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Jak rozumie i przeciwdziaa
j zykowi wrogo ci?
W odwiecznej dyskusji o wartociach cz sto nadaje si du warto wolnoci
wypowiedzi. Nie naley jednak zapomina , i jest to tylko jedna z wartoci, która nie
koniecznie musi by priorytetem. Istnieje przecie wiele innych podstawowych praw
cz owieka, których wano nie jest mniejsza od prawa do swobodnej wypowiedzi. S
to prawa takie jak: prawo do ycia wolnego od strachu i zastraszenia, prawo do
godnoci (zarówno na poziomie jednostki jak i grupy spo ecznej) oraz prawo do bycia
pe nowartociowym cz onkiem spo ecznoci bez cierpienia dyskryminacji.
Wnioski, które moemy wyci gn
z historii Europy a w szczególnoci z
rozprzestrzenienia si faszyzmu prowadz cego do Holokaustu, s jednoznaczne.
Naley podkreli , i pogl dy rasistowskie to nie jedne z wielu pogl dów obecnych w
dzisiejszych mediach. Rasizm to nie tylko jedna z opinii, lecz zabójcza trucizna
odpowiedzialna za mier i cierpienie. Rasizm to nie pogl d, to zbrodnia!
Media kszta tuj nasze postrzeganie wiata. S one polem bitwy o kulturow
hegemoni , bitwy prowadzonej przez rasistów przeciw demokratycznemu
spo eczestwu. Spraw etyki zawodowej jest niedopuszczenie do g osu rasistów i
skrajnie prawicowych organizacji. Nie moemy pozwoli , by media sta y si
narz dziem rasistowskiej propagandy.
By a Jugos awia jest kolejnym przyk adem ilustruj cym, w jaki sposób podjudzanie do
etnicznej nienawici moe wywo a zabójcze efekty. W ca ej Europie codzienne akty
przemocy na tle rasowym poprzedzaj oraz towarzysz im rasistowskie wypowiedzi.
Dzi ju prawie nikt nie kwestionuje faktu, i j zyk wrogoci jest niebezpiecznym
zjawiskiem.
Jednake odpowied na pytanie, jak mu przeciwdzia a , nadal jest przedmiotem wielu
dyskusji. Czy rasizm powinien by tylko pot piany czy te prawnie karany? W
zasadzie oba rozwi zania powinny by stosowane równoczenie.
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Mianem j zyka wrogoci (albo mowy nienawici) okrela si wypowiedzi
maj ce na celu poniy , zastraszy , albo podega do przemocy lub
uprzedze w stosunku do osoby lub grupy ludzi na podstawie ich rasy, p ci,
wieku, etnicznoci, narodowoci, religii, orientacji seksualnej, tosamoci
p ciowej, upoledzenia, j zyka, pogl dów moralnych i politycznych,
przynalenoci do danej klasy spo ecznej, wygl du, zawodu, itd. Okrelenie
j zyk wrogoci zawiera w sobie pisemn , ustn oraz wizualn komunikacj
wyraon w mediach jak równie inne formy zachowa w rodowisku
publicznym, jakim jest na przyk ad Internet.
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Spoeczestwo obywatelskie i jzyk wrogo ci

By moe w tych krajach europejskich gdzie spo eczestwo obywatelskie ma wi ksze znaczenie ostracyzm1 dzia a
wystarczaj co dobrze i nie ma wtedy potrzeby nadmiernego uywania prawa. Naley jednak pami ta , i w wielu innych
krajach, a w szczególnoci w pastwach, gdzie demokracja jest stosunkowo nowym zjawiskiem, spo eczestwo obywatelskie
nie jest wystarczaj co silne, by przeciwdzia a j zykowi wrogoci bez pomocy pastwa. W niektórych przypadkach to
w anie spo eczestwo obywatelskie staje si sprawc odpowiedzialnym za mow nienawici.
Zarówno prawo mi dzynarodowe (Mi dzynarodowa Konwencja o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej), jak
równie narodowe regulacje prawne pozwalaj na traktowanie j zyka wrogoci jako przest pstwo. To, czego brakuje w
wi kszoci spraw przeciw j zykowi wrogoci to nie rodki prawne, lecz ch uycia tych rodków ze strony w adz.
Pozarz dowe organizacje maj wiele powodów, by krytykowa rz dy za ich hipokryzj zwi zan z ustanawianiem praw i nie
uywaniem ich przeciw j zykowi wrogoci.
S ynny rosyjski dysydent Andriej Sacharow powiedzia kiedy: „mój kraj potrzebuje wsparcia, jak równie nacisku”. Nowe
rz dy demokratyczne Europy równie potrzebuj wsparcia. Potrzebuj one równie nacisku by przedsi wzi odpowiednie
kroki przeciw j zykowi wrogoci. Prawa przeciw j zykowi wrogoci musz by przestrzegane oraz aktywnie wspierane przez
rz d, system s downiczy jak równie przez dziennikarzy oraz ich stowarzyszenia.
Zadaniem organizacji pozarz dowych jest pytanie rz dów europejskich o to, co zosta o zrobione w zwi zku z zaleceniem
Rady Europy z 1997 roku, nawo uj cym do przedsi wzi cia konkretnych kroków przeciw j zykowi wrogoci?
Rasistowscy aktywici s czasem przedstawiany jako ofiary cenzury lub m czennicy za spraw wolnoci s owa. Jest to
zwyk y fa sz. W rzeczywistoci to w anie skrajni prawicowcy i rasici próbuj ocenzurowa krytyczn analiz zjawiska
rasizmu zawsze wtedy, kiedy nadarzy si ku temu okazja. Przyk ady prób uciszenia krytyki ze strony antyrasistów przez
skrajn prawic poprzez groby przemocy jak równie poprzez wykorzystanie prawa cywilnego mona zaobserwowa w ca ej
Europie. Takie zastraszanie niezalenych mediów jest nie do przyj cia. W tym kontekcie naley wspomnie o istnieniu
europejskiej sieci antyfaszystowskich magazynów (takich jak Searchlight, Nigdy Wi cej, Antifa-Infoblatt oraz innych), które
odgrywaj bardzo wan rol w mi dzynarodowej walce z rasizmem i neofaszyzmem.
Konwencjonalne media nie s jedynym narz dziem do przekazywania idei zarówno pozytywnych i konstruktywnych, jak i
negatywnych i destrukcyjnych. Internet i muzyka rockowa w szczególnoci sta y si maszyneri rozprzestrzeniaj c rasow
nienawi , jak równie przes ania antyrasistowskie i wielokulturowe.
Ruchy neonazistowskie zatruwaj serca i umys y m odych ludzi poprzez Internet oraz przemys muzyczny zwi zany z
nazizmem. Skrajnie prawicowe grupy (takie jak Blood and Honour, Hammerskins czy International Third Position/European
National Front) uywaj nowych mediów, by wspó pracowa na mi dzynarodowym poziomie. Takie grupy mona zwalcza
tylko poprzez mi dzynarodow wspó prac . Istniej ce instytucje monitoruj ce (np.ECRI, European Commission against
Racism and Intolerance) oraz instytucje wykonawcze mog yby by uyte do tego celu. Nowe instytucje powinny powsta
tam gdzie to wskazane. Wszystkie te instytucje powinny cile wspó pracowa z pozarz dowymi organizacjami
zaangaowanymi w zwalczanie rasizmu.
Lecz nie tylko nowe media, równie popularne media konwencjonalne ponosz win za wybuch ksenofobii, której skrajn
form jest rasizm. Media te wzmacniaj negatywne stereotypy oraz pobudzaj do histerii przeciwko uchodcom. Ca e grupy
etniczne czy to Romowie, czy te Czeczeni zosta y napi tnowane. Poprzez dyskurs rónicach rasowych media stworzy y
podzielon rasowo opini publiczn . Bardzo wanym jest, aby mass media by y wyczulone na punkcie s ownictwa, którego
uywaj i zda y sobie spraw z odpowiedzialnoci za utrzymanie dobrych stosunków etnicznych. Media powinny oddawa
rónorodno oraz bogactwo kulturowe dzisiejszego wielokulturowego spo eczestwa. Udzia mniejszoci etnicznych wraz z
ich kulturowym kapita em w mediach jest szczególnie korzystny dla ca ego spo eczestwa.
Jednake istnienie problemu rasizmu jest zbyt cz sto negowane lub bagatelizowane zarówno przez polityków jak i media.
Nie jest moliwe przeciwdzia anie problemowi bez publicznej debaty na jego temat. Równie poprzez odmow
przedstawienia przypadków przemocy na tle rasowym media bior odpowiedzialno za tolerowanie niebezpiecznych tendencji
spo ecznych. Nie mona dopuci , by rasistowska dzia alno umyka a niezalenej i krytycznej uwadze mediów. Jest
wanym, by media nie zaprzecza y czy te trywializowa y problemu rasizmu i nietolerancji, lecz by bardziej uwiadamia y w
tej kwestii.
Odpowiedzialne dziennikarstwo nie polega na bezrefleksyjnym publikowaniu komunikatów prasowych, lecz na szukaniu
prawdy o tym, co dzieje si w naszym spo eczestwie.
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wykluczenie z towarzystwa lub rodowiska osoby, która mu si narazi a; te: atmosfera niech ci lub wrogo ci otaczaj ca
tak osob
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Przykady midzynarodowych aktów prawnych przeciwjzykowi
wrogoci

Organizacja Narodów Zjednoczonych, konwencja na temat eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (ICERD),
artyku 4:
Pastwa zobowi zuj si , mi dzy innymi, do uznania karanym przez prawo g oszenie pogl dów lub idei opartych na
przewiadczeniu o wyszoci rasowej lub nienawici, podeganie do dyskryminacji rasowej… akty przemocy lub zach canie
do takich aktów przeciw jakiejkolwiek rasie lub grupie ludzi innego koloru skóry lub etnicznych korzeni. Pastwo
zobowi zuje si do uznania nielegalnymi organizacji, które promuj lub zach caj do dyskryminacji rasowej.
Rada Europy, konwencja o przest pstwach pope nionych za pomoc Internetu
Pierwszy dodatkowy protokó do konwencji o przest pstwach pope nionych za pomoc Internetu z roku 2003. Uznanie za
przest pstwa dzia a natury ksenofobicznej lub rasistowskiej pope nionych za pomoc systemów komputerowych. Organy
pastwowe powinny podj potrzebne rodki pozwalaj ce uzna za przest pstwo dystrybucj oraz udost pnianie publiczne
materia ów rasistowskich poprzez systemy komputerowe.
Unia Europejska, decyzja o zwalczaniu rasizmu i ksenofobi
W interesie zwalczania rasizmu i ksenofobii kade Pastwo Cz onkowskie zobowi zuje si , zgodnie z procedur ustanowion
w tytule II, do zapewnienia skutecznej wspó pracy s dowej w odniesieniu do przest pstw polegaj cych na nast puj cych
rodzajach zachowa, i, jeeli jest to konieczne dla potrzeb tej wspó pracy, podj cia kroków dla zapewnienia, by takie
zachowania by y obj te sankcj karn :
• publiczne podburzanie do dyskryminacji, przemocy lub nienawici rasowej w odniesieniu do grup osób lub cz onków
takich grup okrelonych ze wzgl du na kolor skóry, ras , wyznawan religi albo pochodzenie narodowe lub etniczne;
• publiczne akceptowanie, z powodów rasowych lub ksenofobicznych, przest pstw przeciwko ludzkoci i amania praw
cz owieka;
• publiczna negacja przest pstw okrelonych w art. 6 Karty Mi dzynarodowego Trybuna u Wojskowego do czonej do
Porozumienia Londyskiego z dnia 8 kwietnia 1945 r., na tyle, na ile obejmuj one zachowania pogardliwe i poniaj ce
w stosunku do grup osób okrelanych przez odniesienie do koloru skóry, rasy, wyznawanej religii lub pochodzenia
narodowego lub etnicznego;
• publiczne rozpowszechnianie lub dystrybuowanie opracowa, obrazów i innych materia ów b d cych wyrazem rasizmu i
ksenofobii;
• uczestnictwo w dzia alnoci grup, organizacji lub stowarzysze, dotycz cej dyskryminacji, przemocy lub nienawici
rasowej, etnicznej lub religijnej.

Sources
www.searchlightmagazine.com
www.media-awareness.ca
www.indexonline.org
www.ifex.org
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Searchlight Magazine and Educational Trust
Media Awareness Network
Index on Censorship
International Freedom of Expression Exchange

Inicjatywa UNITED przeciwko skrajnie prawicowym ekstremistom

Ta broszura tematyczna zosta a opracowana w ramach projektu “Civil Society Against Right-Wing Extremism –
Developing New Lifelong-learning Strategies for NGOs”. Jest to projekt wspierany przez program Komisji
Europejskiej „Grundtvig” i wdraany przez UNITED dla Intercultural we wspó pracy z:
ARI ImmigrantAssociation Rieti, Wochy – www.ariweb.it
DUHA - Rainbow Association, Czechy – www.duha.cz
 Kulturbüro Sachsen, Niemcy – www.kulturbuero-sachsen.de
 Movement Against Intolerance, Hiszpania – www.movimientocontralaintolerancia.com
 MTP Oradea, Rumunia – www.mtporadea.ro
 Stowarzyszenie Nigdy Wicej, Polska – www.nigdywiecej.org
 Norwegian People s Aid, Norwegia – www.antirasisme.no
 People Against Racism, Sowacja – www.rasizmus.sk
 Uniwersytet w Wenecji, Wochy – www.unive.it/masterim
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Informacje na temat projektu “Civil Society Against
“Zjednoczeni przeciwko prawicowemu ekstremizmowi”

Right-Wing
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Extremism”

Inicjatywa

Projekt ten zosta opracowany po wielu latach dowiadcze sieci UNITED w prowadzeniu kampanii przeciw dyskryminacji oraz p o
wnikliwej analizie obecnych trendów europejskiej opinii publicznej aktywnej w walce przeciw prawicowemu ekstremizmowi,
rasizmowi i dyskryminacji.
Dowiadczenie ukazuje, i pomimo ogromnej i wspania ej pracy wykonanej przez wiele organizacji aktywnych w tej dziedzinie,
wiele organizacji pozarzdowych posiada ma  wiedz na temat demokratycznych instytucji i ich procedur. Niemniej jednak istniej
efektywne sposoby radzenia sobie z dyskryminacj na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez innowacyjne i nieformalne
strategie edukacyjne. S równie sposoby nadania najlepszym praktykom wymiaru europejskiego.
Celem projektu jest stworzenie dostpnego w ca ej Europie systemu antyrasistowskiej edukacji dla doros ych. Bezporednie cele to:
stworzenie procedur u atwiajcych prac grup lokalnych dzia aczy oraz cz onków organizacji pozarzdowych aktywnych w
dziedzinie edukacji antyrasistowskiej, ich szkolenie w antyrasistowskiej edukacji w Europie. Grup docelow, do której projekt ma
trafi s dzia acze organizacji pozarzdowych. Spodziewane jest równie, i projekt dotrze poza grup docelow, g ównie do
niekorzystnie po oonych grup spo ecznych, które maj mniej szans na zdobycie edukacji gdzie indziej. G ównymi dzia aniami
maj by identyfikacja, selekcja i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w dziedzinie antyrasizmu, jak równie konferencje,
warsztaty i kampanie, które w efekcie przynios nastpujcy dorobek: publikacje, podrczniki, broszury informacyjne, strony
internetowe oraz materia y do kampanii.

Co to jest UNITED?
UNITED for Intercultural Action jest europejsk sieci przeciw nacjonalizmowi, rasizmowi, faszyzmowi oraz wspierajc
imigrantów i uchodców. Ponad 560 organizacji z rónych rodowisk i rónych krajów europejskich pracuje wspólnie na zasadzie
wolontariatu. Organizacje te cz si poprzez UNITED. UNITED jest i pozostanie niezalene od partii politycznych, organizacji i
pastw aczkolwiek szuka aktywnej wspó pracy z innymi antyrasistowskimi inicjatywami w Europie. Poprzez UNITED organizacje
dziel si informacjami, spotykaj i planuj wspólne akcje. Kampanie s planowane i omawiane na konferencjach organizowanych
przez UNITED. Organizacje o podobnych idea ach spotykaj si na tych konferencjach i wspólnie pracuj nad konkretnymi
projektami i tematami. Informacje s otrzymywane od ponad 2000 organizacji i przekazywane do ponad 2500 grup w Europie. Jeli
chcesz si zaangaowa , to przedyskutuj idee i cele UNITED wewntrz twojej organizacji. Powiadom nas o tym czy twoja organizacja
chcia aby do czy lub otrzyma informacje. I dodaj nas do swojej listy mailowej!

Stowarzyszenie "NIGDY WICEJ"
Stowarzyszenie "NIGDY WICEJ" powsta o latem 1996 r. Nasz aktywno prowokuje polityka obojtnoci
wobec narastajcej fali nienawici do innych narodów, odradzajcej stare konflikty i szerzcej szowinizm,
stosowana przez w adze pastwa polskiego oraz brak jednoznacznego sprzeciwu spo ecznego wobec tej
sytuacji. Zmieniamy ten stan poprzez budow spo ecznej grupy nacisku w celu eliminacji wszelkich
zbrodniczych ideologii.
Realizacji naszych celów s u: dzia alno wydawnicza, wspó praca ze rodkami masowego przekazu,
dzia alno edukacyjna i owiatowa, mobilizowanie na ich rzecz wszelkich osób i rodowisk aktywnych na
arenie spo ecznej, kulturalnej i politycznej.
Wydajemy kwartalnik "NIGDY WICEJ", najpowaniejsze w Polsce pismo zajmujce si w ciekawy i w pe ni profesjonalny
sposób tematyk neofaszyzmu i przeciwstawiania si mu, jest ono wysoko cenione i yczliwie odbierane przez bardzo rónych
czytelników.
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