Metodologia
Cel badań
Dokumentowanie trendów ksenofobicznych w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem
dominujących narracji i obiektów ksenofobii i rasizmu w Estonii, Polsce, Rumunii,
Słowacji i Hiszpanii.
Definicja
(decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania przejawów rasizmu i
ksenofobii)
(a) publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie
lub osobie, które definiuje się ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie
albo przynależność narodową lub etniczną; (b) popełnienie czynu, o którym mowa w
pkt. a) poprzez publiczne rozpowszechnianie lub dystrybuowanie broszur, zdjęć lub
innych materiałów; (c) publiczne aprobowanie, negowanie lub rażące pomniejszanie
zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych (...)
Monitorowane kanały
Publiczne konta lub grupy w mediach społecznościowych, które są własnością platform
medialnych, partii politycznych lub ugrupowań politycznych.
Tematy
Najistotniejsze wydarzenia w latach 2019-2021, które potencjalnie doprowadziły do
zdarzeń ksenofobicznych: uchodźcy i imigranci w Europie, kampanie wyborcze, kryzys
społeczny i polityczny, który dotyczył również migracji, incydenty rasistowskie i/lub
ksenofobiczne itp.

Treść niniejszego raportu reprezentuje wyłącznie poglądy autorów i ponoszą oni za nie wyłączną
odpowiedzialność.
Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji
zawartych w niniejszym dokumencie.

! Uwaga. Publikacja zawiera cytaty z wypowiedzi
obraźliwych i pochwalających przemoc.
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Wnioski
▪

Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl nadal są szczególnie częstym obiektem
mowy

nienawiści,

przedstawianym

jako

zagrożenie

dla

europejskiego

bezpieczeństwa i kultury. Populistyczno-nacjonalistyczni politycy we wszystkich
krajach, które zostały uwzględnione w analizie, spekulowali na temat tych
uprzedzeń i podsycali teorie spiskowe.
▪

Paradoksalnie we wszystkich krajach o niewielkim doświadczeniu migracyjnym
nienawistne treści były niezwykle brutalne i zajadłe. Co więcej, doniesienia o
rzekomych incydentach w państwach zachodnich z udziałem migrantów były
przedstawiane jako przestrogi dla państw sprzeciwiających się przesiedleniom
uchodźców.

▪

Muzułmanie są często przedstawiani jako osoby zradykalizowane lub terroryści, a
ich osiedlanie się w Europie jest postrzegane jako zagrożenie dla chrześcijaństwa.
Wiele teorii spiskowych, które pojawiły się w kontekście COVID-19, ma również
podtekst ksenofobiczny, a ich zwolennicy powołują się na rzekomy globalny plan
zniszczenia cywilizacji europejskiej poprzez relokację migrantów z krajów
muzułmańskich.

▪

Pandemia ożywiła również dawne resentymenty wobec sąsiednich grup etnicznych,
postrzeganych obecnie jako zagrożenie dla krajów, w których osiedliły się przed
wiekami i dekadami.

▪

Te narracje strachu są w większości nacjonalistyczne, potępiają ideę globalizacji i
wspólnoty europejskiej, a stawką jest, przynajmniej w teorii, „przetrwanie
narodów”.
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Ksenofobiczne nawoływanie do nienawiści w Estonii
Autorzy: Liina Laanpere, Kelly Grossthal (Estońskie Centrum Praw Człowieka)
Kontekst krajowy
Temat różnych narodowości i pochodzenia etnicznego zawsze był przedmiotem
zainteresowania Estończyków. W ostatnich dwóch spisach powszechnych dane
dotyczące narodowości znajdowały się w pierwszej trójce najczęściej przeglądanych.
Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, to pamięć, na którą silny wpływ wywarły
czasy rusyfikacji i okupacji, kiedy to obawiano się o przetrwanie estońskiej kultury i
języka. Po drugie, zainteresowanie tym, czy i jakie zmiany zaszły w składzie
narodowościowym po przystąpieniu do Unii Europejskiej i strefy wizowej Schengen.1
Obecnie ludność Estonii wynosi 1,3 mln, z czego 68% stanowią Estończycy, 25%
Rosjanie, a resztę inne mniejszości, których udział jest mniejszy niż jeden procent
(Ukraińcy, Białorusini, Finowie, Łotysze, Niemcy, Litwini, Polacy, Ormianie). Po II
wojnie światowej populacja Estończyków w Estonii stanowiła 97%. W latach 1946 i 1947
do kraju przybyła niezwykle duża liczba osób z terenów Związku Radzieckiego. Byli to
głównie Rosjanie, ale także Ukraińcy i Białorusini. Imigranci byli głównie robotnikami,
inżynierami średniego szczebla i wojskowymi. Ze względu na intensywną rządową
politykę imigracyjną ZSRR, do 1989 roku udział Estończyków zmniejszył się do 62%.2
Badanie naukowców z Uniwersytetu w Tartu na temat postaw ludności estońskiej
wobec imigrantów od 2016 roku wykazało, że w porównaniu z krajami europejskimi
rasistowskie uprzedzenia są w Estonii powszechne. Ponadto badanie pokazuje, że
postawy rasistowskie mają silny związek z postawami wobec imigracji. Jednocześnie
należy przyznać, że kwestia rozprzestrzeniania się ksenofobii i jej konsekwencji nie była
w Estonii zbytnio badana. Jednakże na podstawie kilku badań można przyjąć, że

1
2

Tõnurist, A. (2015). PaljurahvuselineEesti
Tiit, E-M. (2014). Eestirahvastik-Hinnatudjaloendatud
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przejawy ksenofobii pojawiają się przede wszystkim w dwóch kontekstach: relacji i
segregacji Estończyków i Rosjan, a z drugiej strony, postawy Estończyków wobec
współczesnej imigracji.
Temat polityki uchodźczej znalazł się w centrum uwagi w 2015 roku w związku z
kryzysem migracyjnym w UE. Historycznie liczba osób otrzymujących status uchodźcy
w Estonii była bardzo mała w porównaniu z innymi krajami UE. W latach 2015-2019
status ochrony międzynarodowej lub ochrony uzupełniającej przyznano ok. 430
osobom, wśród których 213 uchodźców przybyło do Estonii w związku z pierwszym
planem migracyjnym UE (w 2019 roku około 100 z nich mieszkało w Estonii).
Głównymi beneficjentami ochrony międzynarodowej byli Syryjczycy, Ukraińcy,
Irakijczycy, Rosjanie i Sudańczycy. W sierpniu 2020 roku w Estonii przebywało 337 osób
ze statusem beneficjentów ochrony międzynarodowej (w tym członkowie rodzin tych
osób), ale nie wszyscy z nich mieszkają już w Estonii (nie ma dokładnych statystyk). W
związku z tym w Estonii mieszka bardzo niewielu uchodźców, którzy się osiedlili.3
Na początku kryzysu migracyjnego w 2015 roku nietolerancja Estończyków wobec
imigrantów rosła – o ile w latach 2005-2009 31% Estończyków nie chciało, aby imigrant
był ich sąsiadem, a 23% nie chciało sąsiada innej rasy, o tyle w latach 2010-2014 odsetki
te wynosiły 37% i 25%. W ostatnich latach sytuacja uległa zmianie – np. w 2015 roku
59% uznało, że dzielnice mieszkaniowe dla uchodźców staną się gettami i wzrośnie
przestępczość, ale w 2016 roku 50% uważało tak samo, a kolejne 52% wskazało, że
uchodźcy szkodzą bezpieczeństwu Estonii. Lecz w 2016 roku było to 43%. Społeczne
nastawienie do migracji również zaczęło stawać się bardziej pozytywne. Chociaż
Estończycy nadal postrzegają imigrację jako główne wyzwanie na poziomie UE, nie jest
ona już postrzegana jako krytyczny problem na poziomie krajowym. Wyniki
Eurobarometru opublikowane w 2019 roku pokazały, że tylko 12% Estończyków uznało
imigrację za najważniejszy problem w kraju (w 2015 było to 45%). Odnotowano
również mniejszy sprzeciw wobec wspólnej europejskiej polityki migracyjnej oraz
wzrost zarówno zwolenników, jak i niezdecydowanych.4
3
4

Eesti Pagulasabi. (2021). PagulasedEestis
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Nie-Estończycy, którzy poza tym akceptują migrację i otwartość granic, odczuwają
bardziej niż Estończycy, że osiedlanie się uchodźców w Estonii jest zagrożeniem dla
przetrwania państwa i narodu. Bardziej obawiają się braku integracji uchodźców i
gettoizacji obszarów zamieszkałych przez uchodźców i nie uważają, że przybycie
uchodźców pomogłoby uczynić Estonię bardziej otwartą i tolerancyjną. Są też
najbardziej sceptyczni wobec perspektywy, że uchodźcy pomogą złagodzić niedobory
siły roboczej i kryzys demograficzny. Jedną z przyczyn może być brak złudzeń, gdyż
osoby innych narodowości częściej były świadkami ograniczonego sukcesu estońskiej
polityki integracyjnej.5
Od czasu odzyskania niepodległości Estonia bardziej intensywnie angażuje się w
integrację Rosjan ze społeczeństwem, ale życiowe możliwości Estończyków i Rosjan są
nadal dość zróżnicowane. Zarówno w Tallinie, jak i w całym kraju, wyraźnie rozwinęły
się regiony rosyjsko- i estońskojęzyczne. W 1989 roku udział osób mówiących różnymi
językami w większości dzielnic Tallina był zbliżony do średniej dla miasta. Jeśli w 1989
roku co trzeci rosyjskojęzyczny mieszkaniec Tallina mieszkał w Lasnamäe, to w 2019
roku był to już co drugi, a udział osób rosyjskojęzycznych w całej populacji Lasnamäe
wzrósł z 64% do 75%. Jeszcze szybszy wzrost nastąpił w Piricie, gdzie w czasach
sowieckich co dziesiąty mieszkaniec Pirity był rosyjskojęzyczny, a dziś co czwarty.
Odwrotna tendencja miała miejsce w dzielnicach Centralnego, Północnego Tallina i
Kristiine, gdzie w 1989 roku było więcej osób rosyjskojęzycznych niż w Lasnamäe, ale
dziś udział osób rosyjskojęzycznych w tych dzielnicach spadł do jednej czwartej.6
Na integrację mniejszości narodowych w społeczeństwie znacząco wpłynęła również
estońska segregacja edukacyjna, gdzie szkoły są rozdzielone w zależności od języka
nauczania. Niepokój budzi fakt, że szkoły z rosyjskim językiem nauczania wypadają
słabiej niż szkoły estońskie w testach PISA, jest także opóźnienie w wynikach
egzaminów szkół podstawowych i średnich. Jest to uzasadnione niską efektywnością
procesu nauki w szkołach rosyjskich, co oznacza również, że nauka w języku rosyjskim
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Jakobson, M. L., Pajumets, M., Stõun, S. (2017). Eestimaalasteteadlikkusjahoiakudpagulasvaldkonnasning
nendemõõtmine.
6
Tammaru, T. (2020). EestijaveneemakeelegainimesteelukohaerinevusedTallinnas
STRONA 6

jest bardziej kosztowna dla podatnika, a jeśli uczniowie szkół rosyjskich nie robią
postępów w tym samym tempie co uczniowie szkół estońskich, ma to znaczący wpływ
na ich dalszą edukację i możliwości zatrudnienia. Uczniowie szkół rosyjskich czują się
również mniej związani ze szkołą (trudno im nawiązać przyjaźnie w szkole, czuć się w
niej dobrze), częściej doświadczają mobbingu i są nieobecni w szkole.7
Opis zjawiska
Nastroje antyrosyjskie
Ksenofobiczne postawy wobec lokalnej społeczności rosyjskojęzycznej są szeroko
rozpowszechnione

w

mediach społecznościowych. Na Facebooku i Twitterze

użytkownicy często narzekają na używanie języka rosyjskiego w Estonii. Debacie na
temat rosyjskich szkół zazwyczaj towarzyszą komentarze, że albo wszystkie rosyjskie
szkoły powinny zostać zamknięte, aby wszyscy mówili tylko po estońsku, albo wręcz
przeciwnie – rosyjskie szkoły powinny pozostać otwarte, ponieważ estońscy uczniowie
„stracą„, jeśli będą mieszać się z rosyjskimi. Oprócz tego pojawiają się tweety, które
wyrażają nienawiść do Rosjan, używając obraźliwych określeń.

7
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Ponadto na Facebooku wyrażane są obawy przed imigracją z innych krajów
słowiańskich, szczególnie przed tym, że imigranci dołączą do lokalnej społeczności
rosyjskiej i tym samym zniszczą estońskie „państwo narodowe”. W postach wyrażane
jest przekonanie, że obecna sytuacja „nie jest tym, o czym marzyliśmy”, gdy Estonia
uzyskała niepodległość i wyzwoliła się spod kontroli Związku Radzieckiego.

Nastroje antyimigracyjne
Postawy antyimigracyjne są powszechne zwłaszcza w konserwatywnych grupach
prawicowych i na portalach informacyjnych na Facebooku. Dotyczy to zarówno osób
uprzedzonych wobec uchodźców, jak i pracowników zagranicznych.
Przejawów nienawiści wobec uchodźców było nieco mniej w czasie kryzysu COVID-19
w związku z zamknięciem granic, jednak nadal można znaleźć przykłady, kiedy tylko
ten temat jest poruszany w wiadomościach. Na przykład gdy ukazuje się artykuł o
ratowaniu życia uchodźców i migrantów na Morzu Śródziemnym, w komentarzach
pojawiają się zazwyczaj życzenia, aby łodzie zatonęły.
Ostatnio pojawiają się również komentarze, w których obwinia się migrantów o
przenoszenie koronawirusa i innych chorób. Migranci są często określani mianem
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pasożytów. Pojawiają się też komentarze obwiniające UE o niszczenie państw
narodowych poprzez plany migracyjne, a także szczepienia na COVID-19.

Komentarze na YouTube sugerują, że Estońska Konserwatywna Partia Ludowa (EKRE)
jest jedyną nadzieją, która może powstrzymać Estonię przed zalewem migrantów.
Wiosną 2020 roku kwestia zagranicznej siły roboczej zyskała wiele uwagi z powodu
kryzysu COVID-19. Estońscy urzędnicy państwowi publikowali oświadczenia o tym,
jak ważne jest preferowanie Estończyków na rynku pracy, podczas gdy rolnicy mieli
trudności ze znalezieniem pracowników, ponieważ granice były zamknięte. Wywołało
to wiele ksenofobicznych reakcji w mediach społecznościowych, na przykład pojawiały
się nawoływania do niekupowania truskawek, jeśli do ich zbioru wykorzystano
pracowników zagranicznych.
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Rasizm / islamofobia
Podsycane przez portal informacyjny Uued Uudised, należący do Estońskiej
Konserwatywnej Partii Ludowej (EKRE), na Facebooku i YouTube regularnie pojawiają
się wpisy zawierające jawny rasizm i islamofobię. Na przykład, Uued Uudised
opublikował artykuł o tym, że „plany dzisiejszej eugeniki obejmują utratę narodów i
rodzin oraz stworzenie nowego społeczeństwa, w którym wszyscy ludzie są równi, a
ich skóra ma kolor kremowej kawy”. Komentarze zawierały rasistowskie stwierdzenia
na temat „obrzydliwego mieszania ras i narodowości”.

W innym artykule Uued Uudised na temat rasizmu i BLM stwierdzono, że nie jest
możliwe, by w USA były jakiekolwiek problemy z prawami czarnoskórych, ponieważ
wielu czarnych (tu użyto obraźliwego określenia) wspięło się na szczyt w różnych
dziedzinach życia.

W kwietniu 2021 roku portal Uued Uudised udostępnił filmik z muzułmaninem
modlącym się na parkingu w Tallinie, który spotkał się z licznymi islamofobicznymi
komentarzami na Facebooku i YouTube. Na przykład w jednym z komentarzy na
Facebooku stwierdzono, że islam nie ma racji bytu w Estonii, a muzułmanów określono
mianem „insektów”. Na YouTube pod filmem pojawiły się komentarze określające
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modlącego się muzułmanina jako „śmiecia” lub osobę z deficytami poznawczymi i
wyrażające chęć pobicia go. W innym komentarzu stwierdzono, że skoro modlitwa jest
czymś, co można robić w domu, to ten człowiek demonstracyjnie modlił się w miejscu
publicznym i nie szanuje „estońskiej (ateistycznej) kultury narodowej”.

Wnioski i rekomendacje
Chociaż kryzys COVID-19 mógł przesunąć punkt ciężkości z kwestii imigracji na
zdrowie publiczne i wyzwania gospodarcze, nienawiść w sieci wobec cudzoziemców,
różnych grup etnicznych lub osób o korzeniach imigranckich jest nadal problemem.
W różnych sytuacjach historycznych cudzoziemcy byli naznaczani jako osoby
nieprzynależne do kraju lub społeczności. W obecnej estońskiej rzeczywistości
społecznej i politycznej wyraźnie widać, że ksenofobia przejawia się zgodnie z
podziałem świata na własną rasę, naród, grupę etniczną i kulturę oraz na inne rasy,
narody, grupy etniczne i kultury. Można również stwierdzić, że rasizm i ksenofobia w
estońskich mediach społecznościowych nie są powodowane odosobnionymi aktami
jednostek, ale raczej mają formę wyraźnie dominujących narracji. Osoby ubiegające się
o azyl i osoby o różnym pochodzeniu etnicznym są często przedstawiane jako „mniej
ludzkie”, jako pusty ekran, na który można rzutować nienawistne agendy i narracje.
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Platformy mediów społecznościowych
Dość duża część nienawiści w sieci jest motywowana i podsycana przez wydarzenia i
retorykę polityczną. Ponadto profile polityczne w mediach społecznościowych mają
silny wpływ na posty i komentarze zawierające ksenofobię. Nie ma łatwego
rozwiązania tej sytuacji, zwłaszcza w kontekście tego, że te partie i politycy zostali
wybrani

w

demokratycznych

wyborach.

Jednocześnie

platformy

mediów

społecznościowych muszą nadal zajmować się tym problemem i usuwać treści, które
nie są zgodne z ich polityką dotyczącą mowy nienawiści. Mowa nienawiści w internecie
odzwierciedla

zmiany

klimatu

politycznego,

a

bezczynność

platform

społecznościowych może potęgować to zjawisko.
Media, organizacje pozarządowe, służby publiczne i inne zainteresowane strony
Istnieje pilna potrzeba rozpowszechniania osobistych i wyważonych treści, ponieważ
reakcje ksenofobiczne i stygmatyzacja mogą się nasilać, gdy brakuje jasnych,
sprawdzonych i szeroko rozpowszechnionych informacji o prawdziwym życiu różnych
grup etnicznych.
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Ksenofobiczna mowa nienawiści w Polsce
Autor: Jacek Dzięgielewski (Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”)

Kontekst krajowy
Charakter mowy nienawiści i dyskryminacji ulega częstym zmianom i na przestrzeni
czasu wiele różnych grup społecznych padło ofiarą nienawistnych zachowań. Ogólnie
rzecz biorąc, ostatnie kilka lat przyniosło ogromny wzrost prawicowego ekstremizmu i
populizmu, zarówno w postaci wpływów politycznych skrajnej prawicy, jak i przemocy
i agresji na polskich ulicach.
Najlepszym sposobem na wyjaśnienie tego, co dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o mowę
nienawiści i przestępstwa z nienawiści, jest przyjrzenie się niektórym incydentom
związanym z mową nienawiści, które zostały odnotowane na różnych platformach
społecznościowych. Poniższe posty zostały opublikowane w 2020 i 2021 roku i
wyraźnie pokazują, jak skrajna prawica wykorzystuje katastrofy, takie jak obecna
pandemia i inne sytuacje kryzysowe, do szerzenia nienawiści i ksenofobii oraz
zdobywania władzy politycznej.
W Polsce w ostatnich latach dominująca stała się narracja o ochronie „naszych”
wartości i „naszego” kraju przed wyimaginowanym zagrożeniem zewnętrznym,
rzekomo stwarzanym przez imigrantów z różnych kręgów kulturowych. Niepokojącym
przykładem takiego myślenia były słowa polskiego premiera Mateusza Morawieckiego,
który stwierdził w Budapeszcie (na spotkaniu z premierem Węgier Viktorem Orbánem
oraz liderem włoskiej ksenofobicznej Ligi i wicepremierem Matteo Salvinim): „Europa
jest na rozdrożu, utraciła swoje korzenie, chcemy jej pomóc w odbudowie tych korzeni.
Bo są siły na kontynencie, które chcą uwieść Europę i ją porwać w nieznane. (…)
Rodzina, godność jednostki, chrześcijaństwo – należy bronić tych wartości przed
innymi kulturami, które z zewnątrz i wewnątrz próbują te wartości atakować”.
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Większość

krytyków odebrała jego wypowiedź

jako

wyraz ksenofobicznego

przekonania o wyższości „naszej” kultury i „naszych” wartości.
Opis zjawiska
W latach 2020 i 2021 populistyczne i ekstremistyczne grupy oraz politycy spekulowali
na temat medycznego i społecznego kryzysu COVID-19 dla swoich politycznych
korzyści.

I tak jak w innych sytuacjach, również tym razem przybrało to formę

wskazywania winnych. Cyniczni skrajnie prawicowi publicyści obsadzili w roli kozłów
ofiarnych w związku z COVID-19 – przynajmniej na początku – osoby pochodzenia
azjatyckiego, które miały rzekomo roznosić wirusa, a później wszystkich, którzy mogli
być postrzegani jako „inni” – imigrantów, uchodźców, po prostu każdego, kto nie
pasował do stereotypu „prawdziwego Polaka”. W tym czasie w Polsce nastąpił
wyraźny wzrost ksenofobicznej nienawiści, przejawiający się w mowie nienawiści,
zarówno w sieci, jak i poza nią, a także w realnej przemocy.
Wiele

przypadków

mowy

nienawiści pochodziło od

prominentnych

postaci

politycznych ze skrajnej prawicy, przede wszystkim Konfederacji – partii politycznej,
która sama jest konglomeratem kilku mniejszych organizacji i partii. Grupy te mają
długą historię szerzenia nienawiści i wykorzystywania ksenofobii jako paliwa
politycznego.
Wiele ksenofobicznych narracji można zidentyfikować, analizując zawartość skrajnie
prawicowych profili w mediach społecznościowych, zarówno zamieszczane tam
artykuły, jak i komentarze pod nimi. Ofiary takiej nienawiści są różne, ale najczęściej to
imigranci z Bliskiego Wschodu, a ostatnio także osoby z Azji, co można wiązać z
pandemią koronawirusa i teoriami spiskowymi. Ofiarami mowy nienawiści często
padają także mieszkający w Polsce Ukraińcy i Rosjanie.
Oburzający tweet pojawił się 20 kwietnia 2021 na oficjalnym koncie telewizji publicznej
TVP Info. Był to cytat polityka partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość, który w
stereotypowy sposób skrytykował postępowanie byłej minister zdrowia po katastrofie
lotniczej w Smoleńsku, w której zginął polski prezydent i 95 innych osób. Stwierdził:
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„To jest jakaś azjatycka natura, tam jest brak poszanowania dla zwłok”. Wypowiedź
była oburzająca z dwóch powodów – opublikował ją nadawca publiczny, a słowa padły
z ust polityka partii rządzącej. Wpis ten został zgłoszony do Twittera za szerzenie
mowy nienawiści ze względu na narodowość, ale do dziś nie został usunięty.
Kolejny dominujący w mediach społecznościowych nienawistny trend wymierzony jest
w imigrantów z Bliskiego Wschodu, który od 2015 roku stał się jednym z najsilniejszych
ksenofobicznych trendów w Polsce. Strona na Facebooku Nie dla Islamizacji Europy ma
prawie 300 tys. polubień. Można by się spierać, że wbrew nazwie, aspekt religijny nie
jest najważniejszy, jeśli chodzi o szerzoną tam nienawiść; większość postów odwołuje
się bowiem do narodowości i koloru skóry oraz statusu imigranta jako czynników, które
„wystarczą”, by dana osoba stała się ofiarą kampanii nienawiści. Typowe jest
opowiadanie o przestępstwie popełnionym przez jedną osobę w jakimś kraju
(zazwyczaj we Francji lub Niemczech) i łączenie go z alarmującymi komentarzami, że
Polska może stać się miejscem wielu takich przestępstw, jeśli ludziom z Bliskiego
Wschodu, Turcji będzie się pozwalało, by u nas żyli i pracowali. Takie wypowiedzi
wywołują za każdym razem dziesiątki nienawistnych komentarzy. Mimo że zjawisko to
nie ma żadnych podstaw, jak inne opisane formy ksenofobii, jest dla skrajnej prawicy
wygodnym sposobem na konsolidację swoich zwolenników przeciwko konkretnej
grupie ludzi.
Mieszanka kilku popularnych narracji została ujęta w jednym tweecie 25 marca 2021
roku. Pewien użytkownik zamieścił artykuł o budowie meczetu w Niemczech i dodał
komentarz: „To wszystko musi się źle skończyć. Promocja pedalstwa i lewactwa i do
tego mieszanka czarnych i muslimów”. Warto przyjrzeć się temu obraźliwemu
tweetowi, ponieważ wskazuje na kilka nienawistnych postaw, które w Polsce są wciąż
bardzo żywe. Po pierwsze, jest on homofobiczny, ale homofobia jest tylko dodatkiem do
głównej treści tweeta, ponieważ użycie obelgi ma być bardziej efektywne i dobitne. Po
drugie, tweet jest islamofobiczny. Trzecią zidentyfikowaną narracją jest rasizm.
Islamofobia może tu być wymienna z ksenofobią, ponieważ nienawiść do imigrantów z
Bliskiego Wschodu nie zawsze ma podłoże religijne – w tym przypadku to religia
wywołała nienawiść, ale często jest to rzekoma przemoc, którą mieliby przynieść ze
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sobą imigranci. Ten tweet jest również przykładem wybiórczego przywoływania
wydarzeń z zagranicy, aby straszyć nimi w Polsce – zazwyczaj skrajna prawica
wykorzystuje jakieś ataki o podłożu kryminalnym itp., tutaj sam fakt budowy świątyni
wystarczy, aby rozpocząć kampanię nienawiści. Tweet został zgłoszony do Twittera pod
zarzutem szerzenia mowy nienawiści, ale bez odzewu ze strony firmy i nie został
usunięty.
Ksenofobiczne narracje są często wykorzystywane poprzez publikowanie historii o
dramatycznych wydarzeniach i sugerowanie, że to imigranci są odpowiedzialni za
krzywdy wyrządzone białym Europejczykom. Taka historia została opublikowana na
jednym ze skrajnie prawicowych profili na Facebooku, opisującej śmierć 12-letniej
polskiej dziewczynki w Szwecji, która została zastrzelona podczas spaceru. Mimo że w
momencie publikacji jeszcze niewiele szczegółów było dostępnych, to mnóstwo
komentarzy było rasistowskich i ksenofobicznych. Niektóre przykłady: „To nic
wielkiego, zwykłe codzienne morderstwo w wysoko rozwiniętej kulturowo Szwecji”;
„Gdy policja zastrzeliła czarnoskórego bandytę i handlarza narkotyków to nawet u nas
lewactwo dostawało sraczki, a gdy zastrzelono niewinne dziecko, to nikt się nie
zainteresował. Może dlatego, że zabili ją pokrzywdzeni przecież przez los imigranci,
szukający kawałka chleba, spokoju i swojego miejsca na ziemi, gdzie mogliby w
spokoju robić to, co robią”; „Mała Szwecja to jeden z najniebezpieczniejszych krajów,
który przyjął muzułmańskich imigrantów na nieznaną skalę, a jego rząd bardziej chroni
bandytów niż obywateli”; „Biała i hetero? Gdyby była czarna i homo to by było przykro
wszystkim”.
Należy podkreślić, że Polski nie dotyczy masowa imigracja, z wyjątkiem osób
pochodzących z Ukrainy i Rosji, które przyjechały głównie w poszukiwaniu pracy. Ale
Polska nie przyjęła prawie żadnych uchodźców w trakcie lub po tzw. kryzysie
imigracyjnym od 2015 roku. Opisany powyżej typ narracji (wybieranie przykładów z
innego kraju, aby siać strach w Polsce) jest typowy dla ekstremistycznych polityków i
grup, które wciąż używają retoryki antyimigracyjnej (lub antyuchodźczej, zamiennie)
jako swojego paliwa politycznego. Wydaje się, że o wiele łatwiej jest siać strach na temat
tego, czego nie doświadcza się osobiście, a jedynie o czym się słyszy i czym można
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łatwo manipulować i pokazywać z wypaczonej, rasistowskiej, ksenofobicznej
perspektywy.
25

kwietnia

poseł

przeświadczeniami

Grzegorz

Braun

z

Konfederacji

podzielił

się

swoimi

na temat pandemii w wywiadzie na YouTube: „Żydokomuna

próbuje wykorzystać walkę z koronawirusem, aby się pozbyć Trumpa (…). Bill Gates
zmierza do tego, aby każdy człowiek na kuli ziemskiej legitymizował się świadectwem
koszerności”. Odwołał się w ten sposób do coraz popularniejszej w mediach
społecznościowych narracji, powielanej w licznych postach, memach, zdjęciach itp.
Schemat jest tu podobny do tego, który często obserwujemy w innych przypadkach
pojawiania się mowy nienawiści: wysoko postawiona osoba (w tym przypadku polityk)
rozpowszechnia nienawistną narrację, która następnie niejako żyje własnym życiem –
Bill Gates z tej teorii spiskowej może być zastąpiony Żydami, co doskonale wpisuje się
w antysemicki charakter wielu wariantów teorii spiskowych. Może też pojawić się
element ksenofobiczny: zgodnie z tą narracją, a także podobnymi rozpowszechnianymi
przez polityków i dziennikarzy bliskich skrajnej prawicy, osoby pochodzenia
azjatyckiego i imigranci rozprzestrzenili koronawirusa – dobrowolnie lub przez
przypadek. Pojawiły się też treści nawołujące do wydalenia z Polski osób z Ukrainy, co
pokazuje uniwersalność teorii spiskowych: od antysemickich po zwykłe ksenofobiczne,
wykorzystujące stare antyimigracyjne lęki społeczeństwa.
Jeśli chodzi o Ukraińców pracujących i mieszkających w Polsce, są oni również
obiektem mowy nienawiści w sieci. Wini się ich za historyczne konflikty między Polską
a Ukrainą. Jednym z najnowszych przykładów może być komentarz pod postem
opublikowanym przez ukraińskiego blogera z Gdańska na temat nazwania placu w
Gdańsku imieniem ukraińskiego generała: „Jak to jest, że gdy trzeba uczcić Ukraińca –
idzie błyskawicznie. A gdy chce się upamiętnić ofiary ukraińskiego ludobójstwa – idzie
jak po grudzie?”. Jest to powszechna narracja, wedle której cały naród i każdy, kto do
niego należy, są obwiniani o trudne wydarzenia z przeszłości. Jak na ironię, takie
komentarze często pochodzą od osób o skrajnie prawicowych poglądach, które same
chętnie upamiętniają bardzo kontrowersyjne postaci historyczne, takie jak formacje
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oskarżane o kolaborację z nazistowskimi Niemcami czy mordowanie ludności cywilnej
(Brygada Świętokrzyska czy tzw. żołnierze wyklęci).
Dogłębna analiza profilu tego samego ukraińskiego aktywisty ujawniła liczne
ksenofobiczne,

obraźliwe

i wręcz

wulgarne komentarze,

np.:

„Wypierd*laj”;

„Przyjeżdżasz tu na MOJĄ ZIEMIĘ i srasz”; „Wynoś się z Polski ścierwo”; „Nie podoba
mi się, że przyjeżdżacie do Polski – to jest MÓJ kraj”; „Jesteśmy w swoim kraju, a ty
jesteś tu gościem, więc zachowuj się właściwie”; „Możesz wypierd*lać, jak się nie
podoba”; „Nie będziesz mi tęczowy chamie mówił, co mam robić w MOIM kraju”;
„Kara prędzej czy później nadejdzie”; „Mordujecie Polaków, obcinacie głowy
niemowlętom – wynocha!”. Ta ksenofobiczna ekspresja jest powszechna w Polsce,
mimo że Ukraińcy są jedną z największych mniejszości, która korzysta z rozwiązań
integracyjnych, jakie zostały przyjęte dla obywateli ukraińskojęzycznych.
Wnioski i rekomendacje
Z biegiem lat Polska staje się coraz mniej homogeniczna etnicznie i religijnie, jednak
zmiany społeczne wymagają czasu. Ten powolny proces adaptacji społecznej może
prowadzić do słabego zrozumienia problemów, z jakimi borykają się różne mniejszości.
Odpowiedź na to jest prosta: edukacja. Nie jest to jednak łatwe do zrealizowania,
ponieważ różne stereotypy są głęboko zakorzenione w pewnej części polskiego
społeczeństwa. W tym sensie kluczowa jest praca z młodym pokoleniem; projekty
związane z subkulturą młodzieżową, sportem, muzyką, rozrywką – to wszystko może
zbudować bardziej zróżnicowany światopogląd u tych, którzy będą kształtować
społeczeństwo w nadchodzących latach.
W Polsce Kodeks karny zakazuje nawoływania do nienawiści i znieważania ze względu
przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową. Podstawowym zaleceniem,
jeśli chodzi o zwalczanie mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, jest korzystanie z
istniejących przepisów prawa. Dotyczy to również dużych firm, takich jak firmy
internetowe, które powinny usuwać nienawistne komentarze, walczyć z dezinformacją
(np. w przypadku pandemii koronawirusa), a także w przejrzysty sposób egzekwować
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regulamin korzystania z serwisu w przypadku posługiwania się przez użytkowników
mową nienawiści. Praktyka pokazuje, że, niestety, duże firmy technologiczne są raczej
niechętne do usuwania nienawistnych treści – a przecież internet jest głównym
miejscem, gdzie nienawiść może się rozprzestrzeniać i prowadzić do realnej fizycznej
przemocy.

Bez

skutecznego

usuwania

nienawistnych

treści

z

mediów

społecznościowych bardzo trudno będzie wykorzenić różne uprzedzenia, ponieważ
swobodny dostęp do takich materiałów sprawia, że odbiorcy bardziej się radykalizują.
Silny ruch społeczny przeciwko dyskryminacji i nierównościom jest kolejnym ważnym
punktem, zwłaszcza w sytuacji, gdy państwo i przepisy prawne słabo radzą sobie z
mową nienawiści online i offline. W przeciwieństwie do fali populizmu, w ostatnich
latach odnotowano duże zainteresowanie aktywistów przeciwdziałaniem temu
zjawisku. Należy jednak regularnie podejmować konsekwentne wysiłki w celu
identyfikacji i zgłaszania przypadków mowy nienawiści w sieci.
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Mowa nienawiści na tle ksenofobicznym w Rumunii
Autor: Ionut Codreanu (ActiveWatch)

Kontekst krajowy
Rumuński Indeks Integracji Imigrantów wskazuje, że w 2017 roku Rumunia gościła
mniej niż 4000 osób ubiegających się o azyl, uchodźców z Syrii, Iraku czy Afganistanu.8
W tym samym czasie było tam około 63 000 imigrantów z krajów sąsiednich, które nie
należą do Unii Europejskiej. Mimo to postrzeganie i nastawienie do tych grup jest
wyraźnie wrogie i pełne uprzedzeń. Już w 2015 roku, wraz z wybuchem kryzysu
uchodźczego w Syrii, badania opinii publicznej wskazywały na silny sprzeciw wobec
propozycji przyjęcia uchodźców (56%) i osiedlenia ich na terytorium Rumunii (65%).
Kilka miesięcy później, w kwietniu 2016 roku, wrogość wobec uchodźców wzrosła o
prawie 20%, kiedy to około 85% Rumunów sprzeciwiało się pomysłowi osiedlania się
uchodźców w Rumunii.
Pomimo ogólnej negatywnej atmosfery, niewielu polityków przyjęło wyraźny dyskurs
antyimigracyjny, a ich głosy są stosunkowo marginalne. W 2016 roku Partia
Zjednoczonej Rumunii (PRU), samookreślająca się jako partia nacjonalistyczna,
wyróżniała się ostrym przekazem przeciwko przyjmowaniu uchodźców, zwłaszcza
uchodźców z krajów muzułmańskich. Pod koniec wyborów parlamentarnych w 2016
PRU nie udało się przekroczyć progu wyborczego, aby stać się siłą parlamentarną.
Wewnętrzne

kryzysy

polityczne

w

kolejnych

latach

złagodziły

nastroje

antyimigracyjne, ale nie w znaczącym stopniu. Sondaż z 2018 roku wskazał, że 69%
Rumunów nie ufa imigrantom, a kolejne 68% nie ufa muzułmanom. Ten sam sondaż
wykazał, że 60% Rumunów uważa muzułmanów za potencjalnie niebezpiecznych, a
kolejne 52% stwierdziło, że imigranci powinni być zatrzymywani na granicach UE.

8

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99143/2/IIIR-2017.pdf
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W wyborach parlamentarnych w grudniu 2020 roku nacjonalistyczna partia Sojusz na
rzecz Jedności Rumunów (AUR) niespodziewanie stała się czwartą siłą polityczną w
Rumunii, na którą głosowało około 10% wyborców. Partia opisuje swój program jako
konserwatywny,

zorientowany na

rodzinę, Kościół i suwerenność narodową.

Nacjonalistyczny i antysystemowy dyskurs AUR zyskał na sile od początku pandemii,
a

liderzy

partii

wyróżniali

się

radykalnymi

oświadczeniami

i

działaniami

kwestionującymi środki przeciwko koronawirusowi.
Co więcej, pandemia COVID-19 zwiększyła obawy Rumunów i pogłębiła polaryzację
społeczeństwa. W ostatnim roku nasiliły się głosy „precz z obcokrajowcami”, będące
formą protestu przeciwko polityce władz centralnych i lokalnych. Mieszanka wątków
nacjonalistycznych i teorii spiskowych nieuchronnie podsyciła tendencję do obwiniania
cudzoziemców o nieprawidłowości w działaniach władz. Dyskurs ten, przeciwny
wszystkiemu, co nie jest „czysto rumuńskie”, obejmuje szerokie spektrum tematów,
które oscylują między ultranacjonalizmem a eurosceptycyzmem.
Opis zjawiska
Zjawisko imigracji jest w Rumunii stosunkowo mało widoczne, a temat ten jest raczej
koniunkturalny w przestrzeni publicznej. Pod koniec 2020 i w kwietniu 2021 roku prasa
lokalna i ogólnokrajowa doniosła o dwóch incydentach ulicznych w mieście Timisoara z
udziałem kilku uchodźców przesiedlonych do tej miejscowości. W tym kontekście
pojawiły się skrajnie negatywne reakcje wśród użytkowników internetu, którzy
nawoływali do podjęcia drastycznych środków wobec uchodźców.

To nie są uchodźcy, tylko najeźdźcy. Uchodźca zostaje w pierwszym wolnym od
konfliktów kraju, nikogo nie napada, nie gwałci młodych dziewczyn, nikogo nie
zabija. Ci ludzie są tu po to, by was terroryzować.
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Zdrajcy (w odniesieniu do władz lokalnych lub krajowych). Nie dziwi wzrost
przestępczości w tym mieście, z tymi wszystkimi uchodźczymi szumowinami.
Oni (władze) powinni postawić ogrodzenie z drutu wokół tego ośrodka i
powinni zainstalować uzbrojoną ochronę. Ktokolwiek odważy się opuścić
ośrodek, powinien zostać natychmiast zastrzelony!

Wysłać ich do obozów koncentracyjnych (wezwanie do Powiatowego Inspektoratu
Policji).
Co więcej, w przypadku takich incydentów dochodzi do nasilenia uprzedzeń wobec
uchodźców, którzy najczęściej postrzegani są jako źródło przemocy, które to należy
tłumić wszelkimi sposobami. Warto jednak zaznaczyć, że te nienawistne komentarze
mają marginalne znaczenie w debatach internetowych, gdzie większość przekazów jest
w istocie krytyczna wobec władz i instytucji, które mają zapewnić porządek publiczny
w społeczeństwie.
Natomiast nienawistne komentarze są częstsze, gdy media informują o incydentach
dotyczących uchodźców lub imigrantów osiedlonych w krajach Europy Zachodniej.
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Nie wspomina się o tym, że jesteśmy zakładnikami islamistów. Oni są
zakonspirowanymi terrorystami, udają pokojowo nastawionych, ale zachowują się jak
dzikusy, którzy masakrują ludność UE. Zatrzymać niekontrolowaną migrację,
sprawdzać każdego migranta, czy jest zgodny z cywilizacją europejską. Zakazać
muzułmanom wstępu do UE!

Precz z muzułmanami z Europy, nie chcemy tu żadnych mniejszości, ani religijnych,
ani seksualnych, ani narodowych.
Zazwyczaj komentarze o odrzuceniu imigracji mają również podtekst eurosceptyczny,
koncentrują się na obwinianiu państw zachodnich o to, że wspierają uchodźców i chcą
narzucić swoją wolę polityczną również Rumunii.

Obszerny komentarz ośmieszający i krytykujący zachodnich Europejczyków za
przyjmowanie migrantów.
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Inny powracający temat w przestrzeni publicznej, generujący dyskursy nacjonalistyczne
i ksenofobiczne, dotyczy relacji między Rumunami a Węgrami w Rumunii. Chociaż
rumuńscy etniczni Węgrzy stanowią ponad 6% populacji, a źródła historyczne
potwierdzają obecność tej mniejszości na obecnym terytorium Rumunii od ponad
tysiąca lat, to istnieją pewne tematy, które polaryzują społeczeństwo i są przedmiotem
spekulacji populistycznych polityków w Rumunii i Budapeszcie. Najwięcej napięć
wywołują roszczenia Węgrów do kulturalnej i/lub terytorialnej autonomii, a także
wypowiedzi polityczne na temat historii stosunków rumuńsko-węgierskich. W
ostatnich latach Krajowa Rada ds. Zwalczania Dyskryminacji ukarała kilku polityków
oraz kluby piłkarskie za promowanie ksenofobicznego dyskursu dyskryminującego
społeczność węgierską.

Brutalny komentarz, który w bardzo opisowy sposób nawołuje do stosowania
technik tortur wobec władz węgierskich (wpis ten zawiera pejoratywne
określenie „bozgor” w stosunku do Węgrów – to rumuński poniżający termin,
który tłumaczy się jako „człowiek bez kraju”).

Zawierający groźby komentarz, który podkreśla różnicę między pochodzeniem
Rumunów (z Tracji) a Węgrów („bozgors” – ludzie bez kraju): „Pewnego dnia
twoja twarz zostanie roztrzaskana przez Rumuna, więc zrezygnujesz z roszczeń do
terytoriów”.
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Brutalny komentarz, wzywający do wykluczenia Węgrów i ekstremalnych
działań: „Obrzydliwe bozgory, należy was rozstrzelać”
W większości nienawistnych komentarzy pojawia się określenie „bozgor” w stosunku
do etnicznych Węgrów. Warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o zaufanie do tej grupy, to
w 2018 roku 53% respondentów stwierdziło, że nie ufa etnicznym Węgrom.
W ciągu ostatniego roku kryzys COVID-19 zadziałał jak katalizator i zaostrzył dyskurs
nacjonalistyczny, a internet stał się forum dla teorii spiskowych, z których część miała
głęboko ksenofobiczny wydźwięk. W ten sposób politycy lub wysocy dygnitarze,
którzy byli zaangażowani w zarządzanie kryzysem medycznym i którzy mieli inne
pochodzenie etniczne lub narodowe, stali się celem ksenofobicznych gróźb i ataków.
Chociaż osoby, wobec których kierowane były te ataki, są obywatelami Rumunii lub
UE,

we

wrogich

komentarzach

przedstawiano

ich

jako

„obcokrajowców”,

prowadzących kraj w kierunku „medycznej” lub „globalnej dyktatury”.
Zdecydowanie najbardziej atakowanym rumuńskim urzędnikiem państwowym był
Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Raed Arafat9, jedna z głównych
osób odpowiedzialnych za rządową komunikację na temat działań podejmowanych
podczas kryzysu medycznego. Wiele decyzji władz, o których informował obywateli,
zostało mu niejako przypisanych i uznano je – z wrogim i poniżającym nastawieniem
względem Arafata – za motywowane jego pochodzeniem etnicznym lub religią. Wiele
nienawistnych komentarzy skierowanych do sekretarza stanu uwłaczało ludzkiej
godności i przekształcało krytykę w tzw. konflikt kulturowy i ideologiczny.

9

Dr Raed Arafat jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; ma syryjskie korzenie, w
Rumunii żyje od 40 lat temu.
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Idź do piekła, ty obrzydliwy muzułmaninie. Powinieneś zostać powieszony publicznie,
ty idioto. (Powinieneś zostać) uderzony krzyżem w głowę, aż do śmierci.

Jest to dzieło dżihadysty Arafata, który szantażuje rząd i który wysłał fundusze
publiczne do swojej grupy terrorystycznej. Ponieważ on chce nas eksterminować, aby
móc sprowadzić tu swoich muzułmanów. Obudźcie się, on chce zniszczyć Rumunów.
Aresztujcie go, zanim on was zagłodzi i zabije wasze dzieci.

(Ostrzeżenie! Obraźliwy język): Ta muzułmańska szumowina powinna zostać
obmyta w świńskiej krwi i wyrzucona z kraju.
W sierpniu 2020 roku pewien mężczyzna został zatrzymany za opublikowanie na
Facebooku komentarza z groźbami pod adresem Raeda Arafata. Przed usunięciem wpis
ten został udostępniony ponad 1500 razy. W marcu 2021 sąd nakazał umieszczenie
autora postu w zakładzie neuropsychiatrycznym.
Co więcej, w roku 2020, pełnym politycznych i społecznych napięć, teorie spiskowe
dotyczące ingerencji w krajową politykę i gospodarkę nabrały rozpędu. Zwolennicy
tych teorii określali rumuńskich polityków o innym pochodzeniu etnicznym mianem
„zagranicznych agentów” lub „zdrajców narodowych”. Te podburzające dyskursy były
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również wykorzystywane przez niektórych polityków i platformy medialne o
populistyczno-nacjonalistycznym profilu.

Ty nazistowski dyktatorze, ty zdrajco. Powinieneś zostać poparzony kwasem, jak to
zrobił Torino w Corleone wobec innych zdrajców takich jak ty.

Obszerne przekleństwo z odniesieniami mistycznymi. Przywództwo polityczne
kojarzone jest z demonami, które chcą zniszczyć Rumunię. Autor jest oburzony
tym, że „niemiecki nazista, muzułmanin i Węgier (odniesienie do byłego premiera) nie
mają sympatii do naszego kraju. Demony”.
Wśród niezadowolenia wywołanego restrykcjami COVID-19 ton nienawistnych
komentarzy występował w różnym nasileniu, od stereotypowych sformułowań po
groźby i nawoływanie do przemocy. Na szczęście, z bardzo nielicznymi wyjątkami,
tendencja ta nie przełożyła się jeszcze na akty przemocy lub inne działania
motywowane nienawiścią, chociaż poziom wrogości utrzymuje się na stałym poziomie
już ponad rok od rozpoczęcia pandemii.
Wnioski i rekomendacje
W 2020 roku intensywność dyskursu nacjonalistyczno-ksenofobicznego znacznie
wzrosła, zarówno w kontekście pandemii COVID-19, jak i wejścia do parlamentu
konserwatywnej partii nacjonalistycznej.

Wobec braku bezpośredniego kontaktu ze
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zjawiskiem migracji, większość nienawistnych komentarzy operuje historycznymi i
kulturowymi stereotypami i uprzedzeniami.
Środki sanitarne nałożone przez władze w związku z epidemią COVID-19 były
postrzegane, w ramach różnych teorii spiskowych, jako formy agresji kulturowej i
politycznej w kontekście globalnym. Politycy i dygnitarze o różnym pochodzeniu
etnicznym i narodowym byli utożsamiani z tymi ukrytymi działaniami.
Aby mierzyć się z tym problemem, konieczne jest stałe monitorowanie zjawiska i
egzekwowanie istniejących przepisów, zwłaszcza w odniesieniu do polityków i
influencerów, którzy przyczyniają się do eskalacji mowy nienawiści. Media i platformy
polityczne, które wspierają wartości demokratyczne, powinny zdemontować i
zdystansować się od ksenofobicznych i ultranacjonalistycznych narracji, które
rozprzestrzeniły się w ciągu ostatniego roku.
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Ksenofobiczne nawoływanie do nienawiści na Słowacji
Autor: Martin Šušol (DigiQ)

Kontekst krajowy
Mowa nienawiści wobec cudzoziemców i migrantów jest jedną z najczęściej
występujących

rodzajów

mowy

nienawiści

w

internecie

i

na

portalach

społecznościowych na Słowacji. Ponadto należy ona do najbardziej niebezpiecznych,
nie tylko ze względu na jej częste występowanie, ale przede wszystkim dlatego, że
często przeradza się w mowę nienawiści w przestrzeni publicznej offline i prowadzi do
przemocy psychicznej lub fizycznej, czyli do przestępstw z nienawiści.
Słowacja nie należy do krajów tradycyjnie wybieranych przez migrantów i jest jednym
z krajów o najmniejszym doświadczeniu z cudzoziemcami w ogóle, bardzo niski
poziom interakcji utrzymuje się zwłaszcza na obszarach wiejskich. Jest to kraj
homogeniczny kulturowo, który udziałem nie stał się dramatyczny wzrost migracji w
XX wieku. Do niedawna Republika Słowacka była prawie wyłącznie krajem
pochodzenia migrantów, tzn. krajem, którego obywatele z różnych powodów
migrowali za granicę.
Jedynym wyjątkiem są cudzoziemcy z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej,
którzy od kilkudziesięciu lat mieszkają na Słowacji głównie z powodów handlowych, a
pierwotni mieszkańcy już dawno przyzwyczaili się do ich obecności.
Przystąpienie do Unii Europejskiej i strefy Schengen przyniosło znaczące zmiany.10 Od
2004 roku w Republice Słowackiej zmniejszyła się nielegalna i azylowa migracja, a
10

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/integracia-cudzincov/dokumenty/kon
cepcia-integracie-cudzincov-v-slovenskej-republike.pdf
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legalna wzrosła siedmiokrotnie. Pomimo że wzrost populacji cudzoziemców na
Słowacji w latach 2004-2008 był drugim najwyższym wśród wszystkich państw
członkowskich UE, ich populacja – w porównaniu z innymi krajami UE – pozostaje na
niskim poziomie. Obecnie cudzoziemcy w Republice Słowackiej stanowią 2,75%
populacji, a ich liczba powoli, ale stale rośnie; w grudniu 2020 całkowita liczba
cudzoziemców mieszkających na Słowacji wynosiła 150 012 w populacji 5,4 mln
mieszkańców Słowacji11. Oprócz migracji z powodów społecznych, takich jak
dołączenie do rodziny lub małżeństwo migranta z obywatelem Słowacji, najbardziej
znaczącym powodem legalnej migracji na Słowację jest obecnie migracja w celu
podjęcia pracy, działalności gospodarczej i nauki.
Również na Słowacji sytuacja powoli się poprawia, ale wciąż jest daleka od
zadowalającej. Akceptacja cudzoziemców wzrasta zwłaszcza w większych miastach,
gdzie mieszka ich więcej niż na wsi.
Na postrzeganie cudzoziemców i migrantów duży wpływ miał oczywiście fakt, że
Słowacja należała do krajów bloku wschodniego, w którym migracja i imigracja były
ściśle regulowane. Po upadku żelaznej kurtyny i rewolucji granice zostały otwarte, a
liczba brutalnych ataków na cudzoziemców zaczęła rosnąć. Z biegiem lat sytuacja
stopniowo zaczęła się poprawiać, ale przemoc wobec cudzoziemców, których łatwo
zidentyfikować jako osoby z innych krajów, nie zniknęła.
W ostatnich latach prawie jedna czwarta migrantów z krajów muzułmańskich i jedna
trzecia migrantów z Afryki na Słowacji stała się celem brutalnych ataków. Ogólnie
jednak większość cudzoziemców czuje się na Słowacji bezpiecznie, jak wynika z badań12
słowackiego oddziału Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), których
autorzy zwrócili się do 700 obcokrajowców mieszkających na Słowacji. Badanie
koncentrowało się na migrantach spoza UE. Zwrócono również uwagę na to, że
zwłaszcza migranci z Ukrainy spotykają się tu z pracą przymusową.
11
12

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 zjawiska
Od 2015 roku na Słowacji odnotowano kilkanaście ataków, często skierowanych
przeciwko kobietom z zakrytymi twarzami13. Wśród nich były ataki w biały dzień,
którym towarzyszyły krzyki, popychanie, często na oczach dzieci ofiar14, bez świadków,
którzy przyszliby z pomocą. Oprócz napaści fizycznych, niepokój budzą ataki słowne,
takie jak groźby lub słowne upokarzanie w miejscach publicznych. Wielu migrantów
unika transportu publicznego i nie chodzi samotnie w miejsca publiczne. Cudzoziemcy
uważają, że są w niekorzystnej sytuacji ze względu na swój kraj pochodzenia,
odmienne wyznanie lub niewystarczającą znajomość języka.
Największy wzrost mowy nienawiści nastąpił podczas kryzysu migracyjnego w 2015
roku. Był on wiązany z jednej strony z uzasadnionymi obawami przed dużą liczbą
migrantów przybywających w krótkim czasie, ale został zintensyfikowany przez
dezinformację, manipulacje i teorie spiskowe mające na celu wywołanie w ludziach
strachu i nienawiści. Populistyczni politycy mogą łatwo manipulować za pomocą
strachu, dla własnych korzyści używają ludzkiego nieszczęścia i zyskują fałszywe
poczucie zaufania.
W tym okresie obiektem nienawiści stali się nie tylko sami uchodźcy i migranci, ale
także organizacje pozarządowe i osoby pomagające migrantom. Na Słowacji temat
migracji stał się ważnym narzędziem w walce o wyborców. Politycy partii
populistycznych i ekstremistycznych maksymalnie nadużywali tego tematu w
kampanii wyborczej, aby osiągnąć jak najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych w
2016 roku (który udało im się uzyskać). Od tego czasu kilku członków parlamentu ma

13

https://www.topky.sk/cl/10/1609181/Otrasny-utok-v-B--Bystrici--Extremista-dobil-v-bare-cudzinca-cie
rnej-pleti--exemplarny-trest14

https://www.islamonline.sk/2018/08/v-bratislave-bola-napadnuta-muslimka-s-kocikom-ktosi-ju-sotil-a
-nadaval-jej/
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na koncie brutalne fizyczne ataki na innych z powodu ich koloru skóry lub pozornie
obcego pochodzenia15.
Jednym ze stosunkowo nowych problemów związanych z migrantami jest strach
rdzennej ludności przed napływem taniej siły roboczej. Mieszkańcy obszarów, gdzie
migranci z Serbii i innych państw byłej Jugosławii przyjechali do pracy, obawiają się, że
ich przybycie zmniejszy lub zatrzyma wzrost płac lub że stracą pracę, ponieważ
obcokrajowcy są bardziej skłonni pracować za niższe wynagrodzenie. Innym powodem
obaw była możliwość rozprzestrzeniania przez cudzoziemców zakażenia wirusem
COVID-19.
Jednym z takich miejsc jest miasto Sereď, które liczy około 16 tys. mieszkańców, w tym
ponad tysiąc Serbów. W ciągu ostatnich dwóch lat do pracy na Słowacji przyjechało
około 12 tysięcy Serbów i w sumie 25 tysięcy obcokrajowców z krajów spoza UE. Są to
tylko oficjalne liczby, cudzoziemców pracujących na Słowacji nielegalnie jest
kilkakrotnie więcej. Jednocześnie mieszkańcy z wymienionych powodów sprzeciwili
się budowie schroniska dla cudzoziemców.
Najczęstszym przedmiotem mowy nienawiści jest sama motywacja uchodźców i
migrantów do ucieczki ze swojego kraju i szukania schronienia daleko od domu. W
komentarzach ludzie podważają realność zagrożenia, jakie stanowi dla nich ojczyzna i
podejrzewają uchodźców i migrantów, że ich jedynym motywem było przybycie do
kraju, w którym będą mieli zapewnioną opiekę i w którym będą mogli nadużywać
wsparcia socjalnego.
Mowa nienawiści wobec migrantów nasiliła się głównie z powodu fałszywych oskarżeń
o to, że przybyli oni do Europy, aby zabijać i gwałcić kobiety. Częściowo ta narracja
wspierała się również na pojedynczych przypadkach, kiedy ktoś rzeczywiście popełnił
przestępstwo, w tym przestępstwo z użyciem przemocy. Jednakże mowa nienawiści

15

https://www.tvnoviny.sk/domace/1822215_kotlebov-poslanec-ma-problem-takto-mal-dobit-muza-tmav
ej-pleti ; https://myorava.sme.sk/c/8152260/buduci-poslanec-nadaval-cudzincovi-do-negrov.html
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wiąże się przede wszystkim z używaniem uogólnień, które także uderzają w
niewinnych i potrzebujących.

Zastrzelić ich lub utopić drani.

Zatopić statek, a nastanie pokój.
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3. Strzelaj (reakcja na słowa o migracji i integracji, a także o tym, że uchodźcy nie
stanowią zagrożenia dla europejskiego systemu społecznego).

Zastrzelcie tego, kto głosuje na tego d*pka (o polityku, który opowiada się za pomocą
dla uchodźców).
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Powinni byli go zatopić razem z załogą.

Powinno się ich rozstrzelać, każdy broni swojej ojczyzny, tak było zawsze, więc po co
takie zamieszanie.

STRONA 35

Grecy powinni zacząć używać prawdziwych pocisków.

Zatopić ich z przemytnikami i bez litości.
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Weź ich do domu, skoro jesteś Żydem.

Strzelać jak do obrzydliwej bestii. Inni zmieniliby zdanie. Naszym obowiązkiem jest
ochrona granic.
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Zastrzel każdego muzułmanina!!!! Oni nie mają tu nic do roboty!!!

Zabić wszystkich Murzynów, bo są bezużyteczni jak Żydzi.
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Myślę, że Watykan ma wystarczająco dużo miejsca i pieniędzy, aby być w stanie
utrzymać tego śmiecia, który nie chce pracować, tylko rozmnażać się i zagrażać białym
Europejczykom... Niech wszystkie kraje UE zrobią referendum, czy chcą imigrantów, i
kto powie TAK, to dalej będą ich przyjmować, bo to tacy humaniści prowadzeni przez
szatana...

Naprawdę potrzebowaliśmy tutaj piorących mózgi mediów Sorosa. #killislam
Zjawisko imigracji jest również niewyczerpanym źródłem dla rozmaitych teorii
spiskowych. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest ta o bogatych rodzinach
żydowskich, które chcą sprowadzić do Europy miliony migrantów, aby zniszczyć
europejską cywilizację. Oprócz dezinformacyjnych stron internetowych, teoria o
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zaplanowanej migracji była rozpowszechniana przez kilku przedstawicieli partii
politycznych i ruchów ekstremistycznych.
Wnioski i rekomendacje
Jako państwo członkowskie UE Słowacja nie będzie ignorować ważnej roli, jaką
odgrywa integracja cudzoziemców w jej społeczeństwie. Zgodnie z Europejskim
Paktem o Migracji i Azylu, zatwierdzonym przez Radę Europejską, państwa
członkowskie powinny kłaść nacisk na poszanowanie podstawowych wartości,
tożsamości państw członkowskich i UE oraz realizować ambitne polityki integracyjne.
Najlepszym sposobem na zmniejszenie skali uprzedzeń i mowy nienawiści wobec
cudzoziemców i migrantów jest osobiste doświadczenie przebywania i kontaktów z
nimi. Zmniejszyłoby to dystans społeczny i fałszywe przekonanie, że migranci są
źródłem przestępczości. Za wszelką cenę należy unikać nadmiernych uogólnień.
Mowa nienawiści skierowana przeciwko migrantom i cudzoziemcom dominuje w
spektrum mowy nienawiści online i offline. Dlatego konieczne jest zaapelowanie do
platform społecznościowych o zwrócenie większej uwagi na ten rodzaj mowy
nienawiści. Istnieje również potrzeba, aby państwa przeznaczyły środki finansowe i
zwiększyły możliwości monitorowania mowy nienawiści i ksenofobii.
Niezbędne jest, aby system edukacji szkolnej budował u uczniów i studentów
wzajemną tolerancję i tolerancję wobec cudzoziemców. Przyczyniłoby się to do
przełamania uprzedzeń, które były i są przyczyną wielu nienawistnych wypowiedzi,
prowadzących do konfliktów i wojen domowych. Niestety, Słowacja nie była
konsekwentna we wdrażaniu krajowego programu nauczania wspierającego tolerancję
wśród uczniów i studentów.
Raz wprowadzony program No hate @school został przerwany z powodu niezdolności
słowackich instytucji do dostosowania się do sytuacji pandemicznej i skutecznego
przeniesienia edukacji i zajęć pozalekcyjnych do internetu.
STRONA 40

Jednym z uporczywych problemów w mediach społecznościowych pozostaje ocena
mowy nienawiści i usuwanie zgłoszonych postów. Technologia i procedury stosowane
do oceny zgłoszeń są niezrozumiałe i niejasne, a także nieprzewidywalne. Dlatego
platformy społecznościowe powinny zaproponować jasny system zgłaszania treści, ale
także przejrzyste warunki usuwania nielegalnych i nienawistnych treści.
Rząd powinien przeznaczyć środki dla organizacji pozarządowych zaangażowanych w
przeciwdziałanie skutkom mowy nienawiści, ponieważ mają one ograniczone zasoby i
możliwości, aby zajmować się tak złożonym i trudnym problemem. Stanowiłoby to
potwierdzenie,

że władze państwowe służą interesowi publicznemu poprzez

likwidowanie zjawiska mowy nienawiści zarówno w internecie, jak i poza nim.
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Ksenofobiczna mowa nienawiści w Hiszpanii
Autor: Valentin Gonzalez (Movimiento contra la Intolerancia)

Kontekst krajowy

Hiszpania jest tradycyjnie krajem emigracji: z powodu zacofania, wojny domowej i
późniejszej dyktatury setki tysięcy Hiszpanów opuściło kraj w poszukiwaniu lepszych
możliwości życiowych, udając się do sąsiednich krajów europejskich i Ameryki
Łacińskiej.
Konstytucja demokratyczna z 1978 roku i późniejszy rozwój gospodarczy ugruntowały
system podstawowych wolności i praw, który drastycznie odwrócił tę sytuację. Pod
koniec lat 80-tych Hiszpania zaczęła przyjmować imigrantów, a także, w pewnym
stopniu, uchodźców. Do końca lat 90-tych, przyspieszony proces doprowadził do
przybycia i stosunkowo dobrej integracji 4 milionów imigrantów.
Dla społeczeństwa hiszpańskiego punktem zwrotnym był rok 1993, kiedy to grupa
neonazistów udała się w środku nocy z bronią w ręku do opuszczonego pomieszczenia,
gdzie w fatalnych warunkach mieszkali imigranci. Napastnicy w ciemnościach strzelali
i zabili imigrantkę Lucrecię Pérez. Zdarzenie to uświadomiło społeczeństwu, że
ksenofobia stanowi realne zagrożenie, i stworzyło kontekst dla kryminalizacji
przestępstw z nienawiści.
Od początku istnienia tego zjawiska, antropolodzy i socjologowie zwracali dużą uwagę
na związek między migracją a ksenofobią. W 1995 roku Tomás Calvo Buezas, profesor
Wydziału Antropologii Społecznej Uniwersytetu Complutense w Madrycie, po
opracowaniu licznych badań w tej dziedzinie doszedł do wniosku, że „kiedy rośnie
ksenofobia, rośnie solidarność”.
Buezas dokładnie udokumentował zabójstwo Lucrecii Pérez w książce „The Racist
Crime of Aravaca”, w której wyszczególnił elementy, które przyczyniły się do tego
tragicznego w skutkach wydarzenia. Według autora, na kilka tygodni przed
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zdarzeniem różne media winiły imigrantów w Aravaca za ich warunki życia.
Przeanalizował również kampanię stygmatyzacji na „przedinternetowych” plakatach i
w propagandzie, która określała początkowe zjawisko imigracji jako „inwazję”, mówiła
o „pierwszych Hiszpanach” itp. Wszystko to zakończyło się atakiem na imigrantów, w
którym zginęła Lucrecia.
Według Narodowego Instytutu Statystyki w lipcu 2020 roku (ostatnie dostępne dane)
liczba obcokrajowców mieszkających w Hiszpanii wynosiła 5,3 miliona. Największe
społeczności to Marokańczycy (760 715 osób) i Rumuni (665 905 osób). W 2019 roku
hiszpańska Komisja ds. Pomocy Uchodźcom zarejestrowała około 100 000 uchodźców i
osób ubiegających się o azyl, z czego zdecydowana większość pochodzi z Wenezueli i
Kolumbii (ponad 40 000 z Wenezueli i prawie 30 000 z Kolumbii).
W ostatnich latach ksenofobiczne platformy polityczne straciły zwolenników wśród
wyborców. Analiza porównawcza dynamiki percepcji społecznej w latach 2007-2017,
przeprowadzona

przez

Obserwatorium

Przeciwko

Rasizmowi

i

Ksenofobii

Ministerstwa Integracji, Bezpieczeństwa Społecznego i Migracji, wskazuje, że ponad
75% nie aprobuje rasistowskich i ksenofobicznych partii politycznych.

Opis zjawiska
Przygotowanie tego raportu zbiegło się w czasie z kampanią wyborczą w wyborach
regionalnych w Madrycie, która skupiła całą uwagę mediów i stała się trendem w
mediach społecznościowych w Hiszpanii, w kontekście skrajnej polaryzacji i
radykalizacji. Historycznie rzecz ujmując, zjawisko imigracji nie było wykorzystywane
jako strategia wyborcza przez żadną partię polityczną posiadającą reprezentację
parlamentarną.
Jednakże w tych wyborach regionalnych partia VOX promowała kontrowersyjny
plakat, który potencjalnie zantagonizował społeczeństwo.
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MENA to akronim oznaczający małoletnich cudzoziemców bez opieki. Kluczowym
przesłaniem plakatu jest fałszywe porównanie miesięcznych kosztów przyznanych
małoletnim cudzoziemcom bez opieki (4 789 euro) z emeryturą starszej kobiety (426
euro). Ponadto młodzi imigranci zostali przedstawieni w karykaturalny sposób, który
sugerował przemoc.
Organizacje pozarządowe, partie polityczne złożyły zawiadomienie do prokuratury,
która wszczęła postępowanie, choć później sędzia uznał, że nie ma powodu do ich
wycofania, argumentując: „Bezpośredni język użyty w widniejącym na nich przekazie,
o dużym oddźwięku w mediach podczas kampanii wyborczej, nie stworzył
niebezpiecznej sytuacji i (plakaty te) nie mają zdolności generowania ryzyka, które
uzasadnia uciekanie się do przemocy”.
Wiadomość o decyzji sądu szybko rozeszła się w sieci i wywołała publiczną debatę na
temat wykorzystania tego materiału w kampanii wyborczej, przy czym większość
opinii publicznej była negatywna. Warto wspomnieć, że regionalny rząd Madrytu nie
ma kompetencji w zakresie polityki migracyjnej, a zatem kandydaci VOX wprowadzili
elektorat w błąd swoim programem wyborczym.
Mimo wszystkich kontrowersji partia VOX utrzymała swój wynik wyborczy, gdyż
frekwencja 9,13% była nieco wyższa niż w poprzednich wyborach.
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Pozaparlamentarna skrajna prawica wykorzystuje również strach i niepewność poprzez
piętnowanie „menas” (slangowe określenie młodych migrantów), kojarząc ich z
„brakiem

bezpieczeństwa”,

„rabunkami”,

„gwałtami”,

„napadami”

lub

„morderstwami”.

Narracja o inwazji
Innym powracającym tematem internetowych przekazów ksenofobicznych jest
skomplikowana

sytuacja

na

Wyspach

Kanaryjskich,

hiszpańskim

terytorium

położonym 95 km od wybrzeży Afryki. W ostatnich latach stały się one bramą do
Europy i miejscem, do którego przybywają małe łodzie z imigrantami. Chociaż
uzasadnione jest podjęcie debaty na temat zarządzania napływem imigrantów na
najbardziej narażone terytoria, zbyt często dyskurs staje się wulgarny i uproszczony po
to, aby wykorzystać ksenofobiczny populizm.
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Post ten odnosi się do „inwazji menas”, przez co wiąże ich z brakiem bezpieczeństwa,
rabunkami i gwałtami na wyspach. Autor pokazuje na zdjęciu ministra spraw
wewnętrznych, którego uważa za odpowiedzialnego za tę sytuację.

Przekaz ten nie jest jednoznacznie ksenofobiczny, ale skumulowany wpływ obrazów
łodzi załadowanych imigrantami, wzmacniający negatywne postrzeganie zjawiska
migracji, w kontekście wyborczym sugeruje, że głosowanie na Vox w Madrycie (nie ma
on kompetencji w zakresie imigracji) jest pierwszym krokiem do rozwiązania
„problemu Wysp Kanaryjskich”.
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Takie obrazy są często promowane w celu wywołania wrażenia zbliżającej się
„inwazji”.

Narracja „Hiszpanie najpierw”
Innym częstym motywem, który prowadzi do wzmocnienia przekazu „Hiszpanie
przede wszystkim”, są oskarżenia, że imigranci załamią system wsparcia socjalnego, a
nawet, że dochodzi do dyskryminacji obywateli hiszpańskich, ponieważ imigranci są
traktowani priorytetowo przy udzielaniu pomocy. Te plakaty to dwa przykłady, które
stały się viralem na portalach społecznościowych i były promowane przez dwie
pozaparlamentarne organizacje skrajnie prawicowe.
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Różne konserwatywne i ksenofobiczne grupy na Facebooku, takie jak Resistencia
Canaria, bojkotują lub odcinają się od wszelkich organizacji lub grup, które wspierają
imigrantów.
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Szczególnie wrażliwe zdarzenia i zainteresowanie mediów
Często zdarza się, że sprawy szczególnie wrażliwe ze względu na swoją wagę, w które
zamieszani są imigranci, wywołują ksenofobiczne komentarze. Jednym z takich
zapalnych wydarzeń był gwałt w Sabadell, w który zamieszana była grupa młodych
Marokańczyków i nieletnia ofiara.
Początkowo większość krytyków zwróciła się przeciwko mediom za to, że z ostrożności
nie podały narodowości gwałcicieli.

Nie, zastanawiasz się, czy oni są stąd, ładując zdjęcia i specjalne programy prime time z ich
życia (nie jestem przeciw), oraz czy są z zewnątrz wszyscy cisi, anonimowi i traktowani inaczej,
że aż 3 uciekło). I tak, przestępca zagraniczny, przestępca wydalony.

Nie uciszono też nigdy dziesiątek stad z Maghrebu, wszyscy znamy tatuaże i kalesony stada z
Pampeluny... ktoś zna stada z Sabadell, Manresy, Santa Coloma, Premii, Badalony, Alicante,
kilka z Wysp Kanaryjskich, Kraju Basków i Barcelony.
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Chociaż było bardzo niewiele wyraźnych wezwań do przemocy wobec sprawców,
którzy byli również nieletni, większość komentarzy była aluzyjna i sugerowała, że
powinni zostać wygnani z Hiszpanii lub że proces sądowy został zmanipulowany.

Ksenofobia i islamofobia

Islamofobia powtarza się w ksenofobicznej mowie nienawiści, co przejawia się w
dominującej niezgodzie na imigrantów z Maghrebu, Ameryki Łacińskiej czy nawet
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Afryki Subsaharyjskiej. Dyskurs ten wykorzystuje wszystkie powszechne uprzedzenia:
„nasza kultura jest zagrożona”, „machizm”, powiązania z „brakiem bezpieczeństwa”,
„terroryzmem” itd.

Podżeganie do przemocy
W ostatnich latach restrykcyjne ramy prawne wraz z aktywnymi instytucjami i
organizacjami monitorującymi znacznie ograniczyły podżeganie do przemocy w
internecie. Mimo to zwolennicy skrajnej prawicy i neonazizmu znaleźli alternatywne
sposoby propagowania swoich wezwań do przemocy.
W 2020 roku zespół RAC (Rock Against Communism) został skazany w sądzie i
zablokowany przez YouTube za nawoływanie do przemocy wobec imigrantów i
określanie ich mianem „prymitywów”.
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Rekomendacje
Dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Zdecydowana większość organizacji pozarządowych realizuje programy, których celem
jest neutralizacja uprzedzeń i budowanie pozytywnej narracji, w intelektualnie solidnej
ramie dyskursywnej, promującej wartość tolerancji, zgodnie z rekomendacjami
UNESCO. Według UNESCO tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie dla bogatej
różnorodności kulturowej naszego świata, naszych form wyrazu i sposobów bycia
człowiekiem.
Kluczowe jest przeciwdziałanie teoretykom i strategom Alt Right, którzy zamieszczają
prowokacyjne treści w celu wywołania silnej reakcji oburzenia. Paradoksalnie,
zwiększają swój zasięg, gdy poddawani są szerokiej krytyce i debacie.

Dla instytucji publicznych
Ważne jest wdrażanie krajowych planów walki z rasizmem i ksenofobią we współpracy
z organizacjami pozarządowymi poprzez przydzielanie środków tak, aby mogły one
prowadzić

działania

w systemie edukacyjnym

w

ramach stałych

kampanii

prewencyjnych.
Stały monitoring postaw ksenofobicznych pomaga szybko reagować w przypadku
eskalacji dyskursu ksenofobicznego. Proces ten powinien być realizowany przez
programy rządowe, takie jak OBERAXE, który funkcjonuje w ramach hiszpańskiego
Ministerstwa Integracji.

Sądownictwo
Hiszpański Kodeks karny jest bardzo rygorystyczny i zgodnie z postanowieniami
artykułu 510 bezpośrednie i pośrednie podżeganie do nienawiści, przemocy i
dyskryminacji ze względu na trzynaście cech, w tym pochodzenie narodowe, podlega
penalizacji. Ponadto Sąd Najwyższy wyznaczył prokuratora, który koordynuje sieć 52
prokuratorów regionalnych rozmieszczonych w każdej prowincji na terytorium kraju.
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Mogą oni działać z urzędu i w znacznym stopniu przyczyniają się do egzekwowania
przepisów Kodeksu karnego dotyczących mowy nienawiści.

Media
W redakcjach należy wprowadzić samoregulacje i przyjąć kodeksy etyczne, zwłaszcza
w przypadku poruszania tematów wrażliwych, które dotyczą mniejszości. Ma to
kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania występowaniu i rozprzestrzenianiu się
ksenofobicznej mowy nienawiści.
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