Metodika
Cieľ výskumu
Zdokumentovať xenofóbne trendy online so zameraním na prevládajúce naratívy a
ciele xenofóbie a rasizmu v Estónsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Španielsku.

Definícia
(Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV o boji proti niektorým formám a prejavom
rasizmu a xenofóbie)
(a) verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti namierenej proti skupine osôb alebo
členovi takejto skupiny definovanej na základe rasy, farby pleti, náboženstva, pôvodu
alebo národnostného alebo etnického pôvodu; b) spáchanie činu uvedeného v písmene
a) verejným rozširovaním alebo distribúciou traktátov, obrázkov alebo iných
materiálov; c) verejné schvaľovanie, popieranie alebo hrubé zľahčovanie zločinov
genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (...)
Zdokumentované kanály
Verejné účty alebo skupiny sociálnych médií, ktoré vlastnia mediálne platformy,
politické strany alebo politické skupiny.
Zdokumentované témy
Najvýznamnejšie udalosti v rokoch 2019 - 2021, ktoré potenciálne vyvolali xenofóbne
epizódy: utečenci a prisťahovalci v Európe, volebné kampane, sociálne a politické krízy,
ktoré sa týkali aj migrácie, rasistické a/alebo xenofóbne incidenty atď.

Obsah tejto správy predstavuje výlučne názory autorov a je na ich výhradnú zodpovednosť.
Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré obsahuje.

!

Nasledujúci dokument obsahuje explicitný a násilný jazyk.
Odporúčame obozretnosť pri čítaní.
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Závery
▪

Utečenci a žiadatelia o azyl sú naďalej obľúbeným terčom nenávistných prejavov a
sú

vykresľovaní

ako

hrozba

pre

európsku

bezpečnosť

a

kultúru.

Populisticko-nacionalistickí politici vo všetkých krajinách, ktoré boli zahrnuté do
analýzy, špekulujú s týmito predsudkami a podnecujú konšpiračné teórie.
▪

Paradoxne, vo všetkých krajinách s malými skúsenosťami s migráciou boli
nenávistné odkazy mimoriadne násilné a prudké. Okrem toho boli rôzne správy o
údajných incidentoch v západných štátoch, ktoré sa týkali migrantov, prezentované
ako varovné príbehy pre štáty, ktoré sa stavali proti presídľovaniu utečencov.

▪

Moslimovia sú často vykresľovaní ako zradikalizovaní jedinci alebo teroristi a ich
usídlenie v Európe je vnímané ako hrozba pre kresťanstvo. Mnohé konšpiračné
teórie, ktoré sa objavili v súvislosti s vírusom COVID-19, majú aj xenofóbny podtón,
pričom ich zástancovia sa odvolávajú na údajný globálny plán na zničenie európskej
civilizácie prostredníctvom presídľovania migrantov z moslimských štátov.

▪

Pandémia oživila aj starú nevraživosť voči susedným etnickým skupinám, ktoré sú
teraz vnímané ako hrozba pre krajiny, v ktorých sa usadili pred stáročiami a
desaťročiami.

▪

Tieto naratívy strachu sú väčšinou nacionalistické a odsudzujú myšlienku
globalizácie a európskeho spoločenstva, pričom v stávke je, aspoň teoreticky,
"prežitie národov".
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Xenofóbne nenávistné prejavy v Estónsku
Autori: (Estónske centrum pre ľudské práva): Liina Laanpere, Kelly Grossthal
Národný kontext
Téma rôznych národností a etnického pôvodu bola pre Estóncov vždy zaujímavá. V
posledných

dvoch

sčítaniach ľudu

patrili údaje o národnostiach medzi tri

najsledovanejšie. Dôvodov je niekoľko. Po prvé, pamäť, ktorá bola silne ovplyvnená
obdobím rusifikácie a okupácie, keď existovali obavy o prežitie estónskej kultúry a
jazyka. Po druhé, záujem o to, či a aké zmeny nastali v národnostnom zložení po vstupe
do Európskej únie a schengenského vízového priestoru. 1
V súčasnosti má Estónsko 1,3 milióna obyvateľov, z toho 68 % tvoria Estónci, 25 % Rusi
a zvyšok ostatné menšiny, ktorých podiel je menší ako jedno percento (Ukrajinci,
Bielorusi, Fíni, Lotyši, Nemci, Litovci, Poliaci, Arméni). Po druhej svetovej vojne bol
podiel Estóncov v Estónsku 97 %. V rokoch 1946 a 1947 prišlo do krajiny mimoriadne
veľa ľudí z územia Sovietskeho zväzu. Boli to najmä ľudia ruskej národnosti, ale aj
Ukrajinci a Bielorusi. Prisťahovalci boli najmä robotníci, inžinieri strednej úrovne a
vojaci. V dôsledku intenzívnej vládnej imigračnej politiky ZSSR sa podiel Estóncov do
roku 1989 znížil na 62 %. 2
Prieskum výskumníkov z Univerzity v Tartu o postojoch estónskeho obyvateľstva k
prisťahovalcom od roku 2016 ukázal, že v porovnaní s európskymi krajinami je v
Estónsku rozšírené rasistické vnímanie. Zo štúdie okrem toho vyplýva, že rasistické
postoje majú silnú súvislosť s postojmi k prisťahovalectvu.3 Zároveň treba uznať, že
otázka šírenia xenofóbie a jej dôsledkov nebola v Estónsku príliš skúmaná. Na základe
1

Tõnurist, A. (2015). PaljurahvuselineEesti
Tiit, E-M. (2014). Eestirahvastik-Hinnatudjaloendatud
3
Ainsaar, M., Beilmann M. (2016).
EestielanikkonnahoiakudkolmandatestriikidestsisserändajatesuhtesEuroopaSotsiaaluuringuandmetes:uuringuaruan
ne
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niekoľkých štúdií však možno predpokladať, že prejavy xenofóbie sa vyskytujú
predovšetkým v dvoch kontextoch: vzťahy a segregácia Estóncov a Rusov a na druhej
strane postoj Estóncov k modernej imigrácii.
Téma utečeneckej politiky bola v roku 2015 v centre pozornosti v súvislosti s migračnou
krízou v EÚ. Z historického hľadiska bol počet osôb, ktoré získali štatút utečenca v
Estónsku, v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ veľmi nízky. V rokoch 2015 - 2019 bolo
postavenie medzinárodnej ochrany alebo doplnkovej ochrany udelené približne 430
osobám, z toho 213 utečencov prišlo do Estónska z dôvodu prvého migračného plánu
EÚ (v roku 2019 ich v Estónsku žilo odhadom 100). Hlavnými príjemcami
medzinárodnej ochrany boli Sýrčania, Ukrajinci, Iračania, Rusi a Sudánci. V auguste
2020 bolo v Estónsku 337 osôb so štatútom osôb pod medzinárodnou ochranou (vrátane
rodinných príslušníkov týchto osôb), ale nie všetci z nich už v Estónsku žijú (presné
štatistiky neexistujú). V Estónsku sa teda usadilo mimoriadne málo utečencov. 4
Na začiatku migračnej krízy v roku 2015 sa neznášanlivosť Estóncov voči
prisťahovalcom zvyšovala; kým v rokoch 2005 - 2009 nechcelo mať za suseda
prisťahovalca 31 % Estóncov a 23 % susedov inej rasy, v rokoch 2010 - 2014 to bolo 37 %
a 25 %. Situácia sa v posledných rokoch zmenila; napríklad v roku 2015 59 %
respondentov konštatovalo, že z obytných štvrtí utečencov sa stanú getá a narastie
kriminalita, ale v roku 2016 si to isté myslelo 50 % a ďalších 52 % poukázalo na to, že
utečenci poškodzujú bezpečnosť Estónska. V roku 2016 to však bolo 43 %. Spoločenské
postoje k migrácii sa tiež začali zmierňovať. Hoci Estónci naďalej považujú
prisťahovalectvo za hlavnú výzvu na úrovni EÚ, na vnútroštátnej úrovni už nie je
vnímané ako kritický problém. Výsledky prieskumu Eurobarometer zverejnené v roku
2019 ukázali, že iba 12 % Estóncov považuje prisťahovalectvo za najdôležitejší problém
v krajine (v roku 2015 to bolo 45 %). Znížil sa aj odpor voči spoločnej európskej
migračnej politike a zvýšil sa počet jej priaznivcov aj nerozhodnutých. 5
Tí, ktorí nemajú estónsku národnosť, inak akceptujúci migráciu a otvorenosť hraníc, sa
viac ako Estónci domnievajú, že usadenie utečencov v Estónsku ohrozuje prežitie štátu
4
5

Eesti Pagulasabi. (2021). PagulasedEestis
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a ľudí. Viac sa obávajú neintegrácie utečencov a getoizácie oblastí, v ktorých utečenci
žijú, a nemyslia si, že by príchod utečencov pomohol urobiť Estónsko otvorenejším a
tolerantnejším. Sú tiež najskeptickejší, pokiaľ ide o perspektívu, že utečenci pomôžu
zmierniť nedostatok pracovných síl a demografickú krízu. Jedným z dôvodov môže byť
nedostatok ilúzií, keďže ľudia iných národností boli skôr svedkami obmedzeného
úspechu integračnej politiky Estónska. 6
Od znovuzískania nezávislosti sa Estónsko intenzívnejšie zapája do integrácie Rusov do
spoločnosti, ale životné príležitosti Estóncov a Rusov sú stále dosť odlišné. V Tallinne aj
na celoštátnej úrovni sa ruskojazyčné a estónske regióny zreteľne rozvíjajú. V roku 1989
sa podiel ľudí hovoriacich rôznymi jazykmi vo väčšine štvrtí Tallinnu blížil k priemeru
mesta. Ak v roku 1989 žil v Lasnamäe každý tretí rusky hovoriaci obyvateľ Tallinnu, v
roku 2019 to bol každý druhý a podiel rusky hovoriacich ľudí na celkovom počte
obyvateľov Lasnamäe sa zvýšil zo 64 % na 75 %. Ešte rýchlejší nárast nastal v Pirite, kde
bol počas sovietskej éry každý desiaty obyvateľ Pirity rusky hovoriaci, ale dnes každý
štvrtý. Opačný trend nastal v mestských častiach Centrálny, Severný Tallinn a Kristiine,
kde v roku 1989 žilo viac rusky hovoriacich ľudí ako v Lasnamäe, ale dnes podiel rusky
hovoriacich ľudí v týchto mestských častiach klesol na štvrtinu. 7
Integráciu národnostných menšín do spoločnosti výrazne ovplyvnila aj estónska
segregácia v oblasti vzdelávania, kde sú školy rozdelené podľa vyučovacieho jazyka.
Obavy vyvoláva skutočnosť, že školy s ruským vyučovacím jazykom sú v testoch PISA
slabšie ako estónske školy a zaostávajú aj výsledky skúšok základných škôl a gymnázií.
Odôvodňuje sa to nízkou efektívnosťou študijného procesu na ruských školách, čo tiež
znamená, že štúdium v ruskom jazyku je pre daňových poplatníkov nákladnejšie, a ak
študenti ruských škôl nepostupujú rovnakým tempom ako študenti estónskych škôl,
výrazne to ovplyvňuje ich ďalšie vzdelávanie a možnosti zamestnania. Žiaci ruských
škôl sa tiež cítia menej spätí so svojou školou (je pre nich ťažké nájsť si v škole priateľov,
cítiť sa tam dobre), zažívajú viac šikanovania a chýbajú v škole. 8
6
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Opis javu
Protiruské nálady
Xenofóbne postoje voči miestnej rusky hovoriacej komunite sú na sociálnych sieťach
veľmi rozšírené. Na Facebooku a Twitteri sa ľudia často sťažujú na používanie ruštiny v
Estónsku. Diskusiu o ruských školách zvyčajne sprevádzajú komentáre, v ktorých sa
uvádza, že buď by sa mali všetky ruské školy zatvoriť, aby všetci hovorili len po
estónsky, alebo naopak, ruské školy by mali zostať otvorené, pretože estónski študenti
"stratia", ak sa budú miešať s ruskými študentmi. Okrem toho sa objavujú tweety, ktoré
len všeobecne vyjadrujú nenávisť voči Rusom a používajú hanlivé výrazy.

Okrem toho sa na Facebooku vyjadrujú obavy z prisťahovalectva z iných slovanských
krajín, najmä z toho, že prisťahovalci sa pridajú k miestnej ruskej komunite, a tým
zničia estónsky "národný štát". V príspevkoch sa vyjadruje, že súčasná situácia "nie je
taká, o akej sme snívali", keď Estónsko získalo nezávislosť od Sovietskeho zväzu.
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Protiimigračné nálady
Protiimigračné postoje sú rozšírené najmä v konzervatívnych pravicových skupinách a
na spravodajských stránkach na Facebooku. Patria sem ľudia, ktorí majú problém s
utečencami, ale aj so zahraničnými pracovníkmi.
Prejavy nenávisti voči utečencom sa počas krízy COVID-19 trochu zmiernili, keďže
hranice boli uzavreté, ale stále sa dajú nájsť príklady, kedykoľvek sa o tejto téme píše v
správach. Napríklad vždy, keď je uverejnený článok o záchrane životov utečencov a
migrantov v Stredozemnom mori, komentáre zvyčajne obsahujú želania o tom, ako by
sa namiesto toho mali lode potopiť.
V poslednom čase sa objavujú aj komentáre, ktoré obviňujú migrantov z toho, že so
sebou prinášajú koronavírus a iné choroby. Migranti sú často označovaní za parazitov.
Objavujú sa aj komentáre, ktoré obviňujú EÚ, že svojimi migračnými plánmi a tiež
očkovaním proti COVID-19 ničí národné štáty.
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Komentáre na Youtube vyvolávajú dojem, že Konzervatívna ľudová strana Estónska
(EKRE) je jedinou nádejou, ktorá môže zastaviť zaplavenie Estónska migrantmi.
Na jar 2020 sa v dôsledku krízy COVID-19 venovala veľká pozornosť problematike
zahraničnej pracovnej sily. Estónski vládni predstavitelia zverejňovali vyhlásenia o
dôležitosti uprednostňovania Estóncov na trhu práce, zatiaľ čo poľnohospodári mali
problém nájsť zamestnancov, keďže hranice boli uzavreté.

To vyvolalo množstvo

xenofóbnych ohlasov na sociálnych sieťach, napríklad o tom, že sa nebudú kupovať
jahody, ak sa na ich zber použila zahraničná pracovná sila.

Rasizmus/islamofóbia
Na internetovom spravodajskom portáli Uued Uudised Konzervatívnej ľudovej strany
Estónska (EKRE) sa pravidelne objavujú príspevky na Facebooku a Youtube, ktoré
obsahujú explicitný rasizmus a islamofóbiu. Uued Uudised napríklad uverejnil článok o
tom, že "plány dnešnej eugeniky zahŕňajú stratu národov a rodín a vytvorenie novej
spoločnosti, v ktorej sú si všetci ľudia rovní, so smotanovo kávovou farbou pleti".
Komentáre obsahovali rasistickú kritiku na adresu "nechutného miešania rás a
národností".
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V ďalšom článku Uued Uudised na tému rasizmu a BLM sa vyjadril, že v USA nemôžu
byť žiadne problémy s právami černochov, pretože mnohí Afro-američania (bol použitý
hanlivý výraz) sa dostali na vrchol v rôznych oblastiach života.

V apríli 2021 zdieľal portál Uued Uudised video moslima modliaceho sa na parkovisku
v Tallinne, ktoré sa na Facebooku a Youtube stretlo s množstvom islamofóbnych
komentárov. Napríklad v komentári na Facebooku sa vyjadrili, že islam nemá v
Estónsku čo robiť, pričom moslimov označili za hmyz. Na portáli Youtube sa k videu
objavili komentáre, v ktorých sa modliaci moslim označuje za odpad alebo osobu s
kognitívnym deficitom a vyjadruje sa prianie zmlátiť ho.

V ďalšom komentári sa

uvádzalo, že keďže modlitba je niečo, čo sa dá robiť doma, tento muž sa
demonštratívne modlí na verejnosti a v skutočnosti nerešpektuje "estónsku (ateistickú)
národnú kultúru".
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Závery a odporúčania
Hoci sa v dôsledku krízy COVID-19 možno presunula pozornosť z otázok
prisťahovalectva na verejné zdravie a hospodárske problémy, nenávisť voči cudzincom,
rôznym etnickým skupinám alebo ľuďom s migračným pôvodom na internete je stále
pretrvávajúcim problémom.
V rôznych historických situáciách boli cudzinci označovaní za ľudí, ktorí nepatria do
krajiny alebo komunity. V súčasnej estónskej sociálnej a politickej realite môžeme jasne
vidieť, že xenofóbia sa prejavuje v súlade s rozdelením sveta na vlastnú rasu, národ,
etnickú skupinu a kultúru a iné rasy, národy, etnické skupiny a kultúry. Možno tiež
konštatovať, že rasizmus a xenofóbia v estónskych sociálnych médiách nie sú
spôsobené izolovanými činmi jednotlivcov, ale majú skôr jasné dominantné naratívy.
Žiadatelia o azyl a ľudia s odlišným etnickým pôvodom sú často prezentovaní ako
"menej ľudskí", ako prázdne plátno, na ktoré sa môžu premietať nenávistné programy a
naratívy.
Platformy sociálnych médií
Pomerne veľkú časť nenávisti na internete motivujú a podnecujú politické udalosti a
rétorika. Okrem toho majú politické stránky sociálnych médií silný vplyv na príspevky
a komentáre, ktoré obsahujú xenofóbiu. Situácia sa nedá jednoducho vyriešiť, najmä v
kontexte, keď boli tieto politické strany a politici zvolení v demokratických voľbách.
Platformy sociálnych médií sa zároveň musia naďalej zaoberať týmto problémom a
odstraňovať obsah, ktorý nie je v súlade s ich politikou nenávistných prejavov.
Nenávistné prejavy online sú ozvenou zmien v politickej klíme a nečinnosť platforiem
sociálnych médií môže tento jav ešte znásobiť.
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Médiá, mimovládne organizácie, verejná služba a ďalšie zainteresované strany
Je naliehavo potrebné šíriť osobné a vyvážené informácie, pretože xenofóbne reakcie a
stigmatizácia majú väčšiu šancu prekvitať, keď chýbajú jasné, overené a široko
rozšírené informácie o skutočnom živote rôznych etnických skupín.
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Xenofóbne nenávistné prejavy v Poľsku
Autor: Mgr: Jacek Dzięgielewski (Never again)

Národný kontext
Charakter nenávistných prejavov a diskriminácie sa často mení a v priebehu času sa
obeťou nenávistného správania stalo mnoho rôznych sociálnych skupín. Vo
všeobecnosti posledných niekoľko rokov prinieslo masívny nárast pravicového
extrémizmu a populizmu v podobe politického vplyvu krajnej pravice, ako aj násilia a
agresie v poľských uliciach.
Najlepšie vysvetlíme, čo sa deje v Poľsku, pokiaľ ide o nenávistné prejavy a zločiny z
nenávisti, ak sa pozrieme na niektoré prípady nenávistných prejavov, ktoré boli
zaznamenané na rôznych sociálnych platformách. Nasledujúce príspevky boli
uverejnené v rokoch 2020 a 2021 a ukazujú jasný vzorec toho, ako radikálna pravica
využíva katastrofy, ako je súčasná pandémia a iné krízové situácie, na šírenie nenávisti a
fanatizmu a na získanie politickej moci.
V Poľsku v posledných rokoch prevládol naratív ochrany "našich" hodnôt a "našej"
krajiny pred imaginárnou vonkajšou hrozbou, ktorú údajne predstavujú prisťahovalci z
iných kultúrnych okruhov. Znepokojujúcim príkladom takéhoto uvažovania boli slová
poľského premiéra Mateusza Morawieckého, ktorý v Budapešti (na stretnutí s
maďarským premiérom Viktorom Orbánom a lídrom talianskej xenofóbnej Ligy a
podpredsedom vlády Matteom Salvinim) vyhlásil "Na kontinente sú sily, ktoré chcú
zviesť Európu a zviesť ju na scestie. Chceme Európe pomôcť obnoviť jej skutočné,
kresťanské korene. Rodina, dôstojnosť jednotlivca, kresťanstvo - tieto hodnoty musíme
chrániť pred inými kultúrami, ktoré sa ich zvonka i zvnútra snažia napadnúť." Väčšina
kritikov vnímala jeho výrok ako prejav xenofóbneho presvedčenia o nadradenosti
"našej" kultúry a "našich" hodnôt.
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Opis javu
V rokoch 2020 a 2021 populistické a extrémistické skupiny a politici špekulovali so
zdravotnou a sociálnou krízou COVID-19 vo svoj politický prospech. A podobne ako v
iných situáciách, aj tentoraz to malo podobu poukazovania na to, kto za to môže. Podľa
cynických krajne pravicových verejne činných osôb boli za šírenie COVID-19 - na
začiatku - vinní ľudia ázijského pôvodu, ktorí údajne prenášali vírus, a neskôr všetci,
ktorých bolo možné považovať za "tých druhých" - imigranti, utečenci, jednoducho
každý človek, ktorý nezapadal do stereotypu "pravého Poliaka". V tom čase v Poľsku
jednoznačne vzrástla xenofóbna nenávisť, ktorá sa prejavovala nenávistnými prejavmi
na internete aj mimo neho, ako aj násilím v reálnom živote.
Mnohé prípady nenávistných prejavov pochádzali od niektorých významných
politických predstaviteľov krajnej pravice, najmä Konfederácie - politickej strany, ktorá
je sama o sebe konglomerátom niekoľkých menších organizácií a strán. Tieto skupiny
majú za sebou dlhú históriu šírenia nenávisti a využívania xenofóbie ako politického
paliva.
Mnohé xenofóbne naratívy možno identifikovať analýzou obsahu fanúšikovských
stránok krajnej pravice na sociálnych sieťach, a to tak uverejnených článkov, ako aj
komentárov pod nimi. Obete takejto nenávisti sú rôzne, ale zvyčajne sú to prisťahovalci
z Blízkeho východu a v poslednom čase aj ľudia z Ázie, čo možno vysledovať v
súvislosti s pandémiou koronavírusu a konšpiračnými teóriami. Aj ľudia z Ukrajiny a
Ruska žijúci v Poľsku sú často obeťami nenávistných prejavov.
Šokujúci tweet sa objavil na oficiálnom účte poľského štátneho vysielateľa TVP Info 20.
apríla 2021. Išlo o citát politika vládnucej strany Právo a spravodlivosť (Prawo i
Sprawiedliwosc), ktorý stereotypne kritizoval správanie exministra zdravotníctva po
havárii lietadla v Smolensku, pri ktorej zahynul poľský prezident a ďalších 95 ľudí.
Uviedol: "Je to nejaká ázijská povaha - nedostatok úcty k ľudským telám". Vyjadrenie
bolo šokujúce z dvoch dôvodov; zverejnila ho verejnoprávna televízia a slová
pochádzali od politika vládnucej strany. Tweet bol nahlásený Twitteru za šírenie
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nenávistných prejavov voči skupine ľudí na základe ich národnosti, ale dodnes nebol
odstránený.
Ďalším dominantným nenávistným trendom v sociálnych médiách je zameranie sa na
prisťahovalcov z Blízkeho východu, ktoré sa od roku 2015 stalo jedným z najväčších
xenofóbnych trendov v Poľsku. Facebooková stránka "Proti islamizácii Európy" má
takmer 300 tisíc lajkov. Možno tvrdiť, že napriek názvu náboženský aspekt nie je
najdôležitejší, pokiaľ ide o nenávisť, ktorá sa tam šíri; väčšina príspevkov sa odvoláva
na národnosť a farbu pleti a status prisťahovalca ako na faktory, ktoré "stačia" na to, aby
sa jednotlivec stal obeťou nenávistnej kampane. Je typické, že sa vezme príbeh o
trestnom čine spáchanom jednou osobou v cudzej krajine (typicky vo Francúzsku alebo
Nemecku) a spojí sa s alarmujúcimi komentármi, že Poľsko sa môže stať miestom
mnohých takýchto trestných činov, ak tu budú prijatí žiť a pracovať ľudia z Blízkeho
východu, Turecka. Takéto vyhlásenia zakaždým vyvolávajú desiatky nenávistných
komentárov. Napriek tomu, že tento jav nie je opodstatnený, ako ostatné opísané formy
xenofóbie, pre krajnú pravicu je to vhodný spôsob, ako si upevniť svojich prívržencov
proti určitej skupine ľudí.
Zmes niekoľkých spoločných príbehov bola 25. marca 2021 vložená do jedného tweetu.
Používateľ Twitteru zverejnil spravodajský článok o stavbe mešity v Nemecku a pridal
k nemu komentár: "To sa musí skončiť zle. Propagácia buzerantstva a ľavičiarstva a
miešanie černochov a moslimov". Tento urážlivý tweet stojí za pozornosť, pretože
zahŕňa niekoľko nenávistných postojov, ktoré sú v Poľsku stále veľmi živé. Po prvé, je
homofóbny, ale homofóbia je len doplnkom k podstate tweetu, pretože použitie
vloženej nadávky sa snaží byť efektívnejšie a "ostrejšie". Po druhé, tweet je islamofóbny.
Po tretie identifikovaný naratív je rasizmus. Islamofóbia by tu mohla byť zameniteľná s
xenofóbiou, keďže nenávisť voči prisťahovalcom z Blízkeho východu nemá vždy
náboženské pozadie - v tomto prípade vyvolalo nenávisť náboženstvo, ale často je to
vnímané násilie, ktoré prisťahovalci prinesú. Tento tweet je tiež príkladom vyberania
udalostí zo zahraničia na vyvolanie strachu v Poľsku - zvyčajne krajná pravica využíva
nejaké kriminálne útoky a podobne, tu stačí na spustenie nenávistnej kampane samotný
fakt výstavby chrámu. Tweet bol nahlásený Twitteru z dôvodu šírenia nenávistných
prejavov, ale zostal bez reakcie spoločnosti a nebol odstránený.
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Xenofóbne naratívy sa často zneužívajú zverejňovaním príbehov o dramatických
udalostiach a naznačovaním, že prisťahovalci sú zodpovední za škody spôsobené
bielym Európanom. Takýto príbeh bol uverejnený na jednom z krajne pravicových
profilov na Facebooku, ktorý opisoval smrť 12-ročného poľského dievčaťa vo Švédsku,
ktoré bolo zastrelené počas prechádzky. Napriek tomu, že išlo o rozvíjajúci sa príbeh a v
čase zverejnenia bolo k dispozícii len veľmi málo podrobností, mnohé komentáre boli
otvorene rasistické a xenofóbne. Niektoré príklady zahŕňajú: "Keď polícia zastrelila
banditu a drogového dílera, ľavičiari dostali hnačku, a keď zastrelili nevinné dieťa,
nikoho to nezaujímalo. Možno preto, že ju zabili chudobní prisťahovalci, ktorí hľadajú
kus chleba, pokoj a svoju pôdu, kde si môžu robiť, čo chcú"; "Malé Švédsko je jednou z
najnebezpečnejších krajín, ktorá prijala moslimských prisťahovalcov v neznámom
rozsahu a jej vláda chráni viac banditov ako občanov"; "Bieli a hetero? Keby bola čierna
a homosexuálna, tak by ju ľudia ľutovali".
Je dôležité zdôrazniť, že Poľsko nezažilo masové prisťahovalectvo, s výnimkou ľudí z
Ukrajiny a Ruska, ktorí do Poľska prichádzali najmä za prácou. Poľsko však neprijalo
veľa utečencov ani počas tzv. imigračnej krízy od roku 2015, ani po nej. Uvedený typ
naratívu (výber príkladu správy z inej krajiny s cieľom zasiať strach v Poľsku) je
typický pre extrémistických politikov a skupiny, ktoré stále využívajú protiimigračnú
(alebo zameniteľne protiutečeneckú) rétoriku ako svoje politické palivo. Zdá sa, že je
oveľa ľahšie vyvolávať strach na tému, ktorú človek nezažije osobne, iba o nej počuje a
ktorú možno ľahko manipulovať a ukázať z pokrivenej, rasistickej a xenofóbnej
perspektívy.
25. apríla sa o svoje názory na pandémiu podelil v rozhovore na YouTube Grzegorz
Braun, poslanec parlamentu zastupujúci stranu Konfederácia: "Židokomunisti sa snažia
využiť koronavírus, aby sa zbavili Trumpa [...]. Bill Gates smeruje k situácii, keď každý
človek na tejto zemeguli bude musieť legitimizovať svoju existenciu certifikátom kóšer
normy". Tento naratív sa stal rozšíreným v sociálnych médiách a bol reprodukovaný v
mnohých príspevkoch, meme, obrázkoch atď. Vzorec je tu podobný tomu, ktorý sa
často

pozoruje

v

iných

prípadoch,

keď

sa

objavujú

nenávistné

prejavy:
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vysokopostavená osoba (v tomto prípade politik) šíri nenávistný naratív, ktorý potom
začne nejako žiť vlastným životom - Bill Gates z tejto konšpiračnej teórie môže byť
nahradený Židmi, čo dokonale zodpovedá antisemitskej povahe mnohých variantov
konšpiračných teórií, ale môže sa objaviť aj xenofóbny prvok. Podľa tohto naratívu, ako
aj podobných naratívov, ktoré šíria politici a novinári blízki krajnej pravici, šíria
koronavírus ľudia ázijského pôvodu a prisťahovalci - buď dobrovoľne, alebo náhodou.
Objavili sa aj rôzne podnety proti ľuďom z Ukrajiny, ktorí mali byť vyhostení z Poľska,
čo dokazuje všestrannosť konšpiračných teórií od antisemitských až po obyčajné
xenofóbne, využívajúce staré protiimigračné obavy v spoločnosti.
Pokiaľ ide o Ukrajincov pracujúcich a žijúcich v Poľsku, aj tí sú vystavení nenávistným
prejavom na internete. Obviňujú ich z historických konfliktov medzi Poľskom a
Ukrajinou. Jedným z najnovších príkladov môže byť komentár pod príspevkom, ktorý
uverejnil ukrajinský bloger z Gdanska o pomenovaní námestia v Gdansku po
ukrajinskom generálovi: "Keď ide o pripomenutie si Ukrajinca, príde to veľmi rýchlo. A
keď si máme pripomenúť ukrajinskú genocídu - veľmi pomaly?". Je to veľmi častý
naratív obviňovania celého národa a každého človeka danej národnosti za domnelé
historické chyby. Je ironické, že takéto komentáre často prichádzajú od krajne
pravicových jednotlivcov, ktorí si sami ochotne pripomínajú veľmi kontroverzné
historické postavy, napríklad formácie obvinené z kolaborácie s nacistickým Nemeckom
alebo z vraždenia civilistov (Brygada Swietokrzyska alebo tzv. "prekliati vojaci").
Hĺbková

analýza profilu toho istého ukrajinského aktivistu odhalila viacero

xenofóbnych, urážlivých a vulgárnych komentárov, z ktorých citujeme len niekoľko:
"F*ck off"; "Prestaňte s*ať na moju krajinu"; "Vypadni z Poľska, ty hajzle"; "Nepáči sa mi,
že ľudia ako ty prichádzajú do Poľska, ktoré je MOJOU krajinou"; "Sme v našej krajine a
ty si tu len hosť, tak sa správaj slušne"; "Ak sa ti tu nepáči, tak vypadni"; "Nebudeš mi
hovoriť, čo mám robiť v mojej krajine, ty hajzle"; "Dúfam, že na teba čoskoro padne
trest"; "Vraždili ste Poliakov, odrezávali ste deťom hlavy - vypadni!". Tieto xenofóbne
prejavy sú v Poľsku bežné napriek tomu, že Ukrajinci sú jednou z najväčších komunít v
Poľsku, ktorá využíva inkluzívne opatrenia prijaté pre ukrajinsky hovoriacich občanov.
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Závery a odporúčania
V priebehu rokov sa Poľsko stáva menej etnicky a nábožensky homogénnym, avšak
spoločenské zmeny si vyžadujú čas. Tento pomalý proces sociálnej adaptácie môže viesť
k nedostatočnému pochopeniu problémov, ktorým čelia rôzne menšiny. Odpoveď na
tento problém je jednoduchá: vzdelávanie. Nie je však ľahké ho uskutočniť, pretože v
určitej časti poľskej spoločnosti sú hlboko zakorenené rôzne stereotypy. V tomto zmysle
je kľúčová práca s mladou generáciou; projekty zahŕňajúce mládežnícku subkultúru,
šport, hudbu, zábavu, to všetko môže vytvoriť rozmanitejší pohľad na svet u tých,
ktorí budú v nasledujúcich rokoch formovať spoločnosť.
V Poľsku je podľa trestného zákonníka nezákonná diskriminácia ľudí alebo skupín ľudí
na

základe

náboženstva, etnického pôvodu,

rasy

a

národnosti.

Základným

odporúčaním, pokiaľ ide o boj proti nenávistným prejavom a trestným činom z
nenávisti, je využívať existujúci právny rámec. To platí aj pre veľké spoločnosti, ako sú
internetové spoločnosti - mazanie nenávistných komentárov, boj proti dezinformáciám
(napr. pokiaľ ide o pandémiu koronavírusu), jasné plnenie podmienok používania
služieb, pokiaľ ide o nenávistné prejavy a obťažovanie. Prax ukazuje, že veľké
technologické spoločnosti sa, žiaľ, skôr zdráhajú odstraňovať nenávistný obsah zo
svojich služieb - aj internet je hlavným miestom, kde sa nenávisť môže šíriť a ľahko
ovplyvniť násilie v reálnom živote. Bez úspešného odstránenia bigotných nenávistných
prejavov zo sociálnych médií bude veľmi ťažké odstrániť rôzne predsudky, pretože
ľahký prístup k nenávistným materiálom zvyšuje radikalizáciu publika.
Silné spoločenské hnutie proti diskriminácii a nerovnosti je ďalším dôležitým bodom,
najmä keď štát a zákony majú obmedzené výsledky pri riešení nenávistných prejavov
online a offline. Na rozdiel od povstania populistov bol v posledných rokoch
zaznamenaný vysoký záujem aktivistov o boj proti tomuto javu. Napriek tomu je
potrebné

pravidelne

vyvíjať dôsledné úsilie na identifikáciu a nahlasovanie

nenávistných prejavov online.
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Xenofóbne nenávistné prejavy v Rumunsku
Autor: Ionut Codreanu (ActiveWatch)
Národný kontext
Rumunský index integrácie prisťahovalcov ukazuje, že v roku 2017 Rumunsko prijalo
menej ako 4 000 žiadateľov o azyl, utečencov zo Sýrie, Iraku alebo Afganistanu9.
Zároveň hovoríme aj o približne 63 000 prisťahovalcov zo susedných krajín, ktoré nie sú
súčasťou Európskej únie. Napriek tomu sú vnímanie a postoje voči týmto skupinám
viditeľne nepriateľské a plné predsudkov. Už v roku 2015, keď vypukla sýrska
utečenecká kríza, prieskumy verejnej mienky naznačili silný odpor voči návrhom na
prijatie utečencov (56 %) a ich usídlenie na rumunskom území (65 %) 10. O niekoľko
mesiacov neskôr, v apríli 2016, sa nepriateľstvo voči utečencom zvýšilo takmer o 20 %,
keď sa približne 85 % Rumunov vyslovilo proti myšlienke usadiť utečencov v
Rumunsku 11.
Napriek všeobecnému negatívnemu vnímaniu sa len málo politikov vyslovilo
jednoznačne protiimigračne, ich hlasy sú pomerne okrajové. V roku 2016 vynikla strana
Zjednotené Rumunsko (PRU), ktorá sa sama označuje za nacionalistickú stranu, svojimi
ostrými posolstvami proti prijímaniu utečeneckých kvót, najmä pre utečencov z
moslimských krajín

12

. Na konci parlamentných volieb v roku 2016 sa strane PRU

nepodarilo prekročiť volebný prah, aby sa stala parlamentnou silou.
Vnútropolitické krízy v nasledujúcich rokoch zmiernili protiimigračné nálady, ale nie
do významnej miery. Prieskum z roku 2018 ukázal, že 69 % Rumunov nedôveruje
prisťahovalcom a ďalších 68 % nedôveruje moslimom. Ten istý prieskum ukázal, že 60%

9

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99143/2/IIIR-2017.pdf
https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/sondaj-cati-romani-vor-ca-romania-sa-primeasca-ref
ugiati-440603
11
https://www.inscop.ro/aprilie-2016-criza-refugiatilor/
12
https://www.b1tv.ro/politica/deputatul-bogdan-diaconu-romania-nu-isi-permite-valuri-de-refugiati-ni
meni-nu-are-dreptul-sa-ne-bage-pe-gat-imigranti-periculosi-pentru-care-nu-avem-nici-resurse-nici-capaci
tatea-de-a-i-integra-122645.html
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Rumunov považuje moslimov za potenciálne nebezpečných a ďalších 52 % uviedlo, že
prisťahovalci by mali byť zastavení na hraniciach EÚ13.
V parlamentných voľbách v decembri 2020 sa nacionalistická strana Aliancia za zväz
Rumunov (AUR) prekvapivo stala štvrtou najväčšou politickou silou v Rumunsku, keď
ju volilo približne 10 % voličov. Strana sa označuje za stranu s konzervatívnym
programom, orientovaným na rodinu, cirkev a národnú suverenitu. Nacionalistický a
protisystémový diskurz AUR získal na sile od začiatku pandémie, pričom viditeľní lídri
strany vystupovali s ráznymi vyhláseniami a činmi spochybňujúcimi opatrenia proti
COVID.
Okrem toho pandémia COVID-19 zvýšila obavy Rumunov a prehĺbila polarizáciu v
spoločnosti. V poslednom roku sa zvýšila intenzita posolstiev "cudzinci von" ako formy
protestu proti politike ústrednej alebo miestnej vlády. Mix nacionalistických a
konšpiračných

tém

nevyhnutne

podporil

tendenciu

obviňovať

cudzincov

z

nezrovnalostí v činnosti vlády. Tento diskurz, ktorý sa bráni všetkému, čo nie je čisto
rumunské, zaberá široké spektrum tém, ktoré oscilujú medzi ultranacionalizmom a
euroskepticizmom.
Opis javu
Fenomén prisťahovalectva je v Rumunsku relatívne málo frekventovaný, táto téma je
vo verejnej agende skôr konjunkturálna. Koncom roka 2020 a v apríli 2021 miestna a
celoštátna tlač informovala o dvoch pouličných incidentoch v meste Temešvár, ktorých
účastníkmi bolo niekoľko utečencov presídlených do mesta. V tejto súvislosti sa medzi
používateľmi internetu objavili negatívne reakcie, ktoré dôrazne vyzývali na prijatie
drastických opatrení proti utečencom.

13

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf
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Nie sú to utečenci, ale útočníci. Utečenec zostane v prvej nekonfliktnej krajine, nikoho
nenapáda, neznásilňuje mladé dievčatá, nikoho nezabíja. Títo chlapci sú tu
preto, aby vás terorizovali.

Zradcovia (s odkazom na miestne alebo štátne orgány). Niet divu, že v tomto meste
narastá kriminalita, keď sú tu všetci títo utečeneckí šmejdi. Mali by (úrady)
okolo tohto centra postaviť drôtené oplotenie a mali by nainštalovať ozbrojenú
ochranku. Kto sa opováži opustiť centrum, mal by byť okamžite zastrelený!

Pošlite ich do koncentračných táborov. (výzva na okresný policajný inšpektorát)
Okrem toho sa v prípade takýchto incidentov zvyšuje intenzita predsudkov voči
utečencom, ktorí sú najčastejšie vnímaní ako zdroj násilia, ktoré treba potlačiť všetkými
prostriedkami. Treba však zdôrazniť, že tieto nenávistné odkazy sú v internetových
diskusiách marginálne, pričom väčšina odkazov je v skutočnosti kritická voči orgánom
a inštitúciám, ktoré majú zabezpečovať verejný poriadok v komunitách.
Naopak, stereotypné nenávistné odkazy sú o niečo častejšie a intenzívnejšie, keď médiá
informujú o incidentoch alebo správach o utečencoch alebo prisťahovalcoch usadených
v iných západoeurópskych krajinách.
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Žiadne zmienky o tom, že sme rukojemníkmi islamistov. Sú to skrytí teroristi, ktorí
predstierajú, že sú mierumilovní, ale správajú sa ako divosi a masakrujú obyvateľstvo
EÚ. Zastavte nekontrolovanú migráciu, preverte každého migranta, či je kompatibilný s
európskou civilizáciou. Zakážte moslimom vstup do EÚ!

Von s moslimami z Európy, nechceme tu žiadne menšiny, napríklad náboženské,
sexuálne alebo národnostné.
Posolstvá odmietajúce prisťahovalectvo majú zvyčajne aj euroskeptický podtón, pričom
sa zameriavajú na obviňovanie západných štátov, ktoré podporujú utečencov, štátov,
ktoré chcú vnútiť svoju politickú vôľu aj Rumunsku.

Rozsiahly komentár, ktorý zosmiešňuje a kritizuje západných Európanov za prijímanie
migrantov.
Ďalšia opakujúca sa téma vo verejnej agende, ktorá vyvoláva nacionalistické a
xenofóbne diskurzy, sa týka medzietnických vzťahov medzi Rumunmi a Maďarmi v
Rumunsku. Hoci rumunskí etnickí Maďari tvoria viac ako 6 % obyvateľstva a historické
pramene potvrdzujú prítomnosť tohto etnika na súčasnom území Rumunska už viac
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ako tisícročie, existujú obľúbené témy, ktoré polarizujú spoločnosť a o ktorých
špekulujú populistickí politici v Rumunsku a Budapešti. Najviac napätia vyvolávajú
nároky etnických Maďarov na kultúrnu a/alebo územnú autonómiu, ako aj niektoré
politické vyjadrenia k histórii rumunsko-maďarských vzťahov. V posledných rokoch
Národná rada pre boj proti diskriminácii sankcionovala viacerých politikov alebo
futbalové kluby za propagáciu xenofóbnych diskurzov diskriminujúcich maďarskú
komunitu.

Násilný odkaz, ktorý veľmi popisným spôsobom podnecuje k technikám
mučenia maďarských orgánov (odkaz obsahuje pejoratívne označenie "bozgor"
(definícia jednotlivca bez krajiny) pre Maďarov

Výhražné posolstvo, ktoré zdôrazňuje rozdiel medzi pôvodom Rumunov (z
Trácie) a Maďarov (bozgórov). "Jedného dňa vám rozbije tvár Rumun, aby ste sa
vzdali nárokov na územia".

Násilný disociatívny odkaz, výzva na vylúčenie Maďarov a extrémne činy
"Hnusní bozgori, mali by ste byť zastrelení"
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Vo väčšine nenávistných správ sa pre etnických Maďarov používa hanlivý výraz
"bozgor". Za zmienku stojí, že pokiaľ ide o dôveru k tejto etnickej skupine, v roku 2018
53 % respondentov uviedlo, že nedôveruje etnickým Maďarom 14.
Kríza v súvislosti s COVID-19 sa v uplynulom roku stala katalyzátorom vyostrenia
nacionalistických diskurzov, pričom internetové prostredie sa stalo fórom pre
konšpiračné teórie, z ktorých niektoré majú silne xenofóbny nádych. Terčom
xenofóbnych hrozieb a útokov sa tak stali politici alebo vysokí hodnostári, ktorí sa
podieľali na riešení zdravotníckej krízy a ktorí mali iný etnický alebo národnostný
pôvod. Hoci osoby, ktoré boli terčom útokov, sú rumunskými občanmi alebo občanmi
EÚ, v nepriateľských posolstvách boli vykresľovaní ako "cudzinci", ktorí vedú krajinu k
"zdravotníckej" alebo "globálnej diktatúre".
Zďaleka najviac napadnutým rumunským štátnym úradníkom bol štátny tajomník
Raed Arafat, jeden z hlavných vládnych komunikátorov počas lekárskej krízy. Mnohé
rozhodnutia,

ktoré

Raed Arafat15 komunikoval, boli

nepriateľské a

hanlivo

interpretované ako motivované buď etnickým pôvodom, alebo náboženstvom štátneho
tajomníka. Mnohé z nenávistných odkazov namierených proti Arafatovi prekračovali
rozmer urážky ľudskej dôstojnosti a menili kritiku na tzv. kultúrny a ideologický
konflikt.

Choď do pekla, ty odporný moslim. Mali by ťa verejne obesiť, ty idiot. (Mali by ťa) na
smrť udrieť krížom do hlavy.

14

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf
Dr. Raed Arafat je štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra; má sýrsky pôvod, ale pred 40 rokmi sa
usadil v Rumunsku.
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Je to dielo džihádistu Arafata, ktorý vydiera vládu a ktorý posiela verejné prostriedky
svojej teroristickej skupine. Pretože nás chce vyhladiť, aby sem mohol priviesť svojich
moslimov. Prebuďte sa, chce zničiť Rumunov. Zatknite ho skôr, ako vás nechá
vyhladovať a zabije vaše deti.

Varovanie! Urážlivý jazyk. Túto moslimskú spodinu by mali umyť v bravčovej krvi a
vykopnúť z krajiny.
V auguste 2020 súdne orgány zadržali muža, ktorý na Facebooku zverejnil výhražný
odkaz Raedovi Arafatovi. Pred odstránením bola správa na sociálnej sieti distribuovaná
viac ako 1500-krát. V marci 2021 súd nariadil, aby bol autor príspevku umiestnený do
neuropsychiatrického zariadenia16.
Okrem toho v roku 2020, ktorý bol politicky a spoločensky napätý, nabrali na sile
konšpiračné teórie, ktoré tvrdili, že dochádza k zasahovaniu do domácej politiky a
hospodárstva. Stúpenci týchto teórií ako argument označovali rumunských politikov
iného etnického pôvodu za "zahraničných agentov" alebo "národných zradcov". Tieto
poburujúce

diskurzy promovali

aj niektorí politici a mediálne platformy s

populisticko-nacionalistickou agendou.

16

https://alba24.ro/video-barbatul-din-alba-care-l-a-amenintat-cu-moartea-pe-raed-arafat-internat-la-neu
ropsihiatrie-mesajul-acestuia-din-spital-831842.html
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Ty nacistický diktátor, ty zradca. Mali by ťa spáliť kyselinou, ako to urobil Torino v
Corleone ostatným zradcom, ako si ty.

Rozsiahle prekliatie s mystickými odkazmi. Politické vedenie je spojené s
démonmi, ktorí chcú zničiť Rumunsko. Autor je rozhorčený, že "nemecký nacista,
moslim a Maďar (narážka na bývalého premiéra) nemajú žiadne sympatie k našej
krajine. Démoni. ”
Uprostred nespokojnosti vyvolanej obmedzeniami COVID-19 sa tón nenávistných
správ líšil, od stereotypných formulácií až po vyhrážky a podnecovanie k násiliu.
Našťastie, až na veľmi malé výnimky sa tento trend zatiaľ nezhmotnil do násilných
alebo inak nenávistne motivovaných akcií, hoci miera nepriateľstva je viac ako rok po
začiatku pandémie konštantná.
Závery a odporúčania
V roku 2020 sa intenzita nacionalisticko-xenofóbneho diskurzu výrazne zvýšila, a to v
súvislosti s pandémiou COVID-19 a vstupom konzervatívnej nacionalistickej strany do
parlamentu.

Pri absencii priameho kontaktu s fenoménom migrácie väčšina

nenávistných posolstiev

operuje

s historickými a

kultúrnymi stereotypmi a

predsudkami.
Reštriktívne opatrenia zavedené úradmi na zníženie vplyvu COVID-19 sa v rôznych
konšpiračných teóriách vnímajú ako forma kultúrnej a politickej agresie v globálnom
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kontexte. Politici a hodnostári rôzneho etnického a národnostného pôvodu boli
vykresľovaní ako súčasť týchto skrytých programov.
Na zmiernenie tohto javu je nevyhnutné neustále monitorovanie a presadzovanie
existujúcich právnych predpisov, najmä v prípade politikov a vplyvných osôb, ktoré
prispievajú k eskalácii nenávistných prejavov. Médiá a politické platformy, ktoré
podporujú

demokratické

hodnoty,

sa musia

dištancovať

od

xenofóbnych a

ultranacionalistických naratívov, ktoré sa rozšírili v uplynulom roku.
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Xenofóbne nenávistné prejavy na Slovensku
Autor: Martin Šušol (DigiQ)
Národný kontext
Nenávistné prejavy voči cudzincom a migrantom sú jedným z najčastejších
nenávistných prejavov na internete a sociálnych sieťach na Slovensku. Navyše patria
medzi najrizikovejšie a najnebezpečnejšie, a to nielen pre ich častý výskyt, ale najmä
preto, že často prerastajú do nenávistných prejavov vo verejnom off-line priestore a
vedú k psychickému alebo fyzickému násiliu v reálnom živote, teda k trestným činom z
nenávisti.
Slovensko nepatrí medzi tradičné cieľové krajiny migrantov a je jednou z krajín s
najmenšími skúsenosťami s cudzincami vo všeobecnosti, veľmi nízka interakcia
pretrváva najmä na vidieku a najmä vo vidieckych oblastiach. Ide o kultúrne
homogénnu krajinu, ktorá nebola ovplyvnená dramatickým nárastom migrácie v
priebehu 20. storočia. Slovenská republika bola donedávna takmer výlučne krajinou
pôvodu migrantov, t. j. krajinou, z ktorej občania z rôznych dôvodov migrovali do
zahraničia.
Jedinou výnimkou sú cudzinci z východnej a juhovýchodnej Ázie, ktorí na Slovensku
žijú najmä kvôli obchodu už niekoľko desaťročí a pôvodní obyvatelia sú na ich
prítomnosť dlhodobo zvyknutí.
Vstup do Európskej únie a schengenského priestoru priniesol významné zmeny17 . Od
roku 2004 sa nelegálna a azylová migrácia v Slovenskej republike znížila a legálna
migrácia sa zvýšila sedemnásobne. Napriek tomu, že nárast počtu cudzincov na
Slovensku bol v rokoch 2004 - 2008 druhý najvyšší spomedzi všetkých členských štátov
EÚ, zastúpenie cudzincov v populácii - v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ - zostáva
17

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/integracia-cudzincov/dokumenty/kon
cepcia-integracie-cudzincov-v-slovenskej-republike.pdf
STRANA 28

na nízkej úrovni. V súčasnosti tvoria cudzinci v SR 2,75 % obyvateľstva a ich počet
pomaly, ale kontinuálne rastie; k decembru 2020 žilo na Slovensku spolu 150 012
cudzincov pri počte 5,4

18

milióna obyvateľov SR. Okrem migrácie zo sociálnych

dôvodov, ako je napríklad zlúčenie rodiny alebo manželstvo migranta s občanom SR, je
dnes najvýznamnejšou zložkou legálnej migrácie na Slovensko migrácia za prácou,
podnikaním a štúdiom.
Situácia sa pomaly zlepšuje aj na Slovensku, ale stále nie je uspokojivá. Situácia a
akceptácia cudzincov sa zlepšuje najmä vo väčších mestách mestách, kde sa vyskytujú
častejšie ako na vidieku.
Vnímanie cudzincov a migrantov bolo, samozrejme, do veľkej miery ovplyvnené tým,
že Slovensko patrilo ku krajinám východného bloku socialistického zriadenia, počas
ktorého boli migrácia a prisťahovalectvo prísne regulované. Po páde železnej opony a
revolúcii sa hranice otvorili a počet násilných útokov na cudzincov začal narastať. V
priebehu rokov sa situácia postupne začala trochu zlepšovať, ale násilie voči
cudzincom, ktorí sú na prvý pohľad z inej krajiny, nezmizlo.
V posledných rokoch sa takmer štvrtina prisťahovalcov z moslimských krajín a tretina
migrantov z Afriky na Slovensku stala terčom násilných útokov. Celkovo sa však
väčšina cudzincov na Slovensku cíti bezpečne, ako naznačuje štúdia19 slovenskej
pobočky Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), ktorej autori oslovili 700
cudzincov žijúcich na Slovensku. Štúdia sa zamerala na prisťahovalcov z krajín mimo
EÚ. Poukazuje tiež na to, že najmä migranti z Ukrajiny sa tu stretávajú s nútenou
prácou.

18
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https://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovensku.html

https://www.iom.sk/sk/pre-media/tlacove-spravy-a-clanky/91-studia-o-skusenostiach-migrantov-s-na
silim-a-zneuzivanim-na-slovensku.html?highlight=WyJcdTAxNjF0XHUwMGZhZGlhIiwyMDEzXQ==
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Opis javu
Od roku 2015 bolo na Slovensku zaznamenaných niekoľko útokov, často zameraných
na ženy so zahalenou tvárou20. Išlo o útoky za bieleho dňa, kričanie, strkanie, často pred
deťmi obetí21, pričom na pomoc neprišli žiadni okoloidúci. Okrem fyzických útokov
vyvolávajú obavy aj verbálne útoky, ako sú vyhrážky alebo slovné ponižovanie na
verejnosti. Mnohí migranti sa vyhýbajú verejnej doprave a nechodia sami na verejnosť.
Cudzinci sa domnievajú, že sú znevýhodnení kvôli svojej krajine pôvodu, odlišnej viere
alebo nedostatočným jazykovým znalostiam.
K najväčšiemu nárastu nenávistných prejavov došlo počas migračnej krízy v roku 2015.
Tento nárast nenávistných prejavov súvisel na jednej strane s oprávnenými obavami z
príchodu veľkej masy migrantov v krátkom čase, ale výrazne ho znásobili
dezinformácie, hoaxy a konšpiračné teórie, ktorých cieľom bolo vyvolať v ľuďoch
strach a nenávisť. Strachom a obavami ľahko manipulujú populistickí politici, ktorí
špekulujú s nešťastím ľudí vo svoj prospech a získavajú falošný pocit dôvery.
V tomto období sa terčom nenávisti stali nielen samotní utečenci a migranti, ale aj
mimovládne organizácie a jednotlivci pomáhajúci migrantom. Na Slovensku sa téma
migrácie stala dôležitým nástrojom v boji o voličov. Politici populistických a
extrémistických strán túto tému maximálne zneužívali vo volebnej kampani, aby
dosiahli čo najlepší výsledok v parlamentných voľbách v roku 2016, ktorý sa im aj
podarilo získať. Odvtedy sa viacerí poslanci parlamentu v minulosti dopustili násilných
útokov na iných kvôli ich farbe pleti alebo zjavnému cudziemu pôvodu 2223.

20

https://www.topky.sk/cl/10/1609181/Otrasny-utok-v-B--Bystrici--Extremista-dobil-v-bare-cudzinca-cie
rnej-pleti--exemplarny-trest21

https://www.islamonline.sk/2018/08/v-bratislave-bola-napadnuta-muslimka-s-kocikom-ktosi-ju-sotil-a
-nadaval-jej/
22

https://www.tvnoviny.sk/domace/1822215_kotlebov-poslanec-ma-problem-takto-mal-dobit-muza-tmav
ej-pleti
23
https://myorava.sme.sk/c/8152260/buduci-poslanec-nadaval-cudzincovi-do-negrov.html
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Jedným z relatívne nových problémov v súvislosti s migrantmi je strach pôvodných
obyvateľov z príchodu lacnej pracovnej sily. Obyvatelia oblastí, do ktorých prišli
pracovať migranti zo Srbska a iných štátov bývalej Juhoslávie, sa obávajú, že príchod
migrantov zníži alebo zastaví rast miezd alebo že prídu o prácu, keďže cudzinci sú
ochotnejší pracovať za nižšie mzdy. Ďalším dôvodom obáv bola možnosť, že cudzinci
rozšíria infekciu vírusom Covid 19.
Jedným z takýchto miest je mesto Sereď, ktoré má približne 16 000 obyvateľov, ale už
viac ako tisíc Srbov. Za posledné dva roky prišlo na Slovensko pracovať približne 12 000
Srbov a celkovo 25 000 cudzincov z krajín mimo EÚ. To sú len oficiálne čísla, nelegálne
pracuje na Slovensku niekoľkonásobne viac cudzincov. Obyvatelia sa zároveň z
uvedených dôvodov postavili proti výstavbe ubytovne pre cudzincov.
Najčastejším naratívom nenávistných prejavov je samotná motivácia utečencov a
migrantov utekať zo svojej krajiny a hľadať útočisko ďaleko od domova. V
komentároch ľudia spochybňovali reálnosť hrozby, ktorá im hrozí v ich domovskej
krajine, a podozrievali utečencov a migrantov, že ich jediným motívom je prísť do
krajiny, kde sa o nich postarajú a kde môžu zneužívať sociálny systém krajiny.
Nenávistné prejavy

voči migrantom sa

vystupňovali najmä prostredníctvom

nepravdivých informácií, že migranti prišli do Európy zabíjať a znásilňovať ženy.
Čiastočne tento naratív podporili aj niektoré ojedinelé prípady, keď sa jednotlivci a
skupiny skutočne dopustili trestných činov vrátane násilných. Nenávistné prejavy však
zahŕňajú používanie prílišných zovšeobecnení, ktoré sa odrážajú aj na tých, ktorí sú
nevinní a v núdzi.
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(reakcia na varovanie riaditeľa Asociácie pre migráciu a integráciu, že utečenci nepredstavujú
hrozbu pre európsky sociálny systém. Ich umiestnenie do českých rodín je jedným z najlepších
riešení)

(Zobrazený politik sa zasadzuje za pomoc utečencom. )

STRANA 33

STRANA 34

STRANA 35

STRANA 36

STRANA 37

Myslím si, že Vatikán má dosť priestoru a peňazí na to, aby mohol podporovať ten odpad, ktorý
nechce pracovať, len rozmnožovať a ohrozovať bielych Európanov... Nech si všetky krajiny EÚ
urobia referendum, či chcú migrantov a kto povie ÁNO, tak by ich prijímal aj naďalej, keďže sú
to takí humanisti vedení satanom ...

Fenomén imigrácie je tiež nevyčerpateľným zdrojom rôznych konšpiračných teórií.
Jednou z najrozšírenejších je konšpiračná teória o bohatých židovských rodinách, ktoré
chcú priviesť milióny migrantov do Európy, aby zničili európsku civilizáciu. Okrem
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dezinformačných webových stránok naratív o riadenej migrácii šírili aj viacerí
predstavitelia politických strán a extrémistických hnutí.
Závery a odporúčania
Slovensko ako členský štát EÚ nemôže ignorovať dôležitú úlohu integrácie cudzincov
do svojej spoločnosti. V súlade s Európskym paktom o prisťahovalectve a azyle, ktorý
schválila Európska rada, by členské štáty mali klásť dôraz na rešpektovanie základných
hodnôt, identity členských štátov a EÚ a realizovať ambiciózne integračné politiky.
Najlepším spôsobom, ako v budúcnosti znížiť počet predsudkov a nenávistných
prejavov voči cudzincom a migrantom, je osobná skúsenosť so životom s nimi. Tým by
sa znížil sociálny odstup a falošné vnímanie migrantov ako zdroja kriminality. Za každú
cenu by sa malo zabrániť prílišnému zovšeobecňovaniu.
Nenávistné prejavy voči migrantom, cudzincom a prisťahovalcom prevládajú v rámci
spektra nenávistných prejavov online aj offline. Preto je potrebné apelovať na sociálne
siete, aby tomuto typu nenávistných prejavov venovali väčšiu pozornosť. Je tiež
potrebné, aby národné štáty vyčlenili finančné prostriedky a kapacity na monitorovanie
nenávistných prejavov a xenofóbie.
Je nevyhnutné zabezpečiť, aby školský vzdelávací systém viedol žiakov a študentov k
vzájomnej tolerancii a znášanlivosti voči cudzincom. To by prispelo k odbúraniu
predsudkov, ktoré boli a sú príčinou mnohých nenávistných prejavov, vedúcich ku
konfliktom a občianskym vojnám. Žiaľ, Slovensko nie je dôsledné pri zavádzaní
národného kurikula podporujúceho toleranciu žiakov a študentov. Kedysi zavedený
program Školy bez nenávisti bol ukončený z dôvodu neschopnosti slovenských
inštitúcií prispôsobiť sa pandemickej situácii a efektívne presunúť vzdelávanie a
mimoškolské aktivity na internet.
Jedným z pretrvávajúcich problémov na sociálnych sieťach zostáva posudzovanie
nenávistných prejavov a odstraňovanie nahlásených príspevkov. Technológia a postupy
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používané na vyhodnocovanie hlásení sú nezrozumiteľné a nejasné a nepredvídateľné.
Sociálne platformy by preto mali navrhnúť jasný systém nahlasovania obsahu, ale aj
transparentné podmienky odstraňovania nezákonného nenávistného obsahu, ktoré by
boli jednoznačné a zrozumiteľné.
Vláda by mala vyčleniť zdroje pre mimovládne organizácie, ktoré sa podieľajú na
zmierňovaní nenávistných prejavov, keďže majú obmedzené zdroje a kapacity na
pokrytie takéhoto zložitého a náročného javu. Bolo by to potvrdením toho, že štátne
orgány slúžia verejnému záujmu tým, že napravujú výskyt nenávistných prejavov
online aj offline.
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Xenofóbne nenávistné prejavy v Španielsku
Autor: Mgr: Valentin Gonzalez (Movimiento contra la intolerancia)

Národný kontext.

Španielsko je tradične krajinou emigrácie, pretože v dôsledku zaostalosti, občianskej
vojny a následnej diktatúry opustili krajinu státisíce Španielov, ktorí smerovali do
susedných európskych krajín a Latinskej Ameriky za lepšími životnými príležitosťami.
Demokratická ústava z roku 1978 a následný relatívny hospodársky rozvoj upevnili
systém základných slobôd a práv, ktorý túto situáciu radikálne zmenil. Koncom 80.
rokov začalo Španielsko prijímať prisťahovalcov a do určitej miery aj utečencov. Do
konca 90. rokov viedol zrýchlený proces k príchodu a relatívne dobrej integrácii 4
miliónov prisťahovalcov.
Pre španielsku spoločnosť bol zlomový rok 1993, keď sa skupina neonacistov uprostred
noci vydala ozbrojená do opusteného priestoru, kde v zlých podmienkach žili
prisťahovalci, kde v tme zastrelili prisťahovalkyňu Lucreciu Pérezovú. Tento prípad
vyvolal spoločenské povedomie o skutočnom nebezpečenstve xenofóbie a vytvoril
kontext pre kriminalizáciu zločinov z nenávisti.
Antropológovia a sociológovia od začiatku tohto fenoménu venovali veľký záujem
vzťahu medzi migráciou a xenofóbiou. V roku 1995 Tomás Calvo Buezas, profesor na
Katedre sociálnej antropológie Univerzity Complutense v Madride, po spracovaní
mnohých štúdií v tejto oblasti dospel k záveru, že "keď rastie xenofóbia, rastie
solidarita".
Buezas podrobne zdokumentoval vraždu Lucrecie Pérezovej v knihe "Rasistický zločin
v Aravace", kde uviedol prvky, ktoré prispeli k tomuto tragickému výsledku. Podľa
autora už niekoľko týždňov pred incidentom rôzne poplašné správy v médiách o
prípade Áravaca obviňovali prisťahovalcov z ich životných podmienok. Analyzoval
tiež stigmatizačnú kampaň na "predinternetových" plagátoch a propagandu, ktorá
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označovala začínajúci fenomén prisťahovalectva za "inváziu", hovorila o "prvých
Španieloch" a podobne. To všetko vyvrcholilo útokom na prisťahovalcov, pri ktorom
Lucrecia zahynula.
Podľa údajov Národného štatistického úradu z júla 2020 (posledný dostupný údaj)
dosiahol počet cudzincov žijúcich v Španielsku 5,3 milióna. Najväčšie komunity tvoria
Maročania (760 715 osôb) a Rumuni (665 905 osôb). V roku 2019 Španielska komisia pre
pomoc utečencom zaregistrovala približne 100 000 utečencov a žiadateľov o azyl,
pričom prevažná väčšina pochádza z Venezuely a Kolumbie (viac ako 40 000 z
Venezuely a takmer 30 000 z Kolumbie).
V posledných rokoch stratili xenofóbne politické platformy voličskú priazeň. Z
porovnávacej analýzy dynamiky vnímania verejnosti v rokoch 2007 až 2017, ktorú
uskutočnilo Observatórium proti rasizmu a xenofóbii Ministerstva pre začlenenie a
sociálne zabezpečenie, vyplýva, že viac ako 75 % ľudí neschvaľuje rasistické a
xenofóbne politické strany.
Opis javu
Príprava tejto správy sa časovo zhodovala s volebnou kampaňou regionálnych volieb v
Madride, ktorá v kontexte extrémnej polarizácie a radikalizácie zabrala všetku
pozornosť médií a stala sa trendom na sociálnych sieťach v Španielsku. Z historického
hľadiska fenomén prisťahovalectva nevyužíval ako volebnú stratégiu žiadna politická
strana s parlamentným zastúpením.
V týchto regionálnych voľbách však strana VOX propagovala kontroverzný plagát,
ktorý mohol znepriateliť verejnosť.
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MENA je skratka pre maloletých cudzincov bez sprievodu. Kľúčovým posolstvom
plagátu je nepravdivé porovnanie mesačných pridelených nákladov pre maloletých
cudzincov bez sprievodu (4 789 eur) a dôchodku staršej ženy (426 eur). Okrem toho sú
mladí prisťahovalci karikovaní obrazom, ktorý naznačuje násilie.
Mimovládne organizácie, politické strany tento obsah oznámili prokuratúre, ktorá ho
prijala na spracovanie, hoci neskôr sudca rozhodol, že nie je dôvod na jeho stiahnutie,
pričom argumentoval tým, že: "priame vyjadrenia použité v posolstvách, ktoré mali
veľký ohlas v médiách počas volebnej kampane, nevytvorili nebezpečnú situáciu a
nemajú schopnosť vyvolať riziko, ktoré by ospravedlňovalo použitie násilia".
Správa sa rýchlo stala virálnou a rozprúdila verejnú diskusiu o používaní tohto
materiálu vo volebnej kampani, pričom väčšina ohlasov verejnosti bola negatívna. Je
potrebné spomenúť, že regionálna vláda Madridu nemá žiadne kompetencie v oblasti
migračnej politiky, a tak kandidáti VOX svojím volebným programom zavádzali
voličov.
Napriek všetkým kontroverziám si strana VOX zachovala svoje volebné skóre, keďže
9,13 % účasť bola o niečo vyššia ako v predchádzajúcich voľbách.
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Mimoparlamentná krajná pravica využíva strach a neistotu aj tým, že stigmatizuje
"menas" (slangové označenie mladých migrantov) a spája ich s "neistotou", "lúpežami",
"znásilneniami", "prepadmi" alebo "vraždami".

Príbeh o invázii
Ďalšia opakujúca sa téma xenofóbnych správ na internete sa zameriava na
komplikovanú situáciu na Kanárskych ostrovoch, španielskom území vzdialenom 95
km od afrického pobrežia. V posledných rokoch sa stali vstupnou bránou do Európy a
cieľom príchodu malých lodí s imigrantmi. Hoci je legitímne vyvolávať diskusiu o
riadení príchodu prisťahovalcov na najviac postihnuté územia, príliš často sa diskurz
mení na hrubý a zjednodušujúci s cieľom využiť xenofóbny populizmus.

Tento príspevok sa týka invázie "menas", ktorá ich dáva do súvislosti s neistotou,
lúpežami a znásilneniami na ostrovoch. Autor na fotografii ukazuje ministra vnútra,
ktorého považuje za zodpovedného za túto situáciu.
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Toto posolstvo nie je vyslovene xenofóbne, ale ide o kumulatívny vplyv obrazov lodí
naložených prisťahovalcami, ktoré zdôrazňujú negatívne vnímanie migračného
fenoménu vo volebnom kontexte, ktorý naznačuje, že hlasovanie za Vox v Madride
(nemá žiadne kompetencie v oblasti prisťahovalectva) je prvým krokom k riešeniu
"problému Kanárskych ostrovov".

Takéto obrazy sa často propagujú s cieľom vyvolať dojem blížiacej sa "invázie".

Príbeh "Španieli na prvom mieste"
Ďalšia častá téma, ktorá zdôrazňuje tvrdenie "Španieli na prvom mieste", naznačuje, že
prisťahovalci spôsobia kolaps systému sociálnych služieb a že dokonca dochádza k
diskriminácii španielskych občanov, keďže prisťahovalci majú pri pomoci prednosť.
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Tieto plagáty sú dva príklady, ktoré sa virálne rozšírili na sociálnych sieťach a
propagovali ich dve mimoparlamentné krajne pravicové organizácie.

Rôzne konzervatívne a xenofóbne skupiny na Facebooku, ako napríklad "Resistencia
Canaria", bojkotujú alebo sa dištancujú od akejkoľvek organizácie alebo skupiny, ktorá
podporuje prisťahovalcov.
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Citlivý prípad mediálnej pozornosti
Často sa stáva, že niektoré citlivé prípady, do ktorých sú zapojení prisťahovalci,
vyvolávajú xenofóbne posolstvá. Jedným z takýchto spúšťačov bol prípad znásilnenia v
Sabadelli, ktorý sa týkal skupiny mladých Maročanov a maloletej obete.
Spočiatku sa väčšina kritikov ohradila proti tomu, že médiá z opatrnosti neuvádzajú
národnosť násilníkov.

Nie, ste zvedaví, či sú odtiaľto nahrávanie fotografií a špeciálne prime time programy z
ich života (Nie som proti tomu) a ak sú z vonku všetko tiché, anonymné, a zaobchádzať inak
Sabadell že 3 sú unikli). A áno, zahraničný zločinec, vyhostený zločinec.

Ani desiatky maghrebských stád nikdy neboli umlčané, všetci poznáme tetovania a spodky stáda
z Pamplony... niekto pozná stáda zo Sabadellu, Manresy, Santa Colomy, Premie, Badalony,
Alicante, niekoľko stád na Kanárskych ostrovoch, Baskicka a Barcelony
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Hoci bolo len veľmi málo explicitných výziev na násilie voči páchateľom, ktorí boli tiež
neplnoletí, väčšina odkazov bola narážková, naznačovala, že by mali byť vyhostení zo
Španielska alebo že súdny proces je krivý.

Xenofóbia a islamofóbia

V xenofóbnych nenávistných prejavoch sa opakovane objavuje islamofóbia, ktorá sa
odráža viac v dominantnom odmietaní prisťahovalcov z Maghrebu než z Latinskej
Ameriky alebo dokonca subsaharskej Afriky. Tento diskurz využíva všetky bežné
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predsudky: "naša kultúra je v nebezpečenstve", "machizmus", "spojenie s neistotou",
"terorizmus" atď.

Podnecovanie k násiliu
V

posledných rokoch

sa vďaka drastickému právnemu rámcu a aktívnym

monitorovacím inštitúciám a organizáciám výrazne znížilo podnecovanie k násiliu na
internete. Napriek tomu si prívrženci krajnej pravice a neonacizmu našli alternatívne
prostriedky na propagáciu svojich výziev k násiliu.
V roku 2020 bola skupina RAC (rock proti komunizmu) odsúdená na súde a
zablokovaná na YouTube za podnecovanie k násiliu voči imigrantom a za ich
označovanie za "primáty".
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Odporúčania
Pre organizácie občianskej spoločnosti.
Prevažná väčšina mimovládnych organizácií realizuje osvetové programy, ktorých
cieľom je neutralizácia predsudkov a budovanie pozitívneho príbehu v rámci
intelektuálne pevnej diskurzívnej konštrukcie, ktorá podporuje hodnotu tolerancie v
súlade s odporúčaniami UNESCO. Podľa UNESCO je tolerancia rešpekt, prijatie a
ocenenie bohatej rozmanitosti kultúr nášho sveta, našich foriem prejavu a spôsobov
ľudského bytia.
Je veľmi dôležité čeliť teoretikom a stratégom Alt Right, ktorí vysielajú provokatívne
správy, aby vyvolali silnú reakciu rozhorčenia. Paradoxne tak zvyšujú svoj dosah, keď
sú predmetom rozsiahlej kritiky a diskusií.

Pre verejné inštitúcie
Je dôležité realizovať národné plány boja proti rasizmu a xenofóbii v spolupráci s
mimovládnymi organizáciami a vyčleniť im zdroje, aby mohli zasahovať do
vzdelávacieho systému v rámci permanentných preventívnych kampaní.
Permanentné monitorovanie xenofóbnych postojov pomáha rýchlo reagovať, keď sa
xenofóbne prejavy stupňujú. Tento proces by mali zaviesť vládne programy, ako
napríklad OBERAXE, ktorý funguje v rámci španielskeho ministerstva pre začlenenie.

Súdnictvo
Španielsky trestný zákonník je veľmi prísny a podľa ustanovení článku 510 sa ochrana
poskytuje priamemu a nepriamemu podnecovaniu k nenávisti, násiliu a diskriminácii
13 charakteristík vrátane národnostného pôvodu. Okrem toho najvyšší súd vymenoval
prokurátora, ktorý koordinuje sieť 52 regionálnych prokurátorov rozdelených podľa
jednotlivých provincií na území štátu. Tí môžu konať ex officio a významne prispievajú
k presadzovaniu trestného zákona o nenávistných prejavoch.
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Médiá
V redakciách by sa mala zaviesť samoregulácia a prijatie etických kódexov, najmä pri
citlivých témach, ktoré sa týkajú menšín. Je to nevyhnutné na nápravu výskytu a šírenia
xenofóbnych nenávistných prejavov.
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