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сподели
ЉУБОВ

ОМРАЗАТА ВО БРОЈКИ:

Според резултатите од анкетата на Групацијата на Светската банка за животните
искуства на ЛГБТИ лицата во Југоисточна Европа, што во 2018 г. беше спроведена во
соработка со Ипсос, ЕРА и Вилијамсовиот институт при Правниот факултет на УКЛА:
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Во 2017 г., Хелсиншкиот комитет во Северна
Македонија регистрирал 18 случаи на криминал од
омраза сторени врз основа на сексуалниот или
родовиот идентитет на жртвата.
Во 2018 г., Коалицијата „Маргини“ и ЛГБТИ
Центарот за поддршка документирале 19 случаи на
говор на омраза во медиумите и на друштвените
мрежи, 16 случаи на говор на омраза на јавни места,
вклучувајќи и закани и уцени мотивирани од омраза,
како и 23 случаи на насилни злосторства од омраза,
вклучувајќи и физичко насилство, силување и
разбојништво.
Бројот на случаите на говор на омраза пријавени од
страна на ЛГБТИ организации во 2019 г. изнесуваше
297, од кои 154 беа поврзани со „Парадата на
гордоста“, но се сметаше дека реалниот број е дури и
повисок. Документирани беа 66 кривични дела од
омраза, меѓу кои и физичко насилство (40),
вербално и психолошко насилство (16) и семејно
насилство (3).

Најновиот извештај на Институтот за социјални истражувања (ИСФ) во
Албанија покажаа дека ЛГБТИ лицата се мета на дискриминација и исклученост
двапати повеќе од останатиот дел од населението. Според извештајот, најголем
дел од лицата кои биле мета на говор на омраза биле напаѓани на интернет, а
како пример биле посочени просторите за коментирање на Фејсбук и/или
Инстаграм.

ПРЕДИЗВИЦИ

(Не)признавањето на говорот на омраза и криминалот од омраза како такви
(како отежнувачки околности) од страна на судиите и обвинителите.
Немањето вештини и/или знаења за ефективно квалификување на
кривичното дело како отежнувачка околност првенствено произлегува од слабиот
правосуден систем кој треба да се зајакне.
Немањето политичка волја темелно да се процесираат овие случаи.
Говорот на омраза насочен кон ЛГБТИ лицата кој доаѓа од политички играчи,
како во медиумите така и на друштвените мрежи, поминува со малку или воопшто
без никаква осуда и покрај редовното пријавување од страна на граѓанското
општество.
Законодавството за говор на омраза, кое постои само во некои делови во
Западен Балкан, не се применува ефективно.
Говорот на омраза не претставува слобода на говор!
Слободата на изразување го опфаќа и правото да се изразат идеи коишто
може да се сметаат за критички, навредливи, или контроверзни. Но,
слободата на изразување не е апсолутна, и во согласност со судската
пракса на Европскиот суд за човекови права, државите може да ги
санкционираат, па дури и превенираат, сите облици на изразување кои
шират, поттикнуваат, промовираат или оправдуваат омраза заснована на
нетолеранција.
Според Општата препорака бр. 15 на ЕКРН за борба против говорот
на омраза, „говорот на омраза“ значи застапување, промовирање или
поттикнување, во која било форма, на оцрнување, омраза или
понижување на лице или група лица, како и вознемирување, навреда,
негативно стереотипизирање, стигматизација или закана кон лицето
или групата лица, како и оправдување на сите претходно наведени
начини на изразување, врз основа на „раса“, боја, потекло, национална
или етничка припадност, возраст, попреченост, јазик, религија или
уверување, пол, род, родов идентитет, сексуална ориентација или други
лични обележја или статус.

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Во 2019 г., Обвинителството на Косово* (по
службена должност) првпат поведе постапка
против функционер во Министерството за правда
поради говор на омраза кон ЛГБТИ лица.

Во 2019 г., во Црна Гора беа поднесени над
100 обвиненија поради дискриминација,
говор на омраза и вербално злоставување на
интернет, откако беше спроведен мониторинг
на коментарите на друштвените мрежи, како
редовен дел од работата на ЛГБТ форумот
„Прогрес“.

Со цел да се справи со системската дискриминација и говорот на омраза кон
ЛГБТИ лицата, во февруари 2019 г. Министерството за труд и социјална
политика (МТСП) на Северна Македонија потпиша меморандум за
соработка со „Субверзивен фронт“ за спроведување на 3-годишен проект
за зајакнување на капацитетите на државните службеници. За таа цел, а во
соработка со „Субверзивен фронт“ и неколку други ЛГБТИ организации,
МТСП спроведе обуки за подигнување на свеста кај државните и јавните
службеници во секторот на здравството, вработувањето, правосудството,
полицијата, образованието и медиумите. До денес, 325 државни
службеници од 40 државни институции и 42 локални самоуправи беа
вклучени во овие обуки.

КАКО ПОНАТАМУ

Насекаде низ Западен Балкан е потребно да се подобрат законите и
политиките со кои се уредува говорот на омраза, вклучувајќи го и говорот на
омраза заснован на сексуален и родов идентитет.
Властите ширум Западен Балкан треба да продолжат со заложбите за градење
на капацитетите во насока на справување со дискриминацијата и говорот на
омраза, скроени за потребите на конкретни сектори, како што се: полицијата,
обвинителството и судството.
*Оваа ознака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата
на ОН 1244 и Мислењето на МСП за косовската декларација за независност.
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Овој фактографски лист е изработен со финансиска поддршка од Европската
Унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде на ниту еден начин не може
да се сфатат дека го одразуваат официјалното мислење на двете страни.

