Metodologie
Obiectivul cercetării
Documentarea tendințelor xenofobe online, cu accent pe narațiunile predominante și
țintele xenofobiei și rasismului în Estonia, Polonia, România, Slovacia și Spania.
Definiție
(Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului privind combaterea anumitor forme și
expresii de rasism și xenofobie)
(a) incitarea publică la violență sau la ură îndreptată împotriva unui grup de persoane
sau a unui membru al unui astfel de grup definit prin referire la rasă, culoare, religie,
descendență sau origine națională sau etnică; (b) săvârșirea unui act menționat la litera
(a) prin difuzarea sau distribuirea publică de tratate, imagini sau alte materiale; (c)
tolerarea publică, negarea sau banalizarea grosolană a crimelor de genocid, a crimelor
împotriva umanității și a crimelor de război (...)
Canale documentate
Conturi sau grupuri publice de social media care sunt deținute de platforme media, de
partide politice sau de grupuri politice.
Subiecte documentate
Cele mai relevante evenimente din perioada 2019 - 2021 care au putut declanșa episoade
xenofobe: refugiați și imigranți în Europa, campanii electorale, crize sociale și politice
care au vizat și migrația, incidente rasiste și/sau xenofobe etc.

Conținutul acestui raport reprezintă doar punctul de vedere al autorilor și este responsabilitatea
exclusivă a acestora.
Comisia Europeană nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea care ar putea fi făcută din
informațiile pe care le conține.
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Concluzii
▪

Refugiații și solicitanții de azil continuă să fie ținta preferată a discursului de ură,
fiind prezentați ca o amenințare la adresa securității și culturii europene. Politicienii
populiști-naționaliști din toate țările care au fost incluse în analiză au speculat pe
baza acestor prejudecăți și au alimentat teorii ale conspirației.

▪

În mod paradoxal, în toate țările cu o experiență redusă în materie de migrație,
mesajele de ură au fost extrem de violente și vehemente. Mai mult ,diverse rapoarte
despre presupuse incidente în statele occidentale care au implicat migranți au fost
prezentate ca povești de avertizare pentru statele care s-au opus relocării refugiaților.

▪

Musulmanii sunt adesea prezentați ca indivizi radicalizați sau teroriști, iar stabilirea
lor în Europa este percepută ca o amenințare la adresa creștinismului. Multe teorii
ale conspirației care au apărut în contextul COVID-19 au, de asemenea, nuanțe
xenofobe, susținătorii acestora invocând un presupus plan global de distrugere a
civilizației europene prin relocarea migranților din statele musulmane.

▪

De asemenea, pandemia a reînviat vechile resentimente față de grupurile etnice
vecine, percepute acum ca o amenințare pentru țările în care s-au stabilit cu secole și
decenii în urmă.

▪

Aceste narațiuni ale fricii sunt în mare parte naționaliste, denunțând ideea de
globalizare și de comunitate europeană, miza fiind, cel puțin în teorie,
"supraviețuirea națiunilor".
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Discursul de ură xenofobă în Estonia
Autori: Liina Laanpere, Kelly Grossthal (Centrul Estonian pentru Drepturile Omului)
Contextul național
Tema diferitelor naționalități și origini etnice a fost întotdeauna de interes pentru
poporul estonian. La ultimele două recensăminte, datele privind naționalitățile au fost
printre primele trei cele mai vizualizate. Există mai multe motive pentru această
situație. În primul rând, memoria care a fost puternic influențată de vremurile de
rusificare și ocupație, când existau preocupări legate de supraviețuirea culturii și limbii
estoniene. În al doilea rând, există un interes pentru a afla dacă și ce schimbări au avut
loc în componența naționalităților de la aderarea la Uniunea Europeană și la spațiul de
vize Schengen. 1
În prezent, populația Estoniei este de 1,3 milioane de locuitori, dintre care 68% sunt
estonieni, 25% ruși și restul altor minorități, a căror pondere este mai mică de un procent
(ucraineni, belaruși, finlandezi, letoni, germani, lituanieni, polonezi, armeni). După cel
de-al Doilea Război Mondial, ponderea estonienilor în Estonia era de 97%. În 1946 și
1947, un număr extraordinar de persoane au sosit în țară de pe teritoriul Uniunii
Sovietice. Aceștia erau în principal de naționalitate rusă, dar și ucraineni și belaruși.
Imigranții erau în principal muncitori, ingineri de nivel mediu și militari. Din cauza
politicii guvernamentale intensive de imigrație a URSS, ponderea estonienilor a scăzut
la 62% până în 1989. 2
Un sondaj realizat de cercetătorii de la Universitatea din Tartu privind atitudinile
populației estoniene față de imigranți începând din 2016 a arătat că, în comparație cu
țările europene, percepțiile rasiste sunt larg răspândite în Estonia. În plus, studiul arată
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că atitudinile rasiste au o legătură puternică cu atitudinile față de imigrație.3 În același
timp, trebuie recunoscut faptul că problema răspândirii xenofobiei și a consecințelor
acesteia nu a fost prea mult studiată în Estonia. Cu toate acestea, pe baza câtorva studii,
se poate sugera că manifestările de xenofobie apar în principal în două contexte: relațiile
și segregarea estonienilor și rușilor și, pe de altă parte, atitudinea estonienilor față de
imigrația modernă.
Subiectul politicii privind refugiații a fost în centrul atenției în 2015 în legătură cu criza
migrației din UE. Din punct de vedere istoric, numărul de beneficiari ai statutului de
refugiat în Estonia a fost foarte mic în comparație cu alte țări din UE. În perioada
2015-2019, statutul de protecție internațională sau de protecție subsidiară a fost acordat
unui număr de aproximativ 430 de persoane, dintre care 213 refugiați au sosit în Estonia
din cauza primului plan de migrație al UE (în 2019, se estimează că 100 dintre aceștia
locuiau în Estonia). Principalii beneficiari ai protecției internaționale au fost sirienii,
ucrainenii, irakienii, rușii și sudanezii. În august 2020, în Estonia se aflau 337 de
persoane cu statut de beneficiari de protecție internațională (inclusiv membrii de familie
ai acestor persoane), dar nu toți aceștia mai trăiesc în Estonia (nu există statistici exacte).
Astfel, există extrem de puțini refugiați care s-au stabilit în Estonia. 4
La începutul crizei migrației, în 2015, intoleranța estonienilor față de imigranți era în
creștere - dacă în 2005-2009, 31% dintre estonieni nu doreau ca un imigrant să le fie
vecin și 23% nu doreau un vecin de altă rasă, în 2010-2014 procentele erau de 37% și
25%. Situația s-a schimbat în ultimii ani - de exemplu, în 2015, 59% au considerat că
zonele rezidențiale ale refugiaților devin ghetouri și criminalitatea va crește, dar în 2016,
50% au avut aceeași părere și alți 52% au subliniat că refugiații dăunează securității
Estoniei. Însă în 2016, procentul a fost de 43%. Atitudinea societății față de migrație a
început, de asemenea, să se atenueze. Deși estonienii continuă să considere imigrația ca
fiind principala provocare la nivelul UE, aceasta nu mai este percepută ca o problemă
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critică la nivel național. Rezultatele Eurobarometrului publicat în 2019 au arătat că doar
12 % dintre estonieni au considerat că imigrația este cea mai importantă problemă a țării
(în 2015, procentul era de 45 %). De asemenea, s-a înregistrat o opoziție mai mică față de
o politică europeană comună în materie de migrație și o creștere atât a numărului de
susținători, cât și a numărului de indeciși. 5
Cei care nu sunt estonieni, care de altfel acceptă migrația și deschiderea granițelor, simt
mai mult decât estonienii că stabilirea refugiaților în Estonia este o amenințare la adresa
supraviețuirii statului și a poporului. Aceștia se tem mai mult de neintegrarea
refugiaților și de ghetoizarea zonelor de locuit ale refugiaților și nu consideră că sosirea
refugiaților ar contribui la creșterea gradului de deschidere și toleranță a Estoniei. De
asemenea, ei sunt cei mai sceptici în ceea ce privește perspectiva ca refugiații să ajute la
atenuarea deficitului de forță de muncă și a crizei demografice. Unul dintre motive
poate fi lipsa de iluzii, deoarece persoanele de alte naționalități au fost mai degrabă
martori ai succesului limitat al politicii de integrare a Estoniei. 6
De la redobândirea independenței, Estonia s-a implicat mai intens în integrarea rușilor
în societate, dar șansele în viață ale estonienilor și ale rușilor sunt încă destul de diferite.
Atât în Tallinn, cât și la nivel național, regiunile vorbitoare de limbă rusă și estonă s-au
dezvoltat în mod clar. În 1989, ponderea persoanelor care vorbeau diferite limbi în
majoritatea cartierelor din Tallinn era apropiată de media orașului. Dacă în 1989 fiecare
al treilea locuitor din Tallinn vorbitor de limbă rusă locuia în Lasnamäe, în 2019 a fost
fiecare al doilea, iar ponderea persoanelor vorbitoare de limbă rusă în totalul populației
din Lasnamäe a crescut de la 64% la 75%. O creștere și mai rapidă a avut loc în Pirita,
unde în perioada sovietică fiecare al zecelea locuitor din Pirita era vorbitor de limbă
rusă, dar astăzi fiecare al patrulea. Tendința opusă a avut loc în cartierele Central, Nord
Tallinn și Kristiine, unde în 1989 erau mai mulți vorbitori de limbă rusă decât în
Lasnamäe, dar astăzi ponderea persoanelor vorbitoare de limbă rusă în aceste cartiere a
scăzut la un sfert. 7
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Integrarea minorităților naționale în societate a fost, de asemenea, afectată în mod
semnificativ de segregarea educațională din Estonia, unde școlile sunt separate în
funcție de limba de predare. Îngrijorarea a fost că școlile cu limba rusă ca limbă de
predare sunt mai slabe decât școlile estoniene la testele PISA și există, de asemenea, un
decalaj între rezultatele la examene ale școlilor de bază și ale școlilor secundare
superioare. Acest lucru se justifică prin eficiența scăzută a procesului de studiu în școlile
rusești, ceea ce înseamnă, de asemenea, că studiul în limba rusă este mai costisitor
pentru contribuabil, iar dacă elevii din școlile rusești nu progresează în același ritm cu
elevii din școlile estoniene, acest lucru afectează în mod semnificativ educația lor
ulterioară și oportunitățile de angajare. Elevii din școlile rusești se simt, de asemenea,
mai puțin conectați la școala lor (le este greu să își facă prieteni la școală, să se simtă bine
acolo), sunt victimele mai multor acte de hărțuire și absentează de la școală. 8
Descrierea fenomenului
Sentimentul anti-rusesc
Atitudinile xenofobe față de comunitatea locală vorbitoare de limbă rusă sunt larg
răspândite pe platformele de socializare. Pe Facebook și Twitter, oamenii se plâng
frecvent de utilizarea limbii ruse în Estonia. Dezbaterea privind școlile rusești este
însoțită, de obicei, de comentarii în care se afirmă fie că toate școlile rusești ar trebui
închise pentru ca toată lumea să vorbească doar estonă, fie, dimpotrivă, că școlile rusești
ar trebui să rămână deschise, deoarece elevii estonieni vor "pierde" dacă vor fi
amestecați cu elevii ruși. În plus, există tweet-uri care exprimă pur și simplu, în general,
ură față de ruși, folosind termeni depreciativi.
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În plus, pe Facebook sunt exprimate temeri cu privire la imigrația din alte țări slave, în
special că imigranții se vor alătura comunității rusești locale și, prin urmare, vor
distruge "statul-națiune" estonian. În postări se exprimă faptul că situația actuală "nu
este ceea ce am visat" atunci când Estonia și-a obținut independența față de Uniunea
Sovietică.

PAGINA 8

Sentimentul anti-imigrație
Atitudinile anti-imigrație sunt foarte răspândite, în special în grupurile conservatoare
de dreapta și pe site-urile de știri de pe Facebook. Acestea includ persoane care au o
problemă cu refugiații, dar și cu lucrătorii străini.
Expresiile de ură față de refugiați s-au diminuat oarecum în timpul crizei COVID-19,
deoarece granițele sunt închise, însă, cu toate acestea, există încă exemple care pot fi
găsite ori de câte ori acest subiect este mediatizat. De exemplu, ori de câte ori este
publicat un articol despre salvarea vieților refugiaților și migranților în Marea
Mediterană, comentariile includ de obicei dorințe despre cum ar trebui să se scufunde
în schimb bărcile.
În ultima vreme, există și comentarii care îi acuză pe migranți că aduc cu ei
coronavirusul și alte boli. Migranții sunt adesea numiți paraziți. Există, de asemenea,
comentarii care acuză UE că distruge statele naționale prin planurile lor de migrație și,
de asemenea, prin vaccinarea pentru COVID-19.
Atenție! Limbaj ofensator.

PAGINA 9

Comentariile de pe Youtube sugerează că Partidul Popular Conservator al Estoniei
(EKRE) este singura speranță care poate opri inundarea Estoniei cu migranți.
În primăvara anului 2020, problema forței de muncă străine a primit o atenție deosebită
din cauza crizei COVID-19. Oficialii guvernamentali estonieni au publicat declarații
despre importanța preferinței estonienilor pe piața muncii, în timp ce fermierii se
străduiau să găsească angajați deoarece frontierele erau închise. Acest lucru a creat o
mulțime de reacții xenofobe pe rețelele de socializare, de exemplu, despre faptul că nu
se pot cumpăra căpșuni dacă pentru culesul lor a fost folosită forță de muncă străină.

Rasism/Islamofobie
Alimentat de portalul de știri online Uued Uudised al Partidului Popular Conservator
din Estonia (EKRE), există postări constante pe Facebook și Youtube care conțin rasism
explicit și islamofobie. De exemplu, Uued Uudised a publicat un articol despre modul
în care "planurile eugeniei de astăzi includ pierderea națiunilor și a familiilor și crearea
unei noi societăți, în care toți oamenii sunt egali, cu pielea de culoarea cafelei crem".
Comentariile au inclus critici rasiste la adresa "amestecului dezgustător de rase și
naționalități".
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Un alt articol Uued Uudised pe tema rasismului și a BLM a exprimat că nu este posibil
să existe probleme cu drepturile persoanelor de culoare în SUA, deoarece mulți oameni
de culoare (folosind termenul depreciativ) au ajuns în vârf în diferite domenii ale vieții.
Atenție! Limbaj ofensator.

În aprilie 2021, portalul Uued Uudised a distribuit un videoclip cu un musulman care se
ruga într-o parcare din Tallinn, care a primit o abundență de comentarii islamofobe pe
Facebook și Youtube. De exemplu, un comentariu pe Facebook a exprimat că islamul nu
are ce căuta în Estonia, referindu-se în același timp la musulmani ca la niște insecte. Pe
Youtube, videoclipul a primit comentarii în care se făcea referire la musulmanul care se
ruga ca fiind un gunoi sau o persoană cu deficit cognitiv și în care se exprima dorința de
a-l bate. Un alt comentariu a afirmat că, din moment ce rugăciunea este ceva ce poate fi
făcut acasă, acest bărbat s-a rugat în public în mod demonstrativ și nu respectă cu
adevărat "cultura națională (atee) estoniană".
Atenție! Limbaj ofensator.
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Concluzii și recomandări
Deși criza COVID-19 poate că a mutat accentul de pe problemele legate de imigrație pe
cele legate de sănătate publică și pe provocările economice, ura online față de străini,
diferite grupuri etnice sau persoane cu un trecut marcat de migrație este încă o
problemă persistentă.
Într-o varietate de situații istorice, străinii au fost marcați ca neaparținând țării sau
comunității. În realitatea socială și politică estoniană actuală, putem vedea în mod clar
că xenofobia se manifestă în conformitate cu divizarea lumii în propria rasă, națiune,
etnie și cultură și alte rase, națiuni, etnii și culturi. Se poate concluziona, de asemenea, că
rasismul și xenofobia din mass-media socială estoniană nu sunt cauzate de acte izolate
ale unor indivizi, ci mai degrabă au narațiuni dominante clare. Solicitanții de azil și
persoanele cu origini etnice diverse sunt adesea prezentate ca fiind "mai puțin umane",
un ecran alb pe care pot fi proiectate agende și narațiuni pline de ură.
Platformele de social media
O mare parte din ura online este motivată și alimentată de evenimente și retorică
politică. În plus, paginile de social media politice au un impact puternic asupra
postărilor și comentariilor care conțin xenofobie. Situația nu poate fi rezolvată ușor, mai
ales în contextul în care aceste partide politice și politicieni au fost aleși prin alegeri
democratice. În același timp, platformele de social media trebuie să continue să
abordeze problema și să elimine conținutul care nu este în conformitate cu politica lor
privind discursul de ură. Discursul instigator la ură online este un ecou al schimbărilor
din climatul politic, iar lipsa de acțiune a platformelor de socializare poate amplifica
acest fenomen.
Mass-media, ONG-urile, serviciile publice, alte părți interesate
Există o nevoie urgentă de a disemina informații personale și echilibrate, deoarece
reacțiile xenofobe și stigmatizarea au mai multe șanse de a se dezvolta atunci când
lipsesc informații clare, verificate și diseminate pe scară largă despre viața reală a
diferitelor grupuri etnice.
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Discursul de ură xenofobă în Polonia
Autor: Jacek Dzięgielewski (Asociația Never Again)

Contextul național
Natura discursului instigator la ură și a discriminării se schimbă frecvent și, de-a lungul
timpului, multe grupuri sociale diferite au căzut victime ale comportamentului
instigator la ură. În general, ultimii ani au adus o creștere masivă a extremismului de
dreapta și a populismului, atât sub forma influenței politice a extremei drepte, cât și a
violenței și a agresiunii pe străzile poloneze.
Cel mai bun mod de a explica ce se întâmplă în Polonia în ceea ce privește discursul și
infracțiunile motivate de ură este să ne uităm la unele dintre incidentele de discurs de
ură înregistrate pe diferite platforme sociale. Următoarele postări au fost publicate în
2020 și 2021 și arată un model clar al modului în care dreapta radicală utilizează
dezastre precum actuala pandemie și alte situații de criză pentru a răspândi ura și
intoleranța și pentru a obține putere politică.
În Polonia, în ultimii ani, a devenit predominantă narațiunea protejării valorilor
"noastre" și a țării "noastre" împotriva unei amenințări externe imaginare, presupusă a fi
reprezentată de imigranți din diferite cercuri culturale. Un exemplu îngrijorător al unei
astfel de gândiri au fost cuvintele premierului polonez Mateusz Morawiecki, care a
declarat la Budapesta (la o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban și cu liderul Ligii
xenofobe italiene și vicepremierul Matteo Salvini): "Există forțe pe continent care vor să
seducă Europa și să o ducă pe căi greșite. Vrem să ajutăm Europa să își reconstruiască
rădăcinile sale adevărate, creștine. Familia, demnitatea individului, creștinismul trebuie să protejăm aceste valori de alte culturi, care încearcă, din exterior și din interior,
să le atace". Majoritatea criticilor au perceput declarația sa ca pe o expresie a credinței
xenofobe în superioritatea culturii "noastre" și a valorilor "noastre".
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Descrierea fenomenului
În 2020 și 2021, grupuri populiste și extremiste și politicieni au speculat criza medicală și
socială COVID-19 în beneficiul lor politic. Și, ca și în alte situații, și de data aceasta a
luat forma căutării de vinovați. Potrivit unor personalități publice cinice de extremă
dreapta, țapi ispășitori pentru COVID-19 au fost - la început - persoanele de origine
asiatică, care se presupune că răspândeau virusul, iar mai târziu toți cei care puteau fi
considerați "celălalt" - imigranți, refugiați, pur și simplu orice persoană care nu se
potrivea stereotipului de "polonez adevărat". La acea vreme, în Polonia a existat o
creștere evidentă a urii xenofobe care s-a manifestat prin discursuri de ură, atât online,
cât și offline, precum și prin violență în viața reală.
Multe cazuri de discursuri instigatoare la ură au venit din partea unor figuri politice
proeminente de extremă dreapta, în special Confederația (Konfederacja) - un partid
politic care este la rândul său un conglomerat de mai multe organizații și partide mai
mici. Aceste grupuri au o istorie îndelungată de răspândire a urii și de utilizare a
xenofobiei drept combustibil politic.
Multe dintre narațiunile xenofobe pot fi identificate prin analiza conținutului paginilor
fanilor de extremă-dreapta de pe rețelele de socializare, atât a articolelor postate, cât și a
comentariilor de mai jos. Victimele unei astfel de discurs al urii variază, dar, de obicei,
sunt imigranții din Orientul Mijlociu și, în ultima vreme, și persoane din Asia, ceea ce
poate fi pus pe seama pandemiei de coronavirus și a teoriilor conspiraționiste. De
asemenea, persoanele din Ucraina și Rusia care trăiesc în Polonia sunt frecvent victime
ale discursului de ură.
Un tweet șocant a apărut pe un cont oficial al televiziunii poloneze de stat TVP Info pe
20 aprilie 2021. Era vorba de un citat al unui politician din partidul de guvernământ,
Prawo i Sprawiedliwosc (Lege și Justiție), care a criticat în mod stereotipic
comportamentul unui fost ministru al Sănătății după accidentul aviatic de la Smolensk,
în care au murit președintele polonez și alte 95 de persoane. El a declarat: "Este un fel de
natură asiatică - lipsa de respect față de cadavrele umane". Declarația a fost șocantă din
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două puncte de vedere - a fost publicată de o televiziune publică și cuvintele au venit
din partea unui politician al unui partid aflat la putere. Tweetul a fost raportat la Twitter
pentru răspândirea discursului de ură față de un grup de persoane pe baza naționalității
lor, dar nu a fost eliminat nici până în ziua de azi.
O altă tendință dominantă de ură în social media vizează imigranții din Orientul
Mijlociu, iar din 2015 a devenit una dintre cele mai mari tendințe xenofobe din Polonia.
Pagina de Facebook "Împotriva islamizării Europei" are aproape 300 de mii de like-uri.
Se poate argumenta că, în ciuda numelui, aspectul religios nu este cel mai important
când vine vorba de ura care se răspândește acolo; majoritatea postărilor se referă la
naționalitatea și culoarea pielii și la statutul de imigrant ca fiind factorii "suficienți"
pentru ca un individ să devină victima unei campanii de ură. Este tipic să iei o poveste
despre o crimă comisă de o persoană într-o țară străină (de obicei, Franța sau Germania)
și să o combini cu comentarii alarmante conform cărora Polonia poate deveni un loc în
care se vor comite multe astfel de crime dacă persoanele din Orientul Mijlociu, Turcia
vor fi acceptate să trăiască și să lucreze aici. Astfel de declarații stârnesc de fiecare dată
zeci de comentarii pline de ură. În ciuda faptului că acest fenomen nu este fundamentat,
ca și celelalte forme de xenofobie descrise, este o modalitate convenabilă pentru extrema
dreaptă de a-și mobiliza susținătorii împotriva unui grup de persoane.
Un amestec de câteva narațiuni comune a fost pus într-un singur tweet pe 25 martie
2021. Un utilizator de Twitter a postat un articol de știri despre construirea unei moschei
în Germania și a adăugat un comentariu: "Totul trebuie să se termine prost. Promovarea
poponarilor și a stângismului și amestecul de negri și musulmani". Acest tweet
ofensator merită analizat, deoarece cuprinde mai multe atitudini pline de ură care sunt
încă foarte vii în Polonia. În primul rând, este homofob, dar homofobia este doar un
adaos la substanța tweet-ului, deoarece utilizarea insultei inserate caută să fie mai
eficientă și mai "la modă". În al doilea rând, tweet-ul este islamofob. În al treilea rând,
narațiunea identificată este rasistă. În acest caz, islamofobia ar putea fi interschimbată
cu xenofobia, deoarece ura față de imigranții din Orientul Mijlociu nu are întotdeauna
un fundal religios - în acest caz, religia a declanșat ura, dar adesea este vorba de violența
percepută pe care o vor aduce imigranții. Acest tweet este, de asemenea, un exemplu de
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selectare a evenimentelor din străinătate pentru a provoca frică în Polonia - de obicei,
extrema dreaptă se folosește de atacuri criminale etc., în acest caz, simplul fapt de a
construi un templu este suficient pentru a declanșa o campanie de ură. Tweetul a fost
raportat la Twitter pe motiv de răspândire a discursului instigator la ură, dar fără niciun
răspuns din partea companiei și nu a fost eliminat.
Narațiunile xenofobe sunt adesea exploatate prin publicarea de povești despre
evenimente dramatice și sugerând că imigranții sunt responsabili pentru răul făcut
europenilor albi. O astfel de poveste a fost publicată pe unul dintre profilurile de
extremă dreapta de pe Facebook, descriind moartea unei fetițe poloneze de 12 ani în
Suedia, care a fost împușcată în timpul unei plimbări. Deși era o poveste în curs de
dezvoltare (foarte puține detalii erau disponibile la momentul publicării), multe
comentarii au fost de-a dreptul rasiste și xenofobe. Iată câteva exemple: "Nu este mare
lucru, este doar o crimă obișnuită în Suedia, un stat foarte dezvoltat din punct de vedere
cultural"; "Când poliția a împușcat un bandit și un traficant de droguri, stângiștii au
făcut diaree, iar când un copil nevinovat a fost împușcat, nimeni nu a fost interesat.
Poate pentru că a fost ucisă de imigranți săraci care caută o bucată de pâine, pace și
pământul lor unde pot face ce vor"; "Mica Suedia este una dintre cele mai periculoase
țări, care a preluat imigranți musulmani la o scară necunoscută și guvernul său
protejează bandiții mai mult decât cetățenii"; "Alb și hetero? Dacă ar fi fost neagră și
homosexuală, atunci oamenilor le-ar fi părut rău pentru ea".
Este important să subliniem că Polonia nu a cunoscut o imigrație în masă, cu excepția
persoanelor din Ucraina și Rusia care au venit în Polonia în principal în căutarea unui
loc de muncă. Dar Polonia nu a acceptat mulți refugiați în timpul sau după așa-numita
"criză a imigrației" din 2015 încoace. Tipul de narațiune descris mai sus (alegerea unui
exemplu de știre din altă țară pentru a semăna frica în Polonia) este tipic pentru
politicienii și grupurile extremiste care încă folosesc retorica anti-imigrație (sau
anti-refugiați, interschimbabil) drept combustibil politic. Se pare că este mult mai ușor
să provoci frică pe subiect care nu este bazat pe experiență, ci pe zvonuri, și care poate fi
ușor manipulat și prezentat dintr-o perspectivă distorsionată, rasistă și xenofobă.
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Pe 25 aprilie, Grzegorz Braun, deputat în Parlament din partea Partidului Confederației,
și-a împărtășit opiniile despre pandemie într-un interviu pe YouTube: "Evreii-comuniști
încearcă să folosească coronavirusul pentru a scăpa de Trump [...]. Bill Gates se
îndreaptă spre o situație în care fiecare persoană de pe acest glob va trebui să își
legitimeze existența cu un certificat de standard kosher". Această narațiune a devenit
predominantă în social media și a fost reprodusă în numeroase postări, meme-uri,
imagini etc. Modelul de aici este similar cu cel observat frecvent în alte cazuri în care
apare discursul instigator la ură: o persoană de profil înalt (un politician în acest caz)
difuzează o narațiune plină de ură care apoi începe cumva să își trăiască propria viață Bill Gates din această teorie a conspirației ar putea fi înlocuit cu evrei, ceea ce se
potrivește perfect cu natura antisemită a multor variante ale teoriilor conspirației, dar ar
putea apărea și un element xenofob. Potrivit acestei narațiuni, precum și a altora
similare răspândite de politicieni și jurnaliști apropiați de extrema dreaptă, persoanele
de origine asiatică și imigranții au răspândit coronavirusul - fie de bună voie, fie din
greșeală. Au apărut, de asemenea, diverse incitări la expulzarea din Polonia a
persoanelor din Ucraina, demonstrând versatilitatea teoriilor conspirației, de la una
antisemită la una pur și simplu xenofobă, folosind vechile temeri anti-imigrație din
societate.
Când vine vorba de ucrainenii care lucrează și trăiesc în Polonia, aceștia sunt, de
asemenea, supuși discursului de ură online. Aceștia sunt acuzați de conflictele istorice
dintre Polonia și Ucraina. Unul dintre cele mai recente exemple poate fi comentariul de
sub o postare publicată de un blogger ucrainean din Gdansk despre numirea unei piețe
din Gdansk după un general ucrainean: "Când vine vorba de comemorarea unui
ucrainean, vine foarte repede. Iar când trebuie să comemorăm un genocid ucrainean foarte încet?". Este o narațiune foarte comună de a învinovăți întreaga națiune și fiecare
persoană de o anumită naționalitate pentru greșelile istorice percepute. În mod ironic,
astfel de comentarii vin adesea de la persoane de extremă dreapta care, la rândul lor,
comemorează cu entuziasm figuri istorice foarte controversate, cum ar fi formațiunile
acuzate de colaborare cu Germania nazistă sau de uciderea civililor (Brygada
Swietokrzyska sau așa-numiții "soldați blestemați").
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O analiză în profunzime a profilului aceluiași activist ucrainean a scos la iveală multiple
comentarii xenofobe, jignitoare și de-a dreptul vulgare, ca să citez doar câteva: "F*ck
off"; "Nu te mai căca pe țara mea"; "Ieși afară din Polonia, gunoiule"; "Nu-mi place
faptul că oameni ca tine vin în Polonia, care este țara MEA"; "Suntem în țara noastră și tu
ești doar un oaspete aici, așa că comportă-te cum trebuie"; "Dacă nu-ți place aici, pleacă";
"Nu-mi vei spune ce să fac în țara mea, gunoiule"; "Sper ca pedeapsa să cadă asupra ta
în curând"; "Ai ucis polonezi, ai tăiat capetele unor copii - ieși afară!". Aceste manifestări
xenofobe sunt frecvente în Polonia, în ciuda faptului că ucrainenii sunt una dintre cele
mai mari comunități din Polonia care beneficiază de măsurile incluzive care au fost
adoptate pentru cetățenii vorbitori de ucraineană.
Concluzii și recomandări
De-a lungul anilor, Polonia devine din ce în ce mai puțin omogenă din punct de vedere
etnic și religios, însă schimbările sociale necesită timp. Acest proces lent de adaptare
socială poate duce la o înțelegere deficitară a problemelor cu care se confruntă diferitele
minorități. Răspunsul la această problemă este simplu: educația. Cu toate acestea, nu
este ușor de pus în aplicare, deoarece diferite stereotipuri sunt adânc înrădăcinate într-o
anumită parte a societății poloneze. În acest sens, munca cu generația tânără este
crucială; proiectele care implică subcultura tinerilor, sportul, muzica, divertismentul toate acestea pot crea o viziune mai diversă asupra lumii în rândul celor care vor
modela societatea în anii următori.
În Polonia, codul penal prevede că este ilegală discriminarea persoanelor sau a
grupurilor de persoane pe criterii de religie, etnie, rasă și naționalitate. Recomandarea
de bază în ceea ce privește combaterea discursului instigator la ură și a infracțiunilor
motivate de ură este de a utiliza cadrul juridic existent. Acest lucru este valabil și pentru
marile companii, cum ar fi companiile de internet - ștergerea comentariilor instigatoare
la ură, combaterea dezinformării (de exemplu, atunci când este vorba de pandemia de
coronavirus), executarea clară a termenilor de serviciu atunci când este vorba de
discursul instigator la ură și hărțuire. Practica arată că, din păcate, marile companii de
tehnologie sunt mai degrabă reticente în a elimina conținutul plin de ură din serviciile
PAGINA 18

lor - chiar dacă internetul este principalul loc în care ura se poate răspândi și poate
influența cu ușurință violența din viața reală. Dacă nu se reușește eliminarea cu succes a
discursului intolerant bazat pe ură de pe rețelele de socializare, va fi foarte greu să se
eradicheze diferite prejudecăți, deoarece accesul ușor la materiale pline de ură face ca
publicul să fie mai radicalizat.
O mișcare socială puternică împotriva discriminării și a inegalității este un alt punct
important, mai ales atunci când statul și legea au rezultate limitate în ceea ce privește
combaterea discursului instigator la ură online și offline. Spre deosebire de revolta
populismului, în ultimii ani s-a înregistrat un interes ridicat din partea activiștilor
pentru contracararea acestui fenomen. Cu toate acestea, trebuie depuse eforturi
consistente, în mod regulat, pentru a identifica și raporta discursul de ură online.
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Discurs de ură xenofobă în România
Autor: Ionuț Codreanu (ActiveWatch)
Contextul național
Indicele românesc de integrare a imigranților arată că, în 2017, România a găzduit mai
puțin de 4000 de solicitanți de azil, refugiați din Siria, Irak sau Afganistan 9. În același
timp, au existat aproximativ 63.000 de imigranți din țările vecine care nu fac parte din
Uniunea Europeană. Cu toate acestea, percepțiile și atitudinile față de aceste grupuri
sunt vizibil ostile și pline de prejudecăți. Încă din 2015, odată cu izbucnirea crizei
refugiaților sirieni, sondajele de opinie indicau o opoziție puternică față de propunerile
de primire a refugiaților (56%) și de stabilire a acestora pe teritoriul României (65%) 10.
Câteva luni mai târziu, în aprilie 2016, ostilitatea față de refugiați a crescut cu aproape
20%, când aproximativ 85% dintre români se opuneau ideii de stabilire a refugiaților pe
teritoriul României 11.
În ciuda percepției negative generale, puțini politicieni au adoptat un discurs explicit
împotriva imigrației, vocile lor fiind relativ marginale. În 2016, Partidul România Unită
(PRU), un partid autointitulat naționalist, s-a remarcat prin mesajele sale vehemente
împotriva acceptării cotelor de refugiați, în special pentru refugiații din țările
musulmane

12

. La finalul alegerilor parlamentare din 2016, PRU nu a reușit să treacă

pragul electoral pentru a deveni o forță parlamentară.
Crizele politice interne din anii următori au atenuat sentimentele anti-imigrație, dar nu
într-o măsură semnificativă. Un sondaj din 2018 a indicat că 69% dintre români nu au
încredere în imigranți, iar alți 68% nu au încredere în musulmani. Același sondaj a arătat
că 60% dintre români îi consideră pe musulmani potențial periculoși, iar alți 52% au
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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declarat că imigranții ar trebui opriți la frontierele UE 13. La alegerile parlamentare din
decembrie 2020, partidul naționalist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a devenit,
în mod surprinzător, a patra forță politică din România, fiind votat de aproximativ 10%
dintre alegători. Partidul se descrie ca având o agendă conservatoare, orientată în jurul
familiei, bisericii și suveranității naționale. Discursul naționalist și antisistem al AUR a
câștigat teren de la începutul pandemiei, liderii vizibili ai partidului remarcându-se prin
declarații vehemente și acțiuni care contestă măsurile anti-COVID.
Mai mult, pandemia COVID-19 a accentuat temerile românilor și a adâncit polarizarea
în societate. În ultimul an, mesajele de tipul "afară străinii" au crescut în intensitate ca
formă de protest față de politicile guvernului central sau local. Amestecul de teme
naționaliste și conspiraționiste a alimentat în mod inevitabil tendința de a da vina pe
străin pentru neregulile din actul de guvernare. Acest discurs, rezistent la tot ceea ce nu
este pur românesc, ocupă un spectru larg de teme care oscilează între ultranaționalism și
euroscepticism.
Descrierea fenomenului
Fenomenul imigrației este relativ redus în România, subiectul fiind mai degrabă
conjunctural pe agenda publică. La sfârșitul anului 2020 și în aprilie 2021, presa locală și
națională a relatat două incidente stradale în orașul Timișoara, în care au fost implicați
mai mulți refugiați relocați în oraș. În acest context, au existat reacții negative în rândul
utilizatorilor online, care au cerut cu tărie măsuri drastice împotriva refugiaților.
Atenție! Limbaj ofensator.

13

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf
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Nu sunt refugiați, ci invadatori. Un refugiat se oprește în prima țară sigură unde nu
este război, nu atacă pe nimeni, nu violează copile, nu ucide pe nimeni. Ăștia
au venit să vă terorizeze.

Trădători de țară (cu referire la autoritățile locale sau naționale). Nu e de mirare
creșterea infracționalității în acest oraș, cu toate aceste scursuri de refugiați. Ei
(autoritățile) ar trebui să pună un gard de sârmă în jurul acelui centru și ar
trebui să instaleze pază armată. Oricine îndrăznește să părăsească centrul ar
trebui împușcat pe loc!

(apel către Inspectoratul Județean de Poliție)
În plus, în cazul unor astfel de incidente, se constată o creștere a intensității
prejudecăților împotriva refugiaților, care sunt percepuți cel mai adesea ca o sursă de
violență care trebuie reprimată prin orice mijloace. Merită totuși să subliniem că aceste
mesaje de ură sunt marginale în dezbaterile online, unde majoritatea mesajelor sunt de
fapt critice la adresa autorităților și instituțiilor care ar trebui să asigure ordinea publică
în comunități.
În schimb, mesajele de ură stereotipică sunt ceva mai frecvente și mai intense atunci
când mass-media relatează incidente sau știri despre refugiați sau imigranți stabiliți în
alte țări din Europa de Vest.
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Atenție! Limbaj ofensator.

Nici o mențiune cu privire la faptul că suntem ostatici ai islamiștilor. Ei sunt teroriști
sub acoperire, care pretind că sunt pașnici, dar se comportă ca niște sălbatici pentru a
masacra populația UE. Opriți migrația necontrolată, verificați fiecare migrant dacă este
compatibil cu civilizația europeană. Interziceți accesul musulmanilor în UE!

Afară cu musulmanii din Europa, nu vrem minorități aici, cum ar fi cele religioase,
sexuale sau naționale.
De obicei, mesajele de respingere a imigrației au și o nuanță eurosceptică, accentul fiind
pus pe blamarea statelor occidentale care sprijină refugiații, state care vor să-și impună
voința politică și în România.

Comentariu amplu care ridiculizează și critică vest-europenii pentru că acceptă
migranți.
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O altă temă recurentă în agenda publică, generatoare de discursuri naționaliste și
xenofobe, se referă la relațiile interetnice dintre românii și maghiarii din România. Deși
etnicii români de etnie maghiară reprezintă peste 6% din populație, iar sursele istorice
atestă prezența acestui grup etnic pe teritoriul actual al României de mai bine de un
mileniu, există câteva teme predilecte care polarizează societatea și sunt speculate de
politicienii populiști din România și de la Budapesta. Cele mai multe tensiuni sunt
generate de pretențiile etnicilor maghiari la autonomie culturală și/sau teritorială,
precum și de anumite declarații politice privind istoria relațiilor româno-maghiare. În
ultimii ani, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancționat mai mulți
politicieni sau cluburi de fotbal pentru promovarea unui discurs xenofob care
discriminează comunitatea maghiară.
Atenție! Limbaj ofensator.

Mesaj violent care instigă într-o manieră foarte descriptivă la tehnici de tortură
împotriva autorităților maghiare (mesajul include denumirea peiorativă de "bozgor"
(definind un individ fără țară) pentru unguri)

Mesaj amenințător care subliniază diferența dintre descendența românilor (din Tracia)
față de cea a maghiarilor (bozgori).

Mesaj disociativ violent, care îndeamnă la excluderea maghiarilor și la acțiuni extreme.
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Majoritatea mesajelor de ură folosesc în mod disociativ și peiorativ termenul "bozgor"
pentru etnicii maghiari. Este demn de remarcat faptul că, în ceea ce privește încrederea
în acest grup etnic, în 2018, 53% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în
etnicii maghiari 14.
În ultimul an, criza COVID-19 a acționat ca un catalizator pentru exacerbarea
discursului naționalist, mediul online devenind un forum pentru teorii ale conspirației,
unele cu o tentă profund xenofobă. Astfel, politicieni sau înalți demnitari care au fost
implicați în gestionarea crizei medicale și care aveau alte origini etnice sau naționale au
devenit ținta amenințărilor și atacurilor xenofobe. Deși persoanele vizate sunt cetățeni
români sau europeni, în mesajele ostile au fost prezentate ca fiind "străini" care conduc
țara spre "dictatură medicală" sau "dictatură globală".
De departe, cel mai atacat oficial al statului român a fost secretarul de stat Raed Arafat,
unul dintre principalii comunicatori ai guvernului în timpul crizei medicale. Multe
dintre deciziile comunicate de Raed Arafat15 au fost interpretate într-o manieră ostilă și
defăimătoare ca fiind motivate fie de originea etnică, fie de religia secretarului de stat.
Multe dintre mesajele pline de ură care îl vizau pe Arafat au depășit dimensiunea de
ofensă a demnității umane, transformând critica într-un așa-zis conflict cultural și
ideologic.
Atenție! Limbaj ofensator.

14

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf
Dr. Raed Arafat este secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne, are origini siriene, dar s-a stabilit
în România în urmă cu 40 de ani.
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În august 2020, un bărbat a fost reținut de autoritățile judiciare pentru că a postat pe
Facebook un mesaj de amenințare la adresa lui Raed Arafat. Înainte de a fi eliminat,
mesajul fusese distribuit de peste 1.500 de ori pe rețeaua de socializare. În martie 2021,
instanța a dispus ca autorul mesajului să fie internat într-o instituție neuropsihiatrică 16.
În plus, în 2020, un an tensionat din punct de vedere politic și social, teoriile conspirației
care susțin că ar fi intervenit în politica și economia națională au luat amploare. Ca
argument, susținătorii acestor teorii i-au identificat pe politicienii români de alte origini
etnice drept "agenți străini" sau "trădători naționali". Aceste discursuri incendiare au
fost

întreținute

și

de

unii

politicieni

și

platforme

media

cu

o

agendă

populist-naționalistă.
Atenție! Limbaj ofensator.

Dictator nazist, trădătorule. Ar trebui să fii ars cu acid, așa cum făcea Totorino dn
Corleone pentru alți trădători ca voi.
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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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Blestemare extinsă cu referințe mistice. Conducerea politică este asociată cu
demoni care vor să distrugă România. Autorul este indignat că << un nazist
german, un musulman și un ungur (referire la fostul prim-ministru) nu sunt interesați
de țara noastră. >>
Pe fondul nemulțumirii generate de restricțiile COVID-19, tonul mesajelor de ură a
variat în intensitate, de la formulări stereotipice la amenințări și incitare la violență. Din
fericire, cu foarte puține excepții, această tendință nu s-a materializat încă în acțiuni
violente sau alte acțiuni motivate de ură, deși nivelul de ostilitate este constant la mai
bine de un an de la începutul pandemiei.
Concluzii și recomandări
În 2020, intensitatea discursului naționalist-xenofob a crescut semnificativ, atât în
contextul pandemiei COVID-19, cât și al intrării în Parlament a unui partid naționalist
conservator. În absența unei expuneri directe la fenomenul migrației, majoritatea
mesajelor de ură operează cu stereotipuri și prejudecăți istorice și culturale.
Măsurile restrictive impuse de autorități pentru a reduce impactul COVID-19 au fost
percepute, în diverse teorii ale conspirației, ca forme de agresiune culturală și politică
într-un context global. Politicieni și demnitari de diferite origini etnice și naționale au
fost portretizați ca făcând parte din aceste agende ascunse.
Pentru a atenua acest lucru, este obligatorie monitorizarea continuă a fenomenului și
aplicarea legislației existente, în special pentru politicienii și persoanele cu influență care
contribuie la escaladarea discursului instigator la ură. Platformele media și politice care
susțin valorile democratice trebuie să demonteze și să se distanțeze de narațiunile
xenofobe și ultranaționaliste care au proliferat în ultimul an.
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Discursul de ură xenofobă în Slovacia
Autor: Martin Šušol (DigiQ)
Contextul național
Discursul de ură împotriva străinilor și a migranților este unul dintre cele mai frecvente
discursuri de ură pe internet și pe rețelele sociale din Slovacia. În plus, acestea se
numără printre cele mai riscante și mai periculoase, nu numai din cauza apariției lor
frecvente, ci mai ales pentru că adesea se transformă în discursuri de ură într-un spațiu
public offline și duc la violență psihologică sau fizică în viața reală, adică la infracțiuni
motivate de ură.
Slovacia nu este una dintre țările tradiționale de destinație pentru migranți și este una
dintre țările cu cea mai mică experiență cu străinii în general, interacțiunea foarte
scăzută rămâne în principal în mediul rural și mai ales în zonele rurale. Este o țară
omogenă din punct de vedere cultural, care nu a fost afectată de creșterea dramatică a
migrației din secolul XX. Până de curând, Republica Slovacă a fost aproape exclusiv țara
de origine a migranților, adică țara din care cetățenii au migrat în străinătate din diverse
motive.
Singura excepție o reprezintă străinii din Asia de Est și de Sud-Est, care trăiesc în
Slovacia de câteva decenii, în special pentru comerț, iar locuitorii originari s-au obișnuit
de mult timp cu prezența lor.
Aderarea la Uniunea Europeană și la spațiul Schengen a adus schimbări semnificative 17.
Începând cu 2004, migrația ilegală și migrația de azil în Republica Slovacă a scăzut, iar
migrația legală a crescut de șapte ori. În ciuda faptului că în perioada 2004-2008
creșterea populației de străini în Slovacia a fost a doua cea mai mare dintre toate statele
membre ale UE, reprezentarea străinilor în populație - în comparație cu alte țări ale UE 17

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/integracia-cudzincov/dokumenty/kon
cepcia-integracie-cudzincov-v-slovenskej-republike.pdf
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rămâne la un nivel scăzut. În prezent, străinii din Republica Slovacă reprezintă 2,75 %
din populație, iar numărul lor este în creștere lentă, dar continuă; în decembrie 2020,18
numărul total al străinilor care trăiesc în Slovacia era de 150 012 la o populație de 5,4
milioane de locuitori ai Slovaciei. Pe lângă migrația din motive sociale, cum ar fi
reîntregirea familiei sau căsătoria unui migrant cu un cetățean slovac, cea mai
semnificativă componentă a migrației legale în Slovacia în prezent este migrația pentru
muncă, afaceri și studii.
Situația se îmbunătățește încet și în Slovacia, dar este încă departe de a fi satisfăcătoare.
Situația și acceptarea străinilor se îmbunătățește în special în orașele mari, unde aceștia
sunt mai frecvenți decât în mediul rural.
Percepția străinilor și a migranților a fost, desigur, influențată în mare măsură de faptul
că Slovacia aparținea țărilor din blocul estic al sistemului socialist, în timpul căruia
migrația și imigrația erau strict reglementate. După căderea Cortinei de Fier și după
revoluție, frontierele au fost deschise, iar numărul atacurilor violente asupra străinilor a
început să crească. De-a lungul anilor, situația a început treptat să se îmbunătățească,
dar violența împotriva străinilor care par la o primă vedere din altă țară nu a dispărut.
În ultimii ani, aproape un sfert dintre imigranții din țările musulmane și o treime dintre
imigranții din Africa din Slovacia au devenit ținta unor atacuri violente. Cu toate
acestea, în general, majoritatea străinilor din Slovacia se simt în siguranță aici, după
cum sugerează un studiu19 realizat de filiala slovacă a Organizației Internaționale pentru
Migrație (OIM), ai cărui autori s-au adresat unui număr de 700 de străini care trăiesc în
Slovacia. Studiul s-a concentrat asupra imigranților din afara UE. Acesta subliniază, de
asemenea, că imigranții din Ucraina, în special, se confruntă aici cu munca forțată.

18
19

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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Descrierea fenomenului
Din 2015, în Slovacia au fost înregistrate mai multe atacuri, care au vizat adesea femei
cu fața acoperită20 . Acestea au implicat atacuri în plină zi, cu strigăte, împingeri, adesea
în fața copiilor victimelor21, și fără ca vreun trecător să vină în ajutor. Pe lângă
agresiunile fizice, atacurile verbale, cum ar fi amenințările sau umilirea verbală în
public, reprezintă un motiv de îngrijorare. Mulți migranți evită transportul public și nu
merg singuri în public. Străinii consideră că sunt dezavantajați din cauza țării lor de
origine, a credinței diferite sau a cunoștințelor lingvistice insuficiente.
Cea mai mare creștere a discursului instigator la ură a avut loc în timpul crizei migrației
din 2015. Această creștere a discursului instigator la ură a fost legată, pe de o parte, de
temerile legitime legate de sosirea unei mase mari de migranți într-un timp scurt, dar a
fost multiplicată în mare măsură de dezinformări, farse și teorii ale conspirației menite
să evoce frica și ura în rândul oamenilor. Cei temători și speriați sunt ușor de manipulat
de către politicienii populiști care speculează nenorocirile oamenilor în interes propriu și
obțin un fals sentiment de încredere.
În această perioadă, nu numai refugiații și migranții înșiși, ci și organizațiile
neguvernamentale și persoanele care îi ajută pe migranți au devenit ținta urii. În
Slovacia, subiectul migrației a devenit un instrument important în lupta pentru
alegători. Politicienii din partidele populiste și extremiste au abuzat la maximum de
acest subiect în campania electorală pentru a obține cel mai bun rezultat posibil la
alegerile parlamentare din 2016, pe care au reușit în cele din urmă să îl atingă. De
atunci, mai mulți parlamentari au avut un istoric de atacuri violente asupra altora din
cauza culorii pielii sau a originii aparent străine a acestora 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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Una dintre problemele relativ noi legate de migranți este teama popoarelor indigene
față de sosirea forței de muncă ieftine. Oamenii din zonele în care migranții din Serbia și
din alte state din fosta Iugoslavie au venit să muncească se tem că sosirea migranților va
reduce sau va opri creșterea salariilor sau că își vor pierde locurile de muncă, deoarece
străinii sunt mai dispuși să lucreze pentru salarii mai mici. Un alt motiv de îngrijorare a
fost posibilitatea ca străinii să răspândească infecția cu virusul Covid-19.
Un astfel de loc este orașul Sereď, care are aproximativ 16.000 de locuitori, dar care are
deja peste o mie de sârbi. În ultimii doi ani, aproximativ 12.000 de sârbi și un total de
25.000 de străini din țări din afara UE au venit să lucreze în Slovacia. Acestea sunt doar
cifrele oficiale, există de câteva ori mai mulți străini care lucrează în Slovacia în mod
ilegal. În același timp, locuitorii s-au opus construcției unui cămin pentru străini din
motivele menționate.
Cea mai frecventă narațiune a discursului instigator la ură este însăși motivația
refugiaților și a migranților de a-și părăsi țara și de a căuta refugiu departe de casă. În
comentarii, oamenii au pus la îndoială realitatea amenințării la adresa lor în țara lor de
origine și i-au suspectat pe refugiați și migranți că singurul lor motiv este acela de a veni
într-o țară în care vor fi îngrijiți și unde pot abuza de sistemul social al țării.
Discursul de ură împotriva migranților a fost intensificat în principal de informațiile
false conform cărora migranții au venit în Europa pentru a ucide și a viola femei. Parțial,
această narațiune a fost susținută și de unele cazuri izolate în care indivizi și grupuri au
comis într-adevăr infracțiuni, inclusiv infracțiuni violente. Cu toate acestea, discursul
instigator la ură implică utilizarea unor generalizări exagerate care se reflectă și asupra
celor nevinovați și aflați în nevoie.
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Atenție! Limbaj ofensator.

Împușcați-i sau înecați-i pe nenorociți.

Scufundați nava și va fi pace
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Trageți. (reacție la declarația directorului Asociației ca avertisment pentru migrație și
integrare, care a afirmat că refugiații nu reprezintă o amenințare pentru sistemul social
european. Plasarea lor în familii cehe este una dintre cele mai bune soluții)
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Împușcați-l pe cel care votează pentru acest drac ca avertisemtn pentru alții. (Politicianul
înfățișat pledează pentru ajutorarea refugiaților. )

Ar fi trebuit să-l scufunde cu tot cu echipaj.
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Ar trebui să fie împușcați, toată lumea își apără patria, așa a fost dintotdeauna, așa că de ce atâta
tam-tam.

Grecii ar trebui să înceapă să folosească gloanțe adevărate.

Să-i scufundăm cu contrabandiști și fără milă.
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Luați-le acasă, dacă tot sunteți evreu.

Trage ca o bestie odioasă. Alții s-ar răzgândi. Este de datoria noastră să protejăm granițele
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Împușcați fiecare musulman!!!!Nu au ce căuta aici!!!

Omoară-i pe toți negrii, pentru că sunt inutili ca evreii.
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Cred că Vaticanul are suficient spațiu și bani pentru a putea susține gunoiul ăla care nu vrea să
muncească, doar să se înmulțească și să amenințe europenii albi... Să facă toate țările UE un
referendum dacă vor migranți și cine zice DA, să continue să-i primească de vreme ce sunt așa
umaniști conduși de Satana ...

Chiar aveam nevoie aici de media de spălare a creierului a lui Soros. #killislam
Fenomenul imigrației este, de asemenea, o sursă inepuizabilă pentru diverse teorii ale
conspirației. Una dintre cele mai frecvente narațiuni este teoria conspirației familiilor
evreiești bogate care vor să aducă milioane de imigranți în Europa pentru a distruge
civilizația europeană. Pe lângă site-urile de dezinformare, narațiunea privind migrația
gestionată a fost răspândită de mai mulți reprezentanți ai partidelor politice și ai
mișcărilor extremiste.
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Concluzii și recomandări
Slovacia nu va ignora rolul important al integrării străinilor în societatea sa ca stat
membru al UE. În conformitate cu Pactul european privind imigrația și azilul, aprobat
de Consiliul European, statele membre ar trebui să pună accentul pe respectarea
valorilor fundamentale, a identității statelor membre și a UE și să aplice politici de
integrare ambițioase.
Cel mai bun mod de a reduce numărul de prejudecăți și de discursuri de ură împotriva
străinilor și migranților în viitor este experiența personală de a trăi cu ei. Acest lucru ar
reduce distanța socială și percepția falsă că migranții sunt o sursă de criminalitate.
Trebuie evitate cu orice preț generalizările excesive.
Discursul instigator la ură împotriva migranților, străinilor și imigranților este
predominant în spectrul discursului instigator la ură online și offline. Prin urmare, este
necesar să se facă apel la rețelele sociale să acorde mai multă atenție acestui tip de
discurs de ură. De asemenea, este necesar ca statele naționale să aloce fonduri și
capacități pentru a monitoriza discursul instigator la ură și xenofobia.
Este esențial să ne asigurăm că sistemul de educație școlară îi conduce pe elevi și
studenți la toleranță reciprocă și la toleranță față de străini. Acest lucru ar contribui la
înlăturarea prejudecăților care au fost și sunt cauza multor discursuri de ură, care au
dus la conflicte și războaie civile. Din nefericire, Slovacia nu a fost consecventă în ceea
ce privește punerea în aplicare a unui curriculum național care să sprijine toleranța în
rândul elevilor și studenților.
Odată introdus, programul No hate @school a fost întrerupt din cauza incapacității
instituțiilor slovace de a se adapta la situația pandemică și de a muta în mod eficient
educația și activitățile extracurriculare online.
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O problemă persistentă în social media rămâne evaluarea discursului instigator la ură și
eliminarea postărilor raportate. Tehnologia și procedurile utilizate pentru evaluarea
rapoartelor sunt incomprehensibile și neclare, precum și imprevizibile. Prin urmare,
platformele de socializare ar trebui să propună un sistem clar de raportare a
conținutului, dar și condiții transparente de eliminare a conținutului ilegal care incită la
ură, care să fie lipsite de ambiguitate și ușor de înțeles.
Guvernul ar trebui să aloce resurse pentru ONG-urile implicate în atenuarea discursului
instigator la ură, deoarece acestea au resurse și capacități limitate pentru a acoperi un
fenomen atât de complex și provocator. Acest lucru ar fi o confirmare a faptului că
autoritățile statului servesc interesul public prin remedierea discursului instigator la ură
care apare atât online, cât și offline.
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Discursul de ură xenofobă în Spania
Autor: Valentin Gonzalez (Movimiento contra la intolerancia)

Contextul național.
Spania a fost în mod tradițional o țară de emigrare, din cauza subdezvoltării, a
războiului civil și a dictaturii care a urmat, sute de mii de spanioli au părăsit țara cu
destinația țările europene învecinate și America Latină, în căutarea unor oportunități de
viață mai bune.
Constituția democratică din 1978 și relativa dezvoltare economică ulterioară au
consolidat un sistem de libertăți și drepturi fundamentale care a inversat drastic situația.
La sfârșitul anilor '80,

Spania a început să primească imigranți și, într-o anumită

măsură, refugiați. Până la sfârșitul anilor '90, procesul accelerat a dus la sosirea și
integrarea relativ bună a 4 milioane de imigranți.
Pentru societatea spaniolă, momentul de cotitură a fost în 1993, când un grup de
neonaziști a intrat înarmat într-un spațiu abandonat în care trăiau imigranți în condiții
precare, în toiul nopții, unde au tras în întuneric și au ucis-o pe imigranta Lucrecia
Pérez. Cazul a declanșat conștiința socială cu privire la pericolul real al xenofobiei și a
creat contextul pentru incriminarea crimelor motivate de ură.
Încă de la începutul fenomenului, antropologii și sociologii au acordat un mare interes
relației dintre migrație și xenofobie. În 1995, Tomás Calvo Buezas, profesor în cadrul
Departamentului de Antropologie Socială al Universității Complutense din Madrid,
după ce a compilat numeroase studii în acest domeniu, a concluzionat că "atunci când
crește xenofobia, crește și solidaritatea".
Buezas a documentat îndeaproape uciderea Lucreciei Pérez în cartea "Crima rasistă din
Aravaca", unde a indexat elementele care au contribuit la acest deznodământ tragic.
Potrivit autorului, cu câteva săptămâni înainte de incident, diverse acoperiri mediatice
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alarmiste privind cazul Áravaca au dat vina pe imigranți pentru condițiile lor de trai. De
asemenea, autorul a analizat campania de stigmatizare pe postere și propagandă
"pre-internet" care se referea la fenomenul incipient al imigrației ca la o "invazie" și
vorbea despre "primii spanioli" și alte mesaje similare. Toate acestea au culminat cu
atacul împotriva imigranților în care a murit Lucrecia.
Conform Institutului Național de Statistică, în iulie 2020 (ultima dată disponibilă),
numărul străinilor care locuiau în Spania era de 5,3 milioane. Cele mai mari comunități
sunt cea marocană (760.715 persoane) și cea română (665.905 persoane). În 2019,
Comisia spaniolă de asistență pentru refugiați a înregistrat aproximativ 100.000 de
refugiați și solicitanți de azil, marea majoritate provenind din Venezuela și Columbia
(peste 40.000 din Venezuela și aproape 30.000 din Columbia).
În ultimii ani, platformele politice xenofobe au pierdut din susținere în rândul
electoratului. O analiză comparativă a dinamicii percepției publice între 2007 și 2017,
realizată de Observatorul împotriva rasismului și xenofobiei din cadrul Ministerului
pentru Incluziune și Securitate Socială, arată că peste 75% dezaprobă partidele politice
rasiste și xenofobe.
Descrierea fenomenului
Pregătirea acestui raport a coincis cu campania electorală a alegerilor regionale din
Madrid, care a ocupat toată atenția mass-media și a devenit un trend pe rețelele de
socializare din Spania, într-un context de polarizare și radicalizare extremă. Din punct
de vedere istoric, fenomenul imigrației nu a fost folosit ca strategie electorală de niciun
partid politic cu reprezentare parlamentară. Cu toate acestea, în cadrul acestor alegeri
regionale, partidul VOX a promovat un afiș controversat care ar putea antagoniza
publicul.
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MENA este acronimul pentru minori străini neînsoțiți. Mesajul cheie al afișului este o
comparație falsă între costurile lunare alocate pentru minorii străini neînsoțiți (4 789 de
euro) și pensia unei femei în vârstă (426 de euro). În plus, tinerii imigranți sunt
caricaturizați cu o imagine care sugerează violența.
ONG-uri, partide politice au denunțat acest conținut la Parchet, care a fost admis spre
analizare, deși ulterior judecătorul a stabilit că nu există motive pentru retragerea
acestuia, argumentând că: "limbajul direct folosit în mesajele, de mare anvergură
mediatică în timpul campaniei electorale, nu a creat o situație periculoasă și nu are
potențialul de a genera un risc care să justifice recurgerea la violență".
Mesajul a devenit rapid viral și a inflamat dezbaterea publică privind utilizarea acestui
material în campania electorală, majoritatea reacțiilor publice fiind negative. Merită
menționat faptul că guvernul regional din Madrid nu are competențe în domeniul
politicilor de migrație, prin urmare candidații VOX au indus în eroare electoratul prin
programul lor electoral.
În pofida tuturor controverselor, partidul VOX și-a păstrat scorul electoral, deoarece
prezența la vot de 9,13% a fost ușor mai mare decât la alegerile anterioare.
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Extrema dreaptă extraparlamentară folosește, de asemenea, frica și nesiguranța prin
stigmatizarea "menas" (argoul pentru tinerii migranți), asociindu-i cu "nesiguranța",
"jafurile", "violurile", "agresiunile" sau "crimele".

Narațiunea invaziei
Un alt subiect recurent al mesajelor xenofobe online se concentrează pe situația
complicată din Insulele Canare, un teritoriu spaniol situat la 95 km de coasta africană.
În ultimii ani, acestea au devenit o poartă de intrare în Europa și un punct de sosire
pentru micile ambarcațiuni încărcate cu imigranți. Deși este legitim să se creeze o
dezbatere privind gestionarea intrării imigranților în teritoriile cele mai afectate, de prea
multe ori, discursul devine grosolan și simplist pentru a exploata un populism xenofob.
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Această postare se referă la invazia de "menas" pe care îi pune în legătură cu
insecuritatea, jafurile și violurile de pe insule. Autorul îl arată în fotografie pe ministrul
de interne pe care îl consideră responsabil de această situație.

Acest mesaj nu este explicit xenofob, ci impactul cumulat al imaginilor cu ambarcațiuni
încărcate cu imigranți, care accentuează percepția negativă a fenomenului migrator,
într-un context electoral care sugerează că votul pentru Vox la Madrid (care nu are
competențe în materie de imigrație) este primul pas în rezolvarea "problemei canare".

Astfel de imagini sunt adesea promovate pentru a induce percepția unei "invazii"
iminente.

Narațiunea "Spaniolii mai întâi"
O altă temă frecventă care subliniază afirmația "spaniolii mai întâi", sugerează că
imigranții vor prăbuși sistemul de servicii sociale și că există chiar o discriminare
împotriva cetățenilor spanioli, deoarece imigranții au prioritate la ajutoare. Aceste afișe
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sunt două exemple care au devenit virale pe rețelele de socializare și au fost promovate
de două organizații extraparlamentare de extremă dreapta.

Diverse grupuri conservatoare și xenofobe de pe Facebook, precum "Resistencia
Canaria", boicotează sau se disociază de orice organizație sau grup care sprijină
imigranții.
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Caz sensibil de atenție mediatică
Este frecvent ca unele cazuri sensibile prin gravitatea lor, în care sunt implicați
imigranți, să declanșeze mesaje xenofobe. Unul dintre aceste declanșatoare a fost cazul
violului de la Sabadell, în care au fost implicați un grup de tineri marocani și o victimă
minoră. Inițial, cei mai mulți dintre critici s-au îndreptat împotriva presei pentru că, din
prudență, nu a menționat naționalitatea violatorilor.
Atenție! Limbaj ofensator.

Nu, te întrebi dacă sunt de aici care încarcă fotografii și programe speciale de prime time din
viața lor (nu sunt împotrivă) și dacă sunt de afară toți liniștiți, anonimi și tratați diferit (Sabadell
că 3 sunt scăpați). Și da, infractor străin, infractor expulzat.

Nici zecile de turme magrebine nu au fost vreodată reduse la tăcere, cu toții cunoaștem tatuajele
și chiloții turmei din Pamplona... cineva cunoaște turma din Sabadell, Manresa, Santa Coloma,
Premia, Badalona, Alicante, câteva din Insulele Canare, Țara Bascilor și Barcelona
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Deși au existat foarte puține apeluri explicite la violență împotriva agresorilor, care erau
și ei minori, majoritatea mesajelor au fost aluzive, sugerând că aceștia ar trebui să fie
alungați din Spania sau că procesul judiciar este incorect.

Xenofobie și islamofobie
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Islamofobia este recurentă în discursul de ură xenofobă și acest lucru se reflectă în
respingerea mai mare a imigranților din Maghreb decât a celor din America Latină sau
chiar din Africa subsahariană. Acest discurs utilizează toate prejudecățile comune:
"cultura noastră este în pericol", "machism", "legături cu insecuritatea", "terorism" etc.

Incitare la violență
În ultimii ani, cadrul juridic drastic, împreună cu instituțiile și organizațiile active de
monitorizare, au redus semnificativ incitarea online la violență. În ciuda acestui fapt,
susținătorii extremei drepte și ai neonazismului au găsit mijloace alternative pentru a-și
promova apelurile la violență.
În 2020, o trupă RAC (rock împotriva comunismului) a fost condamnată în instanță și a
fost blocată de YouTube pentru incitare la violență împotriva imigranților și pentru că
i-a catalogat drept "primate".
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Recomandări
Pentru organizațiile societății civile.
Marea majoritate a ONG-urilor implementează programe de conștientizare care vizează
neutralizarea prejudecăților și construirea unei narațiuni pozitive, într-o construcție
discursivă solidă din punct de vedere intelectual, care promovează valoarea Toleranței,
urmând recomandările UNESCO.
Potrivit UNESCO, toleranța este respectul, acceptarea și aprecierea bogatei diversități a
culturilor lumii noastre, a formelor noastre de exprimare și a modurilor noastre de a fi
oameni. Este esențial să contracarăm teoreticienii și strategii Alt Right care lansează
mesaje provocatoare pentru a genera o reacție puternică de indignare. În mod
paradoxal, aceștia își sporesc amploarea atunci când sunt supuși unor critici și dezbateri
ample.
Pentru instituțiile publice
Este importantă implementarea planurilor naționale de combatere a rasismului și
xenofobiei, în colaborare cu ONG-urile, prin alocarea de resurse pentru ca acestea să
poată interveni în sistemul educațional în campanii permanente de prevenire.
Monitorizarea permanentă a atitudinilor xenofobe ajută la formularea unor răspunsuri
rapide atunci când discursul xenofob ia amploare. Acest proces ar trebui să fie
implementat de programe guvernamentale precum OBERAXE, care funcționează în
cadrul Ministerului spaniol al Incluziunii.
Sistemul judiciar
Codul penal spaniol este foarte strict, iar în conformitate cu dispozițiile articolului 510,
incitarea directă și indirectă la ură, violență și discriminare pe baza a 13 caracteristici,
inclusiv originea națională, beneficiază de protecție. În plus, Curtea Supremă a numit
un procuror pentru a coordona o rețea de 52 de procurori regionali distribuiți de fiecare
provincie de pe teritoriul național. Aceștia pot acționa din oficiu și contribuie în mod
semnificativ la punerea în aplicare a codului penal privind discursul instigator la ură.
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Media
Autoreglementarea și adoptarea unor coduri etice ar trebui implementate în redacții, în
special atunci când sunt abordate subiecte sensibile care afectează minoritățile. Acest
lucru este esențial pentru a remedia apariția și proliferarea discursului xenofob de ură.
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