултати �Основи на манипулирането в 
социалните мрежи (IO1) �КОМПЕНДИУМ (изберете предпочитания 
от вас език) �превъртете надолу до глава 4 
● Участниците търсят сайтове за проверка на факти, свързани с 
конспиративни теории и фалшиви новини от тяхната страна. 
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Инструкция: 
Стъпка I: Предистория и стратегии за аргументация на антифеминизма (15 
минути) 

● Обучителят представя антифеминистките конспиративни теории 
(M2_exercise _1.2_overview). Обсъждат се историята и развитието на 
феминизма и феминистките движения. Освен това се назоват и опровергаят 
аргументите на антифеминистките конспиратори. 

 
Стъпка II: Антифеминистки конспиративни теории в учебната зала (45 
минути) 

● Тази стъпка може да бъде изпълнена индивидуално или в екип от двама или 
трима души. Участниците обмислят дали познават или са чували в своите 
курсове антифеминистки конспиративни теории, които надхвърлят 
границите на сексистката дискриминация и съдържат конспиративни 
елементи. След това ги представят в групата. Заедно с обучителя и общата 
група се разглеждат изказванията на участниците и се проверява дали това е 
конспиративна теория и защо.  

 
Стъпка III: Анализ и развенчаване на конспиративните теории (1,5 – 2 часа) 

● Обучителят и участниците разговарят за методите, посочени в документа 
M2_exercise _1.2_methods_debunking. Обучителят представя накратко 
всички методи, а участниците имат време да зададат въпроси за тях. 

● Участниците сформират групи с по средно трима души всяка. Всяка група 
търси антифеминистки конспиративни теории в интернет (публикации в 
социалните мрежи, уебсайтове, мемета, видеоклипове, фалшиви новини и 
т.н.). Групите анализират какви мотиви стоят зад конспиративната теория, 
кои идеи са изразени и какъв израз (провокиращ емоции, привидно 
фактологичен и т.н.) е използван. След това разработват стратегии за 
развенчаване на тази конспиративна теория (обратно търсене на 
изображения в Google, уебсайтове, които разобличават фалшиви новини, и 
т.н.). Документът M2_exercise_1.2_methods_debunking може да е в помощ на 
участниците при изпълнението на тази задача. 

● След това се представят конспиративните теории и всяка група показва на 
останалата част от участниците как тези конспиративни теории могат да 
бъдат развенчани и какви признаци на конспиративни теории показва 
нейният пост/видео/меме. 
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Упражнение 1.3: Справяне с конспиративните теории – трудна стъпка за 
всички 
Цел Целта на това упражнение е участниците да разработят и обмислят 

собствените си възможности за действие в областта на обучението 
на възрастни. Участниците разсъждават върху ситуации, в които се 
изказват конспиративни теории. Обсъждат се и емоциите на 
участниците. В хода на упражнението участниците разработват 
стратегии за действие, които могат да използват в своите учебни 
зали. 

Продължите
лност 

3 – 3,5 часа 

Материали ● Химикалки 
● Листове 
● Карти 
● Залепваща лента 

Ресурси ● Указателен шаблон (M2_exercise_1.3_template_guideline) 
Друго Обобщение 1 "Тихи размисли за шумни явления" е подходящо за това 

упражнение.  
 
Инструкция: 
Стъпка I: Анализиране на ситуации от собствената практика (75 минути) 

● Индивидуално участниците отговарят на въпроса какво искат да постигнат в 
собствените си групи с управлението на конспиративни теоретични 
твърдения: Искат ли да изяснят веднага, да зададат въпрос на участника, да 
отметнат темата възможно най-бързо и т.н.? Към коя ситуация се 
стремят? 

● Участниците също така записват различни ситуации, в които обучаеми са 
изказвали конспиративна теория. 

● След това участниците обмислят кои ситуации смятат за обезпокоителни и 
защо, кога биха реагирали на изявлението/поведението и кога биха 
пренебрегнали изявлението, за да продължат напред с материала. 

● В следващата стъпка всички участници се разделят по двойки. Двойките 
сравняват записките си и също така разглеждат ситуациите помежду си. 
Отговорите трябва да се обсъждат заедно. 

● След това двойките записват описанията на ситуациите на различни карти. 
Картите се залепват на таблото отпред, което е видимо за всички. Всички 
ситуации се обсъждат заедно и се дават предложения за справяне.   

● Обучителят изтъква, че игнорирането на крайни изявления застрашава 
демократичните ценности. 
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Стъпка II: Разработване на насоки (2 часа) 
● Участниците сформират малки групи от по около 4 души. Критерий за 

групирането на участниците са сходни интереси в областта на 
конспиративните теории или преподаване в сходни области. 

● За целта всеки участник написва ключова дума на дъската. Ключовата дума 
описва сферата на дейност на участниците. Обучителят може да раздели 
участниците от подобна област в група. 

● Всяка група има задачата да разработи насоки за работа с конспиративни 
теории. Трябва да се включат следните точки: 

o Какви възможности за действие имам, какви могат да бъдат 
реакциите, дали другите участници се чувстват неудобно от 
конспиративно-теоретичното твърдение, какво мога да постигна с 
различните варианти за действие, към кого мога да се обърна/да 
поискам подкрепа?  
(Ако Стъпка I (Ден 1, Упражнение 1.3) е била направена преди това, 
резултатите от дискусията и рефлексията могат да се използват за тази 
стъпка.) 

● Наръчникът може да бъде представен графично или като текст. Пример за 
графичен шаблон можете да намерите в приложението (M2_exercise 
_1.3_template_guideline). 

● След това указанията се окачват на стената. Всички участници преглеждат 
всички насоки и записват всички коментари или въпроси за всяко указание. 
След това всички насоки се обсъждат заедно в общата група. 
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Обобщение 1: Тихи размисли за шумни явления 
Цел Целта на обобщението е да се обмислят обсъдените в упражненията 

варианти за действие и да се определят ползите от тях за собствените 
курсове на участника. Освен това най-важното съдържание на 
обучението се обобщява в хендаут. 

Продължите
лност 

30 минути 

Подготовка Ден 1, Упражнение 1.3, Стъпка I 
Материали ● Достъп до интернет 

● Устройство с достъп до интернет 
● Химикалки 
● Листове 

Друго Тази заключителна част работи най-добре, ако упражнение 1.3 
"Справяне с конспиративните теории  – трудна стъпка за всички" е 
било направено преди това.  

 
Инструкция: 
Стъпка I: Шепнещи групи (15 минути) 

● За да се поддържа ниско ниво на шума се оформят т.нар. шепнещи групи. 
Участниците образуват групи от по двама или трима души. Участниците 
трябва да търсят хора, с които все още не са разговаряли или са разговаряли 
много малко през този ден. Така се увеличава възможността за по-
диференцирано повторение и рефлексия, тъй като могат да се съберат нови 
гледни точки. 

● Групите обсъждат следните въпроси: 
o В кой вариант на действие виждам възможни слабости?  
o Кой вариант на действие не е полезен за мен и защо?  
o За какво искам да науча повече, за какво вече знам достатъчно?  
o Какво да си пожелая за следващия ден на обучението? 

● В хода на това участниците трябва да си водят бележки и да вземат предвид 
своята сфера на действие/поле на работа. Ако обучението се провежда 
онлайн, идеален инструмент е Edupad, в който всички участници могат да 
записват отговорите си. Участниците остават анонимни и могат свободно да 
изразяват мнението си. Участниците могат също така да напишат бележките 
си на лист хартия и след това да ги предадат. 

● Това упражнение за рефлексия дава на обучителя обща представа за 
мненията, критиките и нуждите на участниците. 
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Стъпка II: Индивидуална работа: водене на записки (10-15 минути) 
● В последното упражнение участниците трябва да запишат петте най-важни 

аспекта от обучението в индивидуална работа. Този хендаут може да бъде 
допълнен през втория ден на обучението. 

● Участниците могат да отговорят например на следните въпроси: 
o Какво научих днес?  
o Какво наистина искам да запомня?  
o Какво ме изненада?  
o Какъв аспект бих искал да разбера/проуча повече? 
o Въпросът, на който се основава хендаута, може да бъде: Кое от 

съдържанието на обучението наистина искам да запомня? 
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Ден 2 
Въвеждащо упражнение 2: Да започнем с генериране на асоциации! 
Цел Целта на това упражнение е да активира предварителните знания на 

участниците и да предложи игриво въведение към втория ден на 
обучението. 

Продължите
лност 

1 час 

Материали ● Химикалки 
● Листове 

Ресурси ● Талон за бинго 
● Условия за играта бинго M2_warm_up_2_bingo 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Конспиративно бинго (45-50 минути) 

● За да направите обучението по-спокойно, може да изберете забавен метод 
за загряване: конспиративно бинго.  

● Участниците преценяват кои девет термина се използват често в дискусиите 
за конспиративните теории и ги вписват в талона за бинго. Обучителят 
прочита предварително записан измислен разговор за конспиративните 
теории, като използва термините от талона за бинго (M2_warm_up_2_bingo). 
Който пръв завърши един ред, печели (обичайните правила за бинго). След 
това се обсъжда кои от тези твърдения вече са били чути в учебните зали.  

● Участниците обсъждат как биха се справили със съответните твърдения в 
собствените си групи. 

 
Стъпка II: Поток от мисли – нека тече! (10 минути) 

● Участниците разполагат с две минути, за да запишат всички свои асоциации 
по темата за антифеминизма и конспиративните теории. Участниците не 
трябва да спират да пишат. Ако известно време не им хрумват нови 
асоциации, пишат например "Мисля, мисля, мисля, мисля" или повтарят 
последната дума, която са написали, докато не им хрумнат нови асоциации. 

● След това различните асоциации на участниците могат да бъдат обсъдени с 
цялага група. Това означава, че предишното съдържание може да се повтори 
заедно. 
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Упражнение 2.1: Какво е допустимо и какво не е допустимо в разговорите 
Цел Целта на това упражнение е да се активират предварителните знания 

за различните методи на аргументиране. Участниците разсъждават 
върху поведението при разговор, как се чувстват и как биха 
реагирали на него. 

Продължите
лност 

2 часа 

Подготовка Трябва да се гарантира, че участниците могат да прочетат 
предложените изследователски текстове на дигитално устройство 
или обучителят трябва да ги разпечата предварително от посочените 
по-долу връзки. 

Материали ● Химикалки и листове/ карти 
● Интернет 
● Устройство с достъп до интернет 
● Проектор 

Ресурси ● "Наръчник за конспиративни теории": 
o Търсене: потърсете онлайн "The Conspiracy Theory Handbook 
Stephan Lewandowsky John Cook", �кликнете върху 
"climatechangecommunication.org"-PDF-линк 

● "Tulane News: Най-добрият начин да се пребориш с 
конспиративна теория не е с факти" 

o Търсене: потърсете онлайн "Tulane news", �посетете уебсайта и 
потърсете "Експерт: Най-добрият начин да се преборите с 
конспиративна теория не е с факти", �кликнете върху връзката от 9 
октомври 2020 г. 
Ако линковете са остарели, можете сами да потърсите 
комуникационни стратегии, свързани с конспиративните теории. 
Има многобройни източници, които могат да бъдат полезни при 
решаването на задачата по-долу. 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Рефлексия за езика (40 минути) 

● Самостоятелно участниците мислят за това кое антифеминистко/сексистко 
поведение и кои антифеминистки/сексистки фрази в разговорите им се 
струват притеснителни и кои приятни (например "Ти си различна от другите 
жени" – което означава, че има проблем с повечето други жени). Участниците 
си спомнят предишни ситуации и разговори. 

● След това участниците редуцират бележките си до няколко ключови думи. 
Обучителят създава два облака от думи с Mentimeter – един за положително 
поведение в разговора и един за нежелателно. Веднага след като всички 
участници са въвели ключовите си думи, се оформят облаците от думи. Тези 
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визуални представяния се обсъждат заедно (защо нещо е дразнещо, защо 
нещо е приятно, кои ключови думи са били често споменавани и защо и т.н.). 
Алтернативно, ключовите думи могат да бъдат написани на дъската. Вместо 
да се пишат ключови думи два пъти, до първата спомената ключова дума 
може да се отбележи "+".  

● Резултатите се обсъждат в общата група. 
 
Стъпка II: Откриване на собствения ви стил на общуване (75 минути) 

● Участниците правят проучване в интернет за комуникационни стратегии за 
справяне с конспиративните теории. Текстовете, предложени в полето 
"ресурси", са подходящи за това. 

● Участниците записват съветите, които биха искали да използват в бъдеще в 
собствените си курсове. 

● Участниците формират двойки и провеждат дискусия. Единият партньор от 
двойката влиза в ролята на антифеминистки конспиратор. Другият се опитва 
да използва съветите за общуване, които са записали. След това ролите се 
разменят. 

● Накрая цялата група разсъждава върху проведените разговори. Обучителят 
пита участниците какви емоционални реакции предизвикват различните 
поведения у тях като участници в разговора. По този начин участниците 
разсъждават върху това коя реакция на кое действие може да последва в 
разговора. Това създава мост към конспиративните теории в собствените им 
курсове, защото участниците трябва да включат собствен опит от работата 
си. 
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Упражнение 2.2: Антифеминистки конспиративни теории – заплаха за 
демокрацията? (Отговорът е „да“) 
Цел Целта на това упражнение е участниците да проучат влиянието на 

конспиративните теории върху демокрацията. Участниците трябва 
да открият защо антифеминистките конспиративни теории са 
заплаха за демокрацията. 

Продължите
лност 

2 часа 

Подготовка За Стъпка I обучителят трябва да се увери, че поне един от 
предложените изследователски текстове може да бъде прочетен в 
дигитален вид от участниците или да избере 1-2 текста 
предварително и да ги разпечата за участниците. 

Материали ● Химикалки и листове 
● Устройство с достъп до интернет 
● Интернет 

Ресурси ● Въвеждащо упражнение на текст за "Демокрация и 
антифеминистки конспиративни теории" M2_exercise 
_2.2_antifeminism_democracy_text 

● Изследователски текстове за стъпка I (хипервръзки): 
o "Програма Европа": екстремистка християнска мрежа в сърцето 
на Европа 
o Антифеминизмът прави десните позиции социално приемливи 
o Могат ли феминистките да бъдат виновни за Корона? 
o Спорни неокатолици в политиката: италианската перспектива 
o Европа се отправя към избирателните секции: десни мрежи се 
формират по въпроси на семейната политика 
o Феминистката политика като съпътстваща щета? 
o От чудаци до политически актьори – пътят на словашката 
реторика на джендър идеологията 
o Нов кураж вместо нови табута – преодоляване на дилемите на 
политиката за равенство между половете в ЕС 
o Организиран антифеминизъм в Турция: Кратка картина 
o Управление на пандемията на гърба на жените в Унгария 
o Ретрадиционализация, конспирации с коронавирус и 
антифеминизъм 
Търсене на горепосочените текстове: потърсете онлайн "Heinrich Böll 
Stiftung Gunda Werner Institute", �посетете уебсайта и се уверете, че 
сте избрали настройката на английски език, за да �потърсите 
съответното заглавие на статията. 

● Триумф на жените? (Хипервръзка) 
Търсене: потърсете в интернет "Friedrich Ebert Stiftung", �посетете 
уебсайта и потърсете "Triumph of the women? Женското лице на 
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десния популизъм и екстремизъм" �щракнете върху първата връзка, 
тя ще ви отведе до: "Триумфът на жените? The Female Face of Right-
wing Populism and Extremism – 03 Case study United States of America 
Cynthia Miller-Idriss" 
Ако линковете не са актуални, можете сами да потърсите текстове за 
антифеминизма и демокрацията.  
Уебсайтът на института " Gunda Werner " към фондация " Heinrich Böll" 
предлага множество статии. 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Какво означава демокрацията за мен? (60 минути) 

● Участниците споделят какво означава демокрацията за тях и какво според 
тях е особено важно за нея. Разсъждават за това какво общо имат правата на 
жените с демокрацията. Мозъчната атака може да се проведе с помощта на 
онлайн инструменти като Padlet или на дъска. 

● Участниците получават информация защо антифеминистките 
конспиративни теории са антидемократични и застрашават демократичните 
ценности (M2_ exercise _2.2_antifeminism_democracy_text). Обучителят се 
позовава на споменатите преди това изказвания на участниците. 

● За да получат по-дълбока представа за връзката между демокрацията и 
антифеминизма, участниците прочитат един от текстовете, които могат да 
намерят в рубриката "източници". Обучителят (или самите участници) избира 
един от предложените материали. Ако предпочитате нещо на вашия 
национален език, можете да предложите друго четиво за антифеминизма.  

● След това данните се обсъждат в курса и въпросите се изясняват (M2_exercise 
_2.2_antifeminism_democracy_text). 

● По време на дискусията обучителят записва основните моменти по темата на 
дъската. 

 
Стъпка II: Свят без демократични ценности? (60 минути) 

● Участниците обмислят кои демократични ценности са най-важни за тях и кои 
имат най-голямо въздействие върху живота им.  

● След това всеки участник пише кратък текст за това как би изглеждало едно 
общество без демократични ценности. Акцентът трябва да бъде поставен 
върху аспекта на равенството и конспиративното мислене. Тези 
антиутопични истории ясно показват колко важна е демокрацията. 

● В групи от по двама или трима участниците обсъждат своите истории и 
представят аспектите, които са описали в текста си. 

● След това разглеждат какви правила и закони съществуват в тяхната страна, 
за да се предотвратят тези оплаквания и проблеми. 
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● Накрая резултатите и упражнението се обсъждат от всички участници. 
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Упражнение 2.3: Стратегии за аргументиране и възможности за действие 
Цел Целта на това упражнение е да се изпробват варианти за действие и 

стратегии за аргументиране и да се затвърдят в ролева игра. Освен 
това участниците се научават как да анализират ситуациите по 
рефлексивен начин. Очакването е така участниците да се чувстват 
по-уверени в собственото си справяне с конспиративни теории. 

Продължите
лност 

2,5-3 часа 

Материали ● Химикалки 
● Листове 

Ресурси ● Карти с различни стратегии за аргументация и варианти на 
поведение в разговор 
(M2_exercise_2.3_argumentation_strategies) 

● Предложения за антифеминистки теоретични изказвания за 
конспирацията (M2_exercise_2.3_antifeminist_statements) 

Друго Описание на метода "Аквариум": кликнете тук 
Търсене: потърсете онлайн "Facing history", �кликнете върху линка 
"facinghistory.org", �посетете уебсайта и потърсете "Fishbowl", 
�кликнете върху "Teaching strategy Fishbowl". 

1. 3-5 души изиграват ситуацията пред групата (вж. стъпка I по-
горе).  

2. Останалите участници стоят около групата и слушат. 
3. Ако участник от външния кръг иска да участва в ролевата игра, 

той потупва по рамото някого от вътрешния кръг. 
4. Двамата разменят местата си. Така участниците се сменят 

постоянно и се излагат различни аргументи, без да се налага 
да се изказват твърде много хора едновременно. 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Ролева игра с аргументация (100-120 минути) 

● Участниците получават карти с различни стратегии за аргументация и 
варианти на поведение в разговор (M2_ exercise 
_2.3_argumentation_strategies).  

● Това е последвано от ролева игра, в която ролите са следните: обучители на 
възрастни, участници в курс за обучение възрастни и участници, които 
изказват мнение за конспиративните теории. На участниците се дава кратко 
време, за да се подготвят за ролята си. 

● След това участниците се обединяват в групи от около четирима души 
(алтернатива: методът аквариум) и разиграват ситуация от курса: Обучителят 
на възрастни провежда своето занятия, а една от участничките го прекъсва 
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като прави антифеминистко изказване (M2_ exercise 
_2.3_antifeminist_statements) 

● Останалите участници обмислят как биха реагирали на това (оставайки в 
ролята си). Сега обучителят има възможност да изпробва различни варианти 
за действие.  

● На втория етап групата разсъждава върху ролевата игра: 
o Как се чувствах в ролята си? 
o Какви желания и потребности има моята роля? 
o Как се чувствах при различните варианти за действие? 
o Очаквах ли други реакции? 
o Какво ме изненада? и т.н. (15 минути) 

● След това ролите се разменят и се използват други възможности за действие 
и стратегии за аргументация. (30 минути) 

● Следва нова дискусия. След това резултатите от ролевата игра и 
дискусионните групи се обсъждат общо. (20 минути) 

● Ролевата игра показва, че често е трудно да се действа спонтанно. Въпреки 
това, ако някой от участниците изрази конспиративна теория, човек може да 
остане недоволен от собствената си реакция като обучител. За да бъдем 
подготвени за следващия път е полезно да обмислим ситуацията от 
дистанция.  

 
След ролевата игра се препоръчва почивка, за да могат участниците да се 
концентрират по-добре върху индивидуалната си работа след този метод. 
 
Стъпка II: Как да анализираме! (40 минути) 

● В групи от 2-3 души участниците си припомнят ситуация, в която участник в 
техния курс изказва конспиративна теория. За тази цел те създават мрежа за 
анализ: 
o Колко често човекът измисля конспиративни теории?  
o Какво е казано, какво се подразбира?  
o Как се почувстваха другите участници, как реагираха?  
o Имаше ли преломен момент, в който загубих контрол над разговора?  
o Какво бих направил по различен начин сега и как?  
o Какви са били мотивите на хората, които са били там? 
o Кой и как реагира?  
o Ескалира ли напрежението?  
o Дали на темата е отделено повече място, отколкото е необходимо? Ако 

да, с какво?  
o Кога беше достигната тази точка?  
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o Как можех да предотвратя това?  
o Защо постъпих така в този момент?  

 
● Участниците избират 3-4 от тези въпроси за своята карта. 
● След това участниците формират двойки и обсъждат своите записки.  
● След това има кратко време за задаване на въпроси в общата група и на 

обучителя. 
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Обобщаване 2: Ключът е в рефлексията – обобщение!  
Цел Целта на това упражнение е да се осмисли преживяното в 

обучението и да се допълнят предишните стъпки/текстове. 
Участниците създават продукти, които могат да използват и след 
обучението. 

Продължител
ност 

45 минути 

Подготовка ● Ден 1, Въвеждащо упражнение, Стъпка I 
● Ден 1, Обобщение, Стъпка II 

Материали ● Химикалки и листове  
● Интернет 
● Устройство с достъп до интернет 

Друго Внимание! Тази задача работи само ако преди това е било 
направено въвеждащо упражнение 1 "Чакай... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории" (от ден 1). 
Нещо повече, стъпка III от това обобщение е свързана със стъпка II 
от обобщение 1 "Тихо размишление върху шумни явления". Въпреки 
това, това обобщение работи и без да сте направили обобщение 1.  

 
Инструкция: 
Стъпка I: Преразглеждане на Padlet (15 минути) 

● Участниците преработват своя Padlet или постер, създаден през първия ден. 
По този начин те разглеждат съдържанието по нов начин, като допълват с 
новите знания. 

 
Стъпка II: Допълване на хендаута (15 минути)  

● Подобно на края на първия ден от обучението, участниците обобщават най-
важното съдържание, което смятат за особено важно, в хендаута. Отнасят 
наученото към собствената си практика. Това оставя ключовите моменти за 
ползване и след обучението. 

 
Стъпка III: Обобщаване в групата  (15 минути) 

● Накрая участниците правят обобщение на цялото обучение и най-важното 
съдържание се повтаря заедно. По този начин отнасят наученото към своята 
практика. 
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Модул 3: Антиислямистки конспиративни теории 
Въведение 
Конспиративните теории за исляма и мюсюлманите остават на заден план по време 
на пандемията. Посещението на прочутите огнища на конспиративни теории като 
услугата за изпращане на съобщения "Telegram" например генерира изобилни 
твърдения за COVID-19; както и твърдения за "открадването" на президентския пост 
в САЩ през 2020 г. от републиканския кандидат; или за "отмяната" на 
консервативните възгледи от академичния дискурс и т.н. 
Конспиративните теории за това, че ислямът се използва по организиран начин за 
подчиняване (или коренна подмяна) на европейската култура и население 
преживяха своя разцвет в Европа в годините след 2015 г. когато вследствие на 
войната в Сирия милиони сирийци напуснаха домовете си, за да потърсят убежище 
в съседните държави, а около един милион от тях влязоха в Европа 13.  
Въпреки това има голяма вероятност антиислямистките конспиративни теории 
отново ще станат вирулентни в момента, в който има ново увеличение на 
имиграцията, причинено от регионална или глобална трагедия. Ето защо е важно 
да познаваме антиислямистките конспиративни теории, тъй като те продължават 
да съществуват и да се разпространяват сред обществото. 
Антиислямистките конспиративни теории имат различни форми. Най-известната в 
момента е теорията за "Голямата подмяна", а много подобна, но с малко по-
различни акценти и корени, е теорията "Еврабия". Разпространението им се 
различава малко по отношение на държавите ("Еврабия" е най-популярна в 
романските страни). Други разновидности на антиислямистките конспиративни 
теории са "Любовен джихад", "Тайните мюсюлмани", митовете около законите на 
шериата, "Планът Калерги" и др. Тези теории и вярвания са представени подробно 
във Въведението (вж. Ресурси към този модул на обучението).  
За тези, които искат да организират обучение за антиислямистките конспиративни 
теории е силно препоръчително да се запознаят с този документ за подготовка.  
Важно е да се познават различните теории, техните теоретични основи и не на 
последно място, произходът им. Когато проследим теориите откриваме, че всички 
те, макар и масово популяризирани чрез социалните мрежи, в крайна сметка се 
коренят в теории, които съвсем традиционно са били щателно описани в книги от 
автори като Рено Камю (Франция), Жизел Литман (Великобритания), Дейвид Лейн 
(САЩ) и много други.  

 
13 Данни, предоставени от Mediendienst Integration, юни 2021 г. 
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Важно е също така да се има предвид, че антиислямистките конспиративни теории 
не могат да бъдат отделени от антиислямисткия расизъм14 от една страна, както и 
от крайнодясната расистка идеология, от друга. Затова пътуването към света на 
антиислямистките конспиративни теории е неизбежно пътуване към света на 
крайнодясната периферия на западното общество. 
Според проучването на TEACH от 2020 г. около 3-5% от обучителите за възрастни в 
Германия, Австрия и Швеция "често" се сблъскват с антиислямистки конспиративни 
убеждения в учебните зали. Броят на обучителите за възрастни, които съобщават, 
че поне "понякога" срещат такива твърдения, е около 15 процента.  
Твърдението, че собствената страна "е изправена пред опасността скоро да се 
превърне в ислямска държава", поне понякога се среща от 12,4 % от обучителите за 
възрастни в Германия, 21,3 % в Австрия и 12,7 % в Швеция по време на часовете им. 
Четвъртата страна в проучването, България, е със значително по-високи стойности. 
Те са в диапазона от 25 % за "често" и 50 % за "понякога" за всички антиислямистки 
твърдения, представени в проучването.  
За повече информация вж.: www.teach-erasmus.eu 
 

Цел на този модул  
Концепцията за това обучение е създадена, за да се даде възможност на 
институциите за обучение на възрастни да предложат на своите преподаватели 
обучение, на което те да се запознаят с антиислямистките конспиративни 
убеждения по интерактивен начин. Търсеният ефект е обучителите на възрасти да 
развият осведоменост за явлението и да са в състояние, първо, да разпознават 
антиислямистките конспиративни митове, когато се сблъскат с тях в учебната зала 
и, второ, да са изработили за себе си някаква стратегия как да реагират на 
антиислямистките конспиративни нагласи в работата си. 
 
  

 
14 Обсъждане на термина "расизъм" и неговата приложимост към исляма или мюсюлманите, вижте 
уводната статия в Ресурси: (M3_exercise_1.2_introduction). 
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Ден 1 
Въвеждащо упражнение 1: Импровизирано създаване на мрежи по темите на 
обучението 
Цел Целта на това упражнение е участниците да установят контакт 

помежду си.  
Участниците започват да развиват първите си мисли по темата и да 
общуват помежду си по нея. 

Продължите
лност 

20-30 минути 

Подготовка Обучителят трябва да е добре запознат с метода, за да може 
безпроблемно да го ръководи. Затова: прочетете внимателно 
инструкцията. (За повече информация потърсете метода 
"Импровизирано свързване в мрежа" в интернет.) 

Материали ● Открито пространство, за да може всеки да се движи. 
● Акустичен предмет, с който обучителят да обозначава прехода 

между отделните стъпки на упражнението (звънец, гонг или 
подобен). 

 
Инструкция: 
За това упражнение е необходимо свободно пространство, в което участниците да 
могат да се движат свободно. Използваният тук метод е известен под името 
"Импровизирано свързване в мрежа". 
 

● Открито пространство. Участниците се разпръскват, за да образуват 
произволна тълпа. По сигнал на обучителя всеки намира партньор за кратък 
диалог, в който всеки има точно две минути, за да изрази мислите си по два 
въпроса. Единият партньор в двойката започва да развива темата, а другият 
слуша внимателно и се опитва да запомни същността. 

o Какъв опит вече имам с антиислямистките теории? 
o Имам ли някакви идеи как да противодействам на разпространението 

на антиислямистки теории? 
● След две минути (след подаден звуков сигнал от страна на обучителя) ролите 

в двойките се сменят: този, който е слушал, започва да излага мислите си, а 
другият – да слуша. След още две минути обучителят подава друг сигнал, 
двойките се разделят с приятелски поздрав, започват да се разхождат 
наоколо и всеки човек търси нов партньор (с когото все още не е разговарял) 
сред участниците. 

● Това се прави общо три пъти, така че в края всеки ще е разговарял с трима 
други участници (за предпочитане такива, с които още не е разговарял). 
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Упражнение 1.1: Проучване: Антиислямистки конспиративни теории и 
свързани концепции 
Цел С това упражнение групите започват да изследват темата за 

антиислямистките конспиративни теории, като мислят за това какви 
явления са свързани с нея. 
Те използват общите си познания и личния си опит, за да дефинират 
облак от явления, които трябва да се вземат предвид, когато се мисли 
за антиислямистки конспиративни митове. 
Резултатът от това упражнение е карта на термините върху голямо 
табло на стената. Реалното съдържание ще варира в зависимост от 
групата, нейния опит, предишен опит с темата и т.н. Затова 
упражнението е замислено така, че да бъде много отворено и да 
оставя място за всякакви видове предварително съществуващи 
знания. 
Един от ефектите на упражнението може да бъде, че групата ще 
открие, че темата за исляма (и особено как се отнасяме към него) е 
важна за тях и заслужава повече внимание. 
 
Връзка към заключителната дейност в края на обучението: 
Получената карта трябва да се използва за връщане към нея по 
време на заключителната сесия на обучението: 

● Обхванахме ли понятията, които събрахме тук? 
● Дали някои от тях са станали незначими? 
● Появиха ли се други, които трябва да бъдат включени сега, с 

нашата новоразработена перспектива? 
Продължите
лност 

60 минути 

Материали ● Табло за закачане 
● Карти  
● Химикалки 
● Кабърчета или лепяща лента 

Ресурси ● M3_exercise_1.1_sample_whiteboard – Примерен дизайн за 
табло /бяла дъска  

● M3_exercise_1.1_essay – Част от есе на Пиа Ламберти, в което 
се обсъждат предимствата и недостатъците на различните 
термини за "конспиративна теория " 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Въведение (5 минути) 

● Групата е седнала в полукръг с лице към таблото. 
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● Обучителят прави въведение в темата15: 
"Темата ни днес са антиислямистките конспиративни теории. Тъй като тепърва 
започваме обучението и може би идваме от различни среди и с различни 
предварителни разбирания, предлагам първо да съберем идеите си около това 
понятие – антиислямистки конспиративни теории. Това ще определи по-
нататъшните ни дейности, тъй като ще видим какво е общото ни разбиране по 
темата." 
[Обучителят пише термина на бялата дъска или на таблото с кабърчета] 
"Ще ви помоля да посочите термини, които според вас са свързани с темата 
(антиислямистки конспиративни теории), които я определят по някакъв начин или 
които по някаква причина смятате, че трябва да бъдат взети предвид." 

● Обучителят залепва голям лист хартия с надпис "Антиислямистки 
конспиративни теории" в средата на таблото, за да може то да се превърне в 
център на мисловната карта. 

 
Стъпка II: Мозъчна атака за термините (10 минути) 

● На тази стъпка участниците изброяват термините, които намират за 
свързани с темата за антиислямистките конспиративни теории. Обучителят 
записва термините на карти (или моли членовете на групата да направят 
това) и ги залепва на таблото в права колона в крайната лява част на таблото. 

● От събраните понятия групата (водена от обучителя) отделя 3-5, които 
изглеждат като основни понятия. (Обикновено това могат да бъдат например 
"Антиислямистки конспиративни теории", "Ислямизъм", "Антиислямистки 
расизъм", но правилният подбор зависи от това какво е извела групата и от 
знанията на обучителя). 

● Тези основни понятия се подчертават с цвят (или се рисува кръг около тях) и 
се поставят в центъра на таблото на равни разстояния (напр. да се образува 
триъгълник).  

 
Стъпка III: Формиране на облака (15 минути) 

● След като основните понятия са поставени централно на таблото, а 
множеството от допълнителни термини е разположена в лявата част в 
колона, обучителят взема една след друга картите и оставя групата да реши 
къде да постави картата в централното поле, така че да се свърже смислено 
с основните понятия, които вече са изведени. 

 
15 Формулировката тук, разбира се, е само предложение 
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● По-долу е показан пример за това как би могло да изглежда това (но отново: 
вашият резултат може да е напълно различен). (Снимката е налична и в 
ресурсите за този модул: M3_exercise _1.1_sample_whiteboard) 

● Имайте предвид, че идеята е повечето термини да се отнасят до няколко 
"основни понятия". Това може да се посочи чрез близост или още по-ясно 
чрез добавяне на линии с различна сила. 

 

 
 

Бележка 1: В този пример по-доброто решение би било "ислямът" (от лявата страна) 
да се превърне в основно понятие вместо "ислямизъм". По време на обучението сте 
свободни по всяко време да пренареждате картата и да я подобрявате. 
 
Бележка 2: Облакът от термини ще помогне на обучителя да оцени нагласите и 
начина на мислене на групата и да забележи някои проблемни предразсъдъци, 
които може да се нуждаят от намеса.  
 
Стъпка IV: Изясняване на неясните термини чрез обсъждането им  (20 минути) 

● Успоредно със създаването на облака сесията може да се използва за 
изясняване на термините, ако е необходимо. Обучителят задейства този 
процес, като пита за термини, които изглеждат ключови за дефиниране – 
което ще доведе до дискусия когато има противоположни мнения. 

● Ето примери за теми, които могат да възникнат: 
o Расизъм без раса – хората нямат раси. Защо все пак използваме "расизъм", 

за да обозначим нещо, което неутрално би трябвало да се нарича "враждебност, 
свързана с група". 

o Ислямът не е раса – дори и да имаше човешки раси, ислямът не е раса. 
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o Конспиративни теории – участниците трябва да разполагат с приблизително 
определение. Ако те вече са работили по темата (например в други модули от 
Наръчника на TEACH), може да имат на разположение достатъчно определения. Ако 
не, ще бъде важно да обсъдите темата с тях и да създадете съвместно с групата 
работно определение за конспиративна теория. 
 
Стъпка V: Заключителна дискусия (10 минути) 

● След като мисловната карта е създадена, в общата група се прави кратко 
обобщение. Обучителят може да използва въпроси като: 

o Какво научихме? 
o Какви са последствията за обучението? 
o Има ли теми, които трябва спешно да разгледаме или изясним? 

  



 
 

 

 
68 

Упражнение 1.2: Антиислямистки конспиративни теории – a Tour d’Horizon 
Цел Участниците придобиват представа за основните клонове на 

антимюсюлманската конспирация като първо четат и обсъждат 
подбрани за целта текстове и след това разширяват базата си от 
знания, като правят самостоятелно проучване по избрани теми 
(теми, които ad hoc намират за полезни или интересни). 

Продължите
лност 

2 часа 

Подготовка Обучителите трябва да се подготвят, като проучат внимателно 
материалите, предоставени за това упражнение (вж. "Ресурси"), както 
и отделния текст "Въведение" към тази концепция на обучението 
(M3_exercise _1.2_conspirative theories ). Това може да отнеме от 2 
до 4 часа подготовка, в зависимост от това доколко обучителят е 
запознат с темата. 

Материали ● Бяла дъска / диска за закачване за представяне и групово 
обсъждане 

● Маси за групова работа 
● Компютри/мобилни устройства с достъп до интернет (в 

идеалния случай участниците носят собствени лаптопи, а 
мястото на провеждане на обучението осигурява достъп до 
WLAN. 

● В идеалния случай: наличен принтер за отпечатване на 
скрийншотове, направени по време на проучването. 

Ресурси ● За обучителя: есе "Въведение" към темата за 
антиислямистките конспиративни теории, ресурси M3_ 
exercise _1.2_conspirative theories  

● Текстове (и др.) за различни антиислямистки конспиративни 
теории, вижте "Ресурси": 

o M3_ exercise _1.2_great_replacement – Голямо заместване  
o M3_ exercise _1.2_eurabia – Еврабия  
o M3_уп exercise ражнение _1.2_kalegri_plan – План на Калерги 
o M3_ exercise _1.2_love_jihad- Любовен джихад 
o M3_ exercise _1.2_sharia- Шариат 
o M3_ exercise _1.2_secret_muslims- Тайните мюсюлмани 
o M3_ exercise _1.2_islamophobia- Ислямофобия 
o M3_ exercise _1.2_counter- jihad – Контра-джихад 

 
Инструкция: 
Организация: Работни маси (или групи от столове) за малки групи (3-5 души) в 
различни части на стаята, като на всяка от тях се предоставят разпечатки на 
материалите [вж. по-долу, Ресурси]. 
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Материалите представляват текстове (и илюстрации), които запознават с основните 
клонове на антиислямистките конспиративни вярвания, които понастоящем (2021 
г.) се разпространяват в някои части на обществото. 
 
Стъпка I: Въведение (15 минути) 

● Пленарен кръг около табло за закачане или бяла дъска. 
● Обучителят прави много кратко въведение в твърденията за 

антиислямистката конспирация, които бяха споменати в M3_ exercise 
_1.2_introduction. Достатъчно е имената на конспиративните теории да 
бъдат написани на бялата дъска или на таблото, за да може групата да се 
съсредоточи върху тях. (Първите четири теми са от съществено значение и 
следва да бъдат разгледани с предимство; останалите могат да се използват 
например при по-големи групи с повече малки групи за групова работа или, 
разбира се, когато участниците проявяват особен интерес към тях.) 

● За всеки термин на дъската (таблото за закачане) обучителят моли групата да 
изведе ключови думи, обяснения или просто предположения, които да ги 
обяснят или илюстрират накратко. Ключовите думи се събират (на карти  или 
се записват на бялата дъска) до термините. По този начин таблото се 
превръща в карта на съществуващите знания и предположения. 

 
Стъпка II: Обсъждане на концепциите в малки групи (60 минути) 

● Обучителят разделя участниците на малки групи (2-4 души), като всяка група 
ще се концентрира върху един от термините. 

● Обучителят трябва да намери начин да разпредели темите по групите. Той/тя 
може да се опита да остави хората самостоятелно да сформират малки групи 
за всяка тема, водени от любопитство или интерес. 

● Групите, които вече са се събрали около отделните маси в различни части на 
стаята, четат текстовете по предоставената им тема. (На масите са текстовете 
за всички термини, вж. по-долу в "Ресурси", за да могат да прочетат и тях, ако 
решат.) 

● Обучителят разяснява стъпките. Това са три последователни стъпки, както е 
представено по-долу. Обучителят трябва да напише някои ключови думи на 
бялата дъска (или на друго място), за да помогне на участниците да запомнят 
стъпките. 

 
Екип Стъпка 1 – Прочетете и разберете 
Обучителят обяснява: 
Сега вашата стъпка е да прочетете текстовете (по темата, която е дадена 
на вашата група). Това е Стъпка 1.  
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Текстовете не са лесни, тъй като темите понякога са много комплексни. 
Засега просто се опитайте да навлезете в темата колкото се може по-
задълбочено.  
Когато има въпроси, можете да започнете да обсъждате веднага и да си 
помагате взаимно в разбирането.  

 
Екип Стъпка 2 – Идентифициране на въпроси 
Обучителят обяснява: 
Ще се сблъскате с нови за вас неща. – Подгответе си списък с въпроси/термини, 
които да изясните. (Този списък ще бъде използван по-късно в общата група, 
затова го запазете.). Това е стъпка 2. 
 
Екип Стъпка 3 – Проучване за отговори и визуализации 
Обучителят обяснява: 
Стъпка 3: Опитайте се да отговорите на отворените въпроси, като 
използвате комбинираните знания на групата и като направите някои ad hoc 
проучвания с помощта на вашите компютри / мобилни устройства16. 
Опитайте се да намерите визуален материал за "вашата" антимюсюлманска 
конспиративна теория (търсене в интернет). Това могат да бъдат корици на 
книги, публикувани по темата; снимки на популярни поддръжници; интернет 
мемета; скрийншотове от дискусии в социалните мрежи...) 17 
 

Стъпка III: Споделяне на опита в общата група (45 минути) 
● Обучителят кани всички да се върнат в общата група. 
● Сега всяка група представя:  

1. Изложение на конспиративната теория – със собствени думи (само 
няколко изречения) 

 
16 Когато се използват социални мрежи, базирани на собствените устройства или акаунти на 
участниците, обучителят трябва да посочи на участниците, че може да използват режим "инкогнито". 
17 Как да събираме? Зависи от наличното оборудване. Идеалният вариант е в стаята да има станция за 
принтиране (компютър + принтер), така че участниците да могат да изпращат снимки на екрана (по 
електронна поща), които да се принтират.  Друго решение е да се събират скрийншотовете на един 
компютър на всеки екип и по време на общото представяне този компютър да се свърже с прожектора. 
Обучителите трябва да решат как да подходят  с оглед на това, което е възможно в конкретната зала. 
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2. Въпроси на групата (списък с въпроси, съставен в предишната стъпка) 
3. Визуални доказателства за практическото осъществяване на 

конспиративната теория (разпечатки или прожекция от екран) 
● Когато всички групи приключат с представянето си, групата (общата група) 

обсъжда: 
o Какво е общото ни впечатление? 
o Срещали ли сме лично тези конспиративни теории някъде в живота си? 
o Как се чувствате по този въпрос? 
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Упражнение 1.3: Вярващите в Голямата подмяна на практика – Проучване на 
темата чрез телевизионен документален филм 
Цел Участниците се запознават с обществения контекст на 

антиислямистките конспиративни теории, особено на 
конспирацията "Голямата подмяна". 
Участниците се запознават с идеята на "Голямата подмяна". Те също 
така разбират връзката между конспиративните вярвания за 
"Голямата подмяна" и тероризма. 
Различните дейности в това упражнение имат за цел да насърчат 
участниците да започнат процес на проучване и обсъждане на 
темата. 

Продължите
лност 

4 часа  

Подготовка Обучаващият трябва да е запознат с материала, т.е. да е гледал 
предварително видеото (M3_exercise _1.3_video). 

Материали ● Видеоекран с достатъчен размер за групата; възможност за 
покриване на прозореца на стаята за по-добра видимост. 
● Табло с достатъчно документи, карти и др. (случай на модериране) 
● Обикновени листове за писане, за да могат участниците да си 
водят бележки 
● Мобилни устройства (или компютри), достатъчни за сформиране 
на групи от 2-3 участници, като всяка група е оборудвана с едно 
такова устройство.  

Ресурси ● M3_ exercise _1.3_video – Информационен пакет за 
видеодокументалния филм "Der große Austausch".  

 
Инструкция: 
Стъпка I: Гледане на видеоклипа (30 минути) 
● Обучителят пуска телевизионния документален филм "Der große Austausch" (вж. 

Ресурси).  
Забележка относно езиковите версии: 
Участниците, говорещи немски, могат да гледат документалния филм във вида, в 
който е официално публикуван. За останалите участници има възможност да се 
използват автоматично преведените субтитри в Youtube на различни езици. 
Youtube позволява задаване на езика18. 
Видеоклипът продължава 30 минути и е препоръчително да го гледате в пълната му 
версия.  

 
18 Проверка на качеството на английския превод през юни 2021 г. 
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За обучения, провеждани на езици, различни от немски, обучителят може да реши да 
покаже само първите 20 минути, за да го съкрати. 
 
Помислете за почивка: След представянето на видеоклипа може да е подходяща 
кратка почивка. 
 
Стъпка II: Обща дискусия (15 минути) 

● Участниците се събират в обща група около таблото. Обучителят води 
дискусията. Обучителят може да зададе (някои от) следните въпроси: 

o Какво видяхме?  
o Каква е ролята на "Голямата подмяна" във видеото?  
o Какво можем да кажем за хората, които са представени като вярващи 

в идеята за "Голямата подмяна"?  
o Каква би могла да бъде тяхната мотивация?  
o Какви елементи от теорията за "Голямата подмяна" бяха представени 

във видеото? 
o Адекватно ли е разгледана темата във видеото? 
o Имате ли личен опит с вярващи като тези, показани в документалния 

филм? 
● Отговорите се записват на карти и картите се залепват на таблото. 

 
Стъпка III: Идентифициране на темите, които се нуждаят от повече 
разяснения (45 минути) 

● Участниците се връщат в общата група. Ролята на обучител може да бъде 
поета от друг (опитен) обучител ad hoc. 

● Стъпката за групата е да определи темите от видеото, които не са ясни и се 
нуждаят от допълнителна информация. 

● За целта обучителят моли групата да се раздели на по-малки групи (2-3, броят 
им зависи от наличието на устройства за гледане на видео). Всяка група 
трябва да разполага с устройство за гледане на видео (обикновено лаптоп на 
един от участниците). 

● Групите гледат документалния филм отново (при необходимост могат лесно 
да спрат видеото на своите устройства) и си водят бележки по теми, за които 
смятат, че се нуждаят от допълнителна информация (= въпроси, които 
смятат, че трябва да бъдат изяснени).  

o Такива теми могат да включват (но не се ограничават до): 
▪ Какво се случи в Ханау през февруари 2020 г.? (19.2.2020) 
▪ Какво се случи в Хале през октомври 2019 г.? (9.10.2019) 
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o Какво се случи в Крайстчърч (Нова Зеландия) през март 2019 г.? 
(15.3.2019) 

o Знаем ли за подобни събития в други страни (включително в нашата 
страна)? Какви събития? 

o Кои са личностите от телевизията (или Youtube), които се появяват в 
кратки видеосегменти?  

o Какво представлява "планът Калерги" и кой всъщност е Ричард фон 
Куденхов-Калерги? 

o Какви са различните канали, които говорят за Голямата подмяна 
(Обърнете внимание на малките бележки за видеоизточниците горе 
вдясно до видео цитатите в документалния филм.) 

 
Бележка 1: Засега идеята е да се събират въпроси, произтичащи от видеото, а не 
да се търси отговор на тях. Това става на по-късен етап. 
 
Бележка 2: За групите, които не говорят немски, е препоръчително да помислят 
най-вече за подобни явления, групи, личности, издатели, събития и нагласи в 
тяхната страна.  
 

● След около 30 минути работа в малки групи всички се връщат в общата група 
и екипите представят своите въпроси. Обучителят (или ad-hoc обучителят) 
помага да се поставят бележките (карти ) на таблото и ги нарежда. 

● След като всички теми, за които е установено, че са интересни, са поставени 
на таблото, групата заедно решава кои от тях са най-спешни или интересни 
за изясняване. (Някои от тях може би вече са изяснени по време на 
дискусията).  

● Всяка подгрупа получава по 2-3 теми, които се възлагат за проучване. 
 
Стъпка IV: Проучване на предисторията в малки групи (45 минути) 

● Малките групи правят необходимите проучвания, за да изяснят зададените 
им въпроси. Те използват своите лаптопи (или други устройства), за да търсят 
информация 19. Целта е да се събере информация, която впоследствие да 
бъде представена в общата група.  

 
Стъпка V: Споделяне на информация (30 минути) 

 
19 Всяка друга форма на събиране на информация също е приемлива; интернет проучването е най-
достъпното в обучителен контекст. 
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● В общата група групите представят резултатите от своите проучвания. 
● Важните части от информацията са прикрепени към таблото с габърчета, за 

да се оформи мисловна карта, която осигурява полезен контекст на 
видеодокументалния филм.  

 
Стъпка VI: Заключително обсъждане  

● Дискусия, водена от обучител: 
o Как се почувствахте? 
o Научихте ли нещо ново? 
o Промени ли се е по някакъв начин впечатлението ви за "Голямата 

подмяна" и други подобни вярвания? 
o Какви са последиците от запознаването с конспиративни вярвания? 
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Обобщение 1: Достигнати прозрения и отворени въпроси 
Цел Участниците си припомнят преживяното през деня в два аспекта: а) 

научени неща и прозрения и б) възникнали нови въпроси. Те се 
обобщават на таблото. 

Продължите
лност 

20 минути 

Подготовка Необходимо е табло на стената с голямо "П" (прозрения) и голямо "В" 
(въпроси) отгоре, като долния пример: 
 

 
                        П                                                           В 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Материали ● Дъска за закачване 
● Листове за документи 
● Химикалки 
● Кабърчета 

 
Инструкция: 

● Участниците са седнали в общата група с лице към табло. Всеки има 6 карти  
и химикалка. 

● Обучителят моли участниците да си припомнят какво са преживели днес. 
Участниците записват на картите:  
a. Три неща, които са научили / неща, които са били нови за тях / теми или 

понятия, за които смятат, че са получили нов поглед / теми, за които 
смятат, че са променили отношението си към тях или възприятието си. 

b. Три нови въпроса, които са възникнали по време на обучението. Това 
може да са въпроси, проблеми, съмнения, нерешени въпроси и т.н. 

 
● Участниците разполагат с 5 минути, за да помислят и да подготвят своите 

карти. 
● След това обучителят кани доброволец, който да започне да представя 

новите си прозрения и новите си въпроси. Докато ги представя, 
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доброволецът ги закача на таблото в категориите П (прозрения) и В 
(въпроси). 

● Другите участници следват примера му. Ако има теми, които се повтарят, 
участниците могат да закачат своите карти до вече съществуващи и, разбира 
се, закачените карти могат да се прегрупират по всяко време, за да се създаде 
смислен ред. 

● След като всички въпроси и отговори са обсъдени, обучителите се опитват 
да намерят няколко заключителни думи за деня. 
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Ден 2 
Въвеждащо упражнение 2: 1-2-4 – всички! 
Цел Участниците взаимодействат помежду си, като използват метод за 

групова работа, наречен 1-2-4-всички.  
Те бързо генерират идеи как да реагират на антиислямистките 
конспиративни теории.  

Продължите
лност 

20 минути 

Подготовка ● Цялата дейност изисква хората да се движат свободно и да 
образуват малки групи спонтанно.  
● Затова е добре да разполагате с достатъчно пространство в 
помещението.  

Материали ● Листове 
● Химикалки за всички участници 
● Флипчарт или подобен инструмент за обучителя 
● Акустичен обект, подобен на гонг, който показва прехода към 
следващата стъпка в играта. 

Ресурси ● M3_warm_up_2 – дизайн на флипчарт за обучителя, за да 
визуализира правилата на играта за групата 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Въведение (5 минути) 

● Обучителят събира групата около себе си, като стои (не седи), за да обясни 
какво ще се случи след това – а именно игра, наречена "1-2-4-всички". 

● За да са ясни правилата на играта за всички, е добре стъпките да се покажат 
на флипчарт (M3_warm_up_2)  

• Ще ви задам един въпрос. След това всеки има една минута, за да 
помисли върху него. 

• Въпросът е: Какви възможности виждате за реакция на 
антиислямистки конспиративни твърдения или антиислямистки 
расизъм? 

• Помислете за това в продължение на една минута за себе си. Трябва да 
запишете идеите си на лист хартия, тъй като това ви помага да се 
съсредоточите. 

• След това се обърнете и се огледайте за партньор. Вие двамата 
образувате двойка. Обсъждате накратко идеите си. Имате 2 минути за 
това. 

• След това всяка двойка търси друга двойка. Те образуват четворка и 
споделят идеите си едни с други. Те трябва да се опитат да 
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подчертаят за себе си онези идеи, които са им се сторили най-
убедителни. – Разполагате с 4 минути за това. 

• След това отново ще се съберем всички заедно. 
Стъпка II: Обмен на идеи по двойки, групи (6 минути) 

● Със знака на обучителя играта започва, като стъпките са описани по-горе (1 
минута за самоанализ; 2 минути за споделяне на идеи по двойки; 4 минути за 
обсъждане на идеите в четворки). Обучителят следи за точното време и 
показва преходите с гонг (или подобен предмет). 

 
Стъпка III: Споделяне на идеи (5 минути) 

● Когато групата се събере, обучителят моли групите една след друга да 
споделят най-добрите си (!) идеи – всяка група само по 1 или 2. Групите, които 
споделят идеите си,  е добре да избягват идеи, които вече са били споменати.  

● Обучителят записва всички идеи на лист на стената или на черната дъска.  
 
Стъпка IV: Рефлексия (4 минути) 

● Обобщете в публична дискусия върху събраните идеи, записани на 
флипчарта. 
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Упражнение 2.1: Да разгледаме исляма по забавен начин  
Цел В това упражнение едва ли ще успеем да предоставим изчерпателно 

въведение в исляма, тъй като той е много широк и многостранен 
исторически и културен феномен.  
Затова това упражнение има за цел да повиши осведомеността за 
исляма като културен феномен. Дейността е предназначена 
предимно за хора с типичен неислямски европейски произход. Тя ще 
ги насърчи да си припомнят основните си познания за исляма и 
евентуално може да ги вдъхнови да научат повече за исляма. 

Продължите
лност 

60 минути 

Подготовка ● Обучителят трябва да е запознат с правилата на четирите игри, за 
да може да ги обясни. 
● Обучителят трябва също така да подготви различните комплекти 
карти, като ги разпечата от M3_exercise _2.1_playing_cards, за 
предпочитане на по-дебела хартия от обичайната, и ги изреже. 

Материали ● Отделно разположени маси, на който групите да се събират и да 
играят – толкова, колкото са групите (обикновено 4-5) 
● При подготовката на обучението трябва да се отпечатат и изрежат 
комплекти карти (4-5 пълни комплекта). 

Ресурси ● M3_ exercise _2.1_playing_cards – Карти за игри 1, 2, 3 
 
Инструкция: 
Пространствена конфигурация: Маси в различни ъгли на залата, всяка от които 
побира 3-5 участници. На всяка маса има комплект карти (M3_ exercise 
_2.1_playing_cards). 
 
Стъпка I: Формиране на групи и представяне (5 минути) 

● Обучителят разделя групата на подгрупи от по 3-5 души. 
● Ако има участници, които познават исляма в дълбочина, добре е всяка група 

да включва по един такъв участник. 
● Обучителят дава инструкции за провеждане на първата игра, след което 

оставя групите да играят в продължение на 15 минути. След 15 минути ще 
бъде обяснена и изиграна следващата игра. И така нататък. 

 
Игра 1: Карета 

● Карета е проста игра с карти, която често се играе от деца (с карти, на които 
са изобразени коли, кораби или други интересни неща). За тези, които не са 
напълно наясно с правилата, те са изложени по-долу: 

● Използвани карти: M3_ exercise _2.1_playing_cards (наричана тук: "Карета") 
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● Участниците сформират групи от 3 до 5 души. 
● Всяка група получава по един комплект карти. 
● Картите се разбъркват, след което се раздават на участниците. 
● Участниците проверяват картите си. Целта е да се попълнят комплекти в 

карета (по четири) (има пет комплекта от по четири карти в категориите 

Професия на вярата (Шахада) 
Молитва (Салах) 
Пост (Саум) 
Пилгримство (Хаджи) 
Милостиня (Закат) 

стълбове на вярата стълбове на вярата 

Професия на вярата (Шахада) 
Молитва (Салах) 
Пост (Саум) 
Пилгримство (Хаджи) 
Милостиня (Закат) 

Професия на вярата (Шахада) 
Молитва (Салах) 
Пост (Саум) 
Пилгримство (Хаджи) 
Милостиня (Закат) 

Професия на вярата (Шахада) 
Молитва (Салах) 
Пост (Саум) 
Пилгримство (Хаджи) 
Милостиня (Закат) 

стълбове на вярата стълбове на вярата 
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Стълбове на вярата, Арабски език, Пророци, Джамия и Молитва. На всяка 
карта е написано кои други карти от комплекта липсват).  

● Играта започва от лицето, което е вляво от лицето, което е раздало картите. 
Този човек пита произволно другия за карта, която му е необходима. Ако 
лицето има картата, то трябва да я даде, а Лице 1 продължава да пита другите 
за карти. Ако обаче Лице 2 няма желаната карта, Лице 2 получава правото да 
поиска карти от другите. 

● Когато картите се разменят, участниците споделят знанията си по 
съответната тема, като по този начин повишават знанията на цялата група за 
основните понятия на исляма. 

● Когато даден играч има каре – комплект от четири завършени карти, той 
поставя този комплект открито на масата. 

● Победител е този, който има най-много пълни карета пред себе си.  
 
Игра 2: Домино  

● Използвани карти: M3_ exercise _2.1_playing_cards – наричано тук: "Домино" 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Картите Домино се раздават последователно на членовете на групата. В 
играта има 22 карти. 

● Една произволна карта се поставя обърната в средата на масата. 
● Участниците проверяват дали имат карта, която отговаря на едната страна на 

картата (в която и да е посока). 
● Участниците се редуват да поставят картите си. Играч, който няма подходяща 

карта, пропуска реда си. 
● Когато се постави карта, групата се опитва да се увери, че темата, спомената 

на картата, е разбрана, като по този начин споделя знанията си. 

Накъде са 
насочени лицата 

на 
мюсюлманите 

докато се молят? 

 

имам 
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● Победител е този, който пръв свърши  картите си.  
 
Игра 3: Памет 

● Карти, които се използват: M3_ exercise _2.1_playing_cards, наричано тук: 
"Памет" 

 
 
 
 
 
 
 
● Играта има 40 карти. Картите се поставят на масата с обратната страна нагоре, 

с лицето (текста) надолу, обикновено подредени в квадрат (или два отделни 
квадрата за въпроси и отговори). 
● Играчите се редуват да вдигат карта с въпрос и да я обръщат, така че всеки да 

може да види какво е написано. След това играчът вдига карта от квадратчето с 
отговорите, като се надява да избере съответстващата на картата с въпроса. Ако я 
избере правилно, той взема и двете карти. Ако не, картите се обръщат отново, така 
че да не могат да бъдат прочетени. Ред е на следващия играч. 
● По този начин участниците ще се запознаят с 22 термина, които са основни за 

исляма. 
 
Теми, включени в играта:  
● Мека, Коран, Аллах, Алкохол и свинско месо, Минаре, Петкратна молитва, 

Рамадан, Петък, Пророк, Арабски език, Не се яде и пие през деня, Архангел 

Как се нарича Свещеният 
камък на Мека? 

Какво означава „Бог“ на 
арабски? 
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Гавраил. Напускане на Мека 622 г. (Хиджра), Сигурност, мюсюлмани, Авраам 
и Исмаил, Кааба.  
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Упражнение 2.2: Потапяне в порочния свят на „Голямата подмяна“ в 
социалните мрежи  
Цел Конспиративните убеждения и конспиративните нагласи невинаги 

са видими за обществото. Често те процъфтяват на по-скрити места. 
Наскоро Youtube започна да премахва съдържанието на 
конспиративните теории, но други  канали в социалните мрежи като 
Telegram все още често се използват за популяризиране на 
конспиративни теории.  
Целта на тази задача е да се възползваме от тази "либерална" 
политика на Telegram и да използваме платформата, за да 
изследваме антиислямистките конспиративни вярвания, като 
например "Голямата подмяна" там. 

Продължите
лност 

2,5 часа 

Подготовка Участниците трябва да имат достъп до Telegram (приложение за 
мобилни устройства). 
Опции за достъп до Telegram по време на обучението:  

1. Участниците вече имат акаунт в Telegram (на личното си 
устройство) и го използват за обучението.  

2. Участниците вече имат акаунт, но не искат да го "отровят" с 
търсене на съдържание, свързано с конспиративни митове. В 
този случай те могат да създадат нов, отделен акаунт, който по-
късно да изтрият. 

3. Участниците разполагат със собствени мобилни устройства 
(мобилен телефон или таблет), но досега не са използвали 
Telegram. Те могат да инсталират приложението и да си 
създадат акаунт. По-късно те могат да премахнат акаунта и да 
изтрият приложението.  

4. Обучителят може да осигури достъп до Telegram на хората, 
които работят по време на обучението на компютър (настолен 
или преносим), по следния начин. 

Материали ● Едно голямо табло (и химикалки, карти, габърчета за закачане) 
– за определяне на стратегиите за търсене 

● Мобилни устройства, на които може да се използва 
приложението Telegram  

● Листове и химикалки за водене на бележки по време на 
груповата работа 

● Видеоекран за представяне на констатации от интернет, 
свързан с устройство, на което работи Telegram.  

● Лепящи хартиени точки (с размер на монета) за прикрепяне 
към хартиени разпечатки за броене на точки.  
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Ресурси ● M3_ exercise _2.2_strategies – списък с възможни стратегии за 
търсене в Telegram – само за пример. 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Общо представяне от обучителя (15 минути) 

● Обучителят въвежда в упражнението: 
Сега ще изследваме света на конспиративното мислене за "Голямата подмяна". Ще 
се опитаме да посетим места, където се споделят убеждения, свързани с въпросите 
на антиислямизмът и антимюсюлманството. Това, което ще правим, е преглед на 
каналите на "Telegram" в търсене на съдържание, свързано с антиислямистки 
конспиративни теории. 
Защо Telegram? Защото Telegram се различава от Youtube и Twitter и всъщност е 
почти без правила. В Telegram може да се публикува почти всичко, практически без 
оглед на приличието или дори на законите на страната.  

● Ако е необходимо, обучителят може да добави и основна информация за 
Telegram: 

Telegram е услуга за изпращане на съобщения, създадена първоначално в Русия20, но 
сега се управлява от различни места по света 21, като се твърди, че има 
няколкостотин милиона потребители по целия свят. 
Използването на Telegram е безплатно. Telegram позволява различни форми на 
комуникация (чат и т.н.)  
Една от формите е "Групи", а друга – "Канали". Групите могат да имат до 200 000 
членове (за разлика от WhatsApp, където те са само 256). В "Групи" всички членове 
могат да споделят нещо с всички останали.  
Другата форма е "Канали". За тях могат да се абонират всички, но само 
собственикът на канала може да публикува нещо.  
Каналите са обозначени с малък мегафон: 

 
Групите се отбелязват от малка група хора: 

 
 

● Обучителят трябва също така да предупреди участниците, че гледането на 
канали в Telegram (или присъединяването към групи там) с конспиративно 
съдържание може да се превърне в психологическо предизвикателство, тъй 

 
20 Основатели Николай и Павел Дуров 
21 За повече информация: https://de.wikipedia.org/wiki/Telegram [юни 2021 г.]  
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като участниците най-вероятно ще се натъкнат на обидно съдържание. 
Обучителят трябва да уведоми хората, че могат да спрат участието си в 
упражнение по всяко време. 

● Ако участниците използват собствени устройства (и така или иначе не са 
потребители на Telegram) и по този начин трябва да инсталират 
приложението специално за обучението, обучителят трябва да запознае 
участниците с опасностите за защита на данните, свързани с Telegram22. 

● Обучителят обобщава стъпката:  
Стъпката е: Ще се опитаме да намерим в Telegram чатове (групи, канали), в които се 
общува на теми, вдъхновени от или свързани с антиислямистките конспиративни 
теории. 

● Обучителят обявява:  
Но първо нека разработим обща стратегия за търсене на тези теми в Telegram.  
 
Стъпка II: Разработване на стратегия за търсене (работа по групи) – (30 
минути) 

● За тази стъпка обучителят моли участниците да сформират групи от 3 до 5 
души.  

● Групите трябва да са смесени от хора с опит в Telegram и такива без опит. 
Добре е също така всяка група да включва, ако е възможно, поне един човек, 
който има някакви познанства с разпространители на антиислямистки 
конспирации в дадената страна/език. 
(Предложения за стратегии вижте в M3_exercise _2.2_strategies) 

● Водеща е идеята да се използват знанията на групата, а не да се следва 
предварително определена линия, зададена от авторите. 

● Обучителят може да уведоми участниците, че в Telegram има и много 
фалшиви акаунти. Съществува и синя значка за потвърдени акаунти на 
определени личности, като политици и други публични фигури, въпреки че 
и на тази значка не може да се има пълно доверие във всички случаи. 

● Групите обсъждат стратегиите си за търсене в продължение на 20 минути 
като си водят бележки, за да могат да ги запомнят и споделят. Те могат да 
използват времето и за тестване на стратегиите си.  

 
22 Ако обучителят няма достатъчно познания в тази област, той/тя трябва да се информира 
предварително. Информация за въпросите, свързани със защитата на данните в Telegram е лесно 
достъпна в интернет, напр. от https://de.wikipedia.org/wiki/Telegram 
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● След 20 минути обучителят призовава всички да се върнат в общата група. 
Групите представят своите стратегии (подходи / предложения / добър и лош 
опит). 

● Заедно цялата група води бележки на таблото (или бялата дъска), за да 
събере мъдростта на всички. (10 минути) 

● В резултат на това в крайна сметка всички в залата трябва да имат представа 
как да действат, когато търсят определено съдържание в Telegram.  

 
Стъпка III: Намиране на съдържание, което може бързо да ескалира (60 
минути) 

● Участниците формират нови групи от по 3-5 души (обучителят трябва да 
реши дали групите са същите като преди или предпочита да ги размести). По-
малките групи са по-добри, но тогава са необходими повече устройства за 
работата с Telegram. 

● Групите започват да търсят подходящо съдържание в Telegram (като 
използват стратегиите за търсене, разгледани в предходната стъпка). Те 
трябва да записват стъпките си (хартиен протокол) и особено "добрите" си 
попадения. 

● В зависимост от наличното оборудване групите: 
o правят скрийншотове и ги разпечатват (в пълен размер A4). 
o подготвят представяне на големия видеоекран в стаята (запазете връзки или 
отново използвайте колекция от скрийншотове). 

● Групите разполагат с 60 минути за тази стъпка (решението се взема от 
обучителя). 

 
Стъпка IV: Представяне на заключенията в общата група (30 минути) 

● Участниците се събират общата група и подгрупите представят своите 
резултати. Те ги показват (на видеоекран или като прикрепят разпечатки към 
таблото) и ги обясняват на групата. Специално обясняват защо смятат, че 
публикацията е подходяща или интересна по отношение на 
"антиислямистките конспиративни теории".  

● Когато бъдат представени всички подходящи публикации, обучителят моли 
всички да напишат мнението си за съдържанието. Особено внимание се 
обръща на мислите затова защо представените постове могат да станат 
много опасни за мюсюлманското население, както и за нашите 
демократични ценности. Те трябва да бъдат записани на лепящи листчета. 
Всички мнения се записват на лепящи листчета и се закачват в залата.   

 
Стъпка V: Заключителна дискусия в общата група (15 минути) 
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● Какво научихме?  
● Представете си, че не четете вестници и не следите "основните" новини по 

телевизията и радиото, а каналите на Telegram са основният ви източник на 
информация.  
o В какъв свят живеете? Как се чувствате? 
o Какво би било политическото ви мнение/как бихте гласували? 
o Познавате ли хора, които изглежда живеят в такъв свят? Как 

общувате с тях? 
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Упражнение 2.3: Концепции за противодействие на антиислямистките 
конспиратори 
Цел Това упражнение осигурява на участниците възможност да се 

запознаят с редица понятия, които са полезни при работа с 
екстремистки визии, конспиративни нагласи и по-специално с 
антиислямистки конспирации.  
Участниците се запознават с четири различни концепции, свързани 
с това "как да реагираме, когато се сблъскаме с конспиратори". 
Групите ще се опитат да свържат понятията с личния си опит. След 
това в процес, вдъхновен от метода World Café, обсъждат помежду си 
четирите концепции, така че в крайна сметка всички да имат 
възможност да се запознаят с тях и да ги обсъдят.  

Продължите
лност 

2,5 часа 

Подготовка Подготвена зала с четири работни станции: маси, покрити с голяма 
хартия (наричана по-нататък "покривка"), върху която може да се 
рисува. (Алтернативно може да се използва флипчарт или табло.) 
Трябва да има на разположение химикалки с различни цветове. 
Всяка маса е снабдена и с материали, представящи четири 
концепции от психологията и социалните науки, които са полезни за 
работа с поддръжници на проблематични възгледи за света. Всяка 
станция разполага с материали по една от четирите теми.  
Всяка станция има и име на четирите понятия, изписани с големи 
букви: 
1. Пирамида на човешките потребности (M3_exercise 
_2.3_needs_pyramid) 
2. Кръгов модел на заинтересованите страни (M3_ exercise 
_2.3_circular_model) 
3. Теории за възникването на групов антагонизъм M3_ exercise 
_2.3_causes_enmity) 
4. Възможности за справяне с разпространители на конспирации 
(M3_ exercise _2.3_catalogue_of_options) 

Материали ● Четири станции в стаята: маси с голяма хартия ("покривка") за 
рисуване; химикалки. 

● За заключителната дискусия се използва обичайният 
пленарен кръг. 

Ресурси ● M3_ exercise _2.3_circular_model – Кръгов модел на 
заинтересованите страни (текст за четене) 

● M3_ exercise _2.3_causes_enmity – Теории за причините за 
групов антагонизъм (текст за четене) 

● M3_ exercise _2.3_needs_pyramid- Пирамида на потребностите 
(текст за четене) 
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● M3_ exercise _2.3_catalogue_of_options – Каталог на 
възможностите при среща с десни конспиратори (текст за 
четене) 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Представяне на метода, който ще се използва (10 минути) 

● Обучителят обяснява накратко какво предстои. Ето един пример за това, 
което той/тя може да каже: 

„Следващото упражнение е за запознаване с редица понятия, които са полезни при 
работа с проблеми светогледи като например конспиративните теории. Често е 
полезно да се разбере повече за психологията, която стои зад тях. Разбира се, не 
можем да изясним всички психологически аспекти на конспиративното мислене като 
цяло. Това, което ще направим, е да поработим малко с четири различни концепции, 
които са полезни във всеки случай.  
След малко ще се запознаете с четирите концепции.  
Първо, ще се разделим на четири групи. Четирите групи ще работят на четирите 
станции тук, в залата, в продължение на 30 минути, за да се запознаят с понятията. 
Всяка група ще работи с едно понятие. Идеята е да прочетете материалите. Моля, 
създайте за себе си някакъв екипен процес, първо, за да разберете смисъла на 
материаа и второ да го обмислите, а след това да визуализирате концепцията и 
мислите си, като рисувате върху покривката на масата. Разполагате с половин час 
за целта.  
След това ще преминем в режим World-Café (Световно кафене). Всеки е свободен да се 
разхожда наоколо и да наблюдава какво се случва на другите места; да се включи в 
дискусията там; да задава въпроси; да общува или да напусне, когато темата вече 
не е му/й интересна.  
Всяка станция трябва да има един човек, който да се чувства отговорен за нея и да 
остане там и по време на разходката в кафенето. Идеята е, че като общуват 
помежду си за различните концепции, всички влизат в контакт с четирите идеи и 
имат някакъв смислен обмен на мнения за тях с другите. Накрая ще се съберем в 
общата група и ще обобщим".  
 
Стъпка II: Проучване на понятията и творческа работа с тях (45 минути) 

● Обучителят моли участниците да се разпределят равномерно на четирите 
станции. 

● С помощта на предоставените материали (M3_ exercise _2.3_circular_model; 
causes_enmity; needs_pyramid; catalogue_of_options) всяка станция първо 
се опитва да развие разбиране за едно от възложените понятия. 
Участващите трябва  
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a) да прочетат текста  
b) да се опитат да намерят практически примери, случаи на употреба или 

аргументи в полза (или против) модела въз основа на собствения си опит.  
● На всяка станция участниците трябва да се опитат да визуализират 

концепцията и мислите си за нея, като използват химикалки, за да рисуват 
върху покривката на масата. Като рисуват, пишат, драскат и скицират, те 
създават картина, мисловна карта, табло с разкази или нещо друго, което ще 
им помогне да подредят и документират мислите си, а по-късно да представят 
това на другите.  
(Екипът на станция 4 "Варианти, когато се сблъскваме с разпространители на 
конспирации", може да избере да представи темата чрез минидрама.)  
 

Стъпка III: Споделяне на мисли – Световно кафене (45 минути) 
● След около 45 минути обучителят дава сигнал.  
● В този момент всяка станция (маса) трябва да е определила по един "пазител" 

за всяка тема. Стъпката на пазителя е да остане на масата, дори когато 
другите я напускат, за да се разхождат наоколо.  

● Всички останали започват да се разхождат наоколо, за да видят какво се 
случва на другите станции. Участниците се включват в дискусиите и 
работните процеси там и се опитват да се присъединят към тях. Те могат да 
помолят хората там да представят своите мисли и произведения, могат също 
така да добавят свои собствени мисли и да добавят свои бележки или скици 
към покривките на масите.  

● Кафенето е с продължителност 45 минути.  
● След това всички се събират в общата група, за да обобщят наученото и 

преживяното. 
 
Стъпка IV: Групово обсъждане – (30 минути) 

● Обучителят призовава всички да се върнат в общата група. Обучителят дава 
възможност на всички да споделят своите мисли и преживяване. Възможен 
въпрос за начало: 

o Кое беше най-полезното за вас от това упражнение? 
o Как да реагираме на хората, които разпространяват конспиративни теории? 
o Приложимо ли е това и в нашите учебни зали/курсове/обучения? 
o Имали ли сте сблъсъци с привърженици на конспиративна теория или хора, които 
говорят с омраза, с които не сте могли да се справите? 
o Полезни ли са разгледаните тук концепции в такива случаи?  
(В случай че група 4 реши да създаде драматизация (ролева игра) вместо рисунка, 
сега има възможност да я изиграе).  
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Модул 4: Антинаучни конспиративни теории  
Въведение 
 
Контекст: 
Антинауката е отхвърляне на основните научни възгледи и методи или подмяната 
им с недоказани или умишлено подвеждащи теории. Антинаучните конспиративни 
теории поставят под въпрос и отхвърлят валидността на фактите, предлагани от 
научната общност. Това се засилва в частност през последното десетилетие. Така 
например, през последните години привържениците на конспиративните теории, 
които не вярват на науката, твърдят, че глобалното затопляне е измама, че 
ваксините са опасни и че вирусът COVID-19 се разпространява чрез 5G 
технологията. Тези конспиративни убеждения могат да доведат до сериозни 
последици, например за общественото здраве, като намалят броя на ваксинациите 
и да създадат съпротива срещу политиките за опазване на околната среда. 23 
Конспиративните теории за глобалното затопляне, вирусът COVID-19 и ваксините – 
всички те се основават на недоверието към науката и на напрежението между 
стремежа към запазване на личната свобода и необходимостта от защита на 
обществото като цяло.24 Логиката на тези конспиративни теории е да се поставя под 
съмнение всичко, което "статуквото" – включително научната общност – казва и 
прави. Привържениците на конспиративните теории  изискват незабавни, 
изчерпателни и категорични отговори на всички свои въпроси, а невъзможността 
да се дадат такива отговори се тълкува като "доказателство", че представените 
факти са част от измамна конспирация. 25 
Съществува дълъг списък от антинаучни конспиративни теории – от убежденията, 
че Земята е плоска, до твърденията, че ваксините водят до аутизъм.  
В този модул темите, които ще бъдат разгледани в рамките на антинаучните 
конспиративни теории, са:  
- конспиративни теории срещу ваксините 
- отричане на климатичните промени 
- конспиративни теории, свързани с COVID-19.  

 
23 T.Goertzel, 'Conspiracy Theories in Science', EMBO reports, публикувано онлайн на 11 юни 2010 г. (том 7), стр. 493-499. 
24 J. Rosen, "How to Keep Covid-19 Conspiracies Contained", Scientific American, публикувано онлайн 2020 г., 6 юни. 
https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/how-to-keep-covid-19-conspiracies-contained/. 
25 T.Goertzel, 'Conspiracy Theories in Science', EMBO reports, публикувано онлайн на 11 юни 2010 г. (том 7), стр. 493-499. 
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В рамките на тези категории има много различни конспиративни теории, които 
понякога се припокриват и смесват с дезинформация и изкривена информация. 
Разликата между антинаучните конспиративни теории и научната дезинформация 
е, че конспиративните теории  включват убеждението, че зад конспирацията стои 
тайна и злонамерена група, докато дезинформацията (целенасочено) 
разпространява информация е невярна, но не акцентира на факта, че в основата са 
тайни и злонамерени сили. Например твърдението, че ваксините съдържат 
вещества, които причиняват вреда, е дезинформация, ако обаче твърдението е, че 
правителството поставя опасни вещества във ваксините, за да навреди тайно на 
населението, тогава има антинаучна конспиративна теория. 
 
Контекст на TEACH: 
Проучването на TEACH, проведено през 2020 г., само 4-6 месеца след появата на 
COVID-19, показа, че много обучители на възрастни са чували  конспиративни 
теории, свързани с COVID-19 от курсистите, от "понякога" до "много често". В 
Швеция 14% от обучителите са чували курсисти в учебната зала да изразяват 
конспиративни теории, свързани с COVID-19, в Германия резултатът е 21%, в 
Австрия – 32,8%, а в България – 70%. Резултатите ясно показват, че свързаните с 
COVID-19 конспиративни теории са нещо, с което обучителите на възрастни могат 
да се сблъскат в учебните зали и следователно, трябва да бъдат подготвени да се 
справят с тях. 
Конспиративните теории  за изменението на климата, като например, че 
изменението на климата не е причинено от човека (и че някои разпространяват 
идеята за изменението на климата, за да печелят от това), са били чувани от 
обучаващите възрастни понякога до често от 10% в Германия, 12,6% в Австрия, 
14,5% в Швеция и 35,7% в България. 
Антивасксърските теории, например че ваксинацията причинява аутизъм, са били 
чувани от обучаващите възрастни понякога до често от 19,6% в Германия, 34,3% в 
Австрия, 19, % в Швеция и 63% в България. 
Конспиративната теория, с която обучителите на възрастни по време на 
проучването се сблъскват най-често, е, че коронавирусът е създаден в лаборатория 
(Германия: 27,5%, Австрия: 43,8%, Швеция:21,8 %, България:84,4 %). 
 

Цел на този модул  
Целта на този модул е да се разгледат отблизо различни антинаучни конспиративни 
теории. В допълнение към представянето на основната терминология този модул 
служи за запознаване с различните аспекти на антинаучните конспиративни 
теории.  
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Основната цел на модула е да предостави на обучителите на възрастни помощ за 
справяне с антинаучните конспиративни теории.  
Общата цел е да се даде възможност на обучителите на възрастни да се справят с 
антинаучните конспиративни теории и да разработят идеи за справяне с тях в 
своите учебни зали. 
 
Използване 
Това обучение е предназначено основно обучители на възрастни. То може да бъде 
използвано като част от курс за продължаващо обучение или в комбинация с други 
модули (напр. модула за антисемитизма) или като отделен модул в рамките на 
еднодневно обучение. 
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Ден 1 
Въвеждащо упражнение 1: Запознайте се с мен и конспиративните теории 
около нас 
Цел Целта на това упражнение е участниците да се запознаят и да се 

"разчупи леда" преди започване на обучението. Освен това има за 
цел да установи степента на познаване на конспиративните теории 
от страна на участниците. 

Продължите
лност 

30- 60 минути (в зависимост от броя участници) 

Подготовка Формиране на двойки: Обучителят разполага групата в кръг и 
избира човек от кръга, който да бъде "отправна точка". След това 
този човек се обръща към човека вдясно от него и двамата образуват 
двойка. Образуването на двойки продължава докато всеки намери 
партньор. (Ако броят на участниците е нечетен, обучителят може да 
се включи или да се образува една група от трима). 

Материали ● Бяла дъска 
● Карти или листове за водене на бележки. 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Въвеждащ кръг (15 минути): 

● Обучителят моли участниците да се представят един на друг, като отговорят 
на следните въпроси: 
o Как се казвате? 
o С какви групи работите? 
o От коя държава (или град, регион и т.н.) сте? 
o Защо участвате в това обучение? 
o Коя е конспиративната теория, за която сте чували, и какво си 

спомняте от нея? 
o Сблъсквали ли сте се с конспиративна теория в работната си среда? 

Ако да, разкажете малко повече. 
● След като всички са приключили с отговорите, обучителят моли двойките да 

се представят взаимно на останалите членове на групата, като разкажат 
какво е отговорил партньорът им на въпросите. Двойките могат да си 
помагат взаимно, ако се затрудняват да запомнят всички отговори.  

● Докато двойките се представят взаимно на групата, обучителят води бележки 
на бялата дъска относно конспиративните теории (КТ), ситуациите и/или 
твърденията, които се споменават. 
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Стъпка II: Познаване на конспиративните теории (15 минути) 
● След като всички са се представили, обучителят насочва вниманието към 

бялата дъска и разглежда очертаните конспиративни теории. Обучителят 
преминава през всяка конспиративна теория една по една и моли 
участниците да вдигнат ръка, ако са чували за нея преди. Обучителят записва 
колко души са вдигнали ръка за различните конспиративни теории, за да 
добие представа за опита и предишните знания на участниците.  

● Преди да продължи, обучителят прави финален коментар и обобщение на 
резултатите от упражнението. 

● Обучителят използва тези въпроси като ръководство за обобщаване на 
резултата:  

o Дали няколко души споменават едни и същи конспиративни теории?  
o Чували ли са за конспиративни теории преди?  
o Сблъсквал ли се е някой с КОНСПИРАТИВНА ТЕОРИЯ в работната си среда? 
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Упражнение 1.1. Аргументативни капани  
Цел Целта на това упражнение е запознаване с различни стилове на 

аргументация, които често се използват от хора, вярващи в 
конспиративни теории. Освен това целта е и да се засили 
способността за разпознаване на ситуации, в които хората използват 
подвеждаща аргументация. Чрез укрепването на това умение 
участниците ще могат да реагират на стила на аргументация вместо 
да спорят за "факти", за които може да нямат много познания. 

Продължите
лност 

4,5 – 6 часа (в зависимост от броя участници и нивото на дискусията) 

Подготовка ● Разпечатайте Приложение 1 – Аргументативни капани (PDF-файл) 
и го раздайте на групите за представяне по време на стъпка 1. 
● Разпечатайте Приложение 2 – Наръчник за това как да 
разговаряме с човек, който вярва в конспиративни теории и го 
раздайте на групите за Стъпка 2. 
● Проучване на видеоклипове или публикации в социалните 
мрежи/блогове, които показват теоретично съдържание за 
конспирацията (Използвайте ключови думи като "Пандемията е 
измама", "Антиваксинация" или проучете популярни конспиратори: 
Алекс Джоунс, Дейвид Айк, Кели Броган (някоя известна личност от 
вашата страна).  

Материали ● Големи листове хартия (постери) 
● Химикалки 
● Листчета за бележки или карти  
● Компютър или смартфон с интернет връзка 
● Прожектор 

Ресурси ● M4_exercise_1.1_argumentation_traps – Аргументативни капани  
● Наръчник за това как да разговаряте с човек, който вярва в 
конспиративни теории, предоставено от ЕСВД (Европейската служба 
за външна дейност): кликнете тук 
● Търсене: www.eeas.europa.eu, Търсене: "Изберете статията, 
написана от пресекипа на Делегацията в Албания (дата на 
публикуване: 09/11/21).   

Друго ● Ако използвате видеоклипове на английски език: езикът може да 
се регулира с автоматично преведени субтитри на вашия 
национален език. Видеоклиповете могат също да бъдат забавени, 
ако се говори твърде бързо. Всички настройки могат да се направят 

в долния десен ъгъл на видеоклипа върху иконата за настройка.  
 
Инструкция: 
Стъпка I: Въведение в аргументативните капани (20-30 минути) 
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● Обучителят преминава през постера (M4_exercise _1.1_argumentation_traps) 
с различните аргументативни капани, които могат да бъдат използвани от 
хора, опитващи се да убедят другите в различни конспиративни теории или 
да оправдаят собствените си убеждения. 

● Обучителят се уверява, че описва всеки аргументативен капан и дава 
примери. 

● Преди да продължи, обучителят пита участниците дали са разбрали всички 
примери. 
 

Стъпка II: Проучване на видеоклипове (60-90 минути) 
● Участниците се разделят на групи от по 3-4 души и обучителят им дава 

видеоклип или публикация.  
● Обучителят обяснява, че материалите показват конспиративни теории.  
● Участниците проучват в групата предоставените им материали и определят 

какви аргументи се използват. След като идентифицират няколко аргумента 
(могат да бъдат записани като точки), участниците трябва да проверят дали 
намерените от тях аргументи могат да бъдат съпоставени с някой от 
аргументативните капани от първоначалната презентация. 

● Може да се наложи участниците да изгледат и изслушат видеоклиповете 
и/или да прочетат материалите няколко пъти, за да определят какви 
аргументи използват хората в аудиозаписите. 

 
Стъпка III: Дискусия (60 минути) 

● Участниците обсъждат в своите групи: 
o Каква беше първоначалната ви реакция, когато гледахте видеоклипа? 
o Лесно или трудно беше да определите какви аргументи бяха използвани? 
o Как преживяхте аргументите, преди да ги анализирате?  
o Лесно или трудно беше да се определи коя информация е вярна или невярна? 
o Попадали ли сте някога в ситуация, в която ви е било трудно да отговорите на 
човек, който изказва аргументи в полза на конспиративна теория или 
алтернативна информация? Ако да, какво е било трудно? Ако не, как мислите, че 
бихте реагирали? 

 
Стъпка IV: Представяне на резултатите (45 – 60 минути, в зависимост от броя 
участници): 

● Обучителят моли всяка група да направи малка презентация от максимум 10 
минути, в която да представи  
1. Накратко съдържанието на видеоклипа/поста (за какво става дума) 
2. Какви са основните аргументи на участниците във видеото/поста? 
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3. Дали могат да разпознаят някои от аргументативните капани във 
видеоклиповете (обяснете кои аргументи могат да бъдат съпоставени с 
кой аргументативен капан и защо). 

● Когато всички са представили видео задачите, обучителят започва 
представянето на дискусиите. Обучителят задава въпроси и дава възможност 
на всяка група да обобщи обсъденото. 

 
Стъпка V: Реакция на вярванията в конспиративните теории (60-90 минути) 
Невинаги е лесно да се разбере как да се говори с човек, който твърдо вярва в 
конспиративните теории. В тази стъпка участниците се насърчават да обсъдят 
какви тактики и методи са използвали или биха използвали, ако се сблъскат с идеи 
и аргументи като тези във видеоклиповете/постовете.  

● Участниците остават в групите си, а обучителят им раздава голям лист хартия 
(може да се адаптира за използване на онлайн инструменти като Padlet). 

● Групата обмисля и записва (на хартия или на карти) 
идеи/начини/тактики/методи, които според участниците е добре да се 
използват когато се говори с човек, който вярва в конспиративни теории. 
Това може да се основава на предишни знания, опит или интуиция. Всички 
идеи са добре дошли; сега не е моментът за критика. Участниците разполагат 
с около 10-15 минути за това. 

● След това групата преминава през всички записани неща, едно по едно. 
● Лицето, което е изготвило списъка обяснява и след това обсъжда в групата 

дали всички са съгласни или не с предложения метод/тактика. Групите 
отделят около 15 минути за това. 

● Обучителят моли участниците да прочетат следния Наръчник, предоставен 
от ЕСВД (Европейската служба за външна дейност): кликнете тук 

● Търсене: www.eeas.europa.eu, Търсене: "Изберете статията, написана от 
екипа за преса и информация на Делегацията в Албания (дата на 
публикуване: 09/11/21).   

● След като участниците са прочели Наръчника, обучителят ги моли да обсъдят 
в групата си: 

o Съответстват ли шестте препоръки, представени в наръчника, на някоя от 
идеите, които записахте на листа? 

o Какво мислите за Наръчника? Ще ви бъдат ли полезни препоръките? Можете 
ли да ги приложите в професионалната си практика?  

o Съгласни ли сте с Наръчника? Липсва ли нещо в него или той ви насочва към 
аспекти, за които не сте се замисляли преди? 

o Ако трябва да посочите един принцип, който никога да не забравяте, когато 
говорите с човек, който вярва в конспиративни теории, какъв би бил той? 
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Стъпка VI: Завършване (15 минути) 
● Преди да завърши упражнението, обучителят прави обобщение на дискусиите. 

Обучителят може също така да изтъкне, че може да е трудно да се спори с човек, 
който е много убеден в собствените си убеждения и е прекарал часове в търсене 
на "факти", които подкрепят неговата теория. Ако нямате много познания по 
темата, може да е трудно да отговорите на тези "факти", представени в 
аргументите. 

● Идеята на днешното упражнение е да предоставим на участниците инструменти, 
с които да могат да разпознават кога хората използват аргументи, които са 
измамни, независимо от съдържанието на аргументите. Когато можете да 
разграничите кога някой излага аргументи, основани на подбор на научна 
информация или позоваване на невежество, можете да заявите, че аргументите 
са погрешни, без да се налага да се въвличате в спор за "фактите”. 
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Обобщение 1: Дай едно, получи едно 
Цел Целта на това обобщаващо упражнение е участниците да 

рефлектират какво са научили по време на обучението и какво ще 
вземат от него в професионалния си живот. Освен това 
упражнението дава възможност да се чуе и осмисли какво са взели 
със себе си от обучението другите участници. 

Продължите
лност 

30 минути 

Материали ● Химикалки 
● Листове 

 
Инструкция: 

● За да завърши деня, обучителят моли всички участници да вземат лист А4 и 
от едната страна да напишат "Дай едно", а от другата – "Вземи едно". На 
страната "Дай едно" участниците записват четири неща, които са научили 
и/или ще отнесат със себе си в професионалния си живот по време на 
днешното обучение. 

● След това участниците се изправят и се смесват с четирима различни души 
(опитвайки се да говорят с хора, с които не са били в една група преди).  

● По двойки: Лице 1 представя една от четирите точки, които е написало на 
страната "Дай едно". Лице 2 записва на страната "Вземи едно" това, което 
партньорът му казва. 

● След това процедурата се повтаря в двойката обратното. Когато първата 
двойка обмени резултатите от обучението си, участниците намират нов 
партньор и повтарят процеса. 

● След приключване на упражнението всеки трябва да запише своите четири 
резултата от обучението на страната на "Дай едно" и четири резултата от 
обучението на четири  различни участници в колоната "Получи едно. 
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Ден 2 
Въвеждащо упражнение 2: Запомняне на конспиративна теория 
Цел Целта на тази игра е участниците да се запознаят с актуалните 

конспиративни теории за глобалното затопляне, антиваксинацията 
и COVID-19. Освен това играта дава възможност за дискусия относно 
различните конспиративни теории, представени нея, и да се направи 
преглед на това кои конспиративни теории са познати на 
участниците и какъв е техният опит преди идването им на 
обучението. 

Продължите
лност 

45-60 минути 

Подготовка Обучителят разпечатва толкова паметови карти, колкото са 
необходими за групата участници. (Минимум двама до 4 или 5 играчи 
могат да участват като всяка двойка се нуждае от един комплект 
карти.)  
Обучителят се уверява, че е прочел материалите за играта 
"Запомняне", за да има основна представа за всички представени 
конспиративни теории. 

Ресурси ● M4_warm_up_2_memory – Игра Запомняне на Конспиративна 
теория  

 
Инструкция: 
Играта Запомняне на КТ (КТ е съкращение от конспиративни теории) се състои от 
комплект карти, половината от които са с името на конспиративна теория, а другата 
половина – с кратко обяснение на конспиративната теория. Картите имат и номер в 
долния ляв ъгъл, който показва кои карти съвпадат. Целта на играчите е да групират 
възможно най-много имена с обяснения. Играта включва 20 конспиративни теории. 
За да отправите предизвикателство към участниците, можете да се играе с всички 
карти, но не забравяйте, че целта на упражнението е да се запознаят с различните 
конспиративни теории. Ако завършването на играта стане твърде трудно, 
участниците могат да обърнат картите с лицето нагоре и да ги подредят по двойки. 
Друга алтернатива е да играете с по-малко карти отначало и след това да 
представите картите, с които не е играно. 
 
Стъпка I: Игра за запомняне (30-45 минути) 

● Участниците се разделят на групи от двама до петима играчи, а обучителят 
раздава по един комплект карти на всяка двойка M4_warm_up_2_memory. 

● Участниците разбъркват картите, след което ги поставят в пространството 
между тях на масата. Картите са обърнати, така че текстът да е скрит. 
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● Първият играч избира две от картите и ги обръща, за да види какво е 
написано на тях.  

● Сега има два сценария: 
o Съвпадение: играчът има съвпадение, ако двете карти са с еднакъв номер. 

Когато има съвпадение, играчът взема двете карти и ги поставя пред себе си. След 
това този играч има право на още един ход и продължава докато не пропусне – 
когато няма съвпадение. 

o Пропускане на реда: играчът пропуска, ако двете обърнати карти не 
съвпадат по номер. Когато играчът пропуска, той обръща двете карти отново с 
текста надолу, на същото място, където са били преди това. Ходът на този играч 
приключва. Всички играчи се опитват да запомнят кои карти са били обърнати за 
следващите отваряния. 

● Играта продължава докато всички карти не бъдат групирани по две и 
извадени от игралната зона. След това всички играчи преброяват своите 
съвпадащи двойки. Печели играчът с най-много съвпадения. 

 
Стъпка II: Дискусия (15 минути) 
Дискусия: след като приключат играта, участниците остават по групи и разглеждат 
конспиративните теории от картата.  

● Има ли конспиративни теории за картите, за които не сте чували преди? 
● Сблъсквали ли сте се с някого, който да защитава някоя от конспиративните 

теории, включени в играта? 
  



 
 

 

 
106 

Упражнение 2.1: Детектор на конспиративни теории 
Цел Целта на това упражнение е да предостави на участниците 

аналитичен инструмент, който могат да използват когато оценяват 
нова информация, за която смятат, че може да представлява 
конспиративна теория. С помощта на този инструмент участниците 
ще могат по структуриран начин да преминат през десет стъпки, 
които ще им помогнат да разграничат дали информацията, с която се 
сблъскват, е по-вероятно да е вярна или невярна. Освен това 
участниците ще могат да използват този инструмент когато 
разговарят с човек, който твърдо вярва в конспиративните теории и 
да задават въпросите, изброени в десетте стъпки, без да проявяват 
игнориране. 

Продължите
лност 

4,5 – 5 часа 

Подготовка Обучителят се уверява, че M4_warm_up_2_memory – Играта 
"Запомняне на конспиративна теория" е разпечатана, за да има 
списък с конспиративните теории, които са включени в играта. 

Материали ● Компютри или мобилни телефони с интернет връзка, поне по 
един на двама души 

● Прожектор за PPT 
● Бяла дъска/флипчарт (химикалки) 

Ресурси ● M4_warm_up_2_memory – Игра "Запомняне на конспиративна 
теория"  

● M4_exercise _2.1_PPT_conspiracy_detector – Детектор на 
конспиративните теории (PPT-презентация) 

● M4_ exercise _2.1_list_conspiracy_detector – Детектор на 
КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ (разпечатва се за всички 
участници) 

Друго Обучителят може да препоръча на участниците да търсят 
информация за конспиративните теории в режим инкогнито, за да 
избегнат по-късно алгоритмите да им изпращат информация за 
конспиративните теории. 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Задълбочаване (60 минути) 

● Обучителят разделя групата на двойки и ги моли да изберат една от темите 
от играта "Запомняне на КТ", за която искат да научат повече. (Ако групата не 
е играла играта "Запомняне", обучителят я разпечатва от Приложение 6 и 
преглежда кои КТ са включени в играта). 

● Участниците най-вероятно ще забележат, че някои от конспиративните 
теории се припокриват по теми и произход; ако искат, те могат да разгледат 
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повече от една конспиративна теория. (Избягвайте да избирате 
конспиративната теория за това, че Бил Гейтс ще чипира цялото население 
чрез ваксините срещу "COVID-19", тъй като по-късно тя ще бъде използвана 
като педагогически пример). 

● Обучителят моли двойките да направят проучване за избраната от тях 
конспиративна теория (като използват статии, видеа, подкастове и др., 
достъпни в интернет) и да се опитат да отговорят на следните въпроси: 

o Каква е конспиративната теория? 
o Кой стои зад предполагаемата конспирация? (човек, държава, 

правителство и т.н.) 
o Кой още трябва да участва в този предполагаем заговор, за да може той да 

бъде осъществен? 
o Какви са доказателствата или аргументите, изтъквани от привърженика 

на конспиративната теория, защо това е "истинска конспирация"? 
o Какво според конспиратора се опитва да постигне конспирацията и защо? 
o Ако теорията за конспирацията се окаже успешна, какви ще бъдат 

последствията? 
o Има ли някакви варианти (алтернативни идеи) на избраната от вас 

конспиративна теория? Обяснете. 
 
Стъпка II: Споделяне на резултатите (45-60 минути) 

● Обучителят моли участниците да споделят своите изводи с групата, като 
следват въпросите и представят отговорите си. Обучителят пояснява, че ако 
участниците не са успели да намерят отговори на всички въпроси, това е 
напълно нормално. 

● Всяка двойка разполага с 5-10 минути за презентация (в зависимост от общия 
брой на участниците в обучението). 

 
Стъпка III: Детектор на конспиративните теории (30-45 минути) 

● Обучителят отваря презентацията (M4_exercise 
_2.1_PPT_conspiracy_detector) на голям екран и я представя на групата. В нея 
се преминава през десетте "основни точки", публикувани от Scientific 
American (https://www.scientificamerican.com/article/the-conspiracy-theory-
director/), за които хората могат да си зададат въпроси, когато се сблъскат със 
съмнителна теория, за да разберат дали теорията може да е вярна или най-
вероятно е фалшива и конспиративна. Презентацията използва като пример 
конспиративната теория за микрочипирането на хората от Бил Гейтс чрез 
ваксинации.  
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● След представянето обучителят оставя на екрана последния слайд, тъй като 
той ще бъде използван в следващата стъпка. 

 
Стъпка IV: 10-те основни точки (60 минути) 

● След като представи презентацията, обучителят моли участниците да 
преминат през 10-те основни точки, за да проверят дали теорията за 
конспирацията, която са проучили, е най-вероятно да е вярна или невярна 
(може да се наложи да направят допълнително проучване). 

● Обучителят раздава списъка с основните точки от Приложение 8 и моли 
участниците да се опитат да отговорят на всички десет основни точки. 

● След като всички приключат, двойките представят резултатите си в общата 
група, като базират анализа си на десетте точки от Детектора на 
конспиративните теории. 

Стъпка V: Какви други инструменти са необходими (30-45 минути) 
● Обучителят отваря последния слайд от презентацията (M4_exercise 

_2.1_PPT_conspiracy_detector, слайд 15 "Какво липсва"). Обучителят 
разглежда примера от слайда и инициира дискусия за това какви други 
предпоставки биха били необходими, за да бъде заключението (Бил Гейтс се 
опитва да микрочипира хората) правилно (вж. презентацията). 

● След дискусията в общата група обучителят моли двойките да направят 
същия вид анализ на избраната от тях конспиративна теория: 

o Какви други предпоставки биха били необходими, за да станат 
твърденията/обвиненията на конспиративната теория правдоподобни и доколко е 
вероятно това да се случи? 
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Обобщение 2: Изводи? 
Цел Целта на това упражнение е да се обобщят дейностите и дискусиите 

през деня и да се свърже обучението със собствения 
(професионален) опит на участниците. 

Продължите
лност 

15 – 30 минути 

 
Инструкция: 

● Участниците се разделят по двойки и си задават следните въпроси, свързани 
с наученото по време на днешното обучение. 
o Какво научихте днес? 
o Защо това е важно? 
o Коя част от днешното обучение беше особено интересна за вас? 
o Знаете ли повече за конспиративните теории и как да се справяте с 

дискусиите за конспиративни теории след днешния семинар? Ако не, какво ви липсва? 
o Как можете да приложите наученото днес в работата си (или в личния 

си живот)?  
След приключване на дискусията двойките се разменят и всеки участник 

разговаря с поне още един човек, като преминава през същите въпроси.  
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Модул 5: Конспиративни теории и (социални) медии 
Въведение 
Поглеждайки назад към изборите в САЩ, но и в голяма част от Европа, стана ясно, 
че все повече обучаеми се информират за актуалните политически и други 
граждански събития чрез каналите на социалните мрежи. Формите на 
автоматизирана комуникация оказват влияние върху формирането на мнение. 
Възникват редица важни въпроси: Кой контролира дискурса в социалните мрежи? 
Провежда ли се изобщо дискусия там? Дали всичко, което е достъпно онлайн, е 
проверена информация? 
 
Целта на този модул е да подобри нивото на рефлексия и чувствителност към 
конспиративните теории, които могат да се разпространят онлайн, както и да 
предостави на обучителите в сферата на образованието за възрастни ресурси за 
превенция и борба с конспиративните теории, разпространявани сред участниците 
в техните курсове.  
 
Контекст на ТЕACH 
Съществува силна връзка между конспиративните теории и социалните мрежи, тъй 
като социалните мрежи не са ограничени от правила и допринасят масово за 
разпространението на конспиративни теории.  
Фалшивата информация и фалшивите новини не са нещо ново, но преди няколко 
години станаха особено актуална тема. Традиционно хората получават новини от 
надеждни източници, журналисти и медии, които са задължени да спазват строги 
кодекси на поведение. Интернет обаче даде възможност за напълно нов начин за 
публикуване, споделяне и намиране на информация и новини с наистина малко 
регулации или редакционни стандарти. Сега много хора получават новини от 
сайтове и социални мрежиq и често може да е трудно да се определи дали 
историите са достоверни или не. 
Информационното претоварване и общата липса на разбиране от страна на хората 
за това как работи интернет и как работи професионалната журналистика в 
западните общества също допринесоха за увеличаване на броя на фалшивите 
новини, фалшивите истории и конспиративните теории. 
Ето защо насърчаването на чувствителността към споделените видеа и снимки, 
публикувани в най-популярните платформи като YouTube, Facebook, Instagram, 
TikTok и Twitter и др. подобни; запознаването с инструменти за разпознаване на 
конспиративни теории във видеофайловете са някои от начините да се повиши 
чувствителността към опасностите в интернет и към съдържанието да се подхожда 
критично, вместо безапелационно да се вярва на евентуално невярна информация. 
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Според проучването между 12,6% и 22,3 % от германските, австрийските и 
шведските обучители на възрастни и 60,8% от българските обучители на възрастни 
редовно се сблъскват с мненията на своите участници за медиите като: "Медиите 
системно крият истината", което е едно от основните твърдения на свързаните с 
медиите конспиративни теории. 
 

Цел на този модул  
Целта на този модул е да даде възможност на обучителите на възрастни да обогатят 
дигиталната си медийната компетентност като придобият опит в дейности за 
идентифициране на когнитивните и емоционалните реакции, които са в основата 
на конспиративното мислене и да разширят репертоара си от методи и техники за 
справяне с тях. 
 
Той включва методи и техники насочени към това да научат обучаемите как да 
проверяват достоверността на съдържанието и информацията, представени чрез 
динамична или статична визуализация и да насърчават критичното им мислене, 
комуникацията и себерефлексията.  
Известно е, че причините, водещи до споделяне на конспиративна теория са 
същите, които водят до споделяне или харесване на съдържание в социалните 
мрежи. Това още веднъж прави препратката към медийната грамотност в две 
направления – идентифициране и превенция на конспиративните теории и 
екстремизма и управление на онлайн комуникацията, свързана с тях.  
 
По-специално, модулът ще обогати дигиталната медийна грамотност на 
обучителите при използването на социалните мрежи и онлайн медиите, ще 
подобри чувствителността им към споделени видеоклипове и способността им да 
влияят върху уязвимостта към негативното въздействие на конспиративните 
теории. 
 
Приложение 
Този модул може да се използва като част от курса за продължаващо обучение в 
комбинация с други модули от Наръчника TEACH. Той може да се приложи и като 
самостоятелно обучение. Всеки, който организира обучение по тази тема може да 
промени подредбата на упражненията или да съкрати обучението от три на два дни, 
като избере само част от предложените дейности. Когато дадена дейност се 
основава на данни от предишна дейност, това е посочено в описанието.  
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Ден 1 
Въвеждащо упражнение 1: Медии и конспиративни теории  
Цел Целта на това упражнение е да направи въведение в същността и 

основните видове социални медии, социални мрежи и онлайн 
медии.  
Симулационната игра дава представа за съответните термини по 
темата за конспиративните теории и влиятелната роля на медиите. 

Продължите
лност 

20 минути 

Материали ● Флипчарт 
● Химикалки 
● Листове   

Ресурси ● M5_warm_up_1_glossary (Речник на термините, свързани с 
медиите), за справка, ако е необходимо 

 
Инструкция: 
Обучителят обяснява на участниците, че те участват във фокус група, сформирана, 
за да изгради мнения относно влиянието на медиите, онлайн медиите и социалните 
мрежи. Специален акцент са конспиративните теории. Обучителят пита 
участниците за тяхната оценка на влиянието на медиите и социалните мрежи за 
разпространението на конспиративни идеи и/или за тяхното предотвратяване. 
 
Стъпка I: Лични мнения (10 минути) 

● Обучителят разделя участниците на групи от по 3 или 4 души. 
● Обучителят обяснява:  

"Знаете за формалното и научно разделение на властите: законодателна, съдебна и 
изпълнителна. Може би знаете, че има и други оценки и квалификации. Например: 
Журналистиката и медиите се наричат четвърта власт. Връзките с 
обществеността се наричат пета власт. Социалните мрежи и социалните мрежи 
образно се определят като шеста власт". (M5_warm_up_1_glossary, Речник на 
термините, свързани с медиите) 

 
● Участниците трябва да напишат своето мнение и оценка на всеки въпрос на 

листове (5 минути).  
o Инструкция към групите участници: Моля, напишете отговорите си на 

въпросите:  
▪ Приемам или не приемам, че медиите са четвърта власт, защото ... 1-3 

аргумента/ причини.  
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▪ Приемам или не приемам, че социалните мрежи и мрежи са пета власт, 
защото ... Посочете 1-3 аргумента, причини, фактори.  
 
Стъпка II: Обобщаване на резултатите (10 минути) 

● Обучителят обобщава на флипчарт резултатите от всеки въпрос (аргументи 
и контрааргументи) на групите. 

● Обучителят обобщава кои мнения преобладават във всяка група и в цялата 
група. Изясняват се мотивите, причините и факторите за влиянието на 
медиите и социалните мрежи. 
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Упражнение 1.1: Запознаване със социалните мрежи и ролята им за 
разпространението на конспиративни теории  
Цел Целта на това упражнение е да предостави знания за социалните 

медии, социалните мрежи и онлайн медиите и за специфичното 
въздействие на медиите върху конспиративното мислене. То е 
предназначено да улесни обучителите да насърчават критичното 
мислене и себерефлексията на участниците. 

Продължите
лност 

1 час 

Материали ● Бяла дъска или флипчарт 
● Химикалки 
● Листове 

Ресурси ● M5_warm_up_1_glossary (Речник на термините, свързани с 
медиите), за справка при необходимост 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Откриване (15 минути) 

● В началото на сесията обучителят задава поредица от въпроси за социалните 
мрежи в рамките на открита дискусия, включваща всички участници: 
o Кои са социалните медии и социалните мрежи, които познавате? 
o Как ще представите основните характеристики на социалните медии 

(напр. комуникативна, информативна и др.)? 
o Какви са според вас приликите и разликите между различните видове 

медии? (напр. традиционни, социални медии)? 
o Колко комфортно се чувствате в социалните медии? 
o Колко често ги използвате? 
o На каква информация в социалните медии се доверявате и на каква не 

се доверявате? 
o Какви са причините да се доверявате на информацията в социалните 

медии? 
 
Стъпка II: Представяне на приликите и разликите между социалните медии 
и онлайн медиите (30 минути) 

● Обучителят разделя участниците на малки групи от по 2-4 души. Работата 
започва с мозъчна атака.  

● Всички участници в групата създават заедно мисловна карта. Те могат да 
пишат върху хартии/ бяла дъска или флипчарт. Фокусът трябва да бъде върху 
следните термини: медии, онлайн медии, социални медии, блогове, 
кръстосани медии, медийна екосистема и др.  
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● Всички участници следват инструкцията: "Сега въз основа на общата 
картина, която вече очертахме, ще се опитаме да обобщим знанията си и да 
навлезем по-дълбоко в темата за властта на медиите. Ще продължим отново 
с групова дискусия с всички вас". 

● Участниците в групите трябва да представят какви медии познават и кои 
понятия не са им познати. Всички участници трябва да напишат и подготвят 
мисловната карта и да покажат и представят какво разбират под понятията и 
как те са свързани в специфичната терминология за медиите.  

● Участниците представят изработен от тях постер. 
 
Стъпка III: Рефлексия (15 минути) 

● Обучителят анализира и коментира груповата работа и резултатите. 
Обучителят трябва да обясни специфичните характеристики на всяко 
отделно понятие и термин (въз основа на M5_warm_up_1_glossary, Речник на 
термините, свързани с медиите)  

● Целта е да се представят връзките на медиите с конспиративните теории. 
Всяка ключова точка/заключение трябва да се обсъди във връзка с властта и 
влиянието на медиите. Всички участници трябва също така да се замислят 
дали имат доверие на медиите. 

● Заключителната дискусия трябва да се развие около темата дали медиите 
имат роля в предотвратяването или в разпространяването на конспиративни 
теории. 
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Упражнение 1.2: Медии, дезинформация, конспирация 
Цел Целта на това упражнение е да предостави някои основни познания 

и представа за конспиративните теории, с които човек може да се 
сблъска в интернет.  
Участниците ще търсят публикации в онлайн социалните медии, 
които съдържат конспиративни теории, и ще се опитат сами да ги 
развенчаят.  

Продължите
лност 

1 час 

Материали ● Бяла дъска 
● Флипчарт 
● Листове 
● Маркери 
● Интернет 
● Мобилен телефон с интернет, лаптоп или компютър 

Ресурси ● M5_exercise_1.2_summarizing – Инструкции и шаблон на 
таблица за обобщаване 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Обяснение на упражнението (5 минути) 

● Обучителят разделя участниците на малки групи (3-5 души в група). 
● Обучителят обяснява стъпката: Всяка група ще трябва да намери една или 

две новини с конспиративно съдържание от последния месец и как те са били 
представени в електронни медии, блогове, социални медии или други мрежи 
като направи онлайн проучване. Новините трябва да са на чувствителна тема 
(например: антиваксърство, антисемитско или антифеминистко съдържание, 
ислямофобски изказвания и др.)  

 
Стъпка II: Представяне на казуса (40 минути) 

● Участниците трябва да използват метода на проучване на случай и 
внимателно да анализират резултатите. 

● За целта участниците трябва да създадат таблица, която да включва следната 
информация за констатациите:  

o Вид медии 
o Дата на публикация 
o Автор или липса на посочено авторство 
o Официални източници или липса на институционална информация 
o Допълнителна информация за случая 
o Хроника, която може да показва, че информацията представя фалшиви 

новини/конспиративно съдържание.  
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● След като приключат проучването си, участниците представят своя случай.   
● В презентацията си участниците трябва не просто да представят своите 

таблици, но и накрая да дадат окончателна оценка за това колко 
лесно/трудно е било да се анализира избраното твърдение/съдържание и да 
обобщят стъпките си, които са довели до убеждението им, че разглеждат 
конспиративно съдържание.  

 
Стъпка III: Обобщаване на резултатите (15 минути) 

● Обучителят обобщава резултатите и обяснява ролята на медиите и как те 
могат да ги използват, за да открият връзката между конспиративните 
теории, дезинформацията и липсата на информация. 
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Упражнение 1.3: Фалшиво съдържание, фалшива информация, фалшиви 
новини  
Цел Целта на това упражнение е да се формират умения за разпознаване 

на конспиративни теории, невярно/фалшиво съдържание и 
невярна/фалшива информация. 

Продължите
лност 

3 часа 

Материали ● Бяла дъска 
● Флипчарт 
● Листове 
● Маркери 
● WiFi 
● Лаптопи или компютри. 

Ресурси ● M5_exercise_1.3_summarizing (Инструкции как да се обобщава, 
включително оформление на таблица за целта), за да могат 
участниците да подготвят презентации и таблици, обобщаващи 
резултатите от индивидуалната работа и работата по групи. 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Връзката между фалшивите новини, постистината и 
конспиративните теории (1 час) 

● Обучителят може да започне със следния въпрос: Кой от вас винаги/в 
повечето случаи проверява информацията, която получава, с втори 
източник? и моли участниците, които са вдигнали ръка, да отидат в един от 
ъглите на стаята, а всички останали остават там, където са. 
Така обучителят и всички участници виждат как повечето хора в залата 
приемат информацията (Нормално е повечето хора да не отделят време за 
използване на други източници стига новините, които четат, да не будят 
подозрение). 

● След това обучителят приканва всички участници да обсъдят (някои от) 
следните въпроси:  

o Как научавате новини и интересни факти? 
o Как можете да проверите истинността на информацията, която 

получавате от интернет? 
o Как проверявате източниците на уебсайтове, блогове, информация от 

социални мрежи или онлайн медии? 
o Как проверявате информацията за авторите? 
o Търсите ли поне още три източника, за да разберете дали това е 

вярно? 
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o Проверявате ли линковете, които са били предложени в подкрепа на 
конспиративната теория, с която сте се сблъскали, или предоставят 
допълнителна информация за нея? 

● След това обучителят разделя участниците на малки групи (2-4 в група). 
Работата в групите започва с брейнсторминг и създаване на мисловни карти. 
Участниците могат да пишат на листове на масата или на бяла дъска или 
флипчарт. Фокусът на мозъчната атака и мисловните карти е върху 
термините: фалшиви новини, фалшива информация, постистина, ехо камера, 
проверка на фактите и др. 

● Участниците във всяка група трябва да представят личните си впечатления 
за фалшивите новини и конспиративните теории. Участниците трябва да 
дадат предложения за всички видове медийно влияние и манипулации, 
които познават (напр. страх), и с кои понятия не са запознати, например ехо 
камера или проверка на фактите.  

● Всички участници трябва да напишат мненията си и да изготвят мисловна 
карта. Мисловната карта трябва да показва начина, по който разбират 
термините и как те са свързани помежду си.  

● Участниците представят своите постери (със систематизирана информация 
или мисловна карта). 

● Обучителят анализира и коментира груповата работа и резултатите. Той/тя 
трябва да обясни специфичните характеристики на всяко едно понятие и 
термини и да разясни значението им. 

 
Стъпка II: Анализ на местни публикации в социалните мрежи за 
конспиративни елементи (70 минути) 

● В общата група (10 мин.)  
o Участниците трябва да представят новини от своя регион или държава от 

последната седмица или месец, както и предложения и аргументи, че 
новините включват или съдържат конспиративни елементи. В случай че 
конспиративни елементи се споделят от обществените медии в тяхната 
страна, те могат да вземат тези примери, в противен случай могат просто 
да изберат блог-постове или платформи в социалните мрежи, където 
например известни конспиратори от тяхната страна споделят своите 
възгледи. 

o Част от тяхната аргументация е какви критерии са приложили, за да 
определят информацията като конспиративна.  

o Обучителят обобщава (и допълва) изведените критерии и ги записва на 
флипчарт за ползване в индивидуалната работа. 

● Индивидуална работа (1 час)  
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o В индивидуалната работа участниците първо отразяват своето разбиране за 
фалшивите новини и постистината като свързани с разпространението на 
конспиративни теории.  

o След това участниците – с помощта на своите устройства, свързани с 
интернет – търсят новини от своя регион или държава от последната седмица 
или месец, като се опитват да открият в тях елементи на конспиративно 
мислене. Това може да включва антифеминизъм; антиваксърство; 
коронавирус; фармация; корупция; вътрешни; политически; международни 
събития; институции; отделни личности и т.н. Участниците трябва да се 
опитат да намерят доказателства или аргументи, че събраните от тях новини 
включват конспиративни елементи. 
 

Стъпка III: Представяне на резултатите (20 минути) 
● Участниците представят резултатите от индивидуалната си работа. 

Обучителят обобщава и коментира резултатите, личния принос и води 
дискусията. Особено внимание отделя на коментирането на изведените 
доказателства за конспиративни елементи, които са били идентифицирани в 
новините. 

 
Стъпка IV: Анализ на въздействието на онлайн медиите и социалните медии 
по отношение на проверката на истинността и тенденцията за публикуване 
на невярна информация и/или конспиративни теории (1 час) 

● Обучителят разделя участниците на малки групи (по 3-5 човека в група) и 
дава следната инструкция: 

o Участниците трябва да изберат една от конспиративните теории от 
предишната дейност, която ги е заинтересувала. 

o Да разсъждават върху въпроса къде медиите биха могли да действат 
като ехо камера. 

o По отношение на инструментите за проучване с цел проверка на 
фактите в онлайн информацията.  

o Да обяснят как намират допълнителна информация и как проверяват 
фактите от различни източници, включително институционални 
сайтове, съобщения за пресата, бюлетини, вестници и др.  

o Да опишат как разбират какво е дезинформация или липса на 
информация и какво е истински факт.  

● Участниците представят резултатите от работата си в аналитичната група 
като презентация, постер или таблица/диаграма/инфографика.  



 
 

 

 
122 

● Обучителят обобщава ключовите моменти, свързани с конспирацията и 
проявите на конспиративните теории, както и как те играят роля в 
съвременното общество чрез медиите. 
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Обобщение 1: Кратка рефлексия  
Цел Участниците обобщават какво са научили по време на обучението. 

Те разсъждават върху това какво могат да направят, за да преодолеят 
негативните влияния и послания в медиите, свързани с 
конспиративните теории.   

Продължите
лност 

30 минути 

 
Инструкция: 
Стъпка I: Индивидуална рефлексия (10 минути) 

● Обучителят моли всеки участник да помисли за това, което е научил: Как 
може да разпознае и да помогне за преодоляване на фалшивата информация 
и негативните идеи, публикувани и споделяни в социалните мрежи, в 
частност свързаните с конспиративните теории. 

 
Стъпка II: Рефлексия по двойки (20 минути) 

● Обучителят настройва часовника на две минути. Участниците си избират 
партньор и работят по двойки. 

● В рамките на 2 минути първият партньор (А) описва на втория партньор (Б) 
какво е научил и как ще приложи това през следващия месец в 
професионалната си практика и в личния си живот. След това А и Б се сменят 
и Б описва това на А. Всеки участник трябва да говори с трима други 
участници. 
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Ден 2 
Въвеждащо упражнение 2: Една истина и две лъжи 
Цел Целта на това упражнение е да запознае участниците с техните 

информационни пропуски по отношение на различни 
конспиративни теории. 

Продължите
лност 

20 минути 

 
Инструкция: 

● Обучителят обяснява на участниците, че ще играят игра за отгатване на 
истината. След това обучителят казва на участниците три факта или 
твърдения, свързани с различни конспиративни теории – едно от тях е вярно, 
а другите са неверни.  

● Пример (примерът по-долу е за горещата тема на деня. Такъв пример е добре 
да бъде избран предварително като се търси максимално адаптиран и 
подходящ за групата: 
o Ваксинацията в Европа е задължителна. 
o В Канада бият протестиращите срещу ваксините. 
o Малта разрешава на територията ѝ да влизат само ваксинирани лица. 

● Участниците вдигат един пръст за първото твърдение, два пръста за второто 
и три пръста за третото, ако смятат, че твърдението е вярно. 

● Обучителят пита участниците: 
o Защо смятате, че тази информация (или твърдение) е вярно? 
o Какво ви помогна да вземете решение? 
o Как можете да проверите истинността на този факт? 

● Накрая обучителят обобщава основните моменти, свързани с проверката на 
фактите. 
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Упражнение 2.1: Повишена чувствителност към споделени видеа и кратки 
филми 
Цел Целта на това упражнение е да повиши чувствителността на 

участниците към информацията във видеа по теми, които са обект на 
конспиративни теории, каква информация считат за вярна и какви 
методи за проверка използват. 

Продължите
лност 

130 минути 

Материали ● Лаптоп 
● Интернет 
● Флипчарт 
● Маркер, химикалки 

Ресурси ● M5_exercise_2.1_PPT_check_videos_images (Слайдове на 
презентацията) 
● Подходящи видеоклипове в Youtube. Посочените по-долу видеа 
са примерни. Обучителите могат да използват и други видеоклипове 
за конспиративни теории. Търсене по ключови думи: ваксини, 
конспиративни теории за циганизацията, тайни общества, 
предсказания, контрол над съзнанието, 5G мрежи и др. 
● Интересен пример може да бъде видеото: "Наистина ли 
носенето на покривало за лице спира COVID-19? ", или да влезете в 
YouTube и да въведете заглавието в полето за търсене.  

 
Инструкция: 
Стъпка I: Пример за конспирация (30 минути) 

● Обучителят моли участниците да предложат пример за видеоклип в YouTube 
с вярна информация по тема, която е обект на конспиративни теории (напр. 
коронавирус, ваксини, антиромски/антицигански конспиративни теории, 
тайни общества, предсказания, контрол над съзнанието, 5G мрежи и др.). 

● Обучителят моли групите да отговорят на следните въпроси: 
o Как определихте, че информацията във видеото е или не е истинска? 
o Как проверявате автентичността на информацията? 
o Какви са източниците, които използвате за проверка? 

 
Стъпка II: Инструменти за проверка на автентичността на видео (1 час) 

● Обучителят представя на участниците видеоклип от YouTube, посветен на 
конспиративна теория. Предполага се, че обучителят ще използва 
видеоклип, който е сравнително нов, така че никой от участниците да не е 
запознат с него.  

● Примери:  
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o Видео: Алекс Джоунс от "Infowars", конспиративните теории  и 
кампанията на Тръмп (пълен текст) | Мегин Кели | NBC News (8:50 – 11:00 мин.) 

o Видео: Дали носенето на покривало за лице наистина спира COVID-19? 
– YouTube (3 минути) 
 
Стъпка III: Представяне на слайдове 2 – 4 (20 минути) 

● Обучителят представя презентация за технологичните стъпки как да се 
проверяват определени видове информация (мета данни) във визуални 
онлайн материали (снимки, видеоклипове). Обучителят се основава на 
слайдовете от презентацията M5_exercise _2.1_PPT_check_videos_images. 

● Обучителят моли участниците да отговорят на следните въпроси: 
o Каква информация получихте от този видеоклип? 
o Смятате ли, че клипът съдържа вярна информация по темата? 
o Как разбирате дали информацията е вярна или невярна? 
o Как се чувствахте, докато гледахте това видео?  
o Какво ви подсказва интуицията? 

● Обучителят моли всеки участник да напише своите аргументи на лист и след 
това да ги сподели в обща дискусия. 

 
Стъпка IV: Преодоляване на контрааргументи (20 минути) 

● Обучителят разделя участниците на групи от 3-5 човека в зависимост от 
дадените отговори. 

● Групите се формират от участници с близки мнения. Всяка група може да 
обобщи аргументите си в първата колона на лист от флипчарт, разделен на 
две части по вертикала (колона А и колона Б). 

● Обучителят разменя листа на флипчарта между групите, така че всяка група 
да получи листа на друга група с противоположно мнение. 

● Всяка група записва във втората колона контрааргументите на отговорите на 
другата група, като се опитва да ги опровергае с помощта на факти. (Ако 
всички участници се обединят около едно мнение, обучителят ги моли да 
представят своите аргументи.) 

● Решенията се представят и се провежда дискусия. 
● Обучителят пита участниците:  

o Проверихте ли източника на видеото? 
o Проверихте ли кой е неговият автор? 
o Търсили ли сте информация за автора в социалните мрежи или в неговия 

видеоканал? 
o Има ли други подобни видеоклипове в интернет? 
o Проверихте ли информацията в други социални медии и онлайн медии? 
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o Има ли връзка между различните източници? 
o Използвахте ли специализиран софтуер или сайт за проверка (например 

ExtraКТ Meta Data (amnestyusa.org), Google Videos и др.)? 
o Ако сте пропуснали някой от инструментите за проверка, използвайте ги!  
o Каква допълнителна информация получихте от проучването? 
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Упражнение 2.2: Създаване на видео 
Цел Целта на това упражнение е участниците да се запознаят с начина, 

по който се въздейства върху общественото мнение и с причините 
това да се случва. Това е косвено отражение на това какво прави 
информацията привлекателна и леснодостъпна за обществеността. 
Участниците създават кратки видеа (с помощта на мобилните си 
телефони) по тема, която е обект на конспиративни теории. Те 
избират ключови думи, които да привлекат вниманието на 
аудиторията, и представят темата в кратко видео с невярна или вярна 
информация и твърдения. 

Продължите
лност 

3 часа 

Материали ● Канцеларски материали (хартия за писане, цветна хартия, 
химикалки, флумастери, ножици, лепило, листове хартия, 
писалки) 

● Мобилни телефони (за запис на видео) 
● Компютър/лаптоп за търсене в интернет 

 
Инструкция: 
Стъпка I. Създаване на видео (1,5 часа) 

● Обучителят разделя участниците на малки групи (3-5 човека в група). 
● Обучителят моли всяка група да напише кратък сценарий за видео по 

избрана от нея тема. Това трябва да е тема, която е обект на популярни 
конспиративни теории (например COVID-19, атентатите от 11 септември, 
тайно общество, 5G мрежа, цигани, контрол над съзнанието, пророчества и 
т.н.). Те трябва да използват думи за тревога: шок, ужас, сензация, 
извънредна новина, няма да повярвате, истината лъже, нови разкрития и др. 
Видеото трябва да представя информация, свързана с темата. Информацията 
може да бъде вярна или фалшива, както групата предпочита (напр. 
коронавирус, ваксини, антиромски конспиративни теории, тайни общества, 
предсказания, контрол над съзнанието, 5G мрежа и т.н.). 

● Участниците са свободни да изберат жанр: интервю, кратък репортаж, серия 
от снимки. 

● След като сценариите са готови, участниците създават видео по сценария с 
помощта на мобилните си телефони. 

 
Стъпка II: Представяне на видеата (30 минути) 

● Видеата се представят на групата на лаптоп или други устройства.  
● Докато гледат видеата, всички участници записват впечатленията си на лист 

хартия. Те трябва да проверят достоверността на фактите като използват 
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инструментите, с които са се запознали в предишната стъпка и да представят 
мнението си, като го подкрепят със съответните аргументи "за" или "против". 

● Обучителят моли участниците да отговорят на следните въпроси: 
o Какво е впечатлението ви от информацията, представена от 

групите? 
o Кои инструменти за проверка бихте използвали, ако се натъкнете на 

това видео? 
o Промени ли се мнението ви след проверката?  

● Накрая обучителят моли участниците да споделят с групата – всеки по 1 
минута: 

o Какво научихте? 
o Как ще го използвате в ежедневната си работа/професионалната си 

дейност? 
o С кого ще го споделите? 
o Защо смятате, че хората вярват в такива видеа? 
o Смятате ли, че има по-уязвими групи и ако да, кои са те? 

 
Стъпка III: Проверка на фактите (1 час) 

● Всяка група избира по едно видео на друга група и започва бързо да 
проверява фактите (използвайки интернет). 

● Обучителят пита участниците:  
o Проверихте ли източника на видеото? 
o Проверихте ли кой е неговият автор? 
o Търсили ли сте информация за автора в социалните медии или в 

неговия видеоканал? 
o Има ли други подобни видеоклипове в интернет? 
o Проверихте ли информацията в други социални медии и онлайн медии? 
o Има ли връзка между различните източници? 
o Използвахте ли специализиран софтуер или сайт за проверка (например 

ExtraКТ Meta Data (amnestyusa.org), Google Videos и др.)? 
o Ако сте пропуснали някои от инструментите за проверка, използвайте 

ги.  
o Каква допълнителна информация получихте от проучването? 

● Резултатите се обсъждат в голямата група. 
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Упражнение 2.3: Умения за проверка на информация 
Цел Целта на това упражнение е участниците да упражнят уменията си за 

проверка на информация в кратки видеа, публикувани или 
споделени в социалните мрежи. 

Продължите
лност 

1 час 

Материали ● Лаптоп 
● Листове  
● Химикалки 
● Зелена и червена хартия 

Ресурси Видеа: 
Винаги трябва да работите с примери от области с висока степен на 
актуалност.  
Възможно е видеата, които представяме, да са извадени от 
платформата към датата, на която получавате достъп до тях.  
Винаги можете да намерите видеа, които са подходящи за 
упражнението, като направите кратко онлайн проучване преди това. 
Моля, обърнете внимание, че примерите, които представяме, не 
показват само конспиративно съдържание, а оперират и с 
конформистки пристрастия, за да се направи известна 
себерефлексия върху собственото възприятие.  
Достъпът до видеата може да бъде осъществен чрез предоставената 
връзка или просто чрез въвеждащо упражнение на заглавието в 
YouTube:  

● Как действат ваксините Covid-19? Анимация. 
● Доказателство, че 5G ще разболее всички ни? 
● Нобелов лауреат твърди, че "ваксинираните хора ще умрат 

след 2 години": Проверка на фактите. OneinidaNews  
● Масовият експеримент на 5G: Големи обещания, неизвестни 

рискове 
 
Инструкция: 
Стъпка I: Проверка на фактите (30 минути) 

● Обучителят разделя участниците на 4 групи.  
● Всяка група гледа кратко видео, публикувано в социална мрежа. Видеата са 

различни, но всички са свързани с тема, която е обект на конспиративни 
теории. Половината от тях представят вярна информация, а другата 
половина съдържат невярна информация. 

● Примери: 
o Вярна информация: 

▪ Как действат ваксините Covid-19? Анимация. – YouTube 
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▪ Доказателство, че 5G ще ни разболее? – YouTube 
o Невярна/не напълно вярна информация: 

▪ Нобелов лауреат твърди, че "ваксинираните хора ще умрат след 2 години": 
Проверка на фактите | Oneindia News – YouTube 
▪ Масовият експеримент на 5G: Големи обещания, неизвестни рискове – YouTube 
 

● Обучителят кани групите да проверят дали представеното им видео съдържа 
вярна информация. Използвайте следните въпроси и стъпки: 
o Каква информация съдържа този видеоклип? 
o Каква е целта на видеото (да информира, да забавлява, да всява страх 

или омраза и т.н.)? 
o Кой е авторът на видеото? 
o Потърсете информация за автора – акаунт в социална мрежа, канал в 

YouTube, блогове, публикации, информация от мрежата и т.н. 
o Може ли да се вярва на този автор? Експерт ли е по темата? 
o Какъв е източникът на видеото? 
o Има ли подобни видеа по същата тема в интернет? 
o Има ли връзка между отделните видеа по тази тема – общ автор, общ 

източник и т.н.? 
 
Стъпка II: Представяне (30 минути) 

● Обучителят моли участниците да използват специализиран софтуер или сайт 
за проверка (Extract Meta Data (amnestyusa.org), Google Videos и др.). 

● След проверката обучителят моли участниците да формулират становище за 
достоверността на информацията във видеото и да го запишат заедно с 
аргументи в подкрепа на твърдението си в лаптопа/смартфона в зависимост 
от използваното устройство.  

● Всяка група избира говорител, който представя видеото и становището и 
аргументите на групата пред всички участници. Описва и инструментите за 
проверка, използвани от групата. 

● След всяка презентация участниците от другите групи (с изключение на тези 
от група на презентатора) гласуват, като всеки има право на един глас. Ако са 
съгласни с изразеното мнение, вдигат зеленото листче, ако не са съгласни, 
вдигат червеното. 

● Въпроси към участниците, които не са съгласни с мнението на групата: 
o Защо не сте съгласни? 
o Какви грешки смятате, че са допуснати по време на проверката? 
o Имате ли други предложения?  
o Какво друго бихте направили? 
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Обобщение 2: Проверка на информацията 
Цел Това упражнение дава възможност за себерефлексия: до каква 

степен участниците са усвоили уменията да проверяват точността на 
информацията и да работят с различните специализирани програми 
за проверка на фактите. 

Продължите
лност 

30 минути 

Подготовка Ще ви трябват резултатите от упражнения 1, 2 и 3. 
Материали ● Листове   

● Химикалки 
 
Инструкция: 

● Обучителят моли участниците да вземат резултатите от упражнения 1, 3 и 4 
и да подчертаят аргументите, които смятат за най-подходящи, за да 
определят дали информацията е вярна или невярна. 

● За всеки аргумент участниците трябва да посочат инструментите за 
проверка, които според тях са най-ефективни. 

● Обучителят моли всеки участник да опише как тези инструменти могат да се 
използват, за да се противодейства на убежденията на участниците и да се 
направи така, че те да бъдат критични, а не склонни просто да приемат и 
споделят конспиративни теории. 
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Ден 3 
Въвеждащо упражнение 3: Самоанализ и управление на конспиративната 
теория 
Цел Целта на тази стъпка е подготовка за модула "Самоанализ и 

управление на конспиративните теории", който e с продължителност 
1 ден и може да се проведе самостоятелно или съвместно с 
останалите упражнения от Модул 5.  
Въвеждащото упражнение е свързано със заключителната част и е 
подготвително за самооценката и ролевата игра. 

Продължите
лност 

25 минути 

Подготовка Разпечатайте достатъчен брой въпросници TEACH (вж. "Ресурси"), за 
всеки участник по един. 

Материали ● Химикалки за всички участници 
Ресурси ● M5_warm_up_3_questionnaire (Въпросник от проучването 

TEACH), който се разпечатва по един за всеки участник 
 
Инструкция: 
M5_warm_up_3_questionnaire (Въпросник от проучването TEACH), който трябва да 
бъде отпечатан – по един за всеки участник. Следващите инструкции могат да 
бъдат намерени във въпросника. 

  



 
 

 

 
134 

Упражнение 3.1: Представяне на резултатите от проучването 
Цел Целта на това упражнение е в две посоки: подготовка за ролевата 

игра (упражнение 3.2) и предоставяне на информация и знания за 
конспиративните теории, които стимулират когнитивната 
рефлексия. 

Продължите
лност 

1,5 часа 

Подготовка Запознаване  с презентацията. 
Материали ● Мултимедия 

● Лаптоп 
● Флипчарт 
● Лепящи листчета 
● Маркер, химикалки 

Ресурси ● M5_exercise_3.1_PPT_results_TEACH_survery (Презентация с 
резултатите от проучването TEACH) 

● M5_ exercise _3.1_flipchart_layout (Флипчарт листове) 
Инструкция: 
Стъпка I: Представяне (15 минути) 

● Обучителят представя резултатите от проучването TEACH като използва 
презентацията M5_ exercise _3.1_PPT_results_TEACH_survery, давайки 
основна представа за конспиративните вярвания и сравнявайки резултатите 
на всяка държава за всички компоненти на проучването. 

 
Стъпка II: Обсъждане на резултатите от участниците (30 минути) 
Тази стъпка има за цел да насърчи участниците да помислят и да намерят 
собствените си отговори (емоционални реакции и преживявания) и как те се 
припокриват или не с резултатите от проучването. Дискусията е свързана с 
парадигмата на ученето чрез опит. 

● Обучителят разделя участниците на подгрупи от по 3-5човека.  
● Всяка подгрупа прави своите предложения за причините за оценките с оглед 

на спецификата на своята страна. 
● Въпросите, които трябва да бъдат предложени и допълнени от обучителя: 

o Какво кара хората да вярват в тези теории? 
o Проявяват ли подозрителност към официалната информация? 
o Склонни ли са да се отнасят критично към новините и 

конспиративните твърдения? 
o Какво кара хората да се чувстват застрашени? 
o Има ли някаква несправедливост в света, която се възприема? 
o Какво още? 
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● Всяка група изготвя обобщение (15 минути). 
● След това всяка група представя своето обобщение, а всички обяснения, 

предложения и констатации, се залепват на стената (или се записват на 
флипчарт) от обучителя като обобщени предложения за факторите, 
пораждащи конспиративни нагласи и убеждения (15 минути). 

● Последните 15 минути са посветени на груповото обобщаване на 
заключенията в две основни групи предиктори за избраните 2-3 най-
свързани конспиративни теории 

● Обучителят пита участниците 
o Какви мисли могат да насърчат критичното мислене? 
o Какви действия според вас могат да помогнат в търсенето на 

емоционална сигурност? 
o Как могат да се приложат такива действия и да се предприемат мерки 

за целите на превенцията на разпространението на конспирациите във вашата 
ежедневна практика в учебната зала? (с използване на ресурс M5_ exercise 
_3.1_PPT_results_TEACH_survery, Резултати от проучването на TEACH). 
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Упражнение 3.2: Как да оценяваме хората и тяхното поведение в случаите на 
недостатъчна информация  
Цел Целта на това упражнение е двупосочна:  

● Участниците да разберат проблемите, свързани с 
недостатъчната информация и произволното, прибързано 
тълкуване на ситуации и събития, които провокират 
зараждането на стереотипи и предразсъдъци. 

● Участниците да развият умения за предотвратяване на 
безкритичното доверие и вземане на решения, преди да се 
запознаят с цялата информация или да познават различни 
гледни точки. 

Продължите
лност 

2 часа 

Материали ● Постери 
● Флипчарт 
● Маркери 

Ресурси ● M5_ exercise_3.2_story – Историята на Мария и Петър  
● M5_ exercise_3.2_ranking_table – Таблица за ранжиране 
● M5_ exercise_3.2_characters – Героите в историята  

 
Инструкция: 
Фокусът на това упражнение е върху изучаването на връзката между стереотипите 
и очакванията. Стереотипите и предразсъдъците имат адаптивна сила. Те се 
възприемат с лекота дори при липса на обективна информация. Тази игра показва, 
че хората лесно се подвеждат и често не виждат фактите и истинските причини. 
Това се случва и когато се сблъскваме с конспиративните теории, които заблуждават 
с лесни за разбиране, но опростени обяснения, на които много хора се доверяват. 
Постоянно се натъкваме на заблуждаваща информация / дезинформация или 
частична информация, и то не само онлайн, но и офлайн. Това, което можем да 
направим, е да се опитаме да бъдем по-рефлексивни и внимателни. 
Обучителят дава насоки как да потърсим допълнителна информация, която да ни 
помогне да избегнем вземането на погрешни или неправилни решения. 
 
Стъпка I: Въведение (10 минути) 

● Участниците се разделят на малки групи (между 5 и 7 човека). 
● Обучителят чете на глас историята. (M5_ exercise _3.2_story, Текст за четене) 

 
Стъпка II: Оценяване на героите по групи (60 минути) 

● След като прочете текста, обучителят разяснява на участниците следната 
стъпка: 
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o Ранжирайте и оценете героите по предпочитание, в зависимост от 
това кой според вас е най-положителен или най-отрицателен! 

o Ранжиранията не трябва да се повтарят! 
● Всеки участник оценява самостоятелно героите, след което те се обсъждат в 

малки групи. При обсъждането всеки трябва да има поне три аргумента защо 
е направил този избор и ранжиране. 

● Всяка група прави обща оценка, която се постига с консенсус. 
● Оценките на групата се записват на постер на флипчарта. 
● Трябва да се използва ресурсът M5_ exercise _3.2_ranking_table, прехвърлен 

на бялата дъска от обучителя.  
● По-долу е представено обсъждане на причините, като се обръща специално 

внимание на полярните рейтинги: 1 и 5. 
 
Стъпка III: Разкриване на представите за героите и обсъждане (10 минути) 

● След дискусията обучителят прочита на глас допълнителния текст (M5_ 
exercise_3.2_characters). 

● На участниците се дава думата да коментират оценките си и дали биха 
променили нещо, след като са чули допълнителната информация. 
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Обобщение 3: Изводи 
Цел Участниците обобщават наученото и мислят за реалното 

приложение на наученото за себе си, както и за управлението на 
личния опит и общуването с другите. 

Продължите
лност 

40 минути 

Материали ● Постери 
● Флипчарт 
● Маркери 

Ресурси ● M5_warm_up_3_questionnaire (Инструмент за самооценка от 
въведението, с въпроси от проучването TEACH) 

 
Инструкция: 

● Обучителят моли участниците да преосмислят личния си опит от обучението:  
o Коя от обсъжданите теории и теми е свързана най-вече с техния 

ежедневен опит?  
o Как през следващата седмица те ще приложат знанията си по двете 

основни теми: когнитивно и емоционално преодоляване на конспиративното 
мислене и убеждения и крайни твърдения? 

● Обучителят моли всеки участник да сподели с групата какво е научил в 
рамките на 1 минута (максимум 3 изречения) и къде/как ще приложи това в 
рамките на 1 минута в своята област на действие (максимум 3 изречения). 

● Обучителят моли всеки участник да запише тези изречения в инструмента за 
самооценка от упражнението "Загряване", който трябва да послужи като 
"котва" на наученото чрез опит. 

● Преди да излязат от залата участниците образуват кръг и всеки от тях 
последователно  влиза в ролята на диригент на оркестър и прави 
движение/жест, който показва как се чувства, когато се занимава с хора, 
които вярват в конспиративни теории, което се повтаря индивидуално от 
всеки от участниците, докато всеки е бил в ролята на диригент. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Допълнителни материали Модул 1: Антисемитистки конспиративни теории  
 
Съдържа допълнителни материали за: 
Въвеждащо упражнение 1 
Упражнение 1.1 
Въвеждащо упражнение 2 
Упражнение 2.1 
Упражнение 3.1 
Упражнение 3.2 
Обобщение 3 
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Въвеждащо упражнение 1: Разходка из галерията  Конспирации относно 
евреите  
M1_warm_up_1_explanation 
(надписите на картите вляво са в потъмнен шрифт в разяснението в дясната 
колона) 

 

 

Постерът "Бог мрази евреите" и "Евреите убиха Исус": Митът, че евреите 
колективно са убили Исус, наричано още "деицид", от векове се използва 
за оправдаване на насилието срещу евреите. Еврейският деицид е 
историческо убеждение, първоначално оформено като теологична позиция 
в раннохристиянската епоха, което твърди, че еврейският народ е 
колективно отговорен за смъртта на Исус. С течение на времето 
антиюдейското обвинение, че евреите са убийци на Христос, се подхранва 
от християнския антисемитизъм и клеветата се разпространява, 
подбуждайки тълпите да я използват като претекст за насилие срещу 
евреите, допринасяйки за многовековни погроми, убийства на евреи по 
време на кръстоносните походи, испанската Инквизиция и Холокоста. 

 

Това е типично неонацистко изявление "Евреите няма да ни заменят" – то 
е създадено, за да представи евреите като чужди натрапници, които трябва 
да бъдат изхвърлени. Лозунгът е препратка към популярното убеждение на 
белите супремасисти, че бялата раса е застрашена от изчезване от 
надигащата се вълна от не-бели, които са контролирани и манипулирани от 
евреи. 

 

Широко разпространена форма на изразяване на антисемитизъм, свързан с 
Израел, е обвинението, че евреите са по-лоялни към Израел, отколкото 
към държавата, в която живеят и че следователно,  Израел е техният 
истински дом. Тази "двойна лоялност" и обвинението, че на евреите не 
трябва да се вярва, защото истинската им вярност е към тяхната религия (а 
Израел е еврейската държава), а не към държавата, в която живеят, датират 
отпреди хиляди години. 
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Еврейският елит управлява Уолстрийт 
Това е разновидност на убеждението, че евреите искат да доминират над 
света. Документът, известен като "Протоколите на сионските старейшини", 
представлява протокол от среща на еврейски лидери, на която се обсъждат 
планове за световно господство. Въпреки че бързо се оказва, че 
протоколите са фалшиви, те остават популярни сред антисемитите. 
Еврейската световна конспирация оказва голямо влияние върху много хора, 
включително Адолф Хитлер и други водещи нацисти и в крайна сметка 
проправя пътя към геноцида на европейските евреи. Тъй като много хора 
имат редица предразсъдъци срещу финансовите епицентрове като 
Уолстрийт, предразсъдъкът бързо набира сила и тук, съчетан с идеята, че 
всички евреи имат дълбоки корени на финансовия пазар (за повече 
информация вижте: статия А в този наръчник). 

 

Евреите са заплаха за обществото 
 
Говори само за себе си 

 

 
Говори само за себе си 

 
[Постерите са създадени от екипа на TEACH за целите на проекта] 

  

Холокоста е измислица 
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Въвеждащо упражнение 1: Разходка из галерията  Конспирации относно 
евреите 
M1_Warm_up_1_pictureA 
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Въвеждащо упражнение 1: Разходка из галерията  Конспирации относно 
евреите 
M1_Warm_up_1_pictureB 
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Въвеждащо упражнение 1: Разходка из галерията  Конспирации относно 
евреите 
M1_Warm_up_1_pictureC 
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Въвеждащо упражнение 1: Разходка из галерията  Конспирации относно 
евреите 
M1_Warm_up_1_pictureD 
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Въвеждащо упражнение 1: Разходка из галерията  Конспирации относно 
евреите 
M1_Warm_up_1_pictureE 
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Въвеждащо упражнение 1: Разходка из галерията  Конспирации относно 
евреите 
M1_Warm_up_1_pictureF 
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Въвеждащо упражнение 1: Разходка из галерията  Конспирации относно 
евреите 
M1_Warm_up_1_pictureG 
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Упражнение 1.1: Запознаване с конспиративната нагласа за световната власт 
на евреите  
M1_exercise_1.1_overview 
 
Преглед: Проследяване на антисемитската конспиративна теория в 
съвременното общество 
 
Драматичните промени в ежедневието на хората в Европа по време на пандемията 
от коронавирус породиха вълна от конспиративно мислене, която допълнително се 
подкрепя от интернет и социалните мрежи. Много от конспиративните теории, 
които напоследък набраха популярност, правят връзки между пандемията и 
евреите. За съжаление, обвиняването на евреите за широко разпространеното 
нещастие не е изненадващо, но тази тенденция достига до вековни антисемитски 
конспиративни теории. Конспиративната теория QAnon, която придоби 
популярност по време на изборите в САЩ през 2020 г. и се разпространи в Европа, 
твърди най-вече, че либералните елити са педофили. Tака в конспиративното 
мислене – елитите се смятат за представителни на еврейската общност. Това е един 
от примерите за съвременна конспиративна теория , която ясно може да бъде 
категоризирана като антисемитска, тъй като евреи като Джордж Сорос или 
семейство Ротшилд многократно са определяни като конспиратори. Освен това, 
теорията използва антиеврейски мотиви, които датират още от Средновековието. 
Важно е да се отбележи, че не всички конспиративни теории са антисемитски. 
Въпреки това, съвременният антисемитизъм почти винаги се обвинява в 
конспирация26. Поставянето на явлението в по-широк исторически контекст 
улеснява разбирането на днешната взаимовръзка между конспирация и 
антисемитизъм. 
 
Като религиозно малцинство в преобладаващо християнска Европа през 
Средновековието и след това, евреите са обявявани за отговорни за събития, които 
изглеждат необясними. Пандемията от Черна смърт (1348-1349 г.), по време на която 
загива половината от населението на Европа и Френската революция (1789-1799 г.) 
са примери за важни исторически събития, за които евреите са обвинявани. На свой 
ред тези обвинения водят до кланета и погроми срещу еврейското малцинство. 

 
26  Butter, M., (2020): Antisemtische Verschwörungstheorien in Geschichte und Gegenwart. Взето от: 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/321665/antisemitische-verschwoerungstheorien 
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Една от основните разновидности на антисемитските конспиративни теории е 
кръвната клевета27. Според тази легенда, разпространена от бенедиктинския монах 
Томас от Монмаут около 1150 г., евреите са убили малко момче с мистериозни 
ритуални цели. 
Връзката между евреите и разпространението на болести е втората разновидност 
на антисемитските конспиративни теории.  
Друг основен вариант е убеждението, че евреите искат да доминират в света28. Този 
последен вариант може да се свърже с трагичните последици през Втората световна 
война. Известен документ, който е известен като "Протоколи на сионските 
старейшини", претендира да е протокол от среща на еврейски лидери, които 
обсъждат планове за световно господство. Въпреки че бързо се оказва, че 
протоколите са фалшиви, те остават популярни сред антисемитите. Еврейската 
световна конспирация оказва голямо влияние върху много хора, включително 
Адолф Хитлер и други водещи нацисти и в крайна сметка проправя път към 
геноцида на  евреите в Европа29. 
 
Днешните антисемитски конспиративни теории използват стари символи, 
стереотипи и теории, въпреки че антисемитският им произход не винаги е ясно 
различим30. Въпреки това примери като последователите на QAnon, които 
щурмуваха сградата на Капитолия във Вашингтон, антисемитизмът в групите срещу 
ваксинирането и не на последно място, неотдавнашните конспирации за 
коронавируса, подчертават тяхната продължаваща популярност и показват 
потенциала им за насилие и в днешното общество. 
  

 
27 Gerstenfeld, M., (2020): Антиеврейски конспиративни теории за коронавируса в исторически 
контекст. Център за стратегически изследвания Бегин-Садат. 
28 Пак там. 
29Butter, M. (2020): Antisemtische Verschwörungstheorien in Geschichte und Gegenwart: 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/321665/antisemitische-verschwoerungstheorien 
30 Пак там. 
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Упражнение 1.1: Запознаване с конспиративната нагласа за световната власт 
на евреите  
M1_exercise_1.1_articleA 
 
Същото, но по различен начин: три антисемитски конспиративни теории 
 
Ротшилд – конспиративна теория:  
 
Ротшилд е фамилното име на еврейска фамилия и на банкова династия, която 
притежава най-голямата банка в света през най-дългите периоди на XIX век. Към 
1860 г. фирмата "Н. М. Ротшилд и синове" е организирана като група от компании с 
пет независими клона. Името House of Rothschild, използвано както от членовете на 
семейството, така и от техните съвременници през XIX в., показва тясната връзка на 
историята на фирмата с историята на семейството.  
Ротшилдови са сред основните финансисти на новосъздадените железопътни 
компании през 19 век. Освен това фамилията Ротшилд се занимава с търговия с 
благородни метали, валутни сделки и управление на активи за богати частни 
клиенти.  
От самото си начало като фактор в европейската икономика фамилията Ротшилд е 
обект на множество изображения и полемични писания, стигащи до клеветнически 
кампании и конспиративни теории. И до днес името на фамилията Ротшилд 
изпълнява функцията да изгражда предполагаемо еврейско всемогъщество над 
световните финанси. Съвсем естествено е, че по време на икономическата криза 
интернет се превърна в идеалната платформа за разпространение на такива 
антисемитски фантазии. 
Те обикновено се характеризират с понякога скрит, понякога явен, антисемитизъм. 
Името на Ротшилд често се използва като синоним на евреи и като символ на 
ционизма и за илюстриране на предполагаемото всемогъщество на световното 
еврейство над международните финанси и политика Неотдавнашен пример за това 
е конспиративният разказ, станал популярен в интернет, според който бързото 
издигане на Еманюел Макрон до президент на Франция се обяснява с това, че той е 
"марионетка на Ротшилдови", като еврейската банкерска фамилия тук действа като 
заместител на "евреите". 
  
Джордж Сорос – Конспиративна теория: 
 
Джордж Сорос е роден през 1930 г. в Будапеща в еврейско семейство. Сорос оцелява 
след Холокоста, криейки се в родния си град Будапеща и се премества в Лондон, а 
след това в Ню Йорк, където започва успешна кариера на Уолстрийт като 
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собственик на хедж фонд. Във финансовата сфера той е известен най-вече с т.нар. 
черна сряда, когато през 1992 г. успешно залага на късо срещу британския паунд. 
Работата на Сорос в областта на финансите често е избирана за мишена на 
антисемитски конспиративни теории, докато в други конспиративни теории се 
твърди, че той е бил сътрудник на нацистите, а не оцелял от Холокоста.  
Макар че Сорос води филантропски живот и е известен най-вече като финансист, 
спечелил милиарди от инвестиции и валутни спекулации и филантроп, който се 
опитва да разпространи своята визия за либерално "отворено общество" в 
международен план и е предоставил милиарди долари за редица прогресивни 
каузи, той се е превърнал и в основна мишена за олицетворение на вековния 
антисемитски троп за богатия еврейски финансист, който дърпа конците на 
политиците и политическите движения задкулисно.  
Конспиративните теории за Сорос и неговия контрол не спират да се 
разпространяват в периферията на обществото. През последните няколко години 
конспирациите за Сорос се лансират от публични личности като президента Доналд 
Тръмп, унгарския министър-председател Виктор Орбан и Яир Нетаняху, син на 
израелския министър-председател.  
В Европа митът за "плана на Сорос" е широко разпространен във връзка с 
бежанската криза през 2015 г. В Унгария дори са излъчени телевизионни клипове 
срещу Сорос. В един от тези клипове се казва нещо подобно: "Наскоро в Европа 
пристигнаха няколко милиона имигранти. Но оградата, която е построена на 
унгарската граница, ги спира. Според Джордж Сорос тя трябва да бъде демонтирана 
и да бъдат заселени още милиони хора от Африка и Близкия изток. Това е опасно! 
Ето защо планът на Сорос трябва да бъде спрян! Спрете Сорос! От името на 
унгарското правителство." Фонът е текст, който Сорос е публикувал през 2015 г. с 
неправителствената организация "Projekt Syndicate". ЕС трябва да очаква един 
милион кандидати за убежище годишно до второ нареждане и да ги разпредели 
между държавите членки, написа тогава Сорос. Ако се вярва на унгарското 
правителство обаче, влиянието на Сорос е толкова широкообхватно, че той 
контролира почти всички негови критици: бежанските активисти, унгарските 
опозиционни политици, европейските съдилища – всичките, за които се твърди, че 
са съучастници в така наречения "план Сорос" от 2015 г.31. 
  
Еврейската "липса на лоялност" 
  

 
31 Gevedarica, S. (2020). Verschwörungsmythen statt Glückwünsche. Взето от 
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/soros-ungarn-orban-101.html 
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Широко разпространена форма на изразяване на антисемитизъм, свързан с 
Израел, е обвинението, че евреите са по-лоялни към Израел, отколкото към 
държавата, в която живеят и че следователно, Израел е техният истински дом. Тази 
"двойна лоялност" и обвинението, че на евреите не трябва да се вярва, защото 
истинската им вярност е към тяхната религия (а Израел е еврейската държава), а не 
към държавата, в която живеят, датират отпреди хиляди години.  
Защо това твърдение показва враждебност към евреите ще обясним накратко по-
долу.   
Еврейската диаспора32 датира от 587 г. преди Христа. Оттогава насам евреите 
живеят на различни места сред различни общности. Обвинението в "двойна 
лоялност" се ражда през Средновековието когато евреите са заклеймени в своите 
общности като изначално ненадеждни и подозрителни, неспособни да бъдат 
лоялни към своя владетел заради връзките си с други евреи по света33.  
От онези времена се е наложил стереотипът, че евреите не са лоялни нито към 
правителството, нито към мнозинството в обществото: 
Например: Сталин използва същото схващане, като атакува еврейските писатели 
като "космополити без корени", които не са напълно лоялни към Съветския съюз. 
Това схващане са активира при нацистите в Германия през 30-те години на ХХ век, 
когато те обвиняват евреите, че са предатели и използват обвиненията в 
нелоялност, за да оправдаят арестите, преследванията и масовите убийства. 
Същото схващане използват и всички други държави, които са участвали в 
преследването на евреите. В интервю за New York Times history американската 
изследователка на историята и Холокоста професор Дебора Липщадт заявява, че 
когато нацистите започват да очернят евреите, фалшиво да ги обвиняват, че са 
предали страната си и са подкопали нейната сигурност, хората са били готови да 
повярват в това. "Каналът за двойната лоялност, който тормози евреите, е 
плодородната почва, в която векове наред тези стереотипи са пуснали корени и са 
израснали" – казва тя 34. 

 
32 Еврейската диаспора е разпръскването на евреите, което продължава и до днес. Тя започва с 
първото вавилонско завладяване на Юдейското царство през 587 г. пр.н.е.,  по време на което много 
юдеи са прогонени във Вавилон. 
33 Davis, J.H. (2019) The Toxic Back Story to the Charge That Jews Have a Dual Loyalty. New York Times. 
Взето от: https://www.nytimes.com/2019/08/21/us/politics/jews-disloyal-trump.html 
34 Пак там. 
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След основаването на Израел се появява обвинението, че евреите са по-лоялни към 
Израел, еврейската държава, отколкото към собствените си страни. Тази клевета 
продължава да се разпространява под различни форми и до днес: Тя е често срещан 
рефрен на белите супремасисти, които твърдят, че има таен заговор, организиран 
от евреите, за да заменят белите хора чрез масова миграция и расова интеграция. 
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Упражнение 1.1: Запознаване с конспиративната нагласа за световната власт 
на евреите  
M1_exercise_1.1_articleB 
 
Защо се вярва на антисемитските конспиративни теории 
Антисемитските конспиративни теории обикновено в Европа са тясно свързани с 
целенасоченото разпространение на антисемитски митове и обвинения по времето 
на националсоциализма. В него антисемитизмът служи на националсоциалистите 
като обяснителен модел за всички национални, социални и икономически 
нещастия, които германците са претърпели след загубата на Първата световна 
война. Така наречените "Протоколи на сионските старейшини", пространна 
публикация, разпространява неверни твърдения за измислена среща на еврейски 
лидери, които решават как да получат световна власт тази конспиративна теория 
става известна и когато е възприета от Адолф Хитлер в неговата книга Моята борба 
(Mein Kampf). 
 
Но не се подвеждайте по впечатлението, че антисемитизмът и антисемитските 
конспиративни теории са нещо, което е изчезнало с епохата на нацизма и че днес 
е само явление от периферията на обществото през 21-ви век.  
Както се посочва в поредицата интервюта на NBC News с еврейски тийнейджъри – 
TikTokers, антисемитските конспиративни теории не са изчезнали с нацисткия 
режим, а все още са много популярни сред всички възрастови групи. Половин 
дузина еврейски тийнейджъри в TikTok заявяват, че се сблъскват с антисемитизъм 
почти всеки път, когато публикуват съдържание в платформата, независимо дали 
съдържанието е свързано с техния юдаизъм или не. Понякога това се изразява в 
отричане на съществуването или тежестта на Холокоста; в други моменти приема 
формата на приравняване на евреите като народ с действията на правителството 
на Израел 35. 
Според изследователската група COMPACT36 конспиративните теории като цяло 
играят важна роля в живота на "вярващите": 

 
35 NBC News. (2020): Еврейски тийнейджъри казват, че общуването в TikTok е съпроводено с 
антисемитизъм. Взето от: https://www.nbcnews.com/news/us-news/jewish-teens-say-life-tiktok-comes-
anti-semitism-n1241033  
36 COMPACT Education Group. (2020). Guide To Conspiracy Theories. Cost. 
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● Конспиративните теории задоволяват нуждата от просто обяснение във 
времена на сложна реалност, като изискват отричането на много факти, за да 
поддържат вътрешната си логика и последователност. Те изключват хаоса, 
съвпаденията и предоставят опростени, достъпни обяснения. Те са стратегия 
за справяне с несигурността и разрешаване на двусмислието. 

● Конспиративните теории обвиняват хора, а не абстрактни сили, за 
политическите събития и развитието на обществото. Динамиката "те" срещу 
"ние" е типична форма на "отчуждаване": прокарване на граница между 
ингрупа и аутгрупа, свързване на аутгрупата с всички злини на обществото.  

● Конспиративните теории освобождават от отговорност онези, които вярват в 
тях. Тъй като за всичко, което се случва, се обвиняват могъщи конспиратори, 
самите вярващи не могат да имат никакво влияние върху събитията и 
развитието на ситуацията.  

● Конспиративните теории позволяват на тези, които вярват в тях, да се 
разграничат от масата хора. Хората, които се придържат към такива теории, 
често се опитват да спечелят уважение, което може да не успеят да получат 
по друг начин.  

 
Някои конспиративни теории обвиняват "евреите", че тайно контролират различни 
сектори на обществото и ги насочват към свои конкретни интереси, а не към 
общото благо, като по този начин вредят на обществото по разрушителен начин. 
Евреите също така са изкупителна жертва на бедствия и са обвинявани за неща, 
които се объркват 37, съвсем наскоро изглежда по време на COVID-пандемията, 
където обвиненията срещу евреите и ционистите (за които се предполага, че имат 
интерес от масовата смърт на нееврейското общество), които бяха отправени в 
групите на антиваксърите и корона скептиците. 
 
Обвиненията в антисемитски конспиративни теории са основна характеристика на 
прецизното разделение между антисемитизма и други форми на дискриминация. 
В сравнение с други малцинства евреите не се възприемат като подчинени или 
недоминиращи, а като силни и влиятелни. Това легитимира антисемитите да 
проявяват омраза към евреите, тъй като те не са тези, които се нуждаят от помощ, а 
се смятат за контролираща сила.  

 
37 БДИПЧ/Вад Вашем. (2007): Антисемитизмът: Защо и как? Взето от 
https://www.jewishedproject.org/sites/default/files/2017-01/Addressing%20Anti-Semitism%20-
%20Guide%20for%20Educators.pdf 
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Антисемитските конспиративни теории често съдържат някои от следните 
елементи:  

● Евреите са представени като заплаха за обществото;  
● Евреите са обвинявани, че използват скрити и гадни методи;  
● Евреите са определяни като чуждо тяло ("Другият"), което се стреми към 

влияние и се опитва да навреди;  
● Поставя се под въпрос лоялността на евреите към собствената им държава и 

към хората от други религии38 (това включва и обвинението, че евреите са 
по-лоялни към държавата Израел, отколкото към страните, в които живеят).  

● Всички форми на ревизиране на Холокоста и отричане на Холокоста 
 
Службата за демократични институции и права на човека в сътрудничество с музея 
Яд Вашем изтъква причината, поради която е толкова важно да се подхожда 
сериозно към антисемитските конспиративни теории и да се разглеждат в 
образователната среда: "Една от причините да се реагира на конспиративните 
теории е, че те вредят не само на онези, които са отговорни за конспирацията, но 
имат отрицателно въздействие и върху онези, които вярват в тях: конспиративните 
теории подхранват чувството за отчуждение и са склонни да подчертават 
безсилието на индивида. Предоставяйки опростени отговори, конспиративните 
теории удовлетворяват нуждата хората да се главоболят със сложни въпроси. В 
основата на много конспиративни теории стоят страховете от непознатото и 
силното, неспособността да се разберат по-големи събития и усещането, че нещата 
са извън контрола на човека. Конспиративните теории могат да се тълкуват като 
психологическа стратегия за възвръщане на контрола над плашещата реалност, 
която не може да бъде разбрана, а също и като начин да се изрази разочарованието 
от чувството за претовареност. Всички тези разочарования, страхове и нужди 
трябва да се приемат сериозно.”39 
  

 
38 Пак там. 
39 Пак там. 
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Упражнение 1.1: Запознаване с конспиративната нагласа за световната власт 
на евреите  
M1_exercise_1.1_soros 

 

40 
  

 
40 Courtesy of ADL: https://www.adl.org/blog/the-antisemitism-lurking-behind-george-soros-
conspiracy-theories (Екипът на TEACH има разрешение за използване на изображението) 
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Въвеждащо упражнение 2: Twitter  
M1_warm_up_2_tweet 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 

  

 
41 Адаптирано от: ADL (2018): Quantifying Hate – A year of Anti-Semtism on Twitter. Свалено от:  
https://www.adl.org/resources/reports/quantifying-hate-a-year-of-anti-semitism-on-twitter 
 

Тревога! Еврейският световен ред продължава: 
Ротшилд ли е зад изчезването на полет МН370? 

 

 John J. Doesy           
@real.doe 
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Упражнение  2.1: “Барбра Стрейзънд е отговорна за високата смъртност на 
пчелите!“ ... Какво? 
M1_exercise_2.1_characteristics 
 
Характеристики на антисемитистките конспиративни теории  
 
1. Винаги има някой, който заговорничи зад гърба ви! 
Конспиративните теории твърдят, че група хора или организации тайно 
заговорничат, за да заблудят и евентуално да навредят на "невежата" общественост, 
а предполагаемият заговор е от политическо или обществено значение. 
 
Пример: Популярни примери за подобни конспиративни теории са твърденията, че 
нападението срещу Световния търговски център и други сгради в САЩ през 
септември 2001 г. (известно като 11 септември) е организирано от правителството 
на САЩ или извършено от Мосад, външното разузнаване на Израел.  
 
2. Доброто срещу злото 
Конспираторите представят привидно затворен поглед върху света, едностранчиво 
третиране на фактите и противоречията, изграждане на групи от себе си и от 
другите и свързване със съществуващи недоволства и предразсъдъци. 
 
Пример: Типичен пример за това са конспиративните теории, които се развиват 
около "основните медии", известни още като обществени радио- и телевизионни 
оператори. Като ги представят за злите медии за фалшиви новини, които не 
съобщават достоверно за случващите се обществени събития, конспираторите 
създават враждата между тях (медиите) и нас (гражданите).  
 
3. Достъпно и лесно обяснение за един сложен свят и усещането да си сред 

"просветените“ 
Особената привлекателност и функция на тези теории се състои, наред с другото, в 
това, че те могат привидно да обяснят събития и връзки, които не са разбрани или 
са трудни за прозрение и по този начин да им придадат смисъл. Усещането, че 
човек е прозрял скритото и вече принадлежи към кръга на "просветените", води до 
преоценка на собствения му светоглед и му осигурява предполагаемо чувство за 
сигурност. 
 
Пример: Този феномен е съвсем пресен по време на пандемията от коронавирус. 
Пандемията, нарастващият и намаляващият брой на заразените, както и процесът 
на ваксиниране, са сложни, плашещи и комплексни. Вместо това обяснението 



 
 

 

 
161 

"Коронавирусът не е по-опасен от сезонния грип" – предлага известна сигурност, 
"добре познат" и неплашещ модел на заболяване по време на голяма криза. 
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Упражнение  2.1: “Барбра Стрейзънд е отговорна за високата смъртност на 
пчелите!“ ... Какво? 
M1_exercise_2.1_conspiracy_tickets 
 

 
YouTube 

 
What App 

 
Фреди 

Меркюри 
 

 
Климатични 
промени 

 

 
Загиване на 
пчелите 

 
Магистрали 

 
Бермудски 
триъгълник 

 

 
Кание Уест 

 
Училища 

 
[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 
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Упражнение  2.1: “Барбара Стрейзънд е отговорна за високата смъртност на 
пчелите!“ ... Какво? 
M1_exercise_2.1_conspiracy_tickets 
 

ЕВРЕИ МОСАД 
(тайната служба на Израел) 

еврейски елит Видна еврейска 
обществена фигура 

 (политик, актьор/актриса, писател, 

певец....)  

 
[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 
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Упражнение 3.1: „Нормални неща за интернет” (?) 
M1_exercise_3.1_caricaturesA 
 
Анализ на изображения, показващи антисемитски конспиративни теории 
 
Стъпки: 

1. За Стъпка проучване: Вземете телефоните си (или лаптоп и т.н.) и потърсете 
картината "Le roi Rothschild" на Charles Lucien Léandre. 

2. Всеки участник в групата трябва да види картината и да я проучи 
внимателно за известно време. 

3. Анализирайте изображението, като отговаряте на въпросите по-долу. 
Запишете резултатите си на предоставените карти. Използвайте по една 
карта за всеки въпрос. 

 
Водещи въпроси за анализа: 

1. Кои предмети, фигури или символи, се използват за препратка към евреите? 
2. Какви механизми на конспиративните теории са показани в 

изображението? 
3. Какви емоции предизвиква у вас това изображение? 
4. Кой антисемитски конспиративен наратив е изразен в изображението?  
5. Какво е опасното в антисемитските конспиративни теории? 
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Упражнение 3.1: „Нормални неща за интернет” (?) 
M1_exercise_3.1_caricaturesB 
 
Анализ на изображения, показващи антисемитски конспиративни теории  
 
Стъпки: 

1. За Стъпка проучване: Вземете телефоните си (или лаптоп и т.н.) и въведете 
думите "Дейвид Дийс, затвор" в търсачката. 

2. Трябва да откриете илюстрация на американския художник Дейвид Дийс, на 
която са изобразени няколко затворнически килии и затворници. 
Затворниците носят униформа с отпечатани върху нея звездата на Давид и 
буквата "Z". Всеки участник в групата трябва да разгледа изображението 
внимателно .  
 
Ако не можете да намерите илюстрацията можете да потърсите "David Dees, 
antisemitic" и да видите някои от илюстрациите. След това продължете със 
следващата стъпка. 
 

3. Анализирайте илюстрацията по отношение на въпросите по-долу. Запишете 
резултатите си на предоставените карти. Използвайте по една карта за всеки 
въпрос. 

 
Водещи въпроси за анализа: 

1. Кои предмети, фигури или символи се използват за препратка към евреите? 
2. Какви механизми на конспиративните теории са показани в 

изображението? 
3. Какви емоции предизвиква у вас това изображение? 
4. Кой антисемитски конспиративен наратив е отразен в изображението?  
5. Какво е опасното в антисемитските конспиративни теории? 
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Упражнение 3.1: „Нормални неща за интернет” (?) 
M1_exercise_3.1_caricaturesC 
 
Анализ на изображения, показващи антисемитски конспиративни теории  
 
Стъпки: 

1. За Стъпка проучване: Вземете телефоните си (или лаптоп и т.н.) и въведете 
думите "Дейвид Дийс Мосад, Ротшилд, Париж" в търсачката. 

2. Трябва да намерите илюстрация на американския художник Дейвид Дийс, на 
която са изобразени атентатите "Сирия 2015" и "Париж 11/13".  
Над тях е изобразена група с хора с черни маски, които изглежда са 
контролирани от някой на заден план. Всеки участник в групата трябва да 
разгледа внимателно илюстрацията.  
 
Ако не можете да намерите илюстрацията, можете да потърсите "David Dees, 
antisemitic" и да разгледате някои от илюстрациите. След това продължете 
със следващата стъпка. 
 

3. Анализирайте илюстрацията по отношение на въпросите по-долу. Запишете 
резултатите си на предоставените карти. Използвайте по една карта за всеки 
въпрос. 

 
Водещи въпроси за анализа: 

1. Кои предмети, фигури или символи се използват за препратка към евреите? 
2. Какви механизми на конспиративните теории са показани в 

изображението? 
3. Какви емоции предизвиква у вас това изображение? 
4. Кой антисемитски конспиративен наратив е отразен в изображението?  
5. Какво е опасното в антисемитските конспиративни теории? 
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Упражнение 3.1: „Нормални неща за интернет” (?) 
M1_exercise_3.1_caricaturesD 
 
Анализ на изображения, показващи антисемитски конспиративни теории  
 
Стъпки: 

1. За Стъпка проучване: Вземете телефоните си (или лаптоп и т.н.) и въведете в 
търсачката думите "антисемитски, конспиративна теория, изображение, 
корона". 

2. Ще намерите много илюстрации, в които се твърди, че евреите са отговорни 
за коронавируса.  

3. Всеки участник в групата разглежда внимателно илюстрациите. 
4. Анализирайте илюстрациите (може да изберете една или две) по отношение 

на въпросите по-долу. Запишете резултатите си на предоставените карти. 
Използвайте по една карта за всеки въпрос. 

 
Водещи въпроси за анализа: 

1. Кои предмети, фигури или символи се използват за препратка към евреите? 
2. Какви механизми на конспиративните теории са показани в 

изображението? 
3. Какви емоции предизвиква у вас това изображение? 
4. Кой антисемитски конспиративен наратив е отразен в изображението?  
5. Какво е опасното в антисемитските конспиративни теории? 
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Упражнение 3.1: „Нормални неща за интернет” (?) 
M1_exercise_3.1_caricaturesE 
 
Анализ на изображения, показващи антисемитски конспиративни теории  
 
Стъпки: 

1. За Стъпка проучване: Вземете телефоните си (или лаптоп и т.н.) и въведете 
думите "The wire puler, poster, antisemitic" в търсачката. 

2. Трябва да откриете постер с антисемитско изображение на евреин 
манипулатор, който призовава работниците да гласуват за 
Националистическата партия.  

3. Всеки участник в групата разглежда внимателно илюстрацията.  
4. Анализирайте илюстрацията по отношение на въпросите по-долу. Запишете 

резултатите си на предоставените карти. Използвайте по една карта за всеки 
въпрос. 

 
Водещи въпроси за анализа: 

1. Кои предмети, фигури или символи се използват за препратка към евреите? 
2. Какви механизми на конспиративните теории са показани в 

изображението? 
3. Какви емоции предизвиква у вас това изображение? 
4. Кой антисемитски конспиративен наратив е отразен в изображението?  
5. Какво е опасното в антисемитските конспиративни теории? 

  



 
 

 

 
169 

Упражнение 3.1: „Нормални неща за интернет” (?) 
M1_exercise_3.1_caricaturesF 
 
Анализ на изображения, показващи антисемитски конспиративни теории  
 
Стъпки: 

1. За Стъпка проучване: Вземете телефоните си (или лаптоп и т.н.) и въведете 
думите "David Dees, Pacman, Europe" в търсачката. 

2. Трябва да намерите илюстрация на американския художник Дейвид Дийс, на 
която гигантско чудовище се опитва да погълне европейския континент. 

3. Всеки участник в групата трябва да разгледа внимателно илюстрацията. 
 
Ако не можете да намерите илюстрацията, можете да потърсите "David Dees, 
antisemitic" и да разгледате някои от илюстрациите. След това продължете със 
следващата стъпка. 
 

4. Анализирайте илюстрацията по отношение на въпросите по-долу. Запишете 
резултатите си на предоставените карти. Използвайте по една карта за всеки 
въпрос. 

 
Водещи въпроси за анализа: 

1. Кои предмети, фигури или символи се използват за препратка към евреите? 
2. Какви механизми на конспиративните теории са показани в 

изображението? 
3. Какви емоции предизвиква у вас това изображение? 
4. Кой антисемитски конспиративен наратив е отразен в изображението?  
5. Какво е опасното в антисемитските конспиративни теории? 
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Упражнение 3.1: „Нормални неща за интернет” (?) 
M1_exercise_3.1_characteristics 
 
Характеристики на антисемитските конспиративни теории 
 
Защо те са толкова привлекателни? 42 

● Те предлагат лесни отговори на сложни въпроси и задоволяват нуждата от 
достъпен модел на обяснение. 

● Те могат привидно да обяснят събития и връзки, които не са разбрани или са 
трудни за разбиране и по този начин да им придадат смисъл. 

● Субективното усещане на човек, че е прозрял скритото и сега принадлежи 
към кръга на "просветените" води до преоценка на собствения светоглед и 
осигурява субективно чувство за сигурност. 

 
Кои общи предмети, фигури или символи се използват за препратка към евреите в 
контекста на антисемитските конспиративни теории? 43 

● Животни като октопод, плъх или буболечки 
● Религиозни символи като звездата на Давид 
● Нос с кука 
● Окото на провидението: Символ, който изобразява око, често затворено в 

триъгълник и заобиколено от светлинни лъчи (изобразен на еднодоларовата 
банкнота на САЩ). 

● Кодове или каламбури, като например: "мразя сок" или ZOG (ционистко 
окупирано правителство) 

● Препратки към видни и богати еврейски семейства или хора като семейство 
Ротшилд, Джордж Сорос и др. 

 
Какви са механизмите на антисемитските конспиративни теории? 44 

1. Те разделят света на две групи: Манипулаторите (евреите) и 
манипулираните. Огромното мнозинство от хората не знае, че е 
манипулирано за разлика от тайното малцинство, което знае. 

 
42 Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): No World Order. Wie antisemitische Verschwörungsideologien die Welt 
verklären. Berlin 2015, p. 6. 
43 Пак там , стр. 46 и сл. 
44 Пак там 
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2. Те опростяват изключително много сложните проблеми и предлагат 
решение за всеки проблем. 

3. Евреите са отговорни за всяко зло и преследват по-скоро своите интереси, 
отколкото общото благо. 

4. Евреите тайно контролират различни сектори на обществото и следват таен 
план. Конспиративните теории  разкриват тези тайни. 

5. Евреите целенасочено манипулират и заблуждават обществеността. 
6. Евреите имат прислужници, които изпълняват "злите им планове". 
7. Конспиративните теории  изглеждат "научно" доказани. Хората използват 

много източници, за да докажат конспирацията.  
 
Кои са популярните примери за антисемитски конспиративни теории? 45 

● Евреите доминират в международните финансови институции. 
● Евреите тайно контролират цялата планета. 
● Евреите са замесени в 11 септември. 
● Държавата Израел е отговорна за тайното убиване и изяждане на деца. 
● Холокостът не се е случил. 

 
Кои настроения към евреите се насърчават чрез антисемитски конспиративни 
теории? 

● Изключително негативно конотирани емоции: страх, нежелание, омраза, 
гняв и др. 

 
Какво е опасното в антисемитските конспиративни теории? 46 

● Антисемитските конспирации са необосновани обвинения срещу 
определена група в нашето общество. 

● Антисемитските конспирации са заплаха за евреите, тъй като увеличават 
антисемитските нагласи и риска от дискриминация. 

● Антисемитските конспиративни теории могат да се използват за оправдаване 
на актове на насилие срещу евреи. 

● Отричането на Холокоста е незаконно според европейското право. 

 
45 Фондация "Амадеу Антонио" (2021 г.). "Ich habe ja nichts gegen Juden, aber...". Взето от: https://nichts-
gegen-juden.de/  
46 Amadeu Antonio Stiftung (2021 г.): No World Order. Wie antisemitische Verschwörungsideologien die Welt 
verklären. Berlin 2015, 6f. 
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Упражнение 3.1: „Нормални неща за интернет” (?) 
M1_Exercise _3.1_quiz 
 
Въпроси за проверка на знанията: Открий конспирацията! 
 
1. Представете си следната ситуация: 
Вървите по улицата и забелязвате човек, който върви пред вас и носи черен 
пуловер с лента. На него е изобразен човек, който пие бира от чаша. Отдолу е 
изписан лозунг, който гласи: "Обичам бира, мразя сок" (I love beer, I hate juice). 
 
Привлича ли нещо вниманието ви? 
 
 
 
2. Представете си следната ситуация: 
Разхождате се из града и изведнъж забелязвате, че се провежда демонстрация. 
Много хора носят превръзка около горната част на ръката си със следната 
илюстрация: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Привлича ли нещо вниманието ви? 47 
 
 
 
 
 

 
47 Създаден от консорциума TEACH с боя.  

неваксиниран 
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3. 
48 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Привлича ли вниманието ви нещо върху тази еднодоларова банкнота? 
 
 
 
4. Представете си следната ситуация: 
Слушате радио и чувате стиха на една песен. 
Звучи така: "Моето тяло е по-дефинирано от това на затворниците от Аушвиц". 
(реплика, взета от песента "0815" на германските рапъри Kollegah и Farid Bang)  
Какво мислите за това? 
 
 
5. Представете си следната ситуация: 
Слушате новата песен на Jay-Z "The Story of O.J.". 
Той рапира: "Искаш ли да знаеш какво е по-важно от това да хвърляш пари в 
стриптийз клуб? Кредит/ Чудили ли сте се някога защо евреите притежават цялата 
собственост в Америка? Ето как са го направили." 
Какво мислите за това? 
 
[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта]  

 
48 От: Pixabay. Взето от https://pixabay.com/de/photos/dollar-banknote-usa-1-januar-dollar-1161782/ 
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Упражнение 3.1: „Нормални неща за интернет” (?) 
M1_Exercise _3.1_solutions_quiz 
 
Отговори на въпросите 
 
1. Лозунгът “I hate juice” е омофон на "Мразя евреите". Той не е конспиративен, но е 
ясно антисемитски. Много често границите между антисемитизма, десния 
радикализъм и антисемитските конспирации не са ясно очертани. Една дясна 
рокгрупа отпечата този лозунг върху стоките си.49 
 
2. Този символ е ясно антисемитски и свързва антисемитизма, конспирациите на 
COVID-19 и конспирациите с ваксини. Подобни символи се виждат на демонстрации 
срещу действията на правителството на COVID-19 в Германия. Хората носят звездата 
на Давид върху превръзка, увита около горната част на ръката им. По време на 
нацисткия режим евреите е трябвало да носят еврейската значка (превръзка с 
Давидовата звезда). Тя е била използвана за заклеймяване, унижение и сегрегация 
на евреите, както и за наблюдение и контрол над живота им. Звездата също така е 
улеснявала депортирането.  
Днес хората, които носят тази превръзка в контекста на демонстрациите срещу 
COVID-19, правят сравнение между положението на заклеймените евреи и хората, 
които не искат да се ваксинират. Това сравнение осмива престъпленията, 
извършени срещу евреите по време на нацисткия режим.50 
 
3. Това е изображение на банкнотата от един долар на САЩ. Не се правят препратки 
към антисемитски конспирации. Символът "Окото на провидението" обаче често се 
свързва с илюминатите и масонството (други групи, свързани с конспирации). 

 
49 Das Versteckspiel (2021): Antisemitische Verschlüsselungen. Retrieved from 
https://dasversteckspiel.de/die-symbolwelt/antisemitismus/antisemitische-verschluesselungen-133.html 
50 Rafael, S. (2020): Warum ist es Antisemitisch, wenn sich „Impfgegner*innen“ einen Davidstern mit 
„ungeimpft“ an die Brust stecken? Свалено от: , https://www.belltower.news/erklaert-warum-ist-es-
antisemitisch-wenn-sich-impfgegnerinnen-einen-davidstern-mit-ungeimpft-an-die-brust-stecken-99575/, 
12.05.2021. 
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Расистките конспиратори също отдавна твърдят, че евреите контролират 
масонската мрежа. Следователно в някои контексти Окото на провидението може 
да се използва за антисемитски конспирации. 51 
 
4. Тази реплика не включва антисемитска конспирация, но е антисемитска. Двамата 
рапъри бяха много критикувани за това, че се сравняват със затворници от 
нацисткия концентрационен лагер Аушвиц. В една вестникарска статия авторът 
твърди, че "еврейски групи остро осъдиха лириката като антисемитска. "Оцелелите 
от Аушвиц смятат, че лириката [...] е не само груба и недостойна, но и че унижава 
тях и техните убити роднини", казва Кристоф Хойбнер от Международния комитет 
Аушвиц пред германския вестник Bild. "Състраданието и съпричастността очевидно 
са чужди на света на рапа. Те също така не увеличават продажбите.”52 
 
5. Обсъжда се и този откъс от песента на Jay-Z. Някои хора твърдят, че цялата песен 
е посветена на преувеличени стереотипи и че намерението на Jay-Z не е било да 
насърчава антисемитизма. Въпреки това, текстът на песента се отнася до 
антисемитски стереотипи за "еврейското" богатство и власт. В определени кръгове 
се смята, че евреите "притежават цялата собственост" в САЩ и са използвали 
кредити, за да трупат капитал.53 
  

 
51 Сегалов, М. (2018): Ако не можете да видите антисемитизма, време е да отворите очите си, Взето от: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/28/antisemitism-open-your-eyes-jeremy-corbyn-
labour, 12.05.2021. 
52 Ott, S. (2018): Auschwitz lyrics triggers anti-Semitism outcry in Germany, Свалено от:  
https://www.handelsblatt.com/english/politics/rap-battle-auschwitz-lyric-triggers-anti-semitism-outcry-in-
germany/23581798.html?ticket=ST-2535766-P7bVYYLjx4verEenKUF1-ap4 
53Rubin, R. (2021): Anti-Defamation League Criticizes Jay-Z Over ‘Story of O.J.’ Lyrics. Свалено от:  
https://variety.com/2017/music/news/anti-defamation-league-condemns-jay-z-anti-semitic-444-lyrics-
1202489018/ 
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Упражнение  3.2: Сценарий – създаване на конспиративна теория 
M1_exercise_3.2_сценарий 
 

„Кървави наводнения“ заливат планетата!? – Създаване на конспиративна 
теория54 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Сценарий:  
Годината е 2005 и в Индонезия е дъждовният сезон. 
Тази година обаче количеството вода е неестествено 
голямо. Големи наводнения заливат малките 
индонезийски острови. Но най-поразителният и 
ужасяващ факт е, че наводненията са червени и 
приличат на кръв. Няколко души вече са загинали, но 
не може да се каже дали това се дължи просто на 
огромните наводнения или червеният цвят на водата 
има нещо общо с това. Първо за сценария е съобщено 
на остров Ява. Сега това вече не е изолиран случай. В 
рамките на две седмици са съобщени кървави 
наводнения на съседни острови в Индонезия: Бали, 
Ломбок, Суматра, Сулавеси... Това, което в началото 
изглежда само като местен проблем, бързо се 
разпространява из цяла Индонезия.  
Затова правителството е разтревожено и свиква 
извънредна среща с партиите, които са в парламента. 
Всяка партия трябва да проучи извънредната ситуация 
и да предложи обяснение и възможно решение. На 
срещата партиите трябва да представят своите 
обяснения и да обсъдят идеите си. Накрая 
правителството трябва да реши кое обяснение и 
стратегия са най-логични и удобни и да ги реализира.  
  

 
54 from: Googlemaps, edited by the TEACH-Team. 

От: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/lagune-
einbaums-paddeln-kanu-2349401/further edited by the author 

От: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 
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Упражнение 3.2: Сценарий – създаване на конспиративна теория 
M1_exercise_3.2_part A 
 
Наводненията: 

 
Стъпки:  

1. Измислете име на партията си. 
2. Използвайте дадената информация (по-долу) за вашата партия, за да 

създадете подходяща конспиративна теория. Можете да бъдете много 
креативни. Дадената информация трябва да формира основата на вашата 
конспирация и може да се разглежда като отправна точка за вашата 
собствена конспиративна теория. Колкото по-абсурдна е вашата теория, 
толкова по-добре. Можете да напишете и създадете свои собствени 
източници или да използвате интернет, за да намерите материали, които 
доказват вашата конспиративна теория. Можете да използвате листа от 
упражнение 1 (M2: Характеристики на антисемитизма). Подгответе се да 
защитите теорията си на предстоящото извънредно заседание. Предвидете 
критични въпроси и се опитайте да разработите убедителни аргументи.  
 

Внимание: Въпреки че това обучение се занимава с конспиративни теории, няма 
да се създават антисемитски или други форми на расистки, сексистки и т.н. 
конспиративни теории. Уверете се, че вашата конспиративна теория е твърде далеч 
от реалността, за да навреди на някого в реалния живот.  

1. Подгответе изявление за пресата, за да представите теорията си на другите 
партии и на правителството. Опитайте се да бъдете много убедителни. Може 
да изработите постер или лозунг, за да подсилите аргументите си. 

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 
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Представянето на вашата конспиративна теория  не трябва да отнема повече 
от три минути. Можете да използвате това време, за да доразвиете теорията 
си и да измислите "спешна стратегия".  

2. Представете изявлението си за пресата. Правителството ще ви уведоми кога 
е време за това. 

3. След като всички партии са представили своите теории, правителството е 
длъжно да започне и да ръководи извънредното заседание. Партиите трябва 
да обсъдят критично стратегиите си за извънредни ситуации и да се опитат 
да развенчаят другите теории.  

4. След изтичането на времето правителството трябва да постигне съгласие по 
дадена теория.  

 
 
Вашата основа за конспирация: 
Смятате, че червените наводнения са чуждестранна атака срещу 
Индонезия. Червеният цвят е токсичен и след известно време ще убие 
цялото население, ако никой не реагира. Само малка група, състояща 
се от "избрани" хора, ще оцелее след тази атака.  
 
[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 

 
 
 
 
 
  

от: pixabay. линк: 
https://pixabay.com/de/photos
/sport-freizeit-tauchen-
tauchanzug-2671901/ 
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Упражнение  3.2: Сценарий – създаване на конспиративна теория 
M1_exercise _3.2_part B 
 
Наводненията 

 
Стъпки: 

1. Измислете име на партията си. 
2. Използвайте дадената информация (по-долу) за вашата партия, за да 

създадете подходяща конспиративна теория. Можете да бъдете много 
креативни. Дадената информация трябва да формира основата на вашата 
конспирация и може да се разглежда като отправна точка за вашата 
собствена конспиративна теория. Колкото по-абсурдна е вашата теория, 
толкова по-добре. Можете да напишете и създадете свои собствени 
източници или да използвате интернет, за да намерите материали, които 
доказват вашата конспиративна теория. Можете да използвате листа от 
упражнение 1 (М2: Характеристики на антисемитските конспиративни 
теории) като насока за създаване на вашата конспиративна теория.  
Подгответе се да защитите своята теория на предстоящото извънредно 
заседание. Предвидете критични въпроси и се опитайте да разработите 
убедителни аргументи.  
 

Внимание: Въпреки че това обучение се занимава с конспиративни теории, няма 
да се създават антисемитски или други форми на расистки, сексистки и т.н. 
конспиративни теории. Уверете се, че вашата конспиративна теория е твърде далеч 
от реалността, за да навреди на някого в реалния живот.  

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 
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3. Подгответе изявление за пресата, за да представите теорията си на другите 
партии и на правителството. Опитайте се да бъдете много убедителни. Може 
да изработите постер или лозунг, за да увеличите аргументите  си. 
Представянето на вашата конспиративна теория  не трябва да отнема повече 
от три минути. Можете да използвате това време, за да доразвиете теорията 
си и да измислите "спешна стратегия".  

4. Представете изявлението си за пресата. Правителството ще ви уведоми кога 
е време за това. 

5. След като всички партии са представили своите теории, правителството е 
длъжно да започне и да ръководи извънредното  заседание. Партиите трябва 
да обсъдят критично стратегиите си за извънредни ситуации и да се опитат 
да развенчаят другите теории.  

6. След изтичането на времето правителството трябва да постигне съгласие по 
дадена теория.  

 
 
 
Вашата основа за конспирация: 
Вярвате в научното обяснение на червените наводнения и в 
неблагоприятната верига от събития. Количеството дъжд е било 
необичайно голямо тази година и е причинило наводненията. 
Водата е червена поради високото съдържание на желязо в 
почвата, което водата е отмила. 
 
 
[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 

 
  

от: pixabay. линк: 
https://pixabay.com/de/photos
/wissenschaft-wissenschaftler-
1336664/ 
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Упражнение  3.2: Сценарий – създаване на конспиративна теория 
M1_exercise_3.2_part C 
 
Наводненията: 

 
Стъпки: 

1. Измислете име на партията си.  
2. Използвайте дадената информация (по-долу) за вашата партия, за да 

създадете подходяща конспиративна теория. Можете да бъдете много 
креативни. Дадената информация трябва да формира основата на вашата 
конспирация и може да се разглежда като отправна точка за вашата 
собствена конспиративна теория. Колкото по-абсурдна е вашата теория, 
толкова по-добре. Можете да напишете и създадете свои собствени 
източници или да използвате интернет, за да намерите материали, които 
доказват вашата конспиративна теория. Можете да използвате листа от 
упражнение 1 (М2: Характеристики на антисемитските конспиративни 
теории) като насока за създаване на вашата конспиративна теория.  
Подгответе се да защитите своята теория на предстоящото извънредно 
заседание. Предвидете критични въпроси и се опитайте да разработите 
убедителни аргументи.  
 

Внимание: Въпреки че това обучение се занимава с конспиративни теории, няма 
да се създават антисемитски или други форми на расистки, сексистки и т.н. 
конспиративни теории. Уверете се, че вашата конспиративна теория е твърде далеч 
от реалността, за да навреди на някого в реалния живот.  

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 



 
 

 

 
183 

3. Подгответе изявление за пресата, за да представите теорията си на другите 
партии и на правителството. Опитайте се да бъдете много убедителни. Може 
да изработите постер или лозунг, за да увеличите аргументите  си. 
Представянето на вашата конспиративна теория  не трябва да отнема повече 
от три минути. Можете да използвате това време, за да доразвиете теорията 
си и да измислите "спешна стратегия".  

4. Представете изявлението си за пресата. Правителството ще ви уведоми кога 
е време за това. 

5. След като всички партии са представили своите теории, правителството е 
длъжно да започне и да ръководи извънредното  заседание. Партиите трябва 
да обсъдят критично стратегиите си за извънредни ситуации и да се опитат 
да развенчаят другите теории.  

6. След изтичането на времето правителството трябва да постигне съгласие по 
дадена теория. 

 
 
Вашата основа за конспирация: 
Смятате, че червените наводнения са червени херинги. 
Текстилната индустрия има достъп до големи 
количества червена боя и нарочно оцветява водата. 
Това би трябвало да провокира извънредно положение 
и това да доведе до оставка на правителството.  
 
 
[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 

  

от: pixabay. линк: 
https://pixabay.com/de/photos/farbe-pinsel-
spritzen-rote-farbe-5699263/ 
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Упражнение  3.2: Сценарий – създаване на конспиративна теория 
M1_exercise_3.2_part D 
 
Наводненията: 

 
Стъпки: 

1. Измислете име на партията си.  
2. Използвайте дадената информация (по-долу) за вашата партия, за да 

създадете подходяща конспиративна теория. Можете да бъдете много 
креативни. Дадената информация трябва да формира основата на вашата 
конспирация и може да се разглежда като отправна точка за вашата 
собствена конспиративна теория. Колкото по-абсурдна е вашата теория, 
толкова по-добре. Можете да напишете и създадете свои собствени 
източници или да използвате интернет, за да намерите материали, които 
доказват вашата конспиративна теория. Можете да използвате листа от 
упражнение 1 (М2: Характеристики на антисемитските конспиративни 
теории) като насока за създаване на вашата конспиративна теория.  
Подгответе се да защитите своята теория на предстоящото извънредно 
заседание. Предвидете критични въпроси и се опитайте да разработите 
убедителни аргументи.  
 

Внимание: Въпреки че това обучение се занимава с конспиративни теории, няма 
да се създават антисемитски или други форми на расистки, сексистки и т.н. 
конспиративни теории. Уверете се, че вашата конспиративна теория е твърде далеч 
от реалността, за да навреди на някого в реалния живот.  

3. Подгответе изявление за пресата, за да представите теорията си на другите 
партии и на правителството. Опитайте се да бъдете много убедителни. Може 

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 
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да изработите постер или лозунг, за да увеличите аргументите  си. 
Представянето на вашата конспиративна теория  не трябва да отнема повече 
от три минути. Можете да използвате това време, за да доразвиете теорията 
си и да измислите "спешна стратегия".  

4. Представете изявлението си за пресата. Правителството ще ви уведоми кога 
е време за това. 

5. След като всички партии са представили своите теории, правителството е 
длъжно да започне и да ръководи извънредното  заседание. Партиите трябва 
да обсъдят критично стратегиите си за извънредни ситуации и да се опитат 
да развенчаят другите теории.  

6. След изтичането на времето правителството трябва да постигне съгласие по 
дадена теория.  

 
 
 
Вашата основа за конспирация: 
Смятате, че червените наводнения са комплот срещу 
индонезийската икономическа система. Поради 
извънредното положение икономиката (магазини, 
фабрики и т.н.) ще бъде затворени. Това е възможност да 
се ликвидира икономиката на Индонезия и по този начин 
да се отстрани един мощен конкурент. 
 
[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 

 
  

от: pixabay. линк: 
https://pixabay.com/de/photos/armdr%C3%BCcken-
wette-monochrom-sport-567950/ 
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Упражнение  3.2: Сценарий – създаване на конспиративна теория 
M1_exercise_3.2_part E 
 
Наводнения: 

 
Стъпки: 

1. Измислете име на партията си.  
2. Използвайте дадената информация (по-долу) за вашата партия, за да 

създадете подходяща конспиративна теория. Можете да бъдете много 
креативни. Дадената информация трябва да формира основата на вашата 
конспирация и може да се разглежда като отправна точка за вашата 
собствена конспиративна теория. Колкото по-абсурдна е вашата теория, 
толкова по-добре. Можете да напишете и създадете свои собствени 
източници или да използвате интернет, за да намерите материали, които 
доказват вашата конспиративна теория. Можете да използвате листа от 
упражнение 1 (М2: Характеристики на антисемитските конспиративни 
теории) като насока за създаване на вашата конспиративна теория.  
Подгответе се да защитите своята теория на предстоящото извънредно 
заседание. Предвидете критични въпроси и се опитайте да разработите 
убедителни аргументи.  
 

Внимание: Въпреки че това обучение се занимава с конспиративни теории, няма 
да се създават антисемитски или други форми на расистки, сексистки и т.н. 
конспиративни теории. Уверете се, че вашата конспиративна теория е твърде далеч 
от реалността, за да навреди на някого в реалния живот.  

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 



 
 

 

 
187 

3. Подгответе изявление за пресата, за да представите теорията си на другите 
партии и на правителството. Опитайте се да бъдете много убедителни. Може 
да изработите постер или лозунг, за да увеличите аргументите  си. 
Представянето на вашата конспиративна теория  не трябва да отнема повече 
от три минути. Можете да използвате това време, за да доразвиете теорията 
си и да измислите "спешна стратегия".  

4. Представете изявлението си за пресата. Правителството ще ви уведоми кога 
е време за това. 

5. След като всички партии са представили своите теории, правителството е 
длъжно да започне и да ръководи извънредното  заседание. Партиите трябва 
да обсъдят критично стратегиите си за извънредни ситуации и да се опитат 
да развенчаят другите теории.  

6. След изтичането на времето правителството трябва да постигне съгласие по 
дадена теория.. 

 
 
Вашата основа за конспирация: 
Вярвате, че червените наводнения са свещено 
послание от небето. Настъпил е краят на света. 
Възприема се като голяма чест да бъдеш 
първата страна, която получава това послание.  
 
 
 
[Разработено от екипа на TEACH за целите на 
проекта] 

  

From: pixabay. Link: https://pixabay.com/de/photos/fantasie-
licht-stimmung-himmel-2861107/  
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Упражнение  3.2: Сценарий – създаване на конспиративна теория 
M1_exercise_3.2_government 
 
Наводненията: 

 
Стъпки: 

1. Не е необходимо да измисляте конспиративна теория, вашата задача е да 
организирате и водите извънредното събрание. На първо място трябва да 
помислите за общата структура на срещата. Всяка партия разполага с два 
часа, за да разработи конспиративна теория, спешна стратегия и да подготви 
изявление за пресата. След това свиквате извънредната среща, по време на 
която в рамките на 45 минути трябва да се определи най-убедителната 
конспиративна теория.  
За да направите това, разговаряте с групите поотделно докато те работят 
върху своите конспиративни теории, за да добиете представа за това, с което 
ще се сблъскате по време на дискусията. Помислете за сложни въпроси, 
които да зададете на партиите по-късно по време на срещата.  
 
Можете да се разделите за тази стъпка и да назначите всеки член на 
правителството за експерт към една от партиите. Направете някои 
проучвания в интернет, за да придобиете повече знания и да можете да 
задавате критични въпроси. От вас зависи да разберете коя теория на 
партията е само конспиративна теория и коя партия може да е права.  
 

2. Помислете как ще бъде взето решението. Партиите също ли имат право да 
гласуват или само правителството?  

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 

от: pixabay. линк: https://pixabay.com/de/photos/das-flache-
meer-das-wasser-schuppen-2261726/ further edited by the 
author 
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3. Подгответе залата за извънредното  заседание. Подредете столовете, 
масите и т.н. 

 
Внимание: Тъй като вие сте ръководител на днешната извънредна среща, ваша 
отговорност е да следите времето. Напомнете на партиите кога е време за 
изявленията за пресата и се уверете, че не превишават времето си за изказвания.  
 
Въпреки, че това обучение се занимава с конспиративни теории, няма да се 
създават антисемитски или други форми на расистки, сексистки и т.н. 
конспиративни теории. Уверете се, че конспиративните теории са твърде далеч от 
реалността, за да навредят на някого в реалния живот. 
 
 

[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 
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Обобщение 3 Брейнрайтинг 
M1_wrap_up_3_silent_conversation 

 
M7: Брейнрайтинг 
 
Стъпка: 
Изберете 4-6 въпроса (в зависимост от броя участници, трябва да има по 
един въпрос за група) и запишете всеки въпрос на отделен лист. Тук е 
представено разнообразие от различни въпроси, но можете да измислите и 
свои въпроси за размисъл. 
 

● Намерихте ли някакви прилики между упражнението и реалния живот? 
● За кои антисемитски теории ви напомниха измислените конспирации 

и защо? 
● Как се чувствахте, докато се опитвахте да развенчаете теориите на 

другите? Кои стратегии се оказаха успешни и кои не?   
● Кои полезни стратегии можете да приложите в професионалния си 

живот? 
● Как се чувствахте в ролята на разобличител/конспиратор? 
● Защо антисемитските конспирации са толкова привлекателни за някои 

хора? 
● Защо антисемитските конспирации са все още толкова 

разпространени? 
● Защо антисемитските конспирации са опасни? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

почувствах се … 

според мен… 

как се чувствахте докато се 
опитвахте да опровергаете 
теориите на другите? не, не съм 

съгласен, защото 
… смятам, че … 
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Допълнителни материали Модул 2: Антифеминистки 
конспиративни теории 
 
Съдържа допълнителни материали за: 
Въведение 
Въвеждащо упражнение 1 
Упражнение  1.1 
Упражнение  1.2 
Упражнение  1.3 
Въвеждащо упражнение 2 
Упражнение  2.2 
Упражнение  2.3 
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Въведение: Представяне на модула и терминологията 
M2_въведение_presentation 
 
Достъпно като презентация на www.teach-erasmus.eu и в Canva: кликнете тук 
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Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_characteristics 
 
Характеристики на антифеминистките конспиративни теории  
 
Антифеминистките конспиративни теории съчетават теоретичните и 
антифеминистките аспекти на конспирацията. Централно място във всяка 
конспиративна теория  заема фактът, че конспираторите предполагат наличието на 
таен заговор. Конспираторите преследват план за налагане на собствените си 
интереси – в ущърб на широката общественост. Според антифеминистките 
конспиративни теории или (популярните), феминистите са конспиратори, или 
феминисткото движение е инструментализирано от определени институции или 
групи (например евреи, политици) за постигане на собствените им цели. 
Вярата в тайната конспирация отличава антифеминистките конспиратори от 
антифеминистите.  
Антифеминистките конспиратори често приемат, че феминистите искат да потиснат 
мъжете, за да преследват собствените си интереси. Това трябва да се постигне чрез 
радикална промяна в обществото, която да отговаря само на интересите на жените 
или на група тайни управници. Антифеминистките конспиративни теории често се 
припокриват с други форми на конспиративни теории. Това съответства на една 
важна характеристика на конспиративните теории: всичко е свързано с всичко. 
Например: някои антифеминистки конспиратори се опасяват, че феминизмът и 
еманципацията на жените ще доведат до намаляване на раждаемостта. Смята се, че 
с намаляването на раждаемостта местното население ще бъде заменено от 
мюсюлмани (което се припокрива с ислямофобските конспиративни теории). 
По-специално десните екстремисти изглежда разпространяват подобни 
конспиративни теории, за да преследват собствения си дневен ред и да привличат 
съмишленици или нови избиратели. Те често отправят конструктивна критика. За 
сметка на това във всяка цел на феминизма се вижда неизгодно положение за 
мъжете. Антифеминистките конспиратори не само критикуват феминизма, което – 
като всеки социален въпрос – може да има смисъл. Във всяко феминистко 
начинание те съзират като цел потискане на другите – особено на мъжете. Заради 
този въображаем образ на врага конструктивната дискусия често е невъзможна. 
 
Обобщение: 

● Феминистите като конспиратори или феминизмът като инструмент за други 
конспиративни групи 

● Често се припокрива с други конспиративни теории 
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● Потискане на мъжете 
● Конспиратори: различни, особено десни екстремисти 
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Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_photos1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

[Всички визуални материали са създадени от екипа на TEACH] 

  

Внимание! Тези мемета съдържат антифеминистко, сексистко и дскриминационно 
съдържание и са разработени на основата на съществуващи антифеминистки 
мемета. Изображенията могат да се използват само в контекста с критично 
осмисляне. 

феминизмът в кошчето на 
историята 
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Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_photos2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Внимание! Тези мемета съдържат антифеминистко, сексистко и 
дскриминационно съдържание и са разработени на основата на 
съществуващи антифеминистки мемета.  
Изображенията могат да се използват само в контекста с критично 
осмисляне. 

Трябва да има начин 

Това ме прави жертва 

Феминизъм 101 
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Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_photos3 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Внимание! Тези мемета съдържат антифеминистко, сексистко и 
дскриминационно съдържание и са разработени на основата на 
съществуващи антифеминистки мемета. Изображенията могат 
да се използват само в контекста с критично осмисляне. 

Дискриминацията срещу 
жените е неправилна 

Дискриминацията срещу мъжете е 
равнoпоставеност 
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Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_photos4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Внимание! Тези мемета съдържат антифеминистко, сексистко и 
дскриминационно съдържание и са разработени на основата на 
съществуващи антифеминистки мемета. Изображенията могат да се 
използват само в контекста с критично осмисляне. 

Мъжът ми ми позволи да кажа, че ислямът 
овластява жените 



 
 

 

 
199 

Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_photos5 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Внимание! Тези мемета съдържат антифеминистко, сексистко и 
дскриминационно съдържание и са разработени на основата на 
съществуващи антифеминистки мемета. Изображенията могат да се 
използват само в контекста с критично осмисляне. 

Докъде ще доведе 
това? 

Нашите жени имат 
1-2 деца, 

мюсюлманките 
имат пет+ 

 



 
 

 

 
200 

Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_photos6 
 

 

 

  

Внимание! Тези мемета съдържат антифеминистко, сексистко и 
дскриминационно съдържание и са разработени на основата на 
съществуващи антифеминистки мемета. Изображенията могат да се 
използват само в контекста с критично осмисляне. 

Ще кастр
ирам сина 

си, защо
то мъже

те са 

боклу
ци 
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Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_photos7 
 

 

 

 
  

Внимание! Тези мемета съдържат антифеминистко, сексистко и дскриминационно 
съдържание и са разработени на основата на съществуващи антифеминистки мемета. 
Изображенията могат да се използват само в контекста с критично осмисляне. 

Е РАВНОЗНАЧНО НА ЕВРЕИН 
НАЦИСТ 

МЪЖ ФЕМИНИСТ 
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Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_photos8 
 

 

 

  

Внимание! Тези мемета съдържат антифеминистко, сексистко и 
дскриминационно съдържание и са разработени на основата на 
съществуващи антифеминистки мемета. Изображенията могат да се 
използват само в контекста с критично осмисляне. 

Защо съм нещастен? 
 

Жените са причината! 
 

Да, жените ми го причиниха! 
Трябва да стана инцел! 
 

Защо съм нещастна? 
 

Мъжете са причината! 
 

Да, трябва да се присъединя 
към някоя феминистка група! 
 

Ти ми причини това!! 
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Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_photos9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Внимание! Тези мемета съдържат антифеминистко, сексистко и 
дскриминационно съдържание и са разработени на основата на 
съществуващи антифеминистки мемета. Изображенията могат да се 
използват само в контекста с критично осмисляне. 

Пуснете водата!! 
#Спрете тези феминистки л...а 

Унисекс тоалетни? 



 
 

 

 
204 

Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_photos10 
 
 

 

 
 
 
  

Внимание! Тези мемета съдържат антифеминистко, сексистко и дскриминационно 
съдържание и са разработени на основата на съществуващи антифеминистки 
мемета. Изображенията могат да се използват само в контекста с критично 
осмисляне. 

заедността вече не 
съществува 

традиционно 
семейство 

джендър идеология 

ранна сексуализация 

феминизъм 

банализиране на 
абортите 
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Въвеждащо упражнение 1: Почакайте... Какво представляват 
антифеминистките конспиративни теории? 
M2_warm_up_1_photos11 
 
 
 

 

  

Внимание! Тези мемета съдържат антифеминистко, сексистко и дскриминационно 
съдържание и са разработени на основата на съществуващи антифеминистки мемета. 
Изображенията могат да се използват само в контекста с критично осмисляне. 

СПРЕТЕ ДЖЕНДЪР 
ИДЕОЛОГИЯТА!! 

ПРЕДИ ДА СТАНЕ КЪСНО! 
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Упражнение 1.1: Познавате ли характеристиките на антифеминистките 
конспиративни теории? 
M2_exercise_1.1_machine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[създадено от консорциума на TEACH], може да се свали от тук: линк към 
изображението 

предразсъдъци 
игнориране 
неверни твърдения 
страх 
чувство за неравнопоставено 
третиране 

„Феминистите искат да 
потиснат мъжете“ 



 
 

 

 
207 

Упражнение 1.1: Познавате ли характеристиките на антифеминистките 
конспиративни теории? 
M2_exercise_1.1_machine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[създадено от консорциума на TEACH], може да се свали и оттук: Линк към 
изображението 
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Упражнение 1.1: Познавате ли характеристиките на антифеминистките 
конспиративни теории? 
M2_exercise_1.1_statements 
Работен лист "Антифеминистки твърдения" 
Дали това е теория на конспирацията или "само" 
антифеминистко/дискриминационно или нерефлектирано твърдение? 

Декларация Конспиратив-
на теория? 
Да/Не 

Защо това е 
конспиративна теория 
(или защо не е)? 

Настоящите политически усилия са насочени към 
активно отслабване на позициите на мъжете. 

    

Мястото на жените е до печката и са отговорни за 
отглеждането на децата. 

    

Евреите се опитват да насърчават феминизма в 
свой интерес. 

    

Жените трябва да бъдат сдържани/въздържани, а 
мъжете – доминиращи. 

    

Настоящите дискусии в [посочете вашата страна] 
по отношение на пола излизат извън контрол. 

    

Феминизмът води до по-малко раждания, което 
пък води до масова имиграция от мюсюлманските 
страни. 

    

Феминистките контролират медиите, а другите 
мнения се цензурират или не се публикуват. 

    

Феминистките искат да разрушат традиционното 
семейство. 

    

Феминистките искат да потискат мъжете.     

В 21-ви век вече няма нужда от феминизъм. 
Жените вече имат същите права като мъжете. 

    

Квотите за жени са ненужни и не са справедливи.     

Понякога е много трудно/невъзможно да се намесите, понякога може да е полезно 
да попитате ръководните органи как да се справите със ситуацията, всеки случай е 
индивидуален, но е важно да сте наясно с рисковете/капаните и с изявленията, 
които преминават границата.  
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Упражнение 1.2: Как да анализираме антифеминистките теории на 
конспирацията – във вашата група!  
M2_exercise_1.2_overview_history_text 
 
Преглед Антифеминизъм 
Феминистките движения на Запад могат да се разделят на три вълни. Първата 
вълна възниква около 1900 г. Особено внимание се обръща на равните 
избирателни права за всички, тъй като в много страни по света жените имат право 
да гласуват едва от първата половина на XX век – в някои страни по-късно или все 
още не.  
Втората вълна протича от 60-те до 80-те години на ХХ век. Това движение се 
ангажира предимно с равните законови и социални права. Жените все повече се 
противопоставят на предположението, че могат да намерят своята реализация само 
в отглеждането на деца и домакинството.  
Третата вълна започва през 90-те години на ХХ в. и е продължение на втората вълна 
на феминизма. Тази вълна също е отговор на отпора, възникнал в хода на втората 
вълна. Някои аспекти на втората вълна са критикувани, тъй като са силно насочени 
към белите жени от горната средна класа. Третата вълна също така взема под 
внимание пресечната точка. Интерсекционалността обхваща припокриващи се 
форми на дискриминация, основани на пол, раса и/или религия. 55 
По време на втората вълна на феминизма движението се разделя на две части, тъй 
като има различни възгледи по някои въпроси, свързани със сексуалността. Наред 
с други неща, това несъгласие става причина някои хора, като например десни 
политици, да мислят (или просто да твърдят), че феминизмът е против 
хетеросексуалността, мъжете и секса. 56 
Досега антифеминисткият отпор се е появявал главно когато феминистките права 
са могли да бъдат наложени (повече жени в доминирани от мъже професии, закони 
за защита на жертвите на изнасилване и т.н.). За всяко извоювано ново право и 
промяна следват антифеминистки критики и опити за ограничаване на правата на 

 
55 Drucker, S. A. (2018): Betty Friedan: The Three Waves of Feminism (Бети Фридан: Трите вълни на 
феминизма), изтеглено от: http://www.ohiohumanities.org/betty-friedan-the-three-waves-of-feminism/. 
56 Snyder-Hall, R. C. (2008): Хълд-Хаул: Идеология на съпружеското подчинение: С.: Предизвикателство 
за феминизма? In: Политиката и полът. 
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жените. По този начин антифеминистите преследват целта за правна и биологична 
дискриминация и ограничаване на жените. 57 
Има различни причини и подходи, използвани от антифеминистките конспиратори. 
Появяват се различни стратегии за аргументация. Някои важни от тях са 
представени по-долу: 

1. Полът се отхвърля и не се признава като социално конструиран: 
Традиционният пол се разбира като идеология, която се налага на другите. 
Политиката за равнопоставеност на половете трябва да бъде насърчавана 
чрез интегриране на принципа на равнопоставеност на половете. 58 

2. Сексуалното разнообразие се отхвърля, признава се само 
хетеросексуалността. 

3. Дискурсът на равенството се разглежда като конспирация и идеология: 
"Елитът" формира заговор и преследва собствените си цели чрез феминизма 
в ущърб на населението. В този контекст често се говори за "Нов световен 
ред", към който се стремят могъщите в света. (Тук откриваме припокриване с 
антисемитските конспиративни теории за "Новия световен ред"). 

4. Опасност за благополучието на децата: ранна сексуализация, страх от 
"превръщане в гей", тормоз в училище когато децата се насърчават, ако 
искат да излязат от половоролевите стереотипи (напр. да играят с 
"нетипични" играчки)59 

5. Взаимовръзки: Наблюдава се връзка между наднационалните организации 
(например ЕС), глобалните компании и разпространението на джендър 
идеологиите. Предполага се, че организации и инстанции от различни сфери 
работят заедно, за да се възползват от нея. По този начин се изпълнява и 

 
57 Van Wormer, K. (2008): Антифеминистичната реакция и насилието над жени по света. In: Социална 
работа и общество 6/2, 324-337, стр. 324-325. 
58  Kovats, E. (2018): Консервативни контрадвижения? Преодоляване на културологизиращите 
интерпретации на десните мобилизации срещу "джендър идеологията" (Overcoming Culturalising 
Interpretations of Right-Wing Mobilizations Against 'Gender Ideology'). В: "Състояние и перспективи за 
развитие", сп: Femina Politica 1, стр. 79. 
59 Bergert, I./Rasskopf, A./Neurath, L./Schmidt, K. (2018): Antifeminismus in der Wissenschaft. Eine 
vergleichende Diskursanalyse zu Ulrich Kutschera, Axel Meyer, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz und Manfred 
Spieker. Взето от https://www.uni-marburg.de/de/genderzukunft/publikationen/online-
publikationen/diskursanalyse-antifeminismus-in-der-wissenschaft.pdf, стр. 84. 
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една от основните характеристики на конспиративните теории: Всичко е 
свързано с всичко.60 

6. Индоктриниране чрез феминизма, който принуждава обществото да 
използва нов език и по този начин "осакатява" езика. 61 

Този мотив не се използва във всички страни и езици, но се обсъжда например в 
Швеция, Германия и Австрия. Феминистките се застъпват за чувствителен към пола 
език. В някои езици (като немския) за група от мъже и жени се използва само мъжки 
род множествено число – въпреки че има и форма за женски род множествено 
число. Феминистките използват както мъжки, така и женски термини, за да говорят 
за тези групи – или използват обединена форма на женски и мъжки термин.  
Тези аргументационни структури могат да бъдат отнесени към различни варианти 
на антифеминизма.  
Германският социолог Ребека Блум посочва следните варианти: 

● Антиполитическа коректност 
● Антифеминизъм, насочен към мъжете 
● Антифеминизъм, ориентиран към "семейството" 
● Антиджендър антифеминизъм 

Антифеминистите не са хомогенна група. Те имат различни подходи, цели и 
стратегии на аргументация.  
Ребека Блум се опитва да категоризира антифеминистите според следната 
класификация: 

● Християнски права: често се противопоставят на абортите и по този начин на 
правото на избор на жената   

● Крайно десни: страхуват се от "Голямата подмяна", стремят се към идеала за 
национална общност 

 
60 Kovats, E. (2018): Консервативни контрадвижения? Преодоляване на културологизиращите 
интерпретации на десните мобилизации срещу "джендър идеологията" (Overcoming Culturalising 
Interpretations of Right-Wing Mobilizations Against 'Gender Ideology'). In: "Състояние на обществото", с: 
Femina Politica 1, стр. 81. 
61 Bergert, I./Rasskopf, A./Neurath, L./Schmidt, K. (2018): Antifeminismus in der Wissenschaft. Eine 
vergleichende Diskursanalyse zu Ulrich Kutschera, Axel Meyer, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz und Manfred 
Spieker. Взето от https://www.uni-marburg.de/de/genderzukunft/publikationen/online-
publikationen/diskursanalyse-antifeminismus-in-der-wissenschaft.pdf, стр. 77. 
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● Маскулинизъм: често от пикап артисти или мъже, които наричат себе си 
инцели 

Общото между антифеминистките конспиративни теории е, че често изразяват 
желание за възвръщане на традициите. Това желание като че ли придобива все по-
голямо значение, особено по време на криза. Това може да се види например и от 
времето на пандемията от коронавирус. 
Опасна характеристика на антифеминистките идеологии и конспиративните теории 
е, че те често функционират като "идеология на отварянето на вратите" и така стават 
податливи на други конспиративни теории (например расистки или антисемитски 
идеологии). Освен това антифеминистките следват бинарен начин на мислене (мъж 
– жена, естествено – неестествено и т.н.), който изключително много намалява 
действителната сложност на пола и на нашата житейска реалност.  
Стремежът към опростяване и яснота може да се открие при много от 
конспираторите. Те често намират ясни и прости отговори в конспиративните 
теории, а научните знания и факти се игнорират или осъждат. Тези аспекти са много 
често срещани и в дясноекстремистките конспиративни теории. 62 
Какво е... инсел?  
Терминът инсел означава "недоброволно безбрачен". Характерна черта на 
инселите е изразената мизогиния. Жените и противозачатъчните са обвинявани за 
това, че някои мъже не успяват да получат секс, което предполага, че жените 
"дължат" това на мъжете. В онлайн форумите на инселите често се изказват 
фантазии, които възхваляват насилието. Съществуват някои прилики с белия 
супремасизъм, тъй като имат сходни фигури на омраза (жени, особено 
привлекателни жени, и привлекателни мъже). Някои от масовите стрелби на десни 
екстремисти по света се основават на този специфичен вид мизогинизъм и 
антифеминизъм.63 
 
  

 
62  Blum, R. (2019): Angst um die Vormachtstellung: Zum Begriff und zur Geschichte des deutschen 
Antifeminismus. Hamburg: Marta Press. 
63 Williams, Z. (2018): ‘Raw hatred’: why the ‘incel’ movement targets and terrorizes women. Retrieved from 
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/25/raw-hatred-why-incel-movement-targets-terrorises-
women  
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Упражнение 1.2: Как да анализираме антифеминистките теории на 
конспирацията – във вашата група! 
M2_упражнение_1.2_методи_разкриване 

Методи, които можете да използвате, за да развенчаете 
конспиративна теория  
 
Обратно търсене на изображения в Google: С помощта на обратното търсене на 
изображения в Google можете да проверите дали снимката е извадена от 
оригиналния контекст, дали не е просто детайл от изображение, изрязан от по-
голяма снимка и дали не е обработена по някакъв начин с фотошоп.  
Алтернатива на Google Reverse Image Search е уебсайтът TinEye. 
 
Вид на езика: Опитайте се да се запитате за вида на езика, който е използван за 
описание на даден въпрос. Ако езикът е емоционално натоварен, това може да ви 
даде основание да анализирате дали съдържанието на текста е обективно 
представено. Освен това може да е полезно да проверите дали са използвани 
фигури на речта, за да се създаде определен вид картина. Обърнете внимание на 
прилагателните, които се използват за описание на въпроса.  
 
Развенчаване на уебсайтове: Съществуват няколко уебсайта, които можете да 
използвате, за да развенчаете дадена конспиративна теория, например Mimikama 
(на немски език), SOMA (Социална обсерватория за дезинформация и анализ на 
социалните медии; ЕС), factcheck.org, RAND (онлайн база данни, която предоставя 
информация за инструменти за насочване на онлайн дезинформацията) и др. Тези 
сайтове преследват целта да разобличават фалшиви съобщения, да идентифицират 
дезинформация и да разкриват манипулации. Участниците могат да проучат 
уебсайт за развенчаване на дезинформация в своята държава.  
 
Проверка на предишни публикации: Ако сте се сблъскали с текст, снимка или 
видеоклип и не сте сигурни в достоверността на съдържанието им, опитайте се да 
проучите автора на съдържанието и сайта, на който е публикувано. Разберете какви 
други материали е публикувал създателят на съдържанието. Дали той/тя е експерт 
в съответната област? Има ли профил на автора (LinkedIn, Facebook, някаква 
автобиография и т.н.)? Къде е регистриран домейнът на сайта? На кой изход е било 
публикувано първоначално съдържанието? Проверете следата на източника. За 
експертите: Ако намерите адрес в следите, можете да го потърсите чрез Google Maps 
Street View. Понякога се оказва, че адресът или офис сградата не съществуват. 
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Проверете съдържанието два пъти: Ако все още не сте сигурни в съдържанието, 
опитайте се да направите двойна проверка на информацията, на която сте 
попаднали, в надеждни уебсайтове. Какво представляват надеждните уебсайтове? 
За да сте сигурни, че уебсайт е надежден, можете да проверите автора и самия 
уебсайт (вж. Проверка на информация). Има ли направени препратки в изходните 
данни? Ако е така, намерете оригиналния източник на препратката, тя може да е 
взета от друг контекст. Освен това може да е полезно да проверите информацията 
на повече от един сайт. По този начин можете да се уверите, че информацията от 
няколко източника е съгласувана. 
 
Как стои въпросът с авторските права? Ако сте се натъкнали на видеоклип, 
снимка, текст или публикация, не забравяйте да разберете кой ги е публикувал 
първоначално. Само ако разполагате с тази информация, сте подготвени да 
проверите произхода и съдържанието. Ако видеоклипът е публикуван в YouTube, 
можете да използвате Amnesty International YouTube Data Viewer, за да проверите 
часа и датата на видеоклипа. Освен това Data Viewer създава миниатюри, които 
можете да пуснете чрез обратно търсене на изображения. 
 
Врагове: Обърнете внимание на това какви изображения на врагове се използват 
и какво внушават или предполагат. Съществува ли някаква форма на 
дискриминация или има ли предразсъдъци, използвани като част от логиката, която 
авторът се опитва да предаде? Антисемитски, ислямофобски или антифеминистки 
изказвания биха могли да ви подскажат, че е необходимо да продължите някои 
допълнителни проучвания. 
 
Геолокация: За снимките и видеоклиповете може да е полезно да се използват 
инструменти за геолокация, например Google Maps. С помощта на 3D режима на 
Google Maps можете да проверите дали дадено място или сграда прилича на 
изобразеното във видеоклипа/снимката, които гледате. 
  



 
 

 

 
215 

Упражнение  1.3: Справяне с конспиративните теории – трудна стъпка за 
всички 
M2_exercise_1.3_template_guideline 
 
Шаблон – указание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[създадено от консорциума на TEACH], може да се свали тук: линк към 
изображението 
 
  

Ситуация: чуване на 
антифеминистка КТ по 
време на занятие 

да Трябва ли да 
реагирам? 

Какво целя да 
постигна с 

реакцията си? 

не 
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Въвеждащо упражнение 2: Да започнем с генериране на асоциации 
M2_warm_up_2_bingo 
Термини за играта бинго 

Фалшиви 
новини 

Замяна (на 
европейските 
народи) 

Интегриране на 
принципа на 
равнопоставено
ст на половете 

Мосад Евреи 

Конспирация 
 

Примамка Основна тема  
медии 

Индоктринаци
я 

Потискане 

мощните 
 

елит Полови роли Правителство Глобализация 

Събудете се! 
 

осакатяване  
на езика 

мъже, които...  
не са истински 
мъже 

Невероятно Помислете за  
децата! 

неженствен 
 

Лобисти целеви Неестествено покриване/зати
скане 

Влияние върху Фалшиви 
новини  
Медии 

това е в 
природата на 
жените... 

Възбуждане на 
страх 

Тайни  служби 
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Упражнение 2.2: Антифеминистки конспиративни теории – заплаха за 
демокрацията? (Отговорът е „да“.) 
M2_exercise _2.2_antifeminism_democracy_text 
 
Демокрацията и антифеминистките теории на конспирацията 
 
Важен аспект на демократичните общества е намаляването на неравенствата и 
предоставянето на равни възможности на всички хора в различни области на 
живота. Това е залегнало не само в националните конституции, но се изисква и от 
Европейската конвенция за правата на човека. 
Големият проблем на антифеминистките конспиративни теории и следователно 
също така важна причина, поради която гражданското образование трябва да се 
посвети на тази тема, е, че конспиративните теории често поставят под въпрос 
основите на демокрацията и правата на човека и по този начин застрашават 
усилията за постигане на равенство между жените и мъжете, което е важно за 
демокрацията. 
Това оспорване или отхвърляне на демократичния ред и правата на човека има 
екстремистки аспекти и е изключително проблематично от гледна точка на 
принципите на демократичното общество. За да можем заедно да решаваме 
проблемите на 21-ви век и за да може нашето общество да се развива, трябва да се 
признае неравностойното третиране и да се търсят решения. 
Целта за по-нататъшно обучение на гражданите в контекста на личностното 
развитие и компетентността и свързаното с това активно и самостоятелно участие 
в политическия, културния и социалния живот, е основно изискване на 
демократичното общество. Това развитие на компетентностите обаче може да бъде 
сериозно застрашено от конспиративните дискурси. 
Конспиративните теории често предизвикват недоверие към традиционните медии 
и засегнатите често вярват само в алтернативни медии. Скептицизмът към медиите 
често е свързан с различни видове конспиративни теории, включително 
антифеминистки идеологии и антифеминистки конспиративни теории. 
"Алтернативните медии" обаче често не следват журналистически критерии за 
качество, а често съдържат неверни съобщения или са представени много 
едностранчиво, за да предизвикат емоции и по този начин да генерират по-голям 
обхват. А тази дезинформация пречи на конструктивната дискусия и също така 
проправя пътя на конспиративните теории. 
В резултат на това неравностойното третиране се пренебрегва и отрича или 
феминистките стремежи към равенство се делегитимират. 
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Упражнение 2.3: Стратегии за аргументиране и възможности за действие 
M2_exercise_2.3_argumentation_strategies 
 
Карти със стратегии за аргументация/комуникация 
 

Авторитет 
Позоваване на 
авторитетни личности, 
експерти 

Логика 
Апелиране към 
"законите" на разума 
(причинност, 
окончателност и др.) 

Опит 
Призив към личния опит 

Често използване на 
думата "не" 
Ако отговаряте на 
аргумент на другия 
човек, започнете с "не", 
за да покажете ясно, че 
сте на различна позиция. 

Оскърбително ("гаден 
ефект") 
Опит да разобличите 
събеседника и да се 
екзалтирате 

Норми 
Апелиране към 
преобладаващите 
ценности в обществото, 
закони (норми) 

Факти 
Позоваване на 
проверими резултати от 
изследвания, 
статистически данни 

Подигравате се с другия  
Делегитимира мнението 
на другия човек, отрича 
неговата сериозност 
 

Повтаряте думите на 
другия човек със свои 
думи 
Уверете се, че разбирате 
другия човек. Така му/й 
давате възможност да 
направи корекции. 

Признателност 
Показвате на другия 
човек, че го цените 
въпреки, че не сте 
съгласни с него.  
 

Пренебрегване   
Игнорирате 
твърденията, с които не 
сте съгласни. 
 

Подчертавате приликите 
Посочете сходни ценности 
или цели. Декларирайте, 
че не сте враг на другия 
човек, само защото имате 
различно мнение. 
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Упражнение 2.3: Стратегии за аргументиране и възможности за действие 
M2_exercise _2.3_antifeminist_statements 
 
Предложения за антифеминистки конспиративни теоретични изявления 
 

Настоящите политически 
усилия са насочени към 
активно отслабване на 
позициите на мъжете. 

Мястото на жените е до 
печката и са отговорни за 
отглеждането на децата. 

Феминистките 
контролират медиите, 
а другите мнения се 
цензурират или не се 
публикуват. 

Феминистките искат да 
разрушат традиционното 
семейство. 

Евреите се опитват да 
насърчават феминизма в 
свой интерес. 

Квотите за жени са 
ненужни и не са 
справедливи. 

Феминистките искат да 
потискат мъжете. 

Жените трябва да бъдат 
сдържани/въздържани, а 
мъжете – доминиращи. 

Феминизмът води до 
по-малко раждания, 
което пък води до 
масова имиграция от 
мюсюлмански страни. 

В 21-ви век вече няма 
нужда от феминизъм. 
Жените вече имат същите 
права като мъжете. 

Настоящите дискусии в 
[посочете вашата страна] 
по отношение на пола 
излизат извън контрол. 
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Допълнителни материали Модул 3: Антиислямистки 
конспиративни теории 
 
Съдържа допълнителни материали за: 
 
Упражнение  1.1 
Упражнение  1.2 
Упражнение  1.3 
Въвеждащо упражнение 2 
Упражнение  2.1 
Упражнение  2.2 
Упражнение  2.3 
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Упражнение 1.1: Проучване: Антиислямистки конспиративни теории и 
свързани концепции 
M3_exercise_1.1_sample_whiteboard 

 

[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 

  

дебат за термина КТ или по-
подходящи термини 
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Упражнение 1.1: Проучване: Антиислямистки конспиративни теории и 
свързани концепции 
M3_exercise _1.1_essay 
 
Теория, мит, наратив, нагласа... какво е това? 
Терминът "конспиративни теории" не е еднозначно определен. Продължава да се 
обсъжда дали други термини не са по-подходящи за описване на явлението. 
Отговорите се различават в различните страни и езикови общности. 
Тук не можем да предложим изчерпателно обсъждане на терминологичния въпрос, 
а още по-малко окончателен отговор. Но за да помогнем на читателите (и на 
обучителите) да навлязат в тази част от дискусията, тук представяме мнението на 
известния експерт по конспиративна теория от Германия Пиа Ламберти. Текстът е 
част от нейната книжка "Verschwörungserzählungen".64 По-долу ще намерите леко 
съкратен превод, направен от екипа на TEACH. 
Моля, обърнете внимание, че мнението на Ламберти е само това – мнение. Други 
хора имат други мнения, които са също толкова добре подкрепени с аргументи. И 
вие имате пълното право да намерите своя собствена позиция по темата със свои 
собствени аргументи. 
Моля, обърнете внимание, че Ламберти е написала забележките си, имайки 
предвид немската употреба на термина "конспиративни теории" 
(Verschwörungstheorien). Употребата и значението на този термин и неговите 
алтернативи може да са различни на други езици. Въпреки това можете да 
използвате нейните забележки за започване на дискусия. 
 
Между теориите и митовете: кратка концептуална класификация 
Дълго време това явление се разглежда предимно като конспиративна теория. 
През последните години науката и обществото все по-често спорят дали терминът 
е толкова точен. Според речника на немския език Duden теорията е "система от 
научно обосновани твърдения за обяснение на определени факти или явления и 
законите, на които те се основават". Такава теория се излага от учени (обикновено 
след дългогодишни изследвания) и след това се верифицира спрямо 
действителността. Например, ако някой изкаже теорията, че пицата винаги е 
кръгла, но след това открие, че има и квадратни пици, теорията трябва да бъде 
променена и дори отхвърлена. 

 
64 Lamberty, Pia (2020): Verschwörungserzählungen. Informationen zur politischen Bildung aktuell: 35. 
Bundeszentrale für politische Bildung: Bundeszentrale für politische Bildung: Bonn. (16 стр.) 
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Точно това не се случва с "конспиративните теории". Техните последователи 
често продължават да се придържат към идеите си, дори когато действително са 
налични достатъчно контрадоказателства, които да ги накарат да се замислят. Да 
вземем за пример плоската земя. Хората, които искат да вярват, че Земята е плоска, 
искат да доказват отново и отново, че тя не може да бъде земно кълбо. 
За своя експеримент, за да докажат предполагаемата плоска земя, те използват 
например лазерни лъчи и предмети (като стълбове), поставени на определена 
височина (например 5 метра) над повърхността на голям, спокоен воден басейн 
(например много дълъг канал). Подобни експерименти (не с лазери, а с телескопи) 
се правят от 30-те години на XIX век. Когато са направени коректно, всички те 
показват, че Земята наистина има крива. Оттогава насам доказателството, че Земята 
е плоска, се проваля (когато експериментите се осъществяват коректно) отново и 
отново. Но вместо да преразгледат собственото си мнение и да приемат, че Земята 
все пак не е плоска, последователите на плоската земя продължават поддържат 
твърдението си. И точно това е разликата с научното теоретизиране, което трябва 
да бъде обосновано и се преразглежда в светлината на новите открития. 
 
За митовете, нагласите и други понятия  
В момента експертите обсъждат различни термини като алтернатива на 
"конспиративна теория". Социологът Армин Пфал-Траубер например прави 
разлика между идеологии на конспирацията, конспиративни митове и 
конспиративни теории, докато религиологът Михаел Блуме говори само за 
конспиративни митове. Термините също така се дефинират по различен начин във 
всеки случай и не винаги означават едно и също нещо. 
 
Друг вариант е да се прави разлика между конспиративни митове, конспиративни 
наративи и конспиративно мислене. Митът е история, която хората вярват, че е 
вярна, и която често е дълбоко и дълготрайно закотвена в съответното общество. 
По този начин митът описва начина, по който хората интерпретират и разбират 
света около тях. Конспиративният мит не е толкова конкретното предположение, че 
например Хитлер е живял на тъмната страна на Луната. По-скоро става въпрос за 
фундаментален наратив, който обединява много отделни конспиративни наративи. 
 
Конспиративният наратив, от друга страна, се отнася до конкретен наратив за 
неща, които се случват в света. Често конспиративните наративи не се появяват от 
въздуха, а са исторически и културно заложени. Затова много конспиративни 
наративи се подхранват от доста абстрактни митове, като например митът за 
еврейския световен заговор. Отзвук от него може да се открие например в 
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конспиративните наративи за американския бизнесмен и филантроп Джордж 
Сорос. 
 
Други наративи за конспирации в този контекст се въртят около ежегодните 
конференции на Билдерберг, на които се събират влиятелни хора от индустрията, 
политиката, финансите, армията и медиите и които се провеждат в относителна 
изолация, като се твърди, че имат за цел да установят световна диктатура. Или пък 
илюминатите, които често се смятат за предшественици на Билдербергите – тайно 
общество от XVIII в., за което все още се твърди, че е отговорно за решаващи 
събития в световната история, като например Френската революция и чието 
продължаващо съществуване се оспорва. 
За психолозите конспиративният наратив е предположение, че лица или групи, 
възприемани като влиятелни, управляват важни световни събития и по този начин 
целенасочено вредят на хората, като държат населението в неведение за целите си. 
В психологическите изследвания фокусът не е толкова върху конкретния 
конспиративен наратив, колкото върху личностната характеристика, която стои зад 
него – конспиративното мислене или конспиративната идеология. Това дава 
информация за това доколко хората като цяло вярват в конспирации. Хората със 
силен конспиративен манталитет са предубедени към всички, които възприемат 
като силни.  
В психологията този светоглед се разбира като стабилна личностна диспозиция, 
начин на интерпретиране на света. По този начин той е основна характеристика на 
човека, която може да се промени с течение на времето (например поради 
драстични събития), но по принцип е относително устойчива на промяна. 
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Упражнение  1.2: Антиислямистки конспиративни теории – a Tour d’Horizon 
M3_exercise _1.2_въведение 
 
Въведение в Модул 4 
 
Антиислямистки конспиративни теории  
Антиислямистките конспиративни теории са комплексна тема. За разлика от по-
емблематичните и в повечето случаи безобидни конспиративни теории, като 
например плоската земя, изфабрикуваното кацане на Луната или рептилоидите, 
антиислямистките конспиративни теории се занимават с историята, 
международните отношения и проявленията на исляма като религия и културна 
среда на 1,8 милиарда души на планетата и поради това са по-комплексни за 
разглеждане. Освен това те са дълбоко залегнали в мисленето на крайно десните 
политически сили.  
 
Това въведение е написано, за да помогне на онези, които подготвят обучение по 
темата, да получат основна информация за антиислямистките конспиративни 
наративи. 
 
Значимост на темата 
През 2019 г. и 2020 г. в Германия са извършени две терористични нападения, 
водени от радикална дясна идеология. 
 
На 9 октомври 2019 г. млад мъж на име Стефан Б. безуспешно се опитва да влезе в 
синагога в Хале и да извърши масова стрелба с импровизирани оръжия, която да се 
предава онлайн на живо. Тъй като не успява да отвори вратата на синагогата той 
убива случаен минувач и мъж, който обядва в турски ресторант за бързо хранене. 
Б. – явно вдъхновен от нападението в Крайстчърч през март същата година – 
мотивира терористичния си акт с манифест, наситен с антисемитски позиции, в 
който обвинява "ционисткото окупационно правителство" за гибелта на Германия 
и на бялата раса като цяло 65. 
 
На 19 февруари 2020 г. друг мъж, Тобиас Р., убива десет души в два шиш-бара в град 
Ханау, Германия, като по-късно отнема собствения си живот и този на майка си. 

 
65 Bundeszentrale politische Bildung. (2020). Der Anschlag von Halle. Взето от 
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/316638/der-anschlag-von-halle 
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Тобиас Р. бил убеден, че Германия и Европа са изложени на злите машинации на 
тайна организация и че расово низшите слоеве на обществото са отровили 
човечеството и способността му за цивилизационен напредък. Неговият манифест, 
сбор от автобиографични наративи, фантастични митове и откровен расизъм, 
споделя конспиративния светоглед на своя предшественик в ужаса: злите сили са 
на път да подменят германския народ умишлено, което мотивира устойчивостта на 
нагласата му (и в последствие смъртоносното насилие). 66 
Терористичните манифести на Хале и Ханау са вдъхновени от идеята за 
конспиративната теория за Голямата подмяна. 
 
Само няколко години преди атентатите членовете на движението на 
идентитарианското движение очертават своята стратегия, според която терминът 
"Голямата подмяна" отговаря на редица критерии за успешна мобилизация онлайн 
и офлайн. През 2016 г. трудовете на френския му създател Рено Камю са 
представени на немскоговорящите читатели от радикално дясното издателство 
Antaios в книгата Revolte gegen den Großen Austausch ("Бунт срещу Голямата подмяна"), 
в която се излагат квазифилософски доводи за съществуването на "геноцид срещу 
бялата раса", както и за обратната колонизация. 
 
По същото време Antaios издава и джобна книжка, която успешно се появява по 
рафтовете: Umvolkung: Wie die Deutschen still und leise ausgetauscht werden 
("Пренаселване: как германците тихо се заместват"), насочена към друга, по-малко 
придирчива аудитория, свикнала със смели, необосновани твърдения и груб език. 
Автор е Акиф Принчи, германски гражданин с турски произход, който преди това е 
станал популярен с поредица криминални романи, в които детективите са котки.67 
 

 
66 Манифестите не са публично достъпни, не на последно място, за да не вдъхновяват 
последователите. Освен това те са хаотично структурирани и трудни за четене. Основаваме се на 
работата на Андреас Енерфорс от университета в Упсала в публикувани академични изследвания 
върху тези и други терористични манифести. Част от формулировките тук също са негови. 
67  Това въведение е вдъхновено от (и следва текстовете на) статията на Андреас Енерфорс (2021 г., 
все още непубликувана) за манифестите на десницата. Текстът е частично преработен, съкратен и е 
добавена известна информация, където е подходящо за целта. 
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Връзката между подобни елементи на когнитивна радикализация и действителното 
радикално терористично насилие в Германия през 2019 г. и 2020 г. все още не е 
подробно проучена68. Въпреки това, според шведския социолог Андерс Енерфорс, 
експерт в анализа на текстовете на крайната десница, четенето на книгата на 
Пиринчи "Umvolkung" може да обясни как е била подготвена психическата почва за 
тези терористични атаки. Всъщност има данни, че книгата на Пиринчи е станала 
инструмент за убийството на Валтер Любке, германски политик, убит от десни 
екстремисти, виждащи заплаха в либералната политика на Любке.69 
 
Терористичните атаки в Хале и Ханау, както и масовото убийство в Крайстчърч 
(Нова Зеландия) през март 2019 г. и убийството на политика Валтер Любке в 
Германия през юни 2019 г. са конкретни основания за включване на темата за 
антиислямистките конспиративни теории.  
 
Антиислямистки конспиративни теории в проучването TEACH 
 
Сред различните конспиративни теории, които станаха известни в Европа през 
последните години, един вид се фокусира върху твърденията за исляма и представя 
исляма или мюсюлманите – като целенасочено организирана заплаха за западната 
цивилизация. 
В проучването на TEACH70 темата за ислямофобските конспиративни теории е 
проучена посредством твърдения като:  

● Дирижираната имиграция води до  унищожаване на европейците. 
● Левите политици в западните държави са отговорни за все по-силното 

ислямизиране на Европа.  
● В Европа тече значителна подмяна на местното население с мюсюлмански 

имигранти.  
 

 
68 Казва Онерфорс 2021. 
69Iskander, K/ Schwan, H./ Steppat, T. (2020). Wie Stephan E. sich jahrelang radikalisierte. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Взето от: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/thema/akif-pirincci 
70  Виж Консорциум TEACH (2021): Наръчник за ръководители на институции за обучение на 
възрастни. (Посещение: www.teach-erasmus.eu) 



  

 

 

 
 
 
 

228 

Това са твърдения, които могат да бъдат открити в публичния дискурс, в частни 
разговори, със сигурност в публикациите на крайната десница и т.н., на практика 
във всички европейски страни. 
 
Някои от тези твърдения са адаптирани за страните, участващи в проучването, тъй 
като по време на подготовката установихме, че някои твърдения за исляма са по-
подходящи в някои страни, а други – в други. Например: 

● "Германия [или Австрия, Швеция и т.н.] е застрашена да се превърне в ислямска 
държава. " 

● "Шведите [или: австрийците, германците и т.н.] са застрашени да се превърнат във 
второкласни граждани." 

● "Мюсюлманите ислямизират [моята страна] чрез голям брой раждания. " 
● "Ислямът е най-голямата заплаха за [моята страна] днес. " 
● "Швеция е колонизирана от мюсюлмани с финансовата подкрепа на богати 

мюсюлмански държави. " 
 
Както виждаме, твърдението е за продължаваща подмяна на "европейското" 
население с "мюсюлманско", а конспиративните теории се различават по това кого 
представят като движеща сила зад това развитие. Предполагаемите виновници са 
или "мюсюлманите", или враждебни трети страни, които изпращат мюсюлмани в 
Европа, за да я подчинят, или определени влиятелни и богати елити, които 
организират ислямизацията на Европа за свои собствени цели. (Препратката към 
изричното обвинение на "евреите" понякога се фигурира, а понякога отсъства.) 
 
Антиислямистките конспиративни теории са широко разпространено явление и се 
развиват по различен начин в различните страни в зависимост от локалната 
картина като например какъв реален опит има местното население св 
съжителството с мюсюлмани, каква е историята на имиграцията в страната 
(Германия с гастарбайтерите от Турция, поканени в страната през 60-те години на 
миналия век, Франция с хората от бившите колонии, получили гражданство) или 
има ли автохтонно мюсюлманско население, както например в България с нейните 
около 10 процента мюсюлмански граждани днес (и дори повече във времената 
преди Първата световна война). 
 
Типология на антиислямистките конспиративни теории 
 
Конспиративните теории със специфична антимюсюлманска насоченост имат най-
различни форми. Добър преглед на най-известните конспиративни теории, 
развиващи се около исляма, е представен в допълнителните материали: 
M3_exercise _1.2.  
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Антиислямистките конспиративни теории като израз на 
антиислямистки расизъм 71 
 
Темата за антиислямистките конспиративни митове не може да се разглежда без 
връзка с по-широкия феномен на антиислямисткия расизъм. Затова правим кратко 
въведение в антиислямисткия расизъм. Не е задължително той да бъде обсъждан с 
участниците в обучението (въпреки че може), но трябва да залегне в основата на 
общото отношение, възприето в обучението, особено по отношение на възгледите 
за "другостта". 
Антиислямистки расизъм означава форма на расизъм, насочена срещу хора, 
категоризирани като мюсюлмани. По правило няма значение дали тези, които са 
обозначени по този начин, действително са мюсюлмани или се описват като такива. 
Категоризирането като "мюсюлманин" е приписване отвън, обикновено по външни 
признаци, като например страните на произход на семейството. По този начин се 
конструира една възприемана група и към нея се прилага хомогенизиращ образ на 
"исляма", който се представят като неизменен. 
В стереотипната представа за антиислямизма, ислямът е конструиран като 
противоположност на "Запада": Ислямът се възприема като ретрограден, архаичен 
и насилствен, патриархален и женомразки, а членовете му се представят като 
подчинени на ограничителни религиозни правила. "Западът" – напротив – е 
представен като прогресивен, просветен, либерален, с равнопоставеност на 
половете, общество, в което автономни и еманципирани субекти вземат решения 
на своя отговорност, накратко, огледален образ на начина, по който се възприема 
ислямът. 
Това социално "знание" за "другите", за "мюсюлманите", е изключително силно. Тъй 
като то се разпространява широко и се споделя като доминиращо "знание" в 
дискурсите и дебатите, изглежда очевидно и следователно, "вярно". То винаги е на 
разположение за тълкуване на ситуации или за легитимиране на действия. Тази 
представа се разпространява в цялото общество.  
  

 
71 Section inspired by the preface to: Bressau et al (2016): Pädagogischer Umgang mit antimuslimischem 
Rassimus“, Sersheim. Larger parts of this preface have been used here with little changes but for the 
translation to English. 
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Упражнение 1.2: Антиислямистки конспиративни теории – обиколка по 
хоризонтала 
M3_exercise_1.2_great_replacement 
 
Голямата подмяна 
Голямата подмяна е конспиративна теория, според която някои "елити" се опитват 
да заменят традиционното население в Европа с неевропейско, в частност с 
мюсюлмани от Близкия изток и от други части на света. Теорията е популярна сред 
крайно десните слоеве на населението в много страни. 
Терминът "Голямата подмяна" като такъв е по-стар, но един от авторите, които 
допринасят особено много за популяризирането му, е френският писател Рено 
Камю (*1947 г.) с книгата си "Голямата подмяна" от 2011 г., в която рисува картината 
на продължаващото унищожаване на френската култура. Камю обаче е само една 
от влиятелните фигури, която разпространява тази идея. Влиятелен автор е и 
американският неонацист Дейвид Лейн със своя "Манифест за геноцида над белите" 
от 1995 г. Много по-голяма известност в германската общественост получава Тило 
Саразен, социалдемократически политик от Берлин, който през 2010 г. публикува 
книгата "Германия се самоунищожава" (Deutschland schafft sich ab), която се 
превръща в бестселър с продадени 1,2 млн. екземпляра до 2012 г. 
Саразен се опитва да повтори огромния си икономически успех, като през 2018 г. 
публикува продължение на книгата "Враждебно превземане" (Feindliche 
Übernahme), която през септември 2018 г. също достига статут на бестселър. 
Явлението обаче не се ограничава само до Германия. Френският писател Мишел 
Хулебек става известен с антиутопичния си роман "Подчинение" (Submission) от 
2015 г., като допринася за популяризирането на настроенията за "ислямска заплаха" 
в по-широки обществени кръгове. Тезата за пълзящата "ислямизация" на Европа 
чрез "демографския фактор" (постоянно увеличаване на мюсюлманското население 
в европейските страни) е застъпена през 2004 г. и от италианско-ливанската авторка 
на бестселъри Ориана Фалачи в книгата ѝ "Силата на разума". Книгата се 
разпространява в над 800 000 екземпляра в Италия и предизвиква много спорове. 
Идеята за "Голямата подмяна" е особено популярна сред т.нар. идентитаристко 
движение – крайнодясно движение, възникнало първоначално във Франция, а сега 
много силно и в Германия и Австрия. Идентитаристите пропагандират това, което 
те наричат "етноплурализъм" – концепция, която други наричат "расизъм без раси". 
Идеята е "етническите" групи да се държат отделно, за да се постигне тяхното 
благополучие. Идеята за "Голяма замяна" (Großer Austausch) също е важна част от 
идеологията на идентитаризма, тъй като идентитаристите си представят себе си 
като "съпротивително" движение.  
[Текст, написан за поредицата обучения TEACH, 2021 г.]  
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Упражнение 1.2: Антиислямистки конспиративни теории – a Tour d’Horizon 
M3_exercise _1.2_eurabia 
 
Еврабия  
Друго направление на конспиративното мислене е известно с термина "Еврабия". 
Популярността на тези термини може да се проследи до книгата, публикувана през 
2005 г. от авторката Жизел Литман (с псевдоним Бат Йеор), Eврабия: Евро-арабската 
ос. Някои хора смятат, че книгата ѝ е вдъхновена от Рено Камю (вж. по-горе). 
Основното твърдение на книгата "Еврабия" е, че по различни причини 
европейските и арабските държавни лидери заговорничат за създаването на 
политически, икономически и културно единен регион "Еврабия", като обединяват 
регионите на север и на юг от Средиземно море. Според Литман това ще доведе до 
изчезването на християнската култура в Европа чрез имиграция, по-висока 
раждаемост на мюсюлмани и готовност на европейците да се откажат от своята 
култура. Литман твърди, че ислямът, антиамериканизмът и антисемитизмът, 
държат властта над европейската култура и политика в резултат на 
сътрудничеството между радикалните араби и мюсюлмани, от една страна, и 
фашистите, социалистите, нацистите и антисемитските управници на Европа, от 
друга. 
 
[Текст, написан за поредицата обучения на TEACH, 2021 г.] 
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Упражнение  1.2: Антиислямистки конспиративни теории – a Tour d’Horizon 
M3_exercise_1.2_kalegri_plan 
 
Планът Калерги 
Популярна сред крайно десните е конспиративната теория за т.нар. план 
"Калерги", който – както се твърди – цели да замени европейското население със 
смесена "раса" (европейци и африканци). 
 
Рихард Николаус граф Куденхове-Калерги (1894-1972) е австрийски космополит и 
интелектуалец, израснал в аристократично семейство на хабсбургски държавници 
(баща му е бил посланик на Хабсбургите в Япония и е владеел 16 езика). Рихард 
Куденхове-Калерги е ранен и много активен привърженик на идеята за европейско 
сътрудничество. Под впечатлението от Първата световна война той популяризира 
идеята за европейска федерация в книгата си от 1922 г. "Паневропа"; през 1923 г. 
основава "Съюз Паневропа" – сдружение на високопоставени (предимно 
консервативни) личности от цяла Европа и започва да издава списание със същото 
име. Времето на управлението на националистите в Европа прекарва в изгнание, 
най-вече в САЩ, където работи като професор по история. След Втората световна 
война става един от двигателите на създаването на Европейския съвет и на 
организациите, които по-късно довеждат до Европейския съюз. Той е консултант на 
европейски държавници като Шарл дьо Гол, Жорж Помпиду и Конрад Аденауер и е 
удостоен с множество високи отличия, сред които наградата "Шарелман", чийто 
първи носител става през 1950 г. 
Десетилетия по-късно националсоциалистическата пропаганда, насочена срещу 
Куденхове-Калерги и неговото желание за свободно и толерантно съжителство в 
Европа, формира расистка конспиративна теория, известна под името "Планът 
Калерги". Това е крайнодясна, антисемитска, бяло-националистическа 
конспиративна теория, която твърди, че съществува заговор за смесване на белите 
европейци с други "раси" чрез имиграция. Конспиративната теория твърди, че тези 
планове са разработени от Куденхоув-Калерги и са популяризирани в 
аристократичните европейски кръгове. Конспиративната теория е най-популярна 
сред десните групи и партии в Европа, но се разпространява и в САЩ. Важна роля в 
разпространението на конспиративната теория има австрийският писател и 
неонацист Герд Хонсик (1941-2018) с книгата си "Планът Калерги" (2005 г.).  
 
[Текст, написан за поредицата обучения на TEACH, 2021 г.] 
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Упражнение  1.2: Антиислямистки конспиративни теории – a Tour d’Horizon 
M3_exercise_1.2_love_jihad 
 
Любовен джихад 
Джихадът е основно понятие в исляма. Арабската дума означава буквално просто 
"да се стремиш" или "да се посветиш", но терминът има голям брой допълнителни 
и по-специфични значения. В популярното западно възприятие, особено в медиите, 
най-разпространеното тълкуване е това за "свещена война" на мюсюлманите срещу 
немюсюлманите. Това обаче, ако се приеме за единственото или основното 
значение на думата, е несправедливо представяне на ислямската мисъл, където 
джихад означава и толкова абстрактни и неутрални неща като обща отдаденост на 
идеалите на исляма. 
Въпреки това, за повечето хора на Запад, които са запознати с исляма само 
частично, джихадът има само това значение на религиозна война. И това е точката, 
от която трябва да се тръгне, когато се говори за любовния джихад – още една 
видна идея на конспиративната идеология. Любовният джихад е конспиративна 
теория, която се използва за предизвикване на предразсъдъци срещу 
мюсюлманите, като се твърди, че мюсюлманските мъже се насочват към жени от 
други религиозни групи за обръщане в исляма със средства като съблазняване, 
симулиране на любов, измама, отвличане и брак, като част от по-широка "война" на 
мюсюлманите за завладяване на света, а също и от организиран международен 
заговор, за господство чрез демографски растеж и подмяна. 
Повечето автори проследяват началото на идеята за любовен джихад до Индия и 
нейното движение за индуистки национализъм (Хиндутва), където идеята за 
любовен джихад е масово представена на индуистката общественост през 2009 г. 
чрез различни индуистки националистически публикации. Оттогава тя се 
разпространява в различни други страни от Източна Азия (с частично мюсюлманско 
население), не на последно място в Мианмар, където играе роля във военните 
операции срещу малцинството рохинги.  
През 2018 г. в Обединеното кралство се появяват твърдения от подобен характер 
относно предполагаемата експлоатация на млади сикхски жени с цел покръстване, 
основана на по-дълга традиция на "теориите за насилствено покръстване" в 
британската сикхска диаспора. Подобни съобщения обикновено бързо се 
опровергават. Концепцията за любовен джихад не бива да се бърка със сексуален 
джихад, който е термин за идеята, че сунитски мюсюлманки, симпатизиращи на 
салафитския джихадизъм, пътуват до военни зони като Сирия, за да се предлагат за 
"женитба" на джихадистки милиции, често многократно и с временни бракове, за да 
повишат бойния дух на бойците. 
[Текст, написан за поредицата обучения на TEACH, 2021 г.]  
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Упражнение 1.2: Антиислямистки конспиративни теории – a Tour d’Horizon 
M3_exercise_1.2_sharia 
 
Конспирация за шериата 
Теорията за шериата е твърдение, че мюсюлманите не се подчиняват на светското 
право, а "само" на шериата и че "тяхната" цел е да превърнат шериата в 
единствения закон, приложим във всяка страна. При нея се пренебрегва фактът, че 
мюсюлманите на практика във всички държави се подчиняват на светските закони 
и че шериатското право има съвсем второстепенна функция, свързана по-скоро с 
религиозната практика. 
В света има два случая, в които авторитарни режими са избрали да използват 
елементи от традициите на шериата, за да ги приложат и в законите на държавата 
– Саудитска Арабия и Иран. Но да се твърди, че това е "целта" на мюсюлманите 
навсякъде би било погрешно. Точно обратното, проучванията показват, че 
например вярващите мюсюлмани в западните страни дори в по-голяма степен 
подкрепят демокрацията като форма на управление, отколкото нерелигиозните 
мюсюлмани. 
 
[Текст, написан за поредицата обучения на TEACH, 2021 г.] 
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Упражнение 1.2: Антиислямистки конспиративни теории – a Tour d’Horizon 
M3_exercise_1.2_secret_muslims 
 
Тайните мюсюлмани 
По-малко важна категория на антимюсюлманското конспиративно мислене в 
Европа, но силно застъпена в САЩ, е идеята, че има "тайни мюсюлмани", с 
конкретна препратка към бившия президент на САЩ Барак Обама. Твърдението, че 
Обама е мюсюлманин, но крие това в тайна, беше – и все още е през 2021 г. – 
стандартен материал на това, което крайно десните уебсайтове, чатове и 
видеоканали разпространяват. Проучванията например показват, че през 2012 г. 
30% от американските републиканци (и 8% от американските демократи) са 
вярвали, че Барак Обама е мюсюлманин. Идеята, която стои зад концепцията за 
"тайните мюсюлмани", е тази на есенциализма: да бъдеш мюсюлманин не е нещо, 
което човек може да избере или промени. Веднъж мюсюлманин, винаги 
мюсюлманин, дори и да се опитваш да се дистанцираш.  
 
[Текст, написан за поредицата обучения на TEACH, 2021 г.] 
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Упражнение 1.2: Антиислямистки конспиративни теории – a Tour d’Horizon 
M3_exercise_1.2_islamophobia 
 
Ислямофобия 
Феноменът ислямофобия като цяло описва негативното отношение към исляма и 
мюсюлманите, или по-точно: страх, омраза или предразсъдъци към мюсюлманите 
и исляма. Терминът "ислямофобия" като такъв е проблематичен по две причини: 
първо, с фобия се описва силен страх, докато често има не страх, а омраза и други 
негативни или агресивни нагласи. Второ, негативното отношение не е непременно 
срещу исляма, то може да бъде и срещу мюсюлманите, като именно в това е 
разликата. Поради това някои учени предлагат да се използват други термини за 
явлението – на различните езици – всеки от които има своя специфична конотация. 
Ето защо на много езици има цели списъци с термини за различните форми на 
враждебност или резервираност към исляма, които се превеждат например като 
враждебност към исляма, враждебност към мюсюлманите, антиислямистки 
расизъм (отново труден термин, тъй като "раса" едва ли е категория, която може да 
се приложи към хората), отхвърляне на мюсюлманите, очерняне на мюсюлманите, 
критика на исляма, критика на мюсюлманите. Други термини, които се използват и 
в английския език, са антиислямистки предразсъдъци, антиислямистки фанатизъм, 
демонизиране на мюсюлманите, нетолерантност към мюсюлманите и др. Всеки от 
тях има своите предимства и недостатъци. 
От историческа гледна точка е интересно, че феноменът "ислямофобия" се появява 
масово в Централна Европа за първи път в средата на XV в., в тясна връзка както с 
първата обсада на Виена от османския султан, така и с популяризирането на 
печатарската преса. Едно от общоприетите определения за "ислямофобия" е дадено 
в доклад от 1997 г. на комисията за проучване на явлението в Обединеното кралство 
– Runnymede Trust. В него ислямофобията се определя като "възглед или светоглед, 
включващ необоснован страх и неприязън към мюсюлманите, който води до 
практики на изключване и дискриминация". 
Въпросът е дали трябва да се опитаме да разграничим ислямофобията от 
антиислямисткия расизъм? Расизмът е нагласа на хората да се приписват 
определени групови характеристики, обикновено с цел да бъдат представени като 
по-малко ценни. Аргументът, че термин като също "антиислямистки расизъм" е 
нарушение на логиката, тъй като "да си мюсюлманин" не е раса, от една страна е 
верен; от друга страна, понятието "раса" като такова е неприложимо в случая. При 
религиозни групи не съществуват отделни "раси". Можем, разбира се, да се опитаме 
да използваме думата "расизъм" по абстрактен начин, определяйки я и като 
"омраза, свързана с група“ с фокус омразата към мюсюлманите.  
[Текстът е написан за обученията на TEACH 2021 г.]  
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Упражнение 1.2: Антиислямистки конспиративни теории – a Tour d’Horizon 
M3_exercise_1.2_counterjihad 
 
Контраджихад 
Контраджихад, известен като движение за контраджихад, е самоназвание на 
политическо течение, съставено от автори, блогъри, тинк-танкове, улични 
движения и кампании, свързани от апокалиптични убеждения, които разглеждат 
исляма не като религия, а като светоглед, който представлява екзистенциална 
заплаха за западната цивилизация. Следователно, контраджихадистите разглеждат 
всички мюсюлмани като потенциална заплаха, особено когато те вече живеят в 
границите на Запада. Съответно, западните мюсюлмани са представяни като "пета 
колона", която колективно се стреми да дестабилизира идентичността и ценностите 
на западните държави в полза на международно ислямско движение, което 
възнамерява да установи халифат в западните държави. Движението за 
противодействие на джихада е описвано по различен начин като антиислямско, 
ислямофобско, подстрекаващо към омраза към мюсюлманите и крайнодясно. Сред 
влиятелните фигури в движението са крайно десните антиислямистки 
конспиратори Памела Гелър и Робърт Спенсър. 
Макар корените на движението да датират от 80-те години на миналия век, то 
набира значителна сила едва след атентатите от 11 септември 2001 г. в САЩ и 
бомбените атентати в Лондон на 7 юли 2005 г. Движението получава значително 
внимание след нападенията на десния екстремист Андеш Берин Брайвик, чийто 
манифест широко възпроизвежда писанията на известни блогъри, които се 
противопоставят на джихада и след появата на известни улични движения като 
Английската отбранителна лига   (EDL). 
Движението има привърженици както в Европа, така и в Северна Америка. 
Европейското крило се фокусира повече върху предполагаемата културна заплаха 
за европейските традиции, произтичаща от имигрантското мюсюлманско 
население, докато американското крило набляга на предполагаема външна 
заплаха, основно с терористичен характер. 
"Сцената на противодействие на джихада" може да се опише като сцена, в която 
"Европа и САЩ са заплашени от агресивен и политизиран ислямски свят, който се 
опитва да завладее Европа чрез процес на "ислямизация" с крайна цел налагане на 
законите на шериата. В този процес заплахата се характеризира с предполагаемото 
премахване на християнски или еврейски символи, налагането на ислямски 
традиции и създаването на забранени за посещение зони за немюсюлмани. 
Строежът на джамии в частност се възприема като продължаващо укрепване на 
отделянето на мюсюлманското население от широките слоеве на населението. 
Също толкова силни, колкото и заплашителните практики на мюсюлманите в 
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описанията на контраджихада, са образите на безсилната Европа, която е в упадък 
и изпада в декадентство, неспособна да се противопостави на ислямската инвазия. 
Идеята, че европейската култура в частност е в състояние на упадък, докато духовно 
жизненият Изток, представляван от исляма, е във възход в гражданското общество, 
е често срещано чувство в някои среди." 72 
 
[Текстът е базиран на статия в Уикипедия73 с различни редакции от екипа на TEACH] 
  

 
72  Lee, B. J. (2015): " A Day in the "Swamp": Understanding Discourse in the Online Counter-Jihad Nebula, in: 
Democracy and Security. 11. Jg., 248–274. 
73 Уикипедия (2021). Взето от https://en.wikipedia.org/wiki/Counter-jihad, последно посещение 2021-07-
09 
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Упражнение  1.3: Вярващите в Голямата подмяна на практика  
M3_exercise_1.3_video 
 

Телевизионен документален филм "Austausch" – за теорията за "Голямата 
подмяна" – Обща информация 

Това е телевизионен документален филм на Карла Ревеланд и Тобиас Цвиор, 
публикуван през март 2020 г. Видеото е достъпно в Youtube (2021 г.). 

STRG-F е канал в Youtube, който публикува професионални журналистически 
документални филми от Германия, предимно журналистически разследвания.  

 
Записи  

● Видео онлайн: Geheimplan "Bevölkerungsaustausch": Was ist dran? | STRG_F 
(кликнете тук) (или отидете в YouTube и потърсете заглавието). 

 
● Ако искате да гледате документалния филм със субтитри, задайте субтитри на 

предпочитания от вас език.  
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Въвеждащо упражнение 2: 1 – 2 – 4 – всички! 
M3_warm_up_2 
 
Флипчарт за представяне на метода 1-2-4-всички  
 

 
  

всички 

Саморефлексия 1 минута 
Двойки 2 минути 
Четворки 4 минути 
Всички 5 минути 
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Упражнение 2.1: Да разгледаме исляма по забавен начин 
M3_exercise _2.1_playing_cards74 
 

 
74 Карти за игра, адаптирани от версия, публикувана на арабски. Politische Bildung und interreligiöses 
Leben by Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2005. Published with their consent. Превод на 
английски от екипа на TEACH 2021. 
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Професия на вярата (Шахада) 
Молитва (Салах) 
Пост (Саум) 
Пилгримство (Хаджи) 
Милостиня (Закат) 

стълбове на вярата стълбове на вярата 

Професия на вярата (Шахада) 
Молитва (Салах) 
Пост (Саум) 
Пилгримство (Хаджи) 
Милостиня (Закат) 

Професия на вярата (Шахада) 
Молитва (Салах) 
Пост (Саум) 
Пилгримство (Хаджи) 
Милостиня (Закат) 

Професия на вярата (Шахада) 
Молитва (Салах) 
Пост (Саум) 
Пилгримство (Хаджи) 
Милостиня (Закат) 

стълбове на вярата стълбове на вярата 
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Пророци Пророци 

Пророци Пророци 

Ибрахим 
Муса 
Иса 

Мохамед 

Ибрахим 
Муса 
Иса 

Мохамед 

Ибрахим 
Муса 
Иса 

Мохамед 

Ибрахим 
Муса 
Иса 

Мохамед 
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Молитва Молитва 

Молитва Молитва 

измиване 
килимче 
покланяне 
в посока към Мека 

измиване 
килимче 
покланяне 
в посока към Мека 

измиване 
килимче 
покланяне 
в посока към Мека 

измиване 
килимче 
покланяне 
в посока към Мека 



  

 

 

 
 
 
 

246 

 

 
 

джамия джамия 

джамия джамия 

джамия (масджид) 
ниша (михраб) 
амвон (минбар) 
коран (куран) 

джамия (масджид) 
ниша (михраб) 
амвон (минбар) 
коран (куран) 

джамия (масджид) 
ниша (михраб) 
амвон (минбар) 
коран (куран) 

джамия (масджид) 
ниша (михраб) 
амвон (минбар) 
коран (куран) 
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бог имам 

Накъде са 
обърнати 
мюсюлманит
е докато се 
молят? 

Какво има в 
молитвената 
стая на пода? 

Мекка килими 

минаре 

араби 

бедните 

хаджи Мека 

михраб 

ислям 

Мохамед 

Кой е най-
важният 
пророк в 
исляма? 

Как се 
нарича 
кулата, 
която е част 
от 
джамията? 

На какъв 
език е 
написан 
корана? 

Как се 
нарича на 
арабски 
нишата в 
джамията? 

Как се 
нарича 
мюсюлман
ин, посетил 
Мека? 

С кого трябва 
да споделя 
богатството си 
всеки 
мюсюлманин? 

Как се 
нарича на 
арабски 
религията, 
изповядвана 
от 
мюсюлмани
те? 

Къде е 
роден 
Мохамед? 

Какво 
означава 
на 
български 
Аллах? 

Как се 
нарича 
Святото 
място в 
Мека? 
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Кааба 

Иса пет пъти 

Куран 

Как се 
нарича 
Христос в 
Корана? 

Колко пъти 
на ден се 
молят 
мюсюлмани
те? 

Как се 
наричат 
главите в 
Корана? 

Какво трябва 
да направи 
мюсюлманин
ът преди 
молитва? (2 
неща) 

Да се 
измие да 
свали 
обувките си 

Сура 

как се 
нарича 
водещият 
молитвите? 

Минбар алкохол 

Как се нарича 
амвона в 
молитвената 
стая на 
арабски? 

През кой месец 
постят 
мюсюлманите? 

Как се нарича 
светото 
писание на 
мюсюлманите? 

Рамадан джамия 

Кой пости 
по време 
на 
рамадан? 

Какво не 
могат да 
пият 
мюсюлмани
те? 

Децата, 
възрастните, 
болните, 
бременните, 
пътуващите 

Да се измие 
да свали 
обувките си 
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Къде е роден 
Мохамед? 

Какво е Мохамед за 
мюсюлманите? 

Какво означава 
„Бог“ на арабски? 

Как се нарича 
Святото място в 
Мека? 

Мека Кааба Аллах пророк 

араби Архангел 
Гавриил 

коран 
имиграцията от 
мека към Медина 
през 622 

На какъв език е 
написан коранът? 

С какво събитие 
започва 
мюсюлманския 
календар? 

Как се нарича 
светото писание на 
исляма? 

Кой говори с 
Мохамед в 
пещерата Хира? 

мохамедани джамия Абрахам и Исмаил пет 

Колко задължения 
има в исляма? 

Как се наричат 
последователите 
на исляма? 

Кой е изградил 
Кааба? 

Къде се молят, 
учат и празнуват 
мюсюлманите? 

Сура 
пет пъти алкохол и свинско Мека 

рамадан 
не се яде и пие 
през деня минаре петък 

Как се нарича 
кулата на 
джамията? 

Кой ден от 
седмицата е най-
важен за молитва? 

Какви правила се 
спазват при пости? 

Как се нарича 
месецът за пости? 

В каква посока се 
молят 
мюсюлманите? 

Как се наричат 
петте глави на 
корана? 

Какво не могат да 
консумират 
мсюлманите? 

Колко пъти на ден 
се молят 
мюсюлманите? 
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Упражнение 2.2: Потапяне в порочния свят на „Голямата подмяна“ в 
социалните мрежи  
M3_exercise_2.2_strategies 
 
Стратегии за търсене в Telegram  
 
Упражнението включва задача групите да разработят стратегии за намиране на 
канали или групи в Telegram с антиислямистки конспиративни теории.  
 
Такива стратегии могат да бъдат, например: 
 

● Използвайте термини за търсене, като например "Еврабия", "Голямата 
подмяна". (Проблемите с това са: няма да се появят много съвпадения.) 75 

● Помислете за популярните привърженици на антиислямистките 
конспиративни вярвания (конспиратори) и се абонирайте за техните 
канали/групи в Telegram. Такива личности/термини за търсене могат да 
бъдат например (за англоезичния свят) Alex Jones, QAnon, David Icke, Marjorie 
Taylor Greene и др.  

● Създайте списък с обещаващи актуални термини за търсене, които да 
опитате, като например "мюсюлманин", "не-мюсюлманин", "джихад", 
"имиграция" и т.н., които може би ще доведат до канали за конспирации.  

● Започнете с канал, който има антимюсюлманско съдържание и вижте към 
чии публикации препраща. Абонирайте се за тези канали.  

● Обърнете внимание и на коментарите под публикациите. Често обидното 
съдържание е по-скоро в коментарите. 

● други.  

 
75 Една препратка е "Аргументи против Голямото заместване". 
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Упражнение 2.3: Концепции за противодействие на антиислямистките 
конспиратори 
M3_exercise_2.3_circular_model 
 
Кръгов модел на заинтересованите страни  
 
С кого си имате работа?76 

 
 
Ако дори опитни, добре подготвени журналисти и политици влизат в яростни 
идеологически дебати (напр. по конспиративни идеологии) – защо да се справяте 
по-добре, особено в ситуация, за която не сте готови? Дискусиите по съдържание 
(тук: конспиративни твърдения) са толкова по-безсмислени, колкото по-далеч се 
намира вашият опонент във вътрешния кръг на своята система от убеждения (вж. 
илюстрацията). Едва ли можете да спорите демократично с хора, които имат 
затворено съзнание, които представляват и разпространяват открито дясна 

 
76 Текстът е адаптиран от Gundlach 2020, p. 56-57. H. B. Gundlach е опитен експерт в  
антидискриминационното осъзнаване. 

обществото 

обществото 

симпатизанти 

персонал  служители  активисти 

функционери 
професионалисти 

Кръгов модел на страните в идеологиите. С кого има смисъл да се дебатира? 
(Модел по Gundlach 2000 p. 56) 
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екстремистка идеология или конспиративна теория, които са активни, 
високопоставени членове в такива групи или партии. Идеологиите не могат да 
бъдат опровергани с аргументи; техните поддръжници нямат аргументи, а само 
твърдения. Ако участвате в дебат с фанатици, в повечето случаи просто им давате 
трибуна, особено ако присъстват трети страни. Но това не означава, че не можете 
да направите нищо. (Помислете за методи, с които да се дистанцирате и да 
изключите или маргинализирате разпространителите на конспирации). Не е ваша 
отговорност да върнете всеки фанатичен последовател на дадена идеология или 
конспиративно убеждение в обществения център. 
Ако обаче вашият партньор е по-далеч, е по-вероятно да успеете да достигнете до 
съдържанието. Тези хора често са несигурни, с ниска самооценка и се впечатляват 
от хора, които изглеждат ясни и решителни. И точно това правят представителите 
на конспиративните идеологии: те предлагат прости отговори на сложни (реални 
или въображаеми) проблеми и въпроси. Бъдете конкретни и твърди, питайте за 
нуждите (скритите им психологически мотиви) и имайте аргументи в ръкава си. 
При контакт с партньора си не забравяйте, че към тази нерешителна група могат да 
се причислят и странични наблюдатели. Вие достигате до тях непряко чрез 
позиционирането си, чрез аргументите си, чрез поведението си – дори и да не 
говорите директно с тях.   
Въпросът "С кого си имате работа?" може да бъде и обърнат. Често ще чуете 
дискриминационни лозунги в ситуации, в които самите "други", които са обект на 
упрек, не присъстват. Огледайте се съзнателно, за да видите кой всъщност е там. 
Целта не е да разговаряте с тези, които се занимават с езика на омразата, да 
преодолявате предразсъдъци, да се опознавате и т.н., а да намерите потенциални 
съмишленици срещу тях. От друга страна, ако присъстват самите представители на 
групата, към която е насочена речта на омразата, ораторите често се въздържат и 
могат да изглеждат приятелски настроени или да кажат, че не става въпрос за 
присъстващите: Те често казват: "Тези хора са добри. Но..." Предполага се, че това е 
комплимент. Всъщност е самонадеяно да се преценява кой принадлежи към 
"добрите хора" като изключение и кой не.  
Всеки, който е известен с категоричната си демократична позиция и я представя 
ясно в публичното пространство или сред познатите си, също е в средата на кръга 
на своите убеждения. Такъв човек обикновено е по-малко склонен да се сблъска с 
дискриминационни или изпълнени с омраза лозунги, тъй като е твърде очевидно, 
че те не могат да бъдат "обърнати". Вместо това тези хора често стават жертви на 
анонимни нападки или други форми на насилие.  
 
Въпроси към групата 
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Следващите въпроси могат да ви помогнат да обсъдите модела във вашата работна 
група. 

● Съгласни ли сте с модела?  
● Можете ли да се сетите за ситуации, в които на вас самите ви се е налагало да 

се сблъсквате с конспиративни теории? Помага ли ви моделът в такива 
ситуации? 

● Намирате ли някакви слабости в модела? 
● Как можете да го използвате в борбата с враждебността на мюсюлманите? 

 
Визуализирайте мислите и дискусиите си на постери! 
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Упражнение 2.3: Концепции за противодействие на антиислямистките 
конспиратори 
M3_exercise _2.3_causes_enmity 
 
Откъде идват антиислямистките нагласи? 
 
Теории от социалната психология  77 
 
От години изследователите търсят причините за груповите идеи за омраза (сред 
които са и антиислямистките конспиративни теории). Разработени са различни 
теории. Ето кратък преглед на някои от тях: 
 
Теорията за депривацията свързва възприеманото и действителното 
икономическо неравностойно положение (лишенията) с ксенофобските и 
расистките нагласи. Предполага се, че конкуренцията между местните жители и 
имигрантите за материални и социално-икономически ресурси (работни места, 
образование и др.) може да доведе до все по-голямо поденяване на имигрантите от 
страна на местните жители с увеличаване на имиграцията. Неблагоприятно 
положение от страна на местните жители може да съществува или да се възприема 
субективно (собствена безработица или страх от загуба на работата) или колективно 
(индивидът може да се справя добре икономически, но е загрижен за общността, 
чието благосъстояние се възприема като застрашено от имиграцията). 
 
Тезата за авторитаризма предполага, че хората с ниска самооценка (причинена 
например от възпитание, което потиска развитието на личността, липса на 
образование или лоши кариерни перспективи) са склонни да подкрепят 
авторитарни лидери или партии, представляващи такива мнения и нагласи, за да 
могат да участват във властта, която смятат, че им се полага, но им е отказана. 
Израстването в авторитарна среда (родителски дом, политическа система) води до 
усвояване на авторитарните структури в ранна възраст и до още по-лесното им 
утвърждаване на по-късен етап. 
 
Теориите за формирането на групите и съзнателното разделяне на ингрупи и 
аутгрупи (собствени и чужди групи) твърдят, че другите групи се подценяват, за да 
се повиши стойността на личността и на собствената група. 
 

 
77 Този материал се основава (но не само) на Gundlach 2020, p. 20 и следващите. 
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Теориите за тероризма приемат, че вярата във "висшите цели" е подходяща за 
насърчаване на изключващо отношение към хората, които не принадлежат към 
собствената група. В същото време тази вяра може да бъде инструментализирана 
от самия човек и от другите, за да легитимира негодуванието и като следствие от 
това все по-радикални нагласи и действия като форма на възприемано като 
оправдано "защитно поведение". Това включва например пропагандиране на 
насилие за "защита на християнските ценности", дори ако човек не е особено 
християнски настроен.  
Хипотезата за контакт разглежда феномена, че нерядко тези, които са особено 
яростни в противопоставянето си на имигрантите, всъщност не познават 
имигрантите пряко. Липсват им лични контакти и опит, а също така ги избягват, така 
че не е налице "ефектът на привикването".  
 
Моделът на социалната условност означава, че хората са склонни да адаптират 
нагласите и поведението си към моделите и нормите, които преобладават около 
тях, т.е. да станат подобни на своите събратя, на системата, която ги заобикаля. 
Онези, които работят и най-вече живеят, мислят, говорят, действат и гласуват в 
дясна, анти-юсюлманска среда, е по-вероятно да постъпят по същия начин. 
Поведението се превръща в групова норма. 
 
Медийните теории акцентират на ролята на медиите, особено на социалните 
медии. Позицията е, че медиите създават собствена реалност, но също така 
допринасят за самотата и намаляването на реалните междуличностни контакти, 
както и за формирането на хомогенни "филтърни балони". Същевременно, предвид 
анонимността, те служат като микрофон на всички, като същевременно гарантират 
високи нива на обществено внимание и по този начин високи нива на 
(себе)утвърждаване.  
Въпреки това се препоръчва и предпазливост: както не е задължително човек да 
следва десни политици, защото е израснал в авторитарен дом например, така и 
другите теории, споменати по-горе, които описват първична логика между 
страховете, нуждите или несигурните социални ситуации и появата на десни (и 
антиислямистки) идеи, не е задължително да се прилагат автоматично. 
Един от проблемите е, че понякога се обръща по-голямо внимание на разбирането 
на поведението на десните мислители и ксенофобите, отколкото на причините, 
които могат да се коренят например в несигурното социално-икономическо 
положение. Освен това привърженици на десни (и антиислямистки) идеи могат да 
бъдат открити във всички слоеве на обществото. В никакъв случай не всички от тях 
са необразовани и се интересуват само от конспиративни теории в името на 
намиране на лесни решения. В конкретната ситуация е полезно да се опитаме да 
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разпознаем мотивите на говорителите, без да приемаме техните идеи като 
квазилогично следствие от конкретни житейски обстоятелства. От друга страна, ако 
отхвърлим оправданите (или дори само въображаемите) страхове като 
преувеличени, неуместни или необективни и обявим някого с такива страхове за 
наивен, може би дори глупав чудак – т.е. ако не ги приемаме на сериозно – е 
разбираемо, че тези хора в крайна сметка търсят някой, който ги приема сериозно.  
 
Въпроси за работа по групи:  

● Какво мислите за различните теории? 
● Пълен ли е списъкът? Имате ли предложения за допълнителни теории, които 

да обяснят антиислямистките нагласи? 
● Помислете за случаи, в които конкретно срещате антиислямистки 

нагласи/антиислямистки конспиративни теории. Можете ли да приложите 
теориите към тези случаи? Полезни ли са теориите?  

● Опитайте се да съставите стълбовидни графики, за да посочите доколко (в 
проценти) смятате, че различните теории са правдоподобни във вашите 
конкретни примери на антимюсюлманско отношение.  
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Упражнение 2.3: Концепции за работа с антиислямистки теоретици на 
конспирацията 
M3_exercise_2.3_needs_pyramid 
 
Пирамида на потребностите 
 
Особено ако работите като коуч или терапевт, знаете, че проблемите, които 
клиентите ви изразяват, както и поведението им, често са израз на други 
несъзнавани причини, като например незадоволени потребности. По този начин 
изразяването на антиислямистки (или други мизантропски и радикално десни) 
лозунги може да има и други причини, а не изрично десни или антиислямистки 
нагласи. Размишляването върху собствените нужди и идентифицирането и 
назоваването на тези на другия човек може да има деескалиращ ефект, а в най-
добрия случай дори да стигне до същността на проблема. 
Популярен модел за структурата и йерархията на потребностите е т.нар. пирамида 
на потребностите (вж. фигурата).   
  

 
 
Ниво 1: Физиологични потребности  
Недоспал ли е събеседникът ви? Тогава отложете разговора, ако е възможно. Или 
пък събеседникът ви е гладен? Тогава предложете нещо. Колкото и банално да 
звучи, веднага ще създадете различна атмосфера, която може да улесни разговора. 

Пирамида на човешките потребности 

физиологични потребности 

потребност от сигурност 

социални потребности 

индивидуални 
потребности 

себеактуализация 
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Ниво 2: Потребност от сигурност 
Страхът за сигурността, например поради предполагаемото нарастване на 
престъпността от страна на имигрантите, често се изразява сам по себе си и служи 
за легитимация на собствените мисли и действия. Оттук можете да започнете: 
попитайте за личната тревожност, проверете фактите и т.н.  
 
Ниво 3: Социални потребности 
Може би вашият събеседник изобщо не търси размяна на аргументи, а общност, т.е. 
някой, който да бъде солидарен с него, когато се вълнува от дадена тема. Ако си 
противоречите, тази потребност няма да бъде удовлетворена. (Това е още една 
причина, поради която някои хора посещават само уебсайтове, които потвърждават 
собствените им очаквания – т.нар. склонност за потвърждаване). Затова би било 
смислено да започнете с преминаване към обща тема, например: "Знаете ли какво 
ме разстройва още повече в момента? Отвратителният футболен мач през уикенда" 
(ако вашият събеседник е футболен запалянко), преди да заемете позиция по 
неговите десни или антиислямистки изказвания под каквато и да е форма.  
 
Ниво 4: Индивидуални потребности 
Уверете се, че вашият събеседник се чувства ценен и не се чувства изложен на риск, 
особено пред или в присъствието на трети страни.  
 
Потребностите трябва да бъдат потърсени и удовлетворени точно в съответния 
контекст. Обобщения като "Искам да имам мир!" не помагат, защото всеки определя 
мира по различен начин. (Вашият събеседник: мирът е без имигранти. Вие: мир 
заедно с имигрантите). Отговарянето на потребностите и проявата на 
съпричастност не означава, че сте съгласни по въпроса. Това е важно за 
собственото изясняване, но и за другия човек: "Разбирам/споделям нуждата ви, но 
стратегията ви ме тревожи/не споделям подхода ви. " 
 
Въпроси за работата по групи 

● Смятате ли, че моделът на пирамидата на човешките потребности е 
реалистичен? Има ли нещо, което липсва? Не е ли твърде опростен? Защо? 

● Помислете за ситуации, в които в реалния живот се сблъсквате с теории като 
"Голямата подмяна". Дали моделът би ви помогнал да се справите с тези 
ситуации?  

● Запишете някои от тези ситуации на постер (може и като рисунка), за да 
можете по-късно да ги съобщите на другите, които идват до вашата маса.  
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Упражнение 2.3: Концепции за противодействие на антиислямистките 
конспиратори 
M3_exercise _2.3_catalogue_of_options 
 
Какви са възможностите ви, когато се сблъскате с разпространители 
на конспирации? 
 
Предложения от експерта по антидискриминация Хелга Б. Гундлах 
 
Представете си, че към вас се приближава поддръжник на конспирация и започва 
да ви говори с целия ентусиазъм на мисионер. Какво ще направите? Директно да 
започнете да спорите с него? Не го правете! Особено ако събеседникът ви е обучен 
пропагандатор на конспиративна теория, а вие сте изненадани, на практика ви е 
писано да загубите.  
 
Затова първо обмислете възможностите си. "Какво наистина искам да правя?"  
На следващите страници ще разгледаме някои възможности, които имате.  
 
Това не са рецепти за разумна реакция на конспиративните теории. Но е полезно 
да ги познаваме, за да видим ситуацията в по-широка перспектива. 78 
 
1) Обърнете внимание на четирите нива на съобщението  
От психологията на общуването вероятно познавате "Четиристранния модел на 
общуване79" :  

(1) Фактическа информация: пряко съдържание: данни, факти, новини... 
(2) Себеотнасяне (или себеразкриване): когато говорещият говори за себе си, 

за своите мотиви, ценности, желания... 
(3) Отношения: как изпращащият посланието се разбира с получателя и какво 

мисли за него.  
(4) Призив: това, което изпращащият посланието иска получателят да направи; 

съвет, инструкция, въздействие... 

 
78 Това е обобщение на препоръките на Хелга Б. Гундлах (експерт по въпросите на разнообразието): 
Гандлах, Х.Б. (2020 г.). Rechten Parolen kompetent begegnen", глава 1.3. 
79 Популяризиран от Фридеман Шулц фон Тун и разширена версия на модела на дървото Органон  
на Карл Бюлер. 
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Можете да се опитате да отгатнете какво всъщност иска вашият събеседник, когато 
говори с вас. Дали това е желанието да бъдете приети (връзка)? Да бъдете важни 
(себеразкриване)? Дали той/тя иска да продължите да разпространявате теорията 
на конспирацията (призив)?  
2) Наблюдавайте вместо да съдите  
Когато наблюдаваме нещо, винаги правим преценка, обикновено дори без да го 
осъзнаваме. Наблюдението е: "Какво се случва." Преценката е: "Какво мисля или 
чувствам по този въпрос?"  
Няма да можете да спрете да съдите. Но можете поне да осъзнавате това.  
Опитайте се да не се конфронтирате с мнението на събеседника си. Ако кажете: "Ти 
си много агресивен", вие съдите. Събеседникът ви може да отговори: "Аз не съм 
агресивен!" Но ако по-скоро предложите наблюдението си: "Усещам, че почуквате 
по масата с пръсти", вие го карате да осъзнае поведението си. 
 
3) Създаване на хипотези  
Когато наблюдаваме винаги изграждаме хипотези. Например: "Моят колега изрича 
антиислямистки твърдения защото в крайна сметка се страхува да не загуби 
работата си." 
Не можем да спрем да изграждаме хипотези, но можем да преминем на друго ниво 
като се запитаме защо стигаме до тази конкретна хипотеза, а не до друга.  
Можем също така да разкрием нашата хипотеза на партньора. Това може да бъде 
полезно, ако наистина решим да обсъдим въпросната тема с него.  
 
4) Слушайте  
Слушането е от ключово значение. Като учител или обучител вие знаете това. Само 
с честен интерес и искрена оценка на събеседника си можете да разберете какви са 
истинските му мотиви и нужди. Но когато се сблъсквате с конспиративни теории, 
това често е трудно постижимо. Все пак трябва да опитате. Опитайте се да бъдете 
активен слушател, като попитате своя събеседник дали сте разбрали правилно 
неговата теза, не само по отношение на "фактическото" съдържание, но и по 
отношение на чувствата му.  
На свой ред можете да изисквате от събеседника си да слуша спокойно това, което 
казвате.  
Ако събеседникът ви изтълкува погрешно думите ви (може би дори нарочно), 
прекъснете го приятелски и пояснете какво всъщност сте казали.  
По време на разговор има два вида прекъсвания: прекъсвания за изясняване на 
съдържанието или отношението и прекъсвания, които са просто обструкция.  
 
5) Питайте 



  

 

 

 
 
 
 

261 

Това е просто и ефективно: Когато човек ви изненада с теоретично съдържание на 
конспирация, можете да му отговорите с въпроси.  
Питайте "защо" или "как стигна до това мнение" и така ще принудите събеседника 
си да изрази по-точно позицията си. Само това може да ги затрудни. Така или иначе, 
това ви печели време.  
Когато цитират предполагаеми факти, попитайте за подробности: "Къде прочетохте 
това?", "Къде мога да намеря повече информация за това?" 
Ако той/тя използва фрази като "Те правят xyz" или "Ние искаме xyz", попитайте кои 
са "те" и "ние". 
Когато твърденията са много широки, може да искате да накарате събеседника си 
да говори за себе си, че е засегнат (или не): "Какъв е твоят личен опит с това?" 
Когато водите истински разговор, можете да използвате техниката на кръговите 
въпроси: "Какво мислите, че е почувствал вашият колега Х днес, когато сте говорили 
за мюсюлманите, които се опитват да завладеят Европа" (Х е мюсюлманин).  
 
6) Печелете време  
Искате да реагирате, но ви е необходимо време, за да разработите стратегията си, 
тъй като вашият събеседник е добре подготвен, а вие – не. Можете учтиво да 
отложите дискусията:  
Подчертайте темата, но след това я отложете! Това е техника, използвана от 
политиците в телевизионните разговори. "Това, което казахте, е изключително 
интересно; наистина става въпрос за голямата картина. И все пак, преди да стигнем 
до нея, бих искал да поговоря с вас за настоящия ни проект." 
Прекъснете разговора: "Това, което казвате, е интересно, но преди да продължим: 
Исках само да си взема едно кафе. Мога ли да донеса едно и за теб?" 
Спечелете време, като задавате въпроси за подробности.  
Отложете за дълго време: "Това наистина е огромна тема. Мисля, че е най-добре да 
говорим за нея следващия петък, когато ще имам време за това? "  
 
7) Разграничаване / маргинализация / изключване  
Ако дадена тема е много проблематична, можете също така да дадете ясен знак, че 
не искате да я обсъждате: Например, кажете – ясно чуваемо и за страничните хора: 
"Съжалявам, но сте попаднали на грешния човек. Това, което заявявате, очевидно 
противоречи на общите ни демократични ценности, а също така е конспиративна 
теория. Не желая да продължаваме да обсъждаме тази тема." Или по-меко: "Аз имам 
съвсем различни възгледи по този въпрос. Нека, моля, да сменим темата. А сега 
нека продължим да обсъждаме нашия проект". Или просто дайте ясно да се разбере 
къде са вашите граници: "Бих искал да Ви помоля да се въздържате от подобни 
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изявления в бъдеще. В противен случай ще трябва да прекратя нашето 
сътрудничество." 
 
8) Използвайте лични примери  
Може да е полезно да разкажете за лични преживявания. Изказванията на вашите 
колеги за мюсюлманите? Можете да говорите за положителния си опит с 
мюсюлмани, които познавате, но преди всичко обяснете в аз-съобщения нещо за 
себе си: Как е било за вас, когато сте дошли в града преди години, как е било, когато 
сте започнали новата си работа, че много неща са били нови за вас, кой и какво ви 
е помогнало да намалите предразсъдъците.  
 
9) Малки помощници на вашето отношение 
Вероятно ги знаете, но в напрегната ситуация обикновено не си ги спомняте. Затова 
ви предлагаме списък, който да ви ги припомни:  

● Поемете дълбоко въздух и обърнете внимание най-вече на издишването.  
● Помислете за "ом" – сричката, която познавате от медитацията. 
● Внимавайте за стойката си. Застанете или седнете изправени, с двата крака, 

здраво стъпили на пода. Това също така стабилизира гласа ви. Или може да 
искате да сигнализирате за спокойствие и стабилност, като се облегнете 
назад и изпънете краката си.  

● Помислете за изражението на лицето си. Гледайте събеседника си твърдо и 
приятелски, дори да ви е трудно.  

● Говорете по-спокойно, по-ясно и евентуално с по-нисък глас и по-бавно от 
събеседника си.  

● Опитайте се да останете обективни. Не се принизявайте до нивото на 
събеседника си. Избягвайте да поучавате събеседника си. Поддържайте 
визуален контакт. Бъдете учтиви.  

● Не очаквайте твърде много от себе си. Не забравяйте, че демагозите и 
разпространителите на конспирации се опитват да изглеждат убедителни 
чрез постоянно повтаряне. Но това работи и за вас: ще има ефект, ако 
останете постоянни в поведението си и предприемете многократни опити да 
достигнете до някого. Всяко дребно действие е от значение, а разговорът ви, 
особено когато останете спокойни, ще има емоционален ефект.  

 
10) Дразнения  
Разпространителите на конспирации обикновено очакват от вас да реагирате с 
опровержение по същество. Понякога може да е полезно да изкарате другия човек 
извън релси. Направете нещо, което събеседникът ви не очаква. Направете нещо 
дразнещо, използвайте хумор и парадоксални намеси:  
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● Започнете да се усмихвате и леко да кимате с глава в знак на състрадание. 
● Попитайте за часа и се оплачете от счупения си часовник 
● Многократно се прозявайте 
● Станете и направете кафе за двама с отдаденост 
● Започнете да търкате въображаемо петно от ризата си с голяма 

концентрация. 
● Мълчете и гледайте втренчено към човека, с когото разговаряте. 
● Започнете да местите масата. Помолете събеседника си да ви помогне. 
● Възхвалявайте сатиричния талант на своя събеседник. Кажете, че наистина 

сте се забавлявали. Мислил ли е да излезе на сцената с него? Бихте могли да 
слушате с часове, но сега двамата трябва първо да свършите някаква работа. 

 
Всички тези неща показват на събеседника ви, че не се интересувате от темата, 
която излага. Трябва да обърнете внимание, че дори и да прекъснете грубо, накрая 
трябва да се разделите с ведро лице.  
 
11) Проверка на фактите  
Ако започнете да обсъждате същността на конспиративните теории, проверката на 
фактите е важна част. Разпространителите на конспирации изказват най-различни 
твърдения и обикновено те могат да бъдат доказани като неверни сравнително 
лесно, но проблемът е, че това отнема много време, освен ако не сте експерт по 
темата. Също така трябва да сте наясно, че разпространителите на конспирации 
често използват прескачане на теми.  
 
12) Аргументиране  
Ако обстановката е подходяща за вас, може да искате да се включите в дискусия по 
темата. Все пак имайте предвид "кръга на заинтересованите страни". Основните 
привърженици на теорията на конспирацията няма да са склонни да изслушат 
аргументите ви и няма особен смисъл да ги обсъждате – освен ако не го правите за 
странични хора, които не са решили и ще бъдат впечатлени от твърдото ви 
отношение или от аргументите ви.  
Започнете аргументацията си с основно твърдение: "Мирното съжителство на 
всички хора е най-важното нещо". Повтаряйте го често, особено когато партньорът 
ви се опитва да изопачи думите ви.  
Не използвайте прекалено много аргументи, тъй като това натоварва събеседника 
ви и по-скоро създава съпротива. Подредете аргументите си, като започнете с 
втория по сила, след това с най-слабия и накрая с най-силния. (Като на концерт: 
когато си тръгвате, си спомняте финала.) 



  

 

 

 
 
 
 

264 

Имайте предвид, че събеседникът ви ще игнорира аргументите ви, ще ги изопачи 
или ще ги съкрати, защото това, което казвате, предизвиква у него когнитивен 
дисонанс.  
Подгответе се за едно изречение, с което да завършите разговора учтиво: "За мен е 
нормално, че не сме на едно мнение по всички въпроси. " 
 
13) Използвайте наличната подкрепа  
Ако се сблъскате с конспиратори, например на работното място, обикновено има 
различни форми на институционална подкрепа, които е важно да познавате: 
образователните институции обикновено имат декларации за мисия и визия, 
фирмени споразумения, вътрешни правила, принципи на многообразието и т.н. 
Трябва да ги познавате. Те ще подкрепят усилията ви да се противопоставите на 
конспиративните нагласи.  
Във вашата институция може да има съвет на работниците. Може да получите 
помощ от ръководството.  
Когато подготвяте събития, можете да координирате с колегите си как да реагирате 
на проблемни представители на общността. Имайте предвид, че институцията има 
правомощията да упражнява местния кодекс и да отстранява от събитията хора, 
които нарушават правилата.  
 
Стъпки за работа в група 

● Прегледайте 12-те възможности и се опитайте да намерите примери, в които 
можете да ги използвате.  

● Може би вече сте ги използвали в ежедневието си? 
● Опитайте се да илюстрирате 16-те възможности върху покривката (със скици, 

думи, наративи...)  
● Освен това се опитайте да представите 1-2 варианта в малки скици, които след 

това да представите на другите.  
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Допълнителни материали Модул 4: Антинаучни конспиративни 
теории 
 
Съдържа допълнителни материали за: 
 
Упражнение 1.1 
Въвеждащо упражнение 2 
Упражнение 2.1 
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Упражнение 1.1.: Аргументативни капани  
M4_exercise_1.1_argumentation_traps 
 

 
 
 
 
  
[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 

 

Аргументационни капани 

Хлъзгавият наклон 
Ако нещо тръгне в 
определена посока, 
очаквате да 
продължи да набира 
скорост все повече и 
повече. 
Например: 
„Сега, след като 
започна 
ваксинирането 
срещу Covid-19, 
скоро ще започнат 
да ни ваксинират 
срещу всеки появил 
се незначителен 
грипен вирус“ 

Argumentum ad 
populum 
Populum = 
хората 
Ако много хора 
вярват в нещо, то 
трябва да е 
истина. 
Например: 
„В толкова 
държави е 
спряна ваксината 
Astra Zenica, 
значи тя е 
наистина 
опасна“. 

Argumentum ad 
hominem 
Homienem = човек 
Лична атака, някой 
критикува или 
отхвърля възгледа на 
друг на основата на 
лични характеристики, 
минало, физически вид 
или друга причина, 
която няма отношение 
към аргументацията по 
темата. 
Например: 
„Бил Гейтс е 
мултимилионер, явно е, 
че иска да контролира 
всекиго с ваксините, за 
да натрупа повече 
пари“. 

Post hoc ergo propter hoc 
Случило се е след това, 
значи трябва да е 
причината за … 
Например:  
Ваксинираха сина ми 
против морбили, паротит и 
рубеола и скоро след това 
му беше поставена 
диагноза аутизъм – трябва 
да има връзка между 
двете“. 

Апел за игнориране 
Аргументът, че нещо е 
вярно, защото още не е 
доказано, че е невярно и 
обратното – невярно е, 
защото още не е доказано, 
че е истина. 
Например: 
„Не можете да кажете със 
сигурност, че вирусът на 
Covid-19 не е създаден от 
човек в лаборатория в 
Ухан“. 
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[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 

 

  

Аргументационни капани 

Прибързани 
генерализации 
Генерализиране и 
извеждане на 
заключения от 
отделна ситуация 
или събитие. 
Например: 
„Тази година беше 
рекордно студена, 
очевидно е, че 
няма глобално 
затопляне“. 

Фалшива дихотомия 
Представяне на 
въпрос като имащ 
само алтернативно 
решение, въпреки, че 
има повече. 
Например: 
„Един човек е получил 
алергична реакция от 
ваксините – значи 
ваксините не са 
безопасни“. 

Фалшива аналогия: 
Ако нещо изглежда 
сходно се приема, че 
ще има същото 
развитие. 
Например: 
„Ваксината срещу 
свински грип 
причинява 
нарколепсия. С 
ваксината срещу 
Covid-19 със сигурност 
ще сме свидетели на 
много по-страшни 
странични ефекти“. 

Едностранен подбор 
Избиране само на научни 
заключения / текстове, 
които подкрепят 
твърдението дори и много 
учени да твърдят 
обратното. 
Например: 
„Андрю Мортенс, доктор 
по икономика, доказва, че 
климатичните промени са 
измислица. 
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Въвеждащо упражнение 2: Запомняне на конспиративна теория 
M4_warm_up_2_memory.  [Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В края на ноември 2009 г. хакер 
открадва и разпространява повече 
от 1000 електронни писма, 
разменяни между учени от катедрата 
по изследване на климата в 
английски университет в Източна 
Англия. Скептиците към 
климатичните промени настояват, че 
са разкрили научната измама, която 
стои зад пълното изфабрикуване на 
твърдението, че глобалното 
затопляне  се дължи на човешки 
действия.   1 

климатгейт зелената измама 

Друга конспиративна теория 
твърди, че тъй като много 
компании са инвестирали във 
възобновяеми източници на 
енергия, ще изгубят пари, ако се 
докаже, че глобалното затопляне е 
мит. Според тази теория 
екологичните поддръжници 
подкупват климатолозите да 
фабрикуват данни, които да 
подкрепят инвестициите, които са 
направили  в зелена енергия. 
2 

Конспиративната теория, че 
самолетите разпръскват химикали 
във въздуха, които образуват бели 
дири, които могат да се видят зад 
самолетите. Има множество 
различни КТ каква е причината за 
разпръскването на химикали. Една 
от тях е, че тези химикали 
контролират времето и климата. 
3 

кемтрейлс 

повишаването на 
глобалната 
температура е 
резултат от края на 
„малка-ледена-
епоха“ 

Снимка от 1898 г. на момиче, което 
прилича на екологичната 
активистка Грета Тунберг. 
Конспиративните теории виждат в 
тази снимка доказателство за това, 
че тя на практика пътува във 
времето. 
4 

хората нямат 
отношение към 
климатичните 
промени 

Конспиративната теория твърди, 
че последните тенденции, 
свързани с глобалното затопляне, 
са само продължение на 
естествен процес, който описва 
края на „малката ледена епоха“, 
продължила в периода от 1450 г. 
до 1850 г. 
5 

Конспиративна теория, която 
твърди, че наблюдаваните сега 
ефекти в глобалното затопляне не 
се дължат на ефекта на въглеродни 
емисии и замърсяване, резултат от 
човешката дейност, а са част от 
естествена флуктуация, която е 
нормална и представлява редуване 
на по-топли и по-студенти периоди. 
6 

Отричането на климатичните промени 
или отричането на затоплянето е 
отричане, отхвърляне или 
неоснователно съмнение, което 
противоречи на научния консенсус за 
климатичната промяна, включително 
степента, в която тя се дължи на 
човешка дейност и нейните ефекти 
върху природата и обществото или 
потенциала за адаптиране към 
глобалното затопляне, резултат от 
човешката дейност. 
7 

Отричане на 
климатичните 
промени 
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„Естествен 
имунитет“ 

Съставките във 
ваксините са опасни 

Бил Гейтс чипира 
населението 

Големите 
фармацевтични 
компании настояват 
за ваксини, за да 
печелят пари 

Претоварване с 
ваксини 

Ваксините 
причиняват 
аутизъм 

Антиваксъри 

Нежелание или отхвърляне на 
ваксинирането или ваксинирането 
на децата срещу заразни 
заболявания. Обхваща нагласите от 
директно отхвърляне на ваксините 
до отлагане на ваксинирането, 
приемане на ваксините, но 
несигурност в употребата им или 
използването на сигурни ваксини, но 
не и на други. Аргументите срещу 
ваксинирането са в противоречие с 
пълния научен консенсус относно 
безопасността и ефикасността на 
ваксините. 
8 

През 1998 г. Андрю Уейкфийлд, бивш 
лекар, предполага възможна връзка 
между MMR ваксината и аутизма при 
децата. По-късно е доказано, че в 
това проучване има умишлена 
измама. Въпреки това скандалът 
става причина за спад във 
ваксинирането срещу MMR, което се 
запазва и днес. Все още няма научно 
доказателство, което да показва 
връзка между MMR ваксината и 
аутизма. 
9 

Конспиративните теории, които 
използват този немедицински 
термин и твърдят, че 
едновременното правене на много 
ваксини може да претовари или 
отслаби неустойчивата имунна 
система на децата и така да доведе 
до нежелани ефекти. 
10 

Конспиративната теория, че 
пандемията от коронавирус е 
прикритие на план за имплантиране 
микрочипове чрез глобални 
ваксинационни кампании. Митът 
обявява създателя на Micrtosoft  Бил 
Гейтс за главното лице зад този план. 
11 

Конспиративната теория, която 
посочва, че на фармацевтичните 
компании не може да се вярва. 
Позицията е, че единственото, което 
интересува фармацевтичните 
компании, е да продават продуктите 
си независимо какво въздействие 
могат да имат върху хората. 
Ваксинационните кампании се 
разглеждат като начин големите 
фармацевтични компании да 
печелят и следователно, не може да 
им се има доверие. 
12 

Конспиративната теория, която 
гласи, че ваксините съдържат опасни 
съставки като „антифриз“, чиято цел е 
да навредят на населението. Други 
идеи са, че някои от съставките, 
които понякога се съдържат във 
ваксините като малки дози алуминий, 
са вредни въпреки, че в такива малки 
количества те не оказват 
въздействие върху здравето. 
13 

Има различни конспиративни 
теории, които твърдят, че хората не 
се нуждаят от ваксини. Един от тези 
митове е, че ваксините потискат 
естествената имунна система и ако 
оставим хората да бъдат изложени на 
вирусите, имунната система става по-
силна и устойчива. 
14 
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Алтернативно 
лечение на COVID-
19 

COVID-19 не 
съществува 

Ваксините срещу 
COVID-19 променят 
ДНК 

COVID-19 не е по-
опасен от 

обикновения грип 

5G и COVID-19 COVID-19 е създаден 
в лаборатория в 
Китай 

Има няколко конспиративни теории, 
които свързват 5G технологията с 
коронавируса. Някои твърдят, че 
коноравирусът е създаден, за да затвори 
хората в домовете им докато се разгръща 
5G технологията, докато други твърдят, че 
радиационните вълни, излъчвани от 5G, 
отслабват имунната система на хората и 
така те стават по-податливи на инфекции. 
Според трети вирусът директно се 
разпространява с 5G. 
15 

Тъй като коронавирусът се появи за 
пръв път в Ухан, Китай, президентът 
Доналд Тръмп и други твърдят без 
доказателства, че е изпуснат от 
лаборатория там и според някои 
теоретици той е специално 
разработен като биологично 
оръжие. 
16 

Конспиративната теория, според 
която COVID-19 не е по-опасен от 
сезонния грип и че пандемията е 
измислица. Също така се твърди, че 
няма повече смъртни случаи 
вследствие на COVID-19  в 
сравнение със сезония грип. 
17 

Според някои конспиративни 
теории като Информационната 
война на десния конспиратор Алекс 
Джоунс, COVID-9 не съществува. Те 
твърдят, че пандемията е измислена 
от правителствата с цел да зароби 
гражданите и да потисне свободите 
им. 
18 

Конспиративната теория, че 
ваксината срещу COVID-19 е 
разработена „прекалено набързо“ и 
използва нови технологии, които не 
са безопасни и променят и увреждат 
ДНК за постоянно. 
19 

Има много предложения за 
алтернативни „лечения“ на COVID-19 
като инжектиране на гел за 
почистване на ръце в кръвта и 
използване на хидроксихлороквин и 
колоидно сребро. В някои случаи 
конспиративната теория твърди, че 
правителствата и/или големите 
фармацевтични компании 
умишлено крият „полезните“ 
лечения от населението. 
20 
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Упражнение 2.1: Презентация Детектор на конспиративни теории   
M4_exercise_2.1_PPT_conspiracy_detector 
 
Налично като презентация на www.teach-erasmus.eu  
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Упражнение 2.1: Детектор на конспиративни теории 
M4_exercise_2.1_list_conspiracy_detector 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 

ДЕТЕКТОР НА КОНСПИРАТИВНИТЕ 
ТЕОРИИ 

Dоказателството за конспирацията е вероятно да идва от „свързването на 
точките“ между събития, между които няма причинно-следствена връзка. 
Kогато няма доказателство в подкрепа на тези връзки с изключение на 
конспиративното  твърдение или когато доказателството съответства също 
толкова добре на други причинно-следствени връзки – или е случайно – 
конспиративната теория е вероятно фалшива. 
Причините за конспирацията се движат от свръхчовешка сила. храта не 
винаги са толкова силни, колкото си мислим. 

Kонспирацията е комплексна и успешното й довършване изисква много 
елементи. 

Kонспирацията включва и голям брой хора, които трябва да пазят своите 
тайни. Kолкото повече хора включва, толкова по-нереалистична става. 

Kонспирацията обхваща голямата амбиция за контрол над нацията, 
икономиката или политиката. Ако говори за световно доминиране, е по-
малко вероятно да е вярно. 

Kонспиративната теория се хваща за малки събития, които могат да са истина 
и ги обвързва с много по-мащабни, много по-малко вероятни събития. 

Конспиративната теория придава невъобразими, зловещи значения на в 
повечето случаи невинни и незначителни събития. 

Tеорията смесва факти и спекулации без разграничаване между тях и без 
посочване на степен на вероятност или факти. 
 
Kонспираторът е недоверчив към всички държавни агенции или частни 
групи, което показва неспособност за нюансиране на разликите между 
истина и конспирация. 
 
Конспираторът отказва да помисли за алтернативни обяснения, отхвърля  
всяко противоречащо доказателство и яростно търси единствено 
потвърждения на позицията си, която смята за истина. 
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Допълнителни материали Модул 5: Конспиративни теории и 
(социални) медии 
 
Съдържа допълнителни материали за: 
 
Въвеждащо упражнение 1 
Упражнение 1.2 
Упражнение 1.3 
Упражнение 2.1 
Въвеждащо упражнение 3 
Упражнение 3.1 
Упражнение 3.2 
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Въвеждащо упражнение 1: Медии и конспиративни теории  
M5_warm_up_1_glossary 
 
Медии и конспирация 
 
Медии 
Терминът "медии" се отнася до новите проявления, свързани с информацията и 
излъчването на новини. Ето едно от определенията за "медии": "Какво е медия?  
 
Определение и значение 
Терминът "медии", който е множествено число на думата "медия", се отнася до 
комуникационните канали, чрез които се разпространява съдържание – новини, 
музика, филми, образование, рекламни съобщения и други данни. Това включва 
хартиени и онлайн вестници и списания, телевизия, радио, телефон, интернет, факс 
и билбордове. 
Процесът описва различните начини, по които общуваме в обществото. Тъй като се 
отнася до всички средства за комуникация, всичко – от телефонното обаждане до 
вечерните новини по телевизията – може да се нарече медия. 
Когато говорим за достигане до изключително голям брой хора, говорим за масови 
медии. Местните медии се отнасят например до местния вестник или 
местните/регионалните телевизионни/радио канали." 80 
 
Екосистема на медиите  
"За нашите цели медийната екосистема е местна по своето ниво на анализ, обхваща 
институционални (обикновено вестници, радио и телевизия), мезо (комуникация 
във взаимосвързани партньорски мрежи, в общностите и в по-широки обществени 
сегменти) и микроформи (например социални медии, междуличностни мрежи) на 
комуникация и е основният контекст, в който гражданите се влияят от политиката, 
ежедневните събития, обществените проблеми и събития като природни бедствия. 
Освен това медийната екосистема може да бъде дефинирана чрез ясни независими 
и зависими променливи, което ни позволява да отговорим на въпроси като 
например как наличието и качеството на местните новини корелира с нивата на 
познания за местната политика, гражданската активност, жилищната собственост 
или чувството за принадлежност. Важното е, че медийната екосистема, когато е 

 
80 MBN (2021): Какво е медия? Определение и значение. Извлечено на 30.11.2021 г. от: 
https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/media-definition-meaning/ 
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дефинирана чрез ясни независими променливи, може да бъде сравнена с други 
медийни екосистеми, така че да се оцени относителната важност на независимите 
променливи за желаните резултати. " 81 
 
Крос-медии 
 
Определения за крос-медия: 
Терминът "крос-медия" често се обяснява като процес, който включва 
разпространението на съдържание (например музика, текст, снимки, видео и т.н.) 
между различни медии. Една често използвана комбинация е телевизия, 
вестници/списания, мобилни устройства и интернет. 
Крос-медиите обикновено се разглеждат като едновременно използване на 
традиционни медии по иновативен начин. Терминът обаче може да се използва по 
различни начини; кросмедийните концепции не се формират само с търговска цел 
(включително маркетингови кампании и споразумения за излъчване), но зависят и 
от личния живот на потребителите. В настоящия медиен пейзаж потребителите 
контролират използването на медиите; те решават кога и къде искат да имат достъп 
до определени медии и съдържание. Самият кросмедиен сектор дефинира термина 
по следния начин: 
"Кръстосаният медиен сектор предоставя мултимедийни продукти и услуги като 
използва едновременно и заедно радио, телевизия, интернет, мобилни устройства, 
печат и събития." 
Това означава, че сътрудничеството между компаниите и специалистите също е 
част от концепцията за кросмедия82.  
 
Онлайн медии 
Терминът "онлайн медии" се отнася до съвременното проявление на медиите. 
Съществува терминологично разнообразие, като ние приемаме следното 
определение:  
"Онлайн медии" е термин, който често се използва за обозначаване на нови форми 
на медии, които включват интерактивно участие.  

 
81 Училище по комуникации и информация "Рутгерс" (2021 г.). Извлечено на 30.11.2021 г. от: 
http://wp.comminfo.rutgers.edu/mpii-new/the-parameters-of-ecosystem-analysis/ 
82 Сам (2021): Какво е крос-медия? Взето на 30.11.2021 г. от: https://cmidm4.wordpress.com/research-
2/what-is-cross-media/ 
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Често развитието на медиите се разделя на две различни епохи – епоха на 
излъчването и интерактивна епоха. В епохата на излъчването медиите са почти 
изключително централизирани, като една организация – като радио или 
телевизионна станция, вестникарска компания или студио за филмови продукции – 
разпространява информация до много потребители. Обратната връзка с медиите е 
непряка, забавена и безлична. Опосредстваната комуникация между хората 
обикновено се осъществява на много по-ниско ниво, обикновено чрез лични писма, 
телефонни обаждания, а понякога и в малко по-голям мащаб чрез средства като 
копирани семейни анкети." 83 
 
Социални медии 
Терминът "социални медии" се отнася до различни проявления: Фейсбук, 
Инстаграм, Туитър, YouTube, Google+, ТикТок, LinkedIn, MySpace и др. Социалните 
медии включват сайтове, дизайн, както и навигация и съдържание.  
"Сайтове за социални мрежи. Фейсбук и други сайтове за социални мрежи са почти 
повсеместно разпространени в съвременната култура. Дори тези, които не са 
избрали да създават онлайн профил и да участват в тях, често чуват от други хора 
информация, получена от такива социални платформи. Основната отличителна 
характеристика, която прави един сайт социални мрежа, е списъкът с приятели 
потребители, с които човек се свързва, обикновено въз основа на приятелство, 
семейство, служебни отношения или дори слаби връзки. Първоначално сайтовете 
за социални мрежи бяха чудесен начин за запознаване с нови хора и въпреки че 
това все още е възможно, много сайтове за социални мрежи вече не насърчават 
хората да добавят като контакти хора, които не познават. Публичният характер на 
информацията, публикувана в сайтовете за социални мрежи, често дава 
възможност за споделяне на социални или политически възгледи, въпреки че 
според проучванията голяма част от тази политическа дейност засилва вече 
съществуващи убеждения – особено защото хората са склонни да се сприятеляват 
онлайн с тези, с които намират прилика." 84 
 
Какво представляват социалните медии? 
Социалната медия е съвкупност от онлайн комуникационни канали, в която 
общностите си взаимодействат, споделят съдържание и си сътрудничат.  

 
83 Manning, J. (2014): Определения и класове на социалните медии. In: Енциклопедия на социалните 
медии и политиката. Sage Publications. 
84 Пак там. P. 1160 



 

 

 

 
 
 
 

277 

Уебсайтове и приложения, посветени на социалните мрежи, микроблоговете, 
форумите, социалните отметки, уикитата и социалното кураторство, са примери за 
някои видове социални медии. Най-известните компании за социални мрежи са 
Facebook, Twitter, Google+ и Instagram." 85 
 
Медиите като четвърта власт 
Концепцията за медиите като четвърта власт се заражда преди около 200 години в 
англосаксонския свят – "Fourth Estate", "Fourth Branch of Government". В други 
култури значението и разбирането за медиите като необходим фактор на властта се 
пренася от тези демокрации. Метафората за информационната власт като четвърта 
е натоварена с функциите да наблюдава (независимо) другите три власти – съдебна, 
законодателна и изпълнителна. Като такава тя гарантира тяхната независимост 
една от друга и тяхната сила, тяхната функционалност. В демократичните 
конституции тази роля е заложена във формулата за гарантиране на свободата на 
словото и печата. Терминът "четвърта власт" е използван във Франция по време на 
аферата "Драйфус". След войната между Франция и Германия през 1870-1871 г. 
френският високопоставен офицер Алфред Драйфус е обвинен, че е германски 
шпионин и че предава на германците секретна информация от Генералния щаб, 
като по този начин допринася за загубата на Франция. Драйфус е осъден в бързо 
производство, изгонен от армията и заточен в Гвиана. Само благодарение на 
журналистическите разследвания и медийната кампания срещу процеса, 
организирана и платена от френски интелектуалци и представители на 
обществеността, Драйфус е признат за невинен. Има само една причина за 
инсценираната истерия и процеса: Драйфус е евреин. Медиите са тези, които 
разкриват този случай. "За щастие, има една четвърта власт – пише Емил Зола, – 
която е в състояние да открие и поправи грешките, допуснати от трите светски 
власти ... ". 86 
 
Блог 
Терминът блог се представя от изследователи и практици като социална медия:  

 
85 MBN (2021): Какво е медия? Определение и значение. Извлечено на 30.11.2021 г. от: 
https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/media-definition-meaning/ 
 
86  Вижте: https://svobodazavseki.com 
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"Блогове. Думата "блог" произлиза от думата "weblog". Блогът е уебстраница, на 
която отделен човек или група може да споделя информация или идеи с голяма 
група хора чрез интернет. Не е рядкост човек да започне блог и след това никога 
повече да не го актуализира. Някои от най-успешните блогове се актуализират 
редовно, така че последователите на блога да знаят кога да очакват нови постове. 
Блоговете обхващат широк спектър от теми, включително всякакви политически 
въпроси. Често срещана характеристика на блоговете е форумът за обратна връзка, 
в който след като прочетат даден пост, хората могат да общуват както с автора на 
блога, така и с други коментиращи. Много традиционни медии са възприели 
подобни на блоговете онлайн функции, за да привлекат читателите да продължат 
да се придържат към техните новини или развлекателни предложения. Например 
много вестникарски статии завършват с възможността читателите да споделят 
своите мисли или коментари по актуален въпрос. Тези новинарски истории – 
особено когато става дума за горещи или особено пристрастни политически 
въпроси – могат да доведат до сериозни дебати." 87 
 
Фалшиво съдържание, фалшива информация, фалшиви новини 
 
Основни термини 
 
Новини 
Определение за новина: Понятието "новини" се определя по различен начин от 
различните експерти. Някои от определенията са дадени по-долу: 
Новина е всичко необичайно 
Новините са необичайната картина на живота. 
Новината е това, за което хората говорят; колкото повече ги вълнува, толкова по-
голяма е нейната стойност. 
Новините включват всички текущи дейности, които са от общ човешки интерес, а 
най-добрите новини са тези, които интересуват най-много читателите. 
Всичко, което достатъчно хора искат да прочетат, е новина, при условие че не 
нарушава каноните на добрия вкус и закона за клеветата. 
Новината е репортаж за събитие, което е свежо, необичайно и което е интересно за 
по-голям брой хора."  

 
87 Manning, J. (2014): Definition and Classes of Social Media. In: Encyclopedia of Social Media and Politics. Sage 
Publications. P. 1159-1160 
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Определението за новини може да бъде намерено тук: кликнете тук  
(Mass Communication Talk (2011): Определение за новини) 
 
Фалшиво съдържание – Фалшива информация – Фалшиви новини 
 
Фалшива информация срещу фалшиви новини 
Експертите препоръчват да се избягва терминът "фалшива новина" или поне да се 
ограничи употребата му, тъй като той се свързва силно с политиката, а тази 
асоциация може да доведе до ненужно стесняване на фокуса на проблема. 
Терминът "фалшива информация" е за предпочитане, тъй като може да се отнася до 
разнообразна дезинформация, обхващаща теми като здравеопазване, околна среда 
и икономика във всички платформи и жанрове, докато "фалшиви новини" се 
разбира по-тясно като политически новини. 
 
 
Какво е фалшива информация? 
Фалшивата информация е новина, история или мистификация, създадена с цел 
умишлено да дезинформира или заблуди читателите. Обикновено тези истории се 
създават, за да повлияят на възгледите на хората, да прокарат политически дневен 
ред или да предизвикат объркване, и често могат да бъдат доходоносен бизнес за 
онлайн издателите. Фалшивата информация може да заблуждава хората, като 
изглежда като надеждни уебсайтове или използва имена и уеб адреси, подобни на 
тези на авторитетни новинарски организации. 
Според Мартина Чапман (експерт по медийна грамотност) фалшивите новини имат 
три функции: "недоверие, дезинформация и манипулация". 
 
Възходът на фалшивата информация 
Фалшивата информация не е нещо ново, но от 2017 г. насам се превръща в актуална 
тема. Традиционно получаваме новините си от надеждни източници, журналисти и 
медии, които са задължени да спазват строги кодекси за поведение. Интернет обаче 
даде възможност за изцяло нов начин за публикуване, споделяне и потребление на 
информация и новини с много малко регулации или редакционни стандарти. 
Сега много хора получават новини от сайтове и мрежи на социалните медии и често 
може да е трудно да се определи дали историите са достоверни или не. 
Информационното претоварване и общата липса на разбиране за 
функционирането на интернет от страна на хората също допринесоха за 
увеличаване на броя на фалшивите новини или фалшивите истории.  
Сайтовете на социалните медии могат да изиграят голяма роля за увеличаването на 
обхвата на този тип истории." 
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Определение за фалшиви новини можете да намерите тук: кликнете тук (Webwise.ie 
(2021). Explained: What is False Information?) 
 
Постистина 
Постистина – термин, който се разпространява толкова бързо със сигурност 
заслужава сериозно внимание и по-ясно определение, особено ако не искаме да 
бъдем изведени от равновесие от глобалното явление, което си поставя за цел 
именно това. 
Можем да кажем, че "постистината" не е просто противоположност на истината, 
както и да се определя тя; тя е по-сложна. По-добре е да се опише като обхватен 
термин, дума за комуникация, включваща или събираща различни, но 
взаимосвързани явления. 
Тревожната му сила в обществения живот се дължи на хибридните му качества, на 
съчетаването на различни елементи по начин, който не се подчинява на 
очакванията и обърква получателите. 
Постистината има рекомбинирани характеристикиа. Първо, това е вид 
комуникация, която включва старомодната лъжа, при която говорещите казват за 
себе си и за света неща, които са в противоречие с впечатленията и убежденията, 
които таят в съзнанието си." 88 
 
Ехо камери 
Едно от определенията за "ехо камера" е:  
"Ехо камерата" е среда, в която човек се сблъсква само с информация или мнения, 
които отразяват и подкрепят неговите собствени. Ехо камерите могат да създадат 
дезинформация и да изкривят гледната точка на човека, така че да му е трудно да 
разглежда противоположни гледни точки и да обсъжда комплексни теми." 89 
 
Проверка на фактите 
Едно от определенията за проверка на фактите е: 

 
88 The Conversation (2018). Post-truth politics and why the antidote isn’t simply ‘fact-checking’ and truth. 
Извлечено на 30.11.2021 г. от: https://theconversation.com/post-truth-politics-and-why-the-antidote-isnt-
simply-fact-checking-and-truth-87364 
89 GCF Global (2021 г.). What is an echo chamber? Извлечено на 30.11.2021 г. от: 
https://edu.gcfglobal.org/en/digital-media-literacy/what-is-an-echo-chamber/1/ 
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"Проверката на фактите е процес, при който се правят опити да се проверят или 
опровергаят твърдения, представени в изказвания, печатна медия или онлайн 
съдържание. Тази практика е от съществено значение за интегритета във всяка 
област, в която се изказват твърдения, включително в правителството, 
журналистиката и бизнеса. 
Неточните изявления могат да бъдат под различни форми. Например даден 
доставчик може да направи неверни твърдения за собствения си продукт или да се 
опита да подкопае доверието в конкурентна технология, като разпространи страх, 
несигурност и съмнение (FUD) за нея. Дезинформацията може да бъде 
преувеличаване на ползите, предлагани от собствения продукт на продавача, или 
необосновани спекулации за рисковете, свързани с продукта на конкурента. 
Проверката на фактите в този контекст включва търсене на подкрепа или гаранции 
в подкрепа на всякакви твърдения, преди да се вземе решение.” 90 
  

 
90 Wigmore I. (2017). Fact Checking. Retrieved on 30.11.2021 from: https://edu.gcfglobal.org/en/digital-media-
literacy/what-is-an-echo-chamber/1/ 
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Упражнение 1.2: Медии, дезинформация, конспирация 
M5_exercise _1.2_summarizing 
 
КАК ДА ОБОБЩАВАТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА СИ 
 
Следвайте следните стъпки.  
Първа стъпка: Намерете публикация на статия в социалните мрежи или на начална 
страница/блог и т.н. Важното е да се убедите, че съдържанието не представя вярна 
информация, а информация с конспиративно теоретично съдържание.  
 
Втора стъпка. Попълнете първия и втория ред на таблицата.  
 
Трета стъпка. Попълнете третия ред в таблицата. Намерете доказателства или 
свидетелства, че медийните новини съдържат елементи на конспиративна теория. 
Моля, изберете новините, които включват информацията, оценена от вас като 
конспиративна теория (ваксина, пандемия, икономическа криза, конфликти между 
държави, определяне на дневния ред, роля на НПО в дадена политика, сенчест 
бизнес, корупция, финанси, стартиращ бизнес, регионален конфликт и т.н.). 
Посочете автора на публикацията или, ако не можете да откриете автора, 
информирайте за това. Участникът трябва да намери отговорите на въпросите: 
Защо медиите избягват да показват автора? Дали медиите цитират официалния 
източник или предпочитат разводнена или обща информация? Дали медиите 
представят различни становища, за да използват само един източник и официална 
позиция? Дали медиите показват източника на информацията, публикувана онлайн, 
или информират, че това е новина от интернет? 
 
Четвърта стъпка: Попълнете отговорите на четвъртия въпрос. Инструменти как да 
убедите, че това е конспиративна теория. Участникът може да намери основната 
конспиративна теория, както и да намери теориите в национален контекст. Те 
трябва да представят съвсем накратко кой е инициатор на информацията, кой е 
официалният източник или говорител. Те трябва да намерят допълнителни 
източници и да сравнят фактите, представени в различните източници. Следващата 
стъпка включва анализ и заключение, че информацията е свързана с добре познати 
конспиративни теории или други, които имат проявления в национален контекст. 
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Медии Заглавие, 
жанр, автор на 
медийната 
новина 

Тема и 
съдържание на 
медийните 
новини 

Доказателства, 
че медийните 
новини 
съдържат 
елементи на 
конспиративна 
теория  

Инструменти 
как да убедите, 
че това е 
конспиративна 
теория  

Онлайн 
медии 

        

Блог         

Facebook         

Twitter         
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Упражнение 1.3: Фалшиво съдържание, фалшива информация, фалшиви 
новини 
M5_exercise _1.3_summarizing 
 
ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
Следвайте следните стъпки.  
Първа стъпка: Започнете да обсъждате таблицата, която ви е предоставена.  
 
Втора стъпка. Попълнете първия и втория ред. 
 
Трета стъпка. Попълнете отговорите на третия въпрос. Сравнете отговорите и в 
края напишете обобщение от 2-3 изречения с оглед на конспиративните теории. 
Изберете една от двете позиции. Моля, представете аргументи в подкрепа на 
твърдението за връзката между фалшивите новини и конспиративната теория. 
Моля, представете аргументи в подкрепа на твърдението, че няма връзка между 
фалшивите новини и конспиративната теория. 
 
Четвърта стъпка: Отговорете на четвъртия въпрос. Сравнете отговорите и в края 
напишете обобщение от 2-3 изречения с оглед на конспиративните теории. 
Оценете ролята на социалните медии в разпространението на конспиративните 
теории. 
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Медии Играят ли 
медиите 
ролята на 
"ехо 
камера"? 

Използват ли 
медиите методи 
или цифрови 
инструменти за 
проверка на 
фактите? 

Връзка между 
фалшивите 
новини и 
конспиративните 
теории 

Връзка между 
постистината и 
конспиративните 
теории 

Онлайн 
медии 

        

Блог         

Facebook         

Twitter         
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Упражнение  2.1: Presentation on how to check videos and images 
M5_exercise_2.1_PPT_check_videos_images 
 
Презентацията е налична на www.teach-erasmus.eu  
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Въвеждащо упражнение 3: Самоанализ и управление на конспиративната 
теория 
M5_warm_up_3_questionnaire 
 
Уважаеми участници, 
Отговорите ви ще бъдат видими само за вас и са за ваше ползване. Няма да ги 
споделяте с групата. Молим, помислете за ежедневната си практика и отговорете 
честно на твърденията. 
 
Като помислите за изминалата година, колко често бихте казали, че сте чували 
долуизброените твърдения от участниците в групите, с които работите? 

Nr.   много 
често  

често поняког
а 

рядк
о 

никог
а 

1 Никога не е имало геноцид на 
евреите в Европа. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Евреите имат огромно 
влияние върху икономиката.  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Евреите диктуват правилата 
в международните 
финансови институции. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Евреите имат прекалено 
силно влияние върху 
световната политика.  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 Евреите са знаели за атаката 
на Световния търговски 
център на 11 септември.   

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Като помислите за изминалата година, колко често бихте казали, че сте чували 
долуизброените твърдения от участниците в групите, с които работите?” 

Nr.   много 
често  

често понякога рядк
о 

никог
а 

1 Много европейски държави 
са изправени пред реалната 
заплаха да се превърнат в  
ислямски държави. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Дирижираната имиграция 
води до  унищожаване на 
европейците.  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 В Европа тече значителна 
подмяна на местното 
население с мюсюлмански 
имигранти. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Левите политици в западните 
държави са отговорни за все 
по-силното ислямизиране на 
Европа.   

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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Като помислите за изминалата година, колко често бихте казали, че сте чували 
долуизброените твърдения от участниците в групите, с които работите?  

Nr.   много 
често  

често понякога ряд
ко 

никог
а 

1 Българските медии 
целенасочено заблуждават 
публиката. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Медиите не отразяват в 
достатъчна степен  
терористичната заплаха за 
България. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Медиите не отразяват реално 
престъпленията, извършени от 
бежанци в България. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Традиционните партии 
поддържат свободната 
миграционна политика, за да 
увеличат избирателната  си 
маса.  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 Медиите не отразяват реалния 
брой имигранти, които влизат в 
България. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Като помислите за изминалата година, колко често бихте казали, че сте чували 
долуизброените твърдения от участниците в групите, с които работите? 

Nr.   много 
често  

често поняк
ога 

рядко никога 

1 Равенството между мъжете и 
жените е постигнато отдавна и 
политическите усилия в 
момента са насочени 
единствено към отслабване на 
позициите на мъжете. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Текущите дискурси за пола в 
България се превръщат в 
лудост.  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Феминизмът води до ниска 
раждаемост, което води до 
масова имиграция от 
мюсюлманските държави. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Феминизмът се стреми да 
унищожи традиционното 
семейство.  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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Като помислите за изминалата година, колко често бихте казали, че сте чували 
долуизброените твърдения от участниците в групите, с които работите? 

Nr.   много 
често  

често поняког
а 

рядко нико
га 

1 Хората не са причина за 
промените в климата. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Глобалното затопляне не е 
реално. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Основната мотивация на 
климатичните активисти са  
икономически интереси 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Като помислите за изминалата година, колко често бихте казали, че сте чували 
долуизброените твърдения от участниците в групите, с които работите? 

Nr.   много 
често  

често понякога рядко никог
а 

1 Ефективността от ваксините 
никога не е била доказана. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Ваксините предизвикват 
алергии. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Ваксините носят сериозни 
рискове, включително 
опасни нежелани реакции   

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Ваксините са от полза само 
за фармацевтичната 
индустрия. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Като помислите за изминалата година, колко често бихте казали, че сте чували 
долуизброените твърдения от участниците в групите, с които работите? 

Nr.   много 
често  

често понякога рядко нико
га 

1 Правителството на САЩ е 
изфабрикувало кацането на 
Луната. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Самолетите разпръскват 
химикали (кемтрейлс) с  цел 
да навредят на 
населението. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 Правителството на САЩ е 
участвало в атентата на 11 
септември  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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Искаме да Ви попитаме дали участниците във Вашите курсове са споделяли долните 
твърдения? 

Nr.   много 
често  

често поняко
га 

рядко никог
а 

1 Вирусът SARS-CoV-2 
(COVID-19) е създаден 
лабораторно 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Бил Гейтс използва вируса 
SARS-CoV-2 (COVID-19), за 
да постави микрочипове на 
хората. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Вирусът SARS-CoV-2 
(COVID-19) се използва, за 
да бъдат принудени всички 
хора да минат 
задължителна ваксинация. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Молим, посочете в каква степен Вие сте съгласни с долните твърдения: 

Nr.   напълно 
съгласен 

съгласен нито 
съгласен, 
нито 

несъгласе
н 

несъгласе
н 

напълно 
несъглас

ен 

1 Българските медии 
целенасочено 
заблуждават 
обществеността. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Сегашните политически 
усилия са насочени към 
отслабване на позициите 
на мъжете. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Евреите имат прекалено 
силно влияние върху 
световната политика. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Политиците от западните 
държави активно 
участват в процеса на 
ислямизиране на Европа. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Благодарим ви за отговорите. Молим, отделете няколко минути и прочетете 
отговорите си от позицията на страничен наблюдател. Помислете за ежедневието 
си – има ли някои „горещи“ теми или деликатни въпроси?   
 
Сега може да приберете попълнените въпросници в чантата си. 
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Упражнение 3.1: Представяне на резултатите от проучването TEACH  
M5_exercise_3.1_PPT_results_TEACH_survey 
 
Презентацията е налична на www.teach-erasmus.eu  
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Упражнение 3.1: Представяне на резултатите от проучването 
M5_exercise_3.1_flipchart_layout 
 
Обобщение на груповите предложения (флипчарт) 
 
Дизайн на флипчарта 
Липса на доверие в официалните власти и 
медиите 

Емоционална несигурност 

 
 
 

 

 
Нов флипчарт (или слайд)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Разработено от екипа на TEACH за целите на проекта] 

  

Нов флипчарт (или слайд) 

липса на доверие 
и надеждна 
информация 

недоверие и несигурност 
(възприемана липса на 
подкрепа и среда, което се 
възприема за 
несправедливо) 

търсене 
нанадеждна 
информация и 
обяснение податливост на 

недоказана 
информация 
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Упражнение 3.2: Как да оценяваме хората и тяхното поведение в случаите на 
недостатъчна информация  
M5_exercise _3.2_story 
 
История 
Мария живее на брега на река, която е придошла от проливните дъждове и може да 
бъде прекосена само с лодка. Тя е 17-годишно момиче и е отчаяно влюбена в Петър, 
който живее от другата страна на реката. 
 
Мария е решена да посети мъжа, който е спечелил сърцето ѝ, и затова иска да отиде 
при него. Въпреки че Том разполага с време и лодка, той не иска да преведе Мария 
през реката. Тя обаче не се отказва, отива при Хасан и го моли да я преведе на 
другия бряг на реката. Хасан се съгласява, но казва, че ще го направи чак на 
следващата сутрин, ако тя прекара нощта с него. 
 
Така и става. Мария иска на всяка цена да посети Петър, затова прекарва нощта с 
Хасан, а на сутринта той я откарва на другия бряг на реката. Мария се втурва към 
любимия си, на когото разказа какви трудности е имала, за да дойде при него, но 
Петър я отблъсква. 
 
Мария върви отчаяно покрай реката, като едва сдържа сълзите си, докато не среща 
Иван. Иван я пита защо е тъжна и Мария му разказа своята история. Иван отива при 
Петър и го удря два пъти по лицето, без да каже нито дума. 
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Упражнение 3.2: Как да оценяваме хората и тяхното поведение в случаите на 
недостатъчна информация 
M5_exercise _3.2_ranking_table 
 
Таблица за ранжиране 
 
 
 
  
         1                    2                   3                      4                       5 
Най-лош                                                                                   Най-добър 
 
 

   Мария Петър Том Хасан Иван 

І група           

ІІ група           

ІІІ група           

ІV група           

  
  



 

 

 

 
 
 
 

295 

Упражнение 3.2: Как да оценяваме хората и тяхното поведение в случаите на 
недостатъчна информация 
M5_exercise _3.2_characters 
 
Допълнителна информация за героите 
 
Мария е 17-годишна ученичка в гимназията, влюбена в Пeтър, който е неин учител 
по география, щастливо женен с две деца. 
 
Том преподава в същото училище и е колега на Пeтър. 
 
Хасан е дядото на Мария, който отдавна не е виждал любимата си внучка и с когото 
тя пие чай и си говори цяла нощ. 
 
Иван е рецидивист с психични разстройства и склонност към насилие. Наскоро е 
освободен от затвора. Истинският късмет е, че той само е ударил Петър по лицето. 
 



 

 
 

 

 
  


