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Ako Porozumie a Konfrontova
Nenávistné Prejavy?
TÉMATICK LETÁK
Je mo né poveda, e v nikdy nekoniacom spore o hodnotách je sloboda slova dôle itá,
no z aleka nie je vyv enou nad v etkmi ostatnmi hodnotami a právami. Tie ostatné
práva, ktoré nie sú menej dôle ité ne sloboda slova, sú napríklad: právo i bez strachu
a zastra ovania, právo na dôstojnos (ako osobnú, tak i na úrovni skupiny) a právo by
lenom spolonosti na rovnakej úrovni ako ostatní, bez diskriminácie a vylúenia z nej.
Záver z európskej histórie je jednoznan ohadom írenia rasistickch názorov, ktoré
vyvrcholili holokaustom. Je nutné zdôrazni, e rasistické názory sú ako rôzne iné
názory prítomné v spolonosti, ktoré sa odzrkadujú v médiách. Rasizmus nie je iba
názor, ale smrten jed zodpovedn za smr a utrpenie. Rasizmus nie je postoj, ale
zloin.
Sú to média ktoré urujú na e vnímanie sociálnych otázok. Je to bojisko o kultúrnu
hegemóniu, bitka medzi rasistami proti demokratickej spolonosti. Je otázkou
profesionálnej etiky neposkytova priestor pre rasistické a krajne pravicové organizácie.
Príkladom je bvala Juhoslávia, ktorá opä dokazuje e, nabádanie k etnickej nenávisti
mô e ma smrtené následky. Po celej Európe je rasistické násilie spojené
a predchádzané rasistickmi vrokmi.
Dnes u skoro nikto nepochybuje o tom e, nenávistné prejavy sú nebezpenm
fenoménom.
Av ak otázka ako proti nim zakroi stále nie je jednoznane zodpovedaná. Má by
rasizmus penalizovan alebo má by pou itá forma ostrakizmu1? Obidve mo nosti by
v ak mali by vyu ívané súbe ne.
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Pojem nenávistné prejavy ozna uje úmyselné konanie zamerané na poni ovanie,
zastra ovanie alebo podnecovanie násilia i predsudkov vo i jednotlivcom alebo
skupine udí z dôvodu ich rasy, pohlavia, veku, etnickej príslu nosti, národnosti,
nábo enstva, sexuálnej orientácie, rodovej identity, postihnutia, jazyka, morálnych
i politick ch názorov, triednej príslu nosti, povolania, v zoru (ako v ka, váha, i
farba vlasov), psychick ch schopností, alebo akejko vek inej rozdielnosti. Tento
pojem zastre uje písané ako aj ústne i vizuálne prejavy vrátanie masmédií, ako aj
iné formy správania vo verejne dostupn ch prostredkoch ako naprimer Internet.

Spolocne pre Medzikulturne Akcie
Europska Siet Proti Nacionalizmu, Fasizmu, Rasizmu a na Podporu Migrantov a Utecencov

UNITED TÉMATICK LETÁK 3 - Ako Porozumie a Konfrontova Nenávistné Prejavy?

I

2

Obianska spolonos anenávistné prejavy

V niektorch európskych krajinách so silnou obianskou spolonosou funguje ostrakizmus1 dostatone dobre aj bez
prebytoného pouitia právnych ciest. Treba vak podotknú, e v mnohch inch, hlavne v mladch demokraciách,
obianska spolonos nie je dostatone silná na to, aby sama konfrontovala prejavy nenávisti bez podpory tátu.
Dokonca v niektorch prípadoch je obianska spolonos samotnm íriteom prejavov nenávisti.
Medzinárodné právo (napr. Medzinárodná dohovor na odstránenie vetkch foriem rasovej diskriminácie) ako aj
národné právo umoujú trestne stíha nenávistne prejavy. o vak v mnohch prípadoch chba, nie je potreba
legislatívy, ale vôa autorít vyui ju. Mimovládne organizácie majú dobre dôvody kritizova vlády za ich
pokrytectvo pri neochote implementova existujúce ustanovenia prorti prejavom nenávisti.
„Moja krajina potrebuje podporu, no rovnako potrebuje nátlak“, povedal známy rusk disident Andrei Sakharov.
Nové európske demokratické vlády obzvlá potrebujú podporu, no taktie potrebujú tlak na to, aby konali proti
prejavom nenávisti. Zákony proti prejavom nenávisti musia by sledované s aktívnou úasou vlády, súdneho
systému ako aj urnalistami a profesionálnymi organizáciami.
Je úlohou zástupcov mimovládnych organizácii, poadova od európskych vlád informácie o tom, o doteraz
vykonali v súlade s Odporúeniami Rady ministrov Rady Európy z roku 1997, ktorá ich nabádala, aby prijali
zvlátne opatrenia proti prejavom nenávisti.
Rasistickí aktivisti sú niekedy zobrazovaní ako obete cenzúry alebo ako martri slobody slova. Toto je vak
prekrúcanie faktov. V skutonosti sú práve prívrenci extrémnej pravice a rasisti tí, ktorí sa snaia cenzurova
kritickú analzu fenoménu rasizmu vdy, ke sa im na to naskytne príleitos. Príklady z celej Európy dokazujú
pokusy extrémnej pravice umla kritiku zo strany anti-rasistov pouitím fyzickch vyhráok ako aj zastraovaním
ochrany osobnosti2. Takéto zastraovanie nezávislch médii je neprípustné. Existencia Európskej siete
antifaistickch magazínov (ako Searchlight, Nigdy Wiecej, Antifa-Infoblatt a iné) je vemi dôleitou súasou
medzinárodného boja proti rasizmu a neofaizmu.
Konvenné média nie sú jedinm spôsobom na írenie mylienok, ktoré môu by rovnako pozitívne
a kontruktívne, tak aj negatívne a zniujúce. Internet a rocková hudba sa neraz stali prostriedkami na írenie rasovej
nenávisti, ale aj anti-rasizmu a multikulturalizmu.
Neonacistické hnutie deformuje srdcia a mysle mladch udí prostredníctvom internetu a nacistickej hudby.
Extrémne pravicové hnutia pouívajúce nové média (ako Blood and Honour, Hammerskins a Európsky Národn
Front), spolupracujú na medzinárodnej úrovni, preto proti nim môno bojova len medzinárodnou spoluprácou.
Existujúce medzinárodné monitorovacie orgány (ako ECRI, Európska Komisia proti rasizmu a intolerancii, zaloená
Radou Európy) a orgány inné v trestnom konaní by mali by pouité na takto úel a ak je to potrebné, mali by by
vytvorené nové orgány v spolupráci s mimovládnymi organizáciami.
Mienkotvorné média taktie by mohli by obvinené za prepuknutie xenofóbie na hrane rasizmu, napr. posilovanie
negatívnych stereotypov a rozpútavanie hystérie proti prisahovalcom. Celé etnické skupiny ako Rómovia i eeni
boli traumatizované. Prostrestníctvom debát o rasizme budujú média rasovú spoloenskú realitu. Je dôleité, aby boli
mienkotvorné média vo svojom vyjadrovaní zvlá citlivé a uvedomovali si svoju zodpovednos za udriavanie
dobrch vzahov medzi etnikami. Média by mali odráa pluralizmus a kultúrne bohatstvo dnenej multikulturálnej
spolonosti. Obzvlá vekm prínosom pre celú spolonos je úas etnickch menín s ich kultúrou v médiách.
Na druhej strane, existencia problému rasizmu je príli asto odmietaná alebo utlmovaná politikmi a tak isto aj
médiami. Je prakticky nemoné zaobera sa problémom bez toho, aby okolo neho nevznikla verejná diskusia. Aj
média nesú zodpovednos za tolerovanie nebezpench spoloenskch tendencií napr. odmietnutím zauja
stanovisko pri prípadoch rasisového násilia. Rasistickm aktivitám nemôe by umonené prejs bez povimnutia,
bez nezávislého a kritického mediálneho zhodnotenia. Pre média je dôleité nepopiera ani zjednoduova problém
rasizmu a intolerancie, ale práve naopak, zvyova verejné povedomie o tomto probléme.
Zodpovedn urnalizmus nie je o prepisovaní vydávanch tlaovch vyhlásení, ale o hadaní pravdy o tom, o sa
deje v naej spolonosti.

1

Ostrakizmus bola procedúra pouívaná v aténskej demokracii, na základe ktorej vznamn oban mohol by vyhosten zo z mesta- tátu
Atény na desa rokov. Modern spôsob pouitia tohto pojmu znamená ostrakizmus neformálnu metódu odmietania alebo zahanbovania.
2

Ochrana osobnosti chráni jednotlivcov alebo organizácie od neoprávnench, mylnch alebo nedôveryhodnch útokov na ich dobré
meno. Osoba je urazená na cti, ak publikácia: vystavuje osobu nenávisti, posmechu alebo pohdaniu. Takto postihnutm osobám to
spôsobuje odmietanie alebo vyhbanie sa im, po kodzuje im poves v odbore, podnikaní alebo profesii, vo v eobecnosti ich to zniuje
v oiach správne zmy ajúcich lenov spolonosti. Zdroj: www.bbc.co.uk/dna/actionnetwork/A1183394
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Príklady medzinárodnch právnych dokumentov proti prejavom nenávisti

Organizácia spojench národov, Dohovor na odstránenie vetkch foriem rasovej diskriminácie (ICERD), lánok 4:
táty sa zaväzujú zavies inter alia na právne potrestanie trestného inu „kadé rozirovanie mylienok postavench
na rasovej nadradenosti alebo nenávisti, nabádanie k rasovej diskriminácii... násilne iny, alebo nabádanie k takému
konaniu proti rase i skupine udí inej farby pleti alebo etnického pôvodu,“ a vyhlási za ilegálne i zakáza
organizácie, ktoré podporujú a nabádajú k rasovej diskriminácii. Implementácia Dohovoru je vykonávaná Komisiou
pre odstránenie vetkch foriem rasovej diskriminácie (UNCERD).
Rada Európy, Dohovor proti poítaovej kriminalite:
Prv dodatkov protokol Dohovoru proti poítaovej kriminalite z roku 2003 tkajúci sa kriminalizácie rasistickch
a xenofóbnych prejavov páchanch prostredníctvom poítaa ustanovuje, aby lenské táty prijali potrebné
legislatívne i iné opatrenia potrebné na uzákonenie takchto trestnch inov poda domáceho právneho poriadku,
a to za trestné iny úmyselné, taktie zahajúce aj distribuovanie alebo iné zverejovanie a írenie rasistickch a
xenofóbnych materiálov prostredníctvom poítaa.
Európska Únia, Rámcová dohoda na boj proti rasizmu a xenofóbie:
Táto Rámcová dohoda Európskej Únie ustanovuje zjednotenie právnych predpisov lenskch tátov, ohadom
rasistickch a xenofóbnych trestnch inov. Rasistické a xenofóbne správanie musí by povaované za trestn in vo
vetkch lenskch tátov Európskej únie a musia by potrestané efektívnymi a propornmi trestami s
preventívnym úinkom.
\

Táto smernica sa vzahuje na vetky trestné iny spáchané:
• na území Európskej Únie
• akmkovek obanom _lenskej krajiny alebo na dosiahnutie zisku právnickej osoby zaloenej v lenskom táte. V
tom prípade smernica uruje kritéria ako vymedzi zodpovednos právnickej osoby.
Rasizmus a xenofóbia znamenajú presvedenie, e rasov, náboensk, etnick pôvod i farba pleti sú faktory
urujúce nenávis k jednotlivcovi.
Niektoré dole uvedené formy správania vykonané z rasistického alebo xenofóbneho dôvodu by mali by potrestané
ako trestné iny:
• verejné nabádanie k násiliu i nenávisti;
• verejné uráky i vyhrá_anie;
• verejná podpora genocídy alebo zloinov proti udskosti, ktoré sú definované v tatúte Medzinárodného súdneho
dvora;
• verejné írenie alebo distribuovanie hudobnch nahrávok, obrázkov alebo inch materiálov obsahujúcich rasistické
i xenofóbne vyjadrenia
• vedenie rasistickej alebo xenofóbnej skupiny („skupinou“ sa myslí trukturalizovaná organizácia pozostávajúca z
minimálne dvoch osôb, zaloená na iritú dobu)
Navádzanie, podporovanie i podnecovanie, alebo pokus k spáchaniu vyie uvedench inov by mali by tie
postihované.
Vo vzahu k vyie uvedenm rasistickm inom musia lenské táty zabezpei, aby boli trestané:
• efektívne, proporne a s preventívnym úinkom;
• za verejné nabádanie k násiliu alebo rasovej neznáanlivosti alebo za riadenie rasistickej alebo xenofóbnej skupiny
trestom odatím slobody, ktorej horná sadzba nesme by niia ako dva roky; v inch prípadoch trest väzením
môe vytvori dôvod na vydanie páchatea do cudziny;
• alternatívnymi trestami, napr. verejno-prospené práce alebo úas na tréningovch kurzoch;
• peanmi pokutami;
• odatím vetkch materiálov pouitch na spáchanie daného trestného inu;
• trestami pre právnické osoby (doasné, alebo úplné zastavenie obchodnch aktivít, likvidáciu súdom alebo
vylúenie z monosti poberania verejnch príspevkov).
Vo vetkch prípadoch pri rozhodovaní o treste za dan trestn in by mala by rasistická i xenofóbna motivácia
povaovaná za priaujúcu okolnos.

Zdroje:

www.searchlightmagazine.com
www.media-awarness.ca
www.indexonline.org
www.ifex.org

Searchlight Magazine and Educational Trust (Searchlight a vzdelávací fond)
Media Awarness Network
Index of Censorhip (Index Cenzúry)
International Freedom of Expression Exchange (Medzinárodná sie pre slobodu slova)
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Iniciatíva UNITED proti pravicovému extrémizmu

Tento tématick leták bol vytvoren v rámci projektu „Obianska Spolonos proti pravicovému extrémizmu – Vytváranie novch
vzdelávacích stratégii pre MVO“, projekt podporen Programom Európskej Komisie Grundtvig, implementovan organizáciou
UNITED v spolupráci s:










ARI Immigrant Association Rieti, Taliansko – www.ariweb.it
DUHA – asociácia Dúha, eská republika – www.duha.cz
Kulturbüro Sasko, Nemecko – www.kulturbuero-sachsen.de
Movement Against Intolernce, panielsko – www.movimentocontralaintolerancia.com
MTP Oradera, Rumunsko – www.mtporadera.ro
Asociácia Nikdy Viacej, Posko – www.nigdywiecej.org
Norwegian People'S Aid, Nórsko – www.antirasisme.no
udia proti Rasizmu, Slovensko – www.rasizmus.sk
University of Venice, Imigran program, Taliansko – www.unive.it/masterim

Informácie o projekte „Obianska spolonos proti pravicovému extrémizmu“
Tento projekt bol vytvoren po mnohch rokoch skúseností sieti UNITED v oblasti anti diskriminanch kampaní a hbkovej analzy
súasnch trendov v Európskej obianskej spolonosti aktívnej v boji proti pravicovému extrémizmu, rasizmu a diskriminácii.
Skúsenosti dokazujú, e aj napriek kvantitatívnej a kvalitatívnej práci vykonanej v tejto oblasti mnohmi organizáciami, vea MVO má
málo informácii o demokratickch intitúciach a procesoch. Napriek tomu existujú efektívne spôsoby boja s diskrimináciou na lokálnej
alebo regionálnej úrovni, vaka inovatívnym a neformálnym náunm stratégiám. Taktie existujú spôsoby ako postúpi najlepie
stratégie na Európsku úrove.
Cieom projektu je vytvori priestor pre anti-rasistické vzdelávanie dospelch, urobi ho kvalifikovanm a sprístupni ho po celej
Európe. Ciemi sú: vytvorenie efektívnych spôsobov na zlepenie práce miestnych skupín a MVO aktívnych v poli anti-rasistického
vzdelávania, ich trénovania ako sprostredkovateov anti-rasistického vzdelávania a protiváhy v nerovnosti v celoeurópskom boji proti
rasizmu. Hlavnou cieovou skupinou projektu sú aktivisti MVO. V konenom dôsledku sa oakáva, e tento projekt ovplyvní aj cieové
skupiny danch MVO, hlavne znevhodnené sociálne skupiny, ktoré majú obmedzen prístup ku vzdelávaniu. Hlavné predstavené
aktivity zahajú identifikáciu, vber a rozirovanie najlepích praktík v poli anti-rasizmu, konferencie, workshopy akampane, ktoré
prípadne prinesú následné vstupy: publikácie, príruky, informané broúry, webové stránky a materiál pre kampane.

o je UNITED?
UNITED for Intercultural Action je Európska sie proti nacionalizmu, rasizmu, faizmu, ktorá podporuje migrantov a uteencov.
UNITED spája 560 organizácii srôznym zameraním zo vetkch európskych krajín ktoré spolupracujú na dobrovonickej báze. Svoju
spoluprácu zakladajú na podobnch a spolonch aktivitách so vzájomnm repektom. UNITED je a bude nezávislé od vetkch
politickch strán, organizácii a tátov, ale vyhadáva aktívnu spoluprácu s inmi anti-rasistickmi iniciatívami v Európe.
prostredníctvom siete UNITED sa stretávajú organizácie, spolupracujú na spolonch aktivitách a zdieajú informácie. Celoeurópske
tdne aktivít boja proti rasizmu, kampane ainé sú plánované a rozobrané na konferenciách UNITED. Podobne zmajúce organizácie
sa nájdu na takch konferenciách a spolupracujú na pecifickch projektoch apecifickch témach. UNITED prijíma informácie od
viacej ako 2000 organizácii a informácie postupuje okolo 2500 skupinám po celej Európe. Ak sa chcete zapoji, zanite diskutova o
mylienkach a cieoch sieti UNITED vo vaej organizácii. Dajte nám vedie, ak by sa vaa organizácia chcela zapoji alebo dostáva
informácie. A pridajte nás na vá mailing list!

o je udia proti rasizmu ( PR)?
Obianske zdruenie udia proti rasizmu (PR) od roku 2003 funguje ako samostatné obianske zdruenie. PR
monitoruje vskyt rasizmu a jeho prejavy vspolonosti a reaguje na aktivity rasistov a rasové útoky neonacistov.
Proti netolerancii bojujeme celospoloenskmi akciami, ktorch zámerom je vytvorenie multikultúrnej spolonosti,
ktorá bude bezpená pre kadého obana bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, náboenstva, politického
presvedenia, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, i veku. irokej verejnosti poskytuje informácie z
oblasti rasizmu a inch súvisiacich tém, vydáva edukané materiály, ktoré majú za úlohu meni postoje udí a
zniova mieru predsudkov voi meninám. Zdruuje dobrovonch aktivistov vpote okolo 3000, ktorí íria
mylienky anti-rasistické a anti-faistické.
Napísal: Rafal Pankowski, Asociácia NEVER AGAIN a Collegium Civitas, Posko - rafal_pankowski@yahoo.com
Prelo il: Michal Rie ansk , udia proti rasizmu, Slovenská republika

udia Proti Rasizmu ( PR)
PO Box 33, 820 04 Bratislava
Slovak Republic
Tel/fax: +421(0)216356
www.rasizmus.sk

UNITED for Intercultural Action
European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants & refugees

Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands
phone +31-20-6834778, fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org, www.unitedagainstracism.org
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