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PRIPOROČILA ZA BOJ PROTI
DISKRIMINACIJI IN SOVRAŽNEMU
GOVORU V VOLILNIH KAMPANJAH

Equinet, evropska mreža organov za
enakost:
ob upoštevanju, da sta enaka obravnava in nediskriminacija temelj sistema
univerzalnih človekovih pravic ter temeljni načeli in vrednoti Evropske unije;
ob zavedanju, da je pravica do enake obravnave in nediskriminacije edina pravica, ki je
vsebovana v vseh devetih temeljnih pogodbah Organizacije Združenih narodov o
človekovih pravicah, ter da je vsebovana tudi v pravno zavezujočih dokumentih in
uveljavljena v sodni praksi na ravni Sveta Evrope in Evropske unije;
ob upoštevanju, da so organi za enakost neodvisne državne institucije, ustanovljene
širom Evrope z namenom spodbujanja enakosti in preprečevanja diskriminacije in
nadlegovanja ter imajo pogosto tudi pristojnost naslavljanja sovražnega govora;

ob poudarku, da so organi za enakost namenjeni spodbujanju enakosti in
nediskriminacije na vseh področjih življenja;
ob zavedanju, da je svoboda izražanja ena najbolj temeljnih človekovih pravic, ki se ne
nanaša zgolj na 'informacije' in 'ideje', ki so sprejete z naklonjenostjo ali razumljene kot
nežaljive ali nepomembne, ampak tudi na tiste, ki žalijo, šokirajo ali pretresejo državo
ali katerikoli del prebivalstva, a hkrati ob upoštevanju, da svoboda izražanja ni
absolutna ter da je potrebno preprečevati sovražni govor razumljen kot kakršnakoli
oblika izražanja, ki širi, poziva, spodbuja ali opravičuje nasilje na podlagi nestrpnosti;
ob upoštevanju povezav med diskriminacijo, nadlegovanjem in sovražnim govorom;
ob upoštevanju zaskrbljujoče naraščajočega števila predvolilnih kampanj v Evropi, ki jih
spremlja obdolževanje in diskriminatorni jezik ali sovražni govor do določenih
družbenih skupin, ki se ga pogosto opravičuje kot zgolj izražanje osebnega mnenja ali
celo s sklicevanjem na varovanje človekovih pravic;
ob zavedanju, da diskriminacija, nadlegovanje, sovražni govor ali ideologije oziroma
diskurzi predvolilnih kampanj, ki temeljijo na teorijah samoumevne večvrednosti ene
skupine oseb na podlagi njihovih osebnih okoliščin, neposredno in nujno nasprotujejo
demokratičnim načelom in lahko spodkopljejo temeljne vrednote demokratičnih držav
in njihove ustavne tradicije;

podaja sledeča priporočila

Splošno načelo enakosti
Nediskriminacija in prizadevanje za dejansko
enakost sta temelja evropskih demokracij,
predvolilne kampanje pa so za njiju ključni
preizkusni poligon.
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Enaka obravnava in nediskriminacija
predstavljata skupne minimalne standarde, ki jih
morajo vsi spoštovati v vseh okoliščinah, tudi v
času predvolilnih kampanj.
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Politične stranke in mediji naj sprejmejo ali
podpirajo kodekse ravnanja v času predvolilnih
kampanj, ki vključujejo njihovo politiko naslavljanja
diskriminacije, nadlegovanja in sovražnega govora.
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Prepoved diskriminacije
Politične stranke in kandidati, kot tudi njihovi
4 sodelavci, naj se v svojih programih in
kampanjah vzdržijo uporabe diskriminatornega
jezika ali predlogov diskriminatornih politik in
zakonov ter izražanja ali podpiranja idej ali teorij o
večvrednosti določene skupine oseb na podlagi
njihove rase, etnične pripadnosti, vere, spola,
starosti, spolne usmerjenosti, spolne identitete,
invalidnosti, druge zaščitene osebne okoliščine ali
kombinacije le-teh.
Mediji naj se pri poročanju o predvolilnih
kampanjah vzdržijo uporabe diskriminatornega
jazika ali politik in idej ali teorij o večvrednosti
določene skupine oseb na podlagi njihove rase,
etnične pripadnosti, vere, spola, starosti, spolne
usmerjenosti, spolne identitete, invalidnosti, druge
zaščitene osebne okoliščine ali kombinacije le-teh.
Poročanje o tovrstnih tematikah in izjavah v
predvolilnih kampanjah naj bo odgovorno ter
pospremljeno z ustrezno razlago in kritično
refleksijo njihovega konteksta.
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Sovražni govor
Politične stranke in
in kandidati, kot tudi njihovi sodelavci, se
morajo v svojih programih in kampanjah
vzdržati uporabe ali odobravanja jezika, ki
pomeni
pomeni sovražni govor1.

6

77.

Mediji se morajo pri poročanju o predvolilnih
kampanjah vzdržati uporabe ali odobravanja
sovražnega govora. Poročanje o jeziku v
predvolilnih kampanjah, ki pomeni sovražni govor,
naj bo odgovorno ter pospremljeno z ustrezno
razlago in kritično refleksijo njegovega konteksta.

Naslavljanje občutljivih tematik 2
Politične stranke in kandidati, kot tudi njihovi
sodelavci, naj občutljive tematike v zvezi s
skupinami, ki jih opredeljujejo skupne zaščitene
osebne okoliščine, naslavljajo odgovorno in
pošteno, da se s tem izognejo njihovi stigmatizaciji.
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Mediji naj pri poročanju o predvolilnih
kampanjah občutljive tematike v zvezi s
skupinami, ki jih opredeljujejo skupne zaščitene
osebne okoliščine, naslavljajo odgovorno in
pošteno, da se s tem izognejo njihovi stigmatizaciji.
Poročanje o tovrstnih občutljivih tematikah mora biti
pospremljeno z ustrezno razlago in kritično
refleksijo njihovega konteksta.
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Enaka zastopanost na kandidatnih listah

Politične stranke naj pri sestavi kandidatnih list
na vseh ravneh uveljavijo prakse in politike
za doseganje zastopanosti, ki bo odsevala
družbeno raznolikost, tudi kadar to ni izrecno
zahtevano z zakonom.
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1 Za namene tega priporočila pomeni sovražni govor, skladno s Splošnim priporočilom Splošnim priporočilom št. 15 Evropske komisije za boj proti
rasizmu in nestrpnosti (ECRI) o boju proti sovražnemu govoru, vsakršno zagovarjanje, spodbujanje ali pozivanje k zaničevanju, sovraštvu ali očrnitvi
oseb ali skupin oseb, kot tudi vsakršno nadlegovanje, žalitve, negativno stereotipizacijo, stigmatizacijo ali grožnje tem osebam ali skupinam oseb, ter
opravičevanje navedenih oblik izražanja na podlagi 'rase', barve kože, izvora, narodne ali etnične pripadnosti, starosti, invalidnosti, jezika, vere ali
prepričanja, spola, spolne identitete, spolne usmerjenosti ali katerekoli druge osebne okoliščine ali statusa.
2 Za namene tega priporočila pomenijo občutljive tematike vse tiste tematike, ki so redno uporabljene v diskriminatorni in nestrpni retoriki ali
sovražnem govoru zoper določene družbene skupine. Občutljive tematike med drugim vključujejo, a niso omejene na ukrepe socialne politike,
nadomestila za primer brezposelnosti in kazenske statistike.

Equinet je mednarodna nevladna organizacija, ki si prizadeva okrepiti prizadevanja za
odpravo diskriminacije, za spodbujanje enakosti in zlasti za krepitev položaja in
sposobnosti organov za načelo enakosti. To dosega z vsestranskim medsebojnim
sodelovanjem 46 članic iz 34 evropskih držav, pa tudi s sodelovanjem z različnimi
mednarodnimi akterji, zlasti Evropsko komisijo, ki v znatni meri podpira njegovo
delovanje, pa tudi z Agencijo EU za človekove pravice, organi Sveta Evrope (Komisar za
človekove pravice, ECRI idr.) ter Organizacijo združenih narodov. Equinet predstavlja
pomembno stičišče za delo organov za enakost na mednarodni ravni. Equinet skuša
aktivno prispevati k razvoju pravne prakse in standardov varstva pred diskriminacijo.
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