EUROPEJSKA KOMISJA PRZECIWKO RASIZMOWI I NIETOLERANCJI (ECRI)

Zwalczanie mowy nienawiści

Zalecenie nr 15 dotyczące ogólnej polityki ECRI: Kluczowe tematy
WYBRANE ZALECENIA
Mowa nienawiści stanowi
poważne niebezpieczeńśtwo
dla spójności demokratycznego
społeczeństwa, ochrony praw
człowieka i rządów prawa.
Zwalczanie mowy nienawiści powinno
służyć raczej ochronie jednostek
i grup osób niż szczególnych
przekonań, ideologii, czy religii.
Ograniczenia mowy nienawiści
nie powinny być nadużywane do
uciszania mniejszości i tłumienia
krytyki oficjalnych polityk, opozycji
politycznej i wierzeń religijnych.

KLUCZOWY PRZEKAZ
Skuteczne zwalczanie mowy nienawiści wymaga
►► Uznania fundamentalnego znaczenia swobody wypowiedzi, tolerancji i poszanowania dla równej godności;
►► Zidentyfikownia warunków sprzyjających mowie nienawiści i podjęcia odpowiednich środków, by je usunąć;
►► Zaangażowania i zobowiązania, oprócz podmiotów
sektora publicznego, szerokiej gamy aktorów sektora
prywatnego i pozarządowego.

■

►►►

http://www.coe.int/ecri

1. Podnosić świadomość publiczną na
temat wagi poszanowania pluralizmu
i niebezpieczeństw, które niesie mowa
nienawiści, ale też pokazywać zarówno
fałszywe podstawy, na których jest
oparta i brak akceptacji dla niej przez
►► Zwalczanie

dezinformacji, negatywnych stereotypów i
stygmatyzacji;
►► Stworzenie specjalnych programów edukacyjnych dla
dzieci, młodych ludzi, urzędników publicznych i ogółu
społeczeństwa;
►► Wspieranie organizacji pozarządowych, organów do spraw
równości i krajowych instytucji ochrony praw człowieka
działających na rzecz zwalczania mowy nienawiści;
►► Zachęcanie przez osoby publiczne do szybkich reakcji
na mowę nienawiści, które ją nie tylko potępią, ale będą
starały się wzmocnić wartości, którym zagraża.

2. Wspierać dla tych, przeciwko którym
skierowana jest mowa nienawiści, zarówno
idywidualne, jak i grupowo, przez
►► Udzielanie

pomocy przez doradztwo i wskazówki, jak
radzić sobie z urazem
►► i odczuwanym wstydem;
►► Zapewnienie, że są świadomi swoich praw do naprawienia
szkody i zdolni do ich dochodzenia;
►► Zachęcanie do zawiadamiania o przypadkach mowy
nienawiści i ułatwianie go, jak również zawiadamianie
przez świadków zdarzeń;
►► Wprowadzenie sankcji za złe traktowanie, czy nękanie
osoby, która poskarżyła się, czy zgłosiła przypadek użycia
mowy nienawiści.

►► Zachęcanie do przyjmowania kodeksów postępowania,

które przewidują zawieszenie i inne sankcje za złamanie
ich przepisów i zapewnienie ich skutecznej implementacji;
►► Zachęcanie partii politycznych do podpisywania Karty
Europejskich Partii Politycznych na rzecz społeczeństwa
nierasistowskiego;
►► Promowanie monitorowania dezinformacji, negatywnego
stereotypizowania i stygmatyzacji.

FAKTY I USTALENIA
„Wśród ustaleń poczynionych w ramach monitoringu
krajowego ECRI … znalazła się wyraźna publikacja w
pewnych mediach o jasno rasistowskiej zawartości,
pochwała nazizmu i zaprzeczenie istnienia Holocaustu,
użycie obraźliwego języka i stereotypów w związku z
określonymi mniejszościami i obraźliwe komentarze
na temat osób należących do tych mniejszości na
ulicach, w szkołach i w sklepach, jak również faktyczne
wezwania do użycia przemocy wobec nich i pewne
kampanie przeciwko używaniu języków mniejszości …
używanie mowy nienawiści nie było ograniczone do
ekstremistów i osób znajdujących się poza głównym
nurtem społeczeńśtwa. Stwierdzono zatem używanie
niewłaściwego języka w wielu parlamentach oraz
przez osoby sprawujące funkcje państwowe będące
częścią publicznego dyskursu, który staje się coraz
badziej obraźliwy i nietolerancyjny … Ponadto
zauważono też próby uzasadniania przez osoby
publiczne istnienia uprzedzeń i nietolerancji odnośnie
do poszczególnych grup, co zmierza do utrwalenia
i wzrostu nietolerancji wobec nich. Nie każda mowa
nienawiści jest wyraźna, niektóre publikacje posługują
się „zakodowanym” językiem, by rozpowszechniać
uprzedzenia i nienawiść”. Memorandum wyjaśniające
do Zalecenia nr 15 dotyczącego ogólnej polityki ECRI.
„Internet stał się ważnym środkiem promowania
rasizmu i nietolerancji. Mowa nienawiści w
mediach społecznościowych szybko rośnie i
ma możliwość dotarcia do znacznie większej
grupy odbiorców niż ta, do której były w stanie
dotrzeć wcześniej ekstremistyczne media
drukowane” Raport roczny ECRI 2014

►►►

http://www.coe.int/ecri

4. Ustanowić jasnej odpowiedzialności na
podstawie prawa cywilnego i administracyjnego
za używanie mowy nienawiści z jednoczesnym
poszanowaniem prawa do swobody
wypowiedzi i wolności wyrażania opinii, przez
►► Określenie odpowiedzialności poszczególnych autorów

mowy nienawiści, dostawców usług internetowych, forów
i gospodarzy forów internetowych, moderatorów forów
internetowych, platform mediów społecznościowych,
moderatorów blogów i innych podmiotów pełniących
podobne role;
►► Zapewnienie dostępności uprawnień, będących przedmiotem sądowej autoryzacji, bądź akceptacji, do wymagania usunięcia mowy nienawiści z dostępnego w sieci
materiału, do zablokowania stron używających mowy
nienawiści, do zakazania rozpowszechniania mowy nienawiści i do zmuszenia do ujawnienia tożsamości osób
posługujących się nią;
►► Zapewnienie możliwości zajęcia stanowiska przez osoby,
do których skierowana jest mowa nienawiści, organy
do spraw równości, krajowe instytucje ochrony praw
człowieka i zainteresowane organizacje pozarządowe i
skorzystania z tych uprawnień.

ECRI - PRZYDATNE LINKI
Zalecenie nr 15 dotyczące ogólnej polityki ECRI
zwalczanie mowy nienawiści
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-15-2016-015-ENG
Zalecenie nr 7 dotyczące ogólnej polityki ECRI w sprawie
prawodawstwa krajowego dotyczącego zwalczania
rasizmu i dyskryminacji rasowej
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-07rev-2003-008-POL
Zalecenie nr 6 dotyczące ogólnej polityki ECRI w sprawie
zwalczania rozpowszechniania materiałów rasistowskich,
ksenofobicznych i antysemickich w Internecie
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-06-2001-001-ENG
Protokół dodatkowy do Konwencji Rady Europy w
sprawie Cyberprzestępczości
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/rms/090000168008160f
Kodeks postępowania Komisji Europejskiej w sprawie
zwalczania nielegalnej mowy nienawiści w internecie
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/
hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
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3. Zapewnić wsparcie dla samoregulacji
przez instytucje publiczne i prywatne (w tym
ciała wybierane, partie polityczne, instytucje
edukacyjne oraz organizacje kulturalne i
sportowe), jako środka zwalczania mowy
nienawiści, przez

