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Използвани съкращения
НК

Наказателен кодекс

СЕ

Cъветът на Европа

РР

Рамково решение на Европейския съвет 2008/913/JHA

ГО

Гражданска организация

EС

Eвропейски съюз

EК

Eвропейска комисия

EКРН

Европейска комисия против расизма и нетолерантността

НПО

Неправителствена организация

ЕОИ

Език на омразата в интернет

НСС

Национална статистическа служба (Великобритания)
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РЕЗЮМЕ
В последните години социалната, икономическата, политическата и културната среда в
Европа все повече се оказва под натиска на ксенофобски и расистки отношения и
поведение. В много държави нарастват употребата на реч на омразата и нивото на
престъпленията основани на омраза. Националните и европейските институции обръщат
все по-голямо внимание на феномена реч на омразата, в отговор на експанзията на
комуникационните технологии и преди всичко на социалните мрежи.
Настоящият доклад представя сравнителен анализ на актуалните данни и тенденции в
употребата на речта на омразата, насочена към мигранти и бежанци в 7 държави-членки
(България, Хърватия, Чехия, Гърция, Италия, Румъния и Великобритания). Въз основа на
националните изследвания, докладът се стреми да очертае важни корелации между нивата
на враждебната реч и събития на национално и европейско ниво, свързани с бежанската
криза и миграционните потоци към Европа. Докладът прави преглед и на обхвата и
ефективността на съществуващата правна рамка засягаща реч на омразата, както и други
регулативни документи, напр. етични кодекси на медиите. Освен сравнителният анализ на
законодателните мерки посветени на речта на омразата в седемте държави, специален
фокус в доклада се отделя на други социални и незаконодателни механизми, които могат
да бъдат ефективно средство срещу създаването, разпространението и влиянието на езика
на омразата в интернет. В отделна част на доклада са представени инициативи на
гражданското общество срещу езика на омразата и добри практики от страните-партньори
по проекта. В заключителната част са представени препоръки и насоки за превенция и
противодействие на реч на омразата в интернет, обобщени в следните основни групи.
Регулаторна рамка свързана с речта на омразата
На европейско ниво тази рамка включва Рамково решение 2008/913/JHA1 според което
страните-членки се задължават да приемат ефективни наказателни мерки срещу найтежките форми на реч на омразата и престъпленията основани на омраза. Вторият важен
документ е директивата за Аудио-визуалните услуги. 2 В изследваните страни са налице
различни регулативни документи насочени към езика на омразата, включително и в
интернет. Те обхващат както наказателноправни мерки, така и граждански и
1
Европейски съюз, Съвет на ЕС, Рамково решение 2008/913/JHA of 28 ноември 2008 за противодействие на прояви на
расизъм и ксенофобия чрез наказателното право, 28 ноември 2008, достъпно на:
http://www.refworld.org/docid/493e8fea2.html [accessed 2 August 2017]
2
Директива 2010/13/EU на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 за координацията на законодателни,
регулаторни или административни действия на страните членки при предлагането на аудио-визуални и медийни услуги
(AMSD), OJ L 95, 15 април 2010, p. 1–24, достъпно:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010L0013.
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административни, саморегулации, приети от медиите, и съвсем скорошните правила,
приети от ИT компании и доставчиците на интернет услуги (ДИУ), напр., Кодексът на
поведение, сключен между ЕК и големи ИТ гиганти като Майкрософт, Туитър, Фейсбук,
който включва серия от ангажименти за борба с разпространението на незаконната реч на
омразата в интернет. 3 Сътрудничеството с ИT компаниите и ДИУ, за да се предотвратява
публикуването на такова съдържание и да се наблюдават социалните медии за наличието
на исламофобски изказвания и такива насочени срещу бежанци и мигранти се отчита като
спешна необходимост от националните власти и от европейските институции, отговорни
за противодействие на дискриминацията. Поради специфичния характер на речта на
омразата и трудностите, свързани с идентифициране на авторите на незаконно
съдържание в интернет и съответно премахването на такова съдържание,
правоохранителните и правораздавателните органи са поставени пред нови
предизвикателства, включително що се отнася до нужната експертиза, ресурси и
необходимостта от трансгранично сътрудничество за противодействие на това
престъпление. Като се има предвид липсата на универсално приета дефиниция на реч на
омразата, изследването показва, че сегашните дефиниции (напр. на Съвета на Европа, вкл.
Допълнителният протокол към Конвенцията за киберпрестъпленията, която се отнася до
инкриминирането на действия с расистки и ксенофобски характер, извършени чрез
компютърни системи 4) трябва да се преразгледат с оглед на развитието и нарастващата
употреба на комуникационните технологии, като в същото време се дадат достатъчно
механизми за защита на правото на свободно изразяване.
Статистика и тенденции свързани с езика на омразата в интернет
Страните, включени в този доклад, имат различни механизми за събиране и обработка на
статистическа информация свързана с реч на омразата и с престъпления, основани на
омраза, както и език на омразата в интернет (cyber hate). Великобритания, според Карл
Милър от ДЕМОС, събира 6% от глобалните данни за престъпления основани на омраза.
На противоположната страна са България и Хърватия с ограничени статистически данни.
Различия има и относно функциите на националните власти в процеса на събиране и
анализ на данни, но като цяло те имат по-ограничена роля в събирането, публикуването и
анализа на статистическа информация. По-голямата част от тази дейност се извършва от
НПО, понякога и от академични институции, както и от европейски мрежи и
консорциуми. Наличната информация дава възможност да се определят някои тенденции
3
ЕК, 'EК и IT компании приемат код за поведение относно реч на омразата в интернет' (31 май 2016)
<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-161937_en.htm> [accessed July 30, 2017]

Съвет на Европа, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189/signatures?p_auth=z8Nh9sie. Към
август 2017, България, Италия, и Великобритания все още не са ратифицирали конвенцията.

4
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и развитие в рамките на изследвания период след 2013 макар поради липса на достатъчно
данни тези тенденции да не могат да се опишат по-категорично.
Обществени нагласи към мигрантите и бежанците, език на омразата онлайн и
отговорите на обществото
Националните изследвания (напр. за България, Гърция, Италия, Чехия) посочват, че
голяма част от населението възприема мигрантите и бежанците като “заплаха за
националната сигурност,” свързана със страха от чуждата религия, етнос и култура, както
и с потенциалния икономически натиск върху социалната система на съответната страна,
който бежанският поток може да окаже. Както се отбелязва в доклада за Чехия,
мигрантите и бежанците са заели мястото на традиционните мишени на омразата и
дискриминацията, т.е. на ромите. Съответно нарастващия поток от бежанци към всяка от
страните е съпроводен с увеличаване на употребата на езика на омразата в интернет, като
в някои случаи това е последвано и от открити призиви за насилие (напр. в случая с т.нар.
“ловци на бежанци” в България). Друга основна тенденция е видимата корелация между
политическата реторика, която съдържа реч на омразата и съответни вътрешни и
международни политически събития (напр. броят на бежанци пристигащи в Европа,
появата на политически партии като Златна зора в Гърция, в предиборни кампании и др.).
Както се вижда от националните доклади, “расистката реторика завладява дори
говоренето на основни политически сили, като по този начин легитимира и нормализира
расистки нагласи.” 5
Поради това противодействието на расизма, ксенофобията и речта на омразата се
превръща във важна причина за колективна мобилизация на гражданското общество през
последните години. В половината от страните по проекта публичните органи са активни
заинтересовани страни, инициират и реализират проекти и кампании, както и публични
политики. Инициативите на гражданското общество варират от изследване и анализ, чрез
застъпничество и образование, до сътрудничество с правоприлагащите органи за търсене
на наказания за престъпления в кибер пространство, подпомагане на жертви на речта на
омразата, работа с целеви групи (правни съвети, помощ и др.). Само малка част от тези
иницативи включват активно и представители на целевите групи (мигранти, бежанци,
мюсюлмани) в организацията и осъществяването им. Кодексът за поведение за
противодействие на речта на омразата в Интернет между Европейския съюз и четирите
големи ИТ компании, договорен през май 2016 г., е добър пример за сътрудничество
между публичните органи и бизнеса, който вече е отбелязал положителни резултати Национален доклад на Гърция, достъпен на гръцки на http://www.positivemessengers.net/images/library/pdfs/OHSreport_Greece-fn-eng__form.pdf
5
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увеличаване на отчитането и премахването на съдържание с враждебна насоченост от
онлайн сайтове. Въпреки че такива действия са похвални, необходимо е да се насърчат и
включат местните доставчици на интернет услуги в подобни проекти, за да се повиши
непосредственото въздействие върху разпространението на киберомразата. Като част от
процеса на предотвратяване, наблюдение и контрол на престъпленията от омраза и речта
на омраза, властите в страните, обхванати от това проучване, следва да бъдат насърчавани
да повишат осведомеността на гражданите относно начините за докладване на случаи с
реч на омраза с цел да се подобри събирането на данни и мониторинга на национално и
европейско ниво. Отговорните институции могат да разработят и инструменти с насоки за
съответните експерти, които разследват инциденти, свързани с реч на омразата.

1. УВОД
1.1. Описание на проекта
Настоящият проект се изпълвяна от консорциум, съставен от 8 организации от 7 страни:
Асоциация за развитие на София (България) – водещ партньор, Libera Università di Lingue
e Comunicazione IULM - IUL (Италия), the Languages Company (Великобритания), Center
for Peace (Хърватска), People in Need (Чешка република), Asociația Divers (Румъния),
Associazione FORMA.Azione (Италия) и Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Гърция).
Проектът третира въпроси, свързани с езика на омразата, в частност – речта на омразата в
интернет, насочена срещу мигранти, бежанци и хора, търсещи убежище, в седемте
участващи страни. Инициативата адресира необходимостта от един по-ефективен отговор
от страна на гражданското общество срещу словото на омразата в интернет чрез
споделяне и разпространяване на добри практики. Основната цел на проекта е да засили
реакцията на гражданско общество на национално и европейско ниво по отношение на
словото на омразата, посредством активното ангажиране на местните общности в
създаването и споделянето на силни контранаративи срещу ксенофобските
изказвания. Проектът се фокусира върху: 1) изграждане на коалиции с участието на
множество заинтересовани страни за разработване на контранаративи за отхвърляне на
езика на омразата и негативното представяне на мигранти и бежанци; 2) разпространение
на положителни послания чрез кампания за медийна грамотност и обществена
осведоменост.
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Проектът също така цели:
•

да състави и сподели добри практики за противодействие на разпространението на
речта на омразата срещу мигрантите, бежанците и малцинствата в интернет чрез
кампании за повишаване на осведомеността;

•

да представи нови данни относно естеството, обхвата и въздействието на езика на
омразата в интернет, насочен срещу мигранти и бежанци, за да подпомогне
националните и европейските власти да разработят по-ефективни интеграционни и
антидискриминационни политики;

•

да насърчи споделеното разбиране и комуникацията между общностите, които са
най-уязвими от словото на омразата, и обществото в Европа;

•

да образова и обучи целевите групи относно езика на омразата, медийната
грамотност, създаването и разпространението на уеб съдържание.

За постигане на тези цели, всяка от страните партньори проведе национално изследване.
Изследването се фокусира върху националните нормативни рамки, разработени за
идентифициране, ограничаване и противодействие на речта на омразата в интернет, върху
механизмите за мониторинг и докладване на случаи на използване на език на омразата,
както и върху юридическите и неюридически мерки за противодействие на словото на
омразата.
Конкретните изследователски цели са:
•

да се представи актуална картина на националния контекст, както и сравнителни
оценки за противодействието на езика на омразата;

•

да се идентифицират ключови заинтересовани страни, поддръжници,
мултипликатори, които да бъдат включени в последващи дейности по проекта;

•

да се даде оценка на ключови инициативи на гражданското общество за
противодействие на словото на омразата и други форми на дискриминация;

•

да се идентифицират най-добрите стратегии на гражданските участници за
противодействие на основаващото се на омраза насилие в интернет.
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2. METOДOЛOГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследователски проблем и цели на изследването
Изследователският проблем е дефиниран от основните цели на проекта, а именно - да
засили реакцията на гражданското общество по отношение разпространението на езика на
омразата срещу мигранти и бежанци в интернет. В съответствие с това, изследването има
две основни цели: 1) да опише и да даде оценка на ефективността на съществуващите
разпоредби срещу речта на омразата в интернет в страната, и 2) да даде оценка на
реакциите на обществото срещу речта на омразата с цел разработването на ефективни
стратегии за гражданско противодействие на езика на омразата срещу мигранти и
бежанци в интернет. На базата на основните резултати от изследването се правят
препоръки към заинтересованите институции на национално и европейско ниво.

Обосновка на изследването
Независимо от множеството проучвания на регулаторната рамка на речта на омразата в
отделни държави и в рамките на ЕС, не е направено достатъчно за установяване
ефективността на тези разпоредби (или необходимостта от нови такива) в случая на езика
на омразата срещу мигрантите и бежанците в интернет. Нарастващите миграционни
потоци към Европа през последните две години, заедно с повишаването на негативното
отношение към мигрантите и бежанците, създават ново усещане за спешност и нужда от
по-дълбоко вглеждане в проблема. В тази връзка, изследването ще послужи като основа за
разработването на контра-наративи срещу ксенофобията в една среда, в която мигрантите
и бежанците стават все по-уязвими не само от словесна атака, но също така и от
физическо насилие. Изследването ще даде възможност за критична оценка на ролята на
социалните медии в създаването и разпространението на дискриминационни и
ксенофобски нагласи, както и за критична оценка на най-новите регулаторни промени и
споразумения за сътрудничество между националните и европейските публични органи и
интернет посредниците - като Google, Facebook, Twitter, за да се ограничи
разпространението и честотата на езика на омразата в интернет. При определянето на
обхвата на изследването са разгледани предишни проучвания за езика на омразата на
национално и европейско ниво, както и публикации в сферата на дискриминацията,
ксенофобията и расизма. Като се има предвид тънката линия между езика на омразата и
свободата на изразяване, както и свързаните въпроси за правата на човека, равенството и
достойнството, а също и със законите, регулиращи дейността на медиите, изследването ще
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се фокусира върху различни части от законодателството, които биха могли да бъдат
приложими към словото на омразата в интернет.

Използвани дефиниции
Изследването няма за цел да се впуска в теоретични дебати що се отнася до дефиницията
на понятието „език на омразата“ 6 или за границите между свободата на изразяване и речта
на омразата. За целите на това изследване, и като се има предвид липсата на обща
международна дефиниция на езика на омразата, в рамките на проекта се използва
определението, предложено от Съвета на Европа: „понятието ‚реч на омразата‘ ще се
разбира като термин, който обхваща всички изразни форми, разпространяващи,
подбуждащи към, улесняващи или оправдаващи расовата ненавист, ксенофобията и
антисемитизма или други форми на ненавист, основани на нетолерантност, включително:
нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм и етноцентризъм,
дискриминация и враждебност срещу малцинства, преселници и хора с имигрантски
произход.” 7 Изследването също така ще се позовава на чл. 2.1 от Допълнителния протокол
към Конвенцията за киберпрестъпленията, 8 който гласи, че „расистки и ксенофобски
материал“ означава всеки писмен материал, всяко изображение или всяко друго
представяне на идеи или теории, които застъпват, насърчават или подбуждат към омраза,
дискриминация или насилие, срещу всяко лице или група от лица, основани на раса, цвят
на кожата, потекло, национален или етнически произход, както и на религия, ако се
използва като претекст за всеки от тези фактори.“ Като насока се използва и дефиницията
на киберомразата и формите и механизмите, използвани за разпространение и насърчаване
на омразата в интернет, предложена от Лигата срещу клеветата (Anti-Defamation League ADL). „ADL дефинира киберомразата като всяко използване на електронни
комуникационни технологии за разпространение на антисемитски, расистки,
фанатизирани, екстремистки или терористични послания и информация. Тези електронни
комуникационни технологии включват Интернет (т.е. уебсайтове, социални мрежи,
генерирано от потребителите съдържание „Уеб 2.0”, сайтове за запознанства, блогове,
онлайн игри, кратки съобщения и имейл), както и други информационни технологии на
основата на компютри и мобилни телефони (като текстови съобщения и мобилни
телефони).“ 9

В настоящия доклад като синоними на „език на омразата” ще се използват по взаимнозаменяем начин също и “слово
на омразата”, „реч на омразата”, „враждебно слово”, „враждебно говорене” или „враждебна реч”, въпреки възможни,
незначителни смислови различия.
7
Appendix to RECOMMENDATION No. R (97) 20 of the Committee of Ministers on “Hate Speech." Adopted by the Committee
of Ministers of the Council of Europe on 30 October 1997 at the 607th meeting of the Ministers' Deputies
8
Допълнителен протокол към Конвенцията за кибер престъпления.
9
Responding to Cyberhate, Toolkit for Action (ADL), http://www.adl.org/internet/Binder_final.pdf
6

Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

11

2.1. Meтодология за националните изследвания
Изследователски методи
С оглед на основната цел на изследването - картографиране на националния контекст
(регулаторна рамка и обществени реакции срещу езика на омразата в интернет), методите,
избрани за събиране и анализ на данните са качествени. Чрез тях се търси по-дълбоко
разбиране на обхвата на проблема, както и данни, които да подкрепят оценката на
социалните
и
нерегулаторните
механизми,
насочени
срещу
създаването,
разпространението и въздействието на враждебни послания в интернет. Методите,
използвани за изследването включват преглед на литературата (включително преглед на
правна литература, академични и неакадемични публикации), както и вторичен преглед на
данни (напр. изследвания на неправителствени организации, публични органи,
представителни проучвания, правни бази данни, национални статистически доклади).
Обхват на националните изследвания
Проведените национални изследвания и националните доклади представят
законодателствoто относимо към езика на омразата в съответната страна, статистически
данни и очертаващи се тенденции в употребата и разпространението на език на омразата в
интернет за периода 2014-2017, както и инициативи на гражданското общество за
противодействие на ксенофобията и езика на омразата насочен към мигранти и бежанци.
Освен съществуващото законодателство, изследователските екипи във всяка от страните
трябваше да опишат регулации, вкл. само-регулации, свързани с медиите; съдебна
практика, където е налична; статистика за нивата на езика на омразата и престъпления,
основани на омраза; научни изследвания и други доклади по темата. Друга цел на
националните изследвания беше да опишат и оценят регулаторната рамка свързана с
отговорността на медиите и ИТ компании за публикуването на враждебни послания.
Освен това, всеки от националните доклади изследва и описва взаимовръзката между
значими вътрешно-политически събития, промени в миграционната политика и бежански
поток към съответната държава и Европа, и евентуални промени в обхвата и мащаба на
езика на омразата в страната. Като особено важни събития и фактори в това отношение се
описват появата и засилването на радикални гласове на политическата арена (дясноориентирани политици, политически партии, събития като Брекзит, анти-ислямски и антимигрантски движения, вкл. такива във Фейсбук, телевизия и медийни мрежи).
Националните доклади са подготвени въз основа на методологията, изработена от
проектния екип. Прегледът на националния контекст и съответните заключения са
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отправната точка за редица финални препоръки към национални и европейски институции
що се отнася до възможни бъдещи действия за противодействие на езика на омразата в
интернет.
Настоящият доклад синтезира основните резултати и заключения от националните
изследвания.

3. ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНТЕКСТ
3.1. Социален, икономически и политически контекст в изследваните
страни
Националните доклади показват, че за изследвания период 2014-2017г. в странитепартньори различни социални групи са уязвими или стават мишени на идеологическа и
политическа реторика, включително реторика, която открито заявява расистки,
ксенофобски и анти-мигрантски позиции. Напр. българският доклад представя
обобщените данни от социологически изследвания направени от Институт Отворено
общество в три поредни години, 2013, 2014 и 2016, на обществените нагласи спрямо езика
на омразата. В доклада за 2016г. обществените възприятия са описани като все потолерантни към езика на омразата, която вече се определя като „често срещано и трайно
установено явление в българското обществено пространство.” 10
Както се отбелязва и от румънските експерти, има “огромна социална разлика между
отделни групи в обществото, [като по този начин] се отваря пространство за нови
радикални идеолози, които се опитват да наложат етноцентричен и евроскептичен
дискурс, който много често преминава в хомофобска и расистка реч.” 11 В резултат,
расистката реторика става все по-открита и прониква дори в основния политически и
медиен дискурс, и така легитимира ксенофобски и по-специално ислямофобски нагласи.
Докладите от Италия, Гърция и България показват, че през последните години
легитимността на публичните и политическите институции е все по-ерозирала. Това на
свой ред принуждава хората да търсят убежище в екстремистки идеологии, които
претендират да предлагат алтернативи на сегашната система. Обществените институции и
държавите изглежда, че са все по-малко способни да удържат такива идеологии, като
понякога ги толерират или дори ги използват като средства за насочване на чувството на

10
Институт Отворено общество, Обществени нагласи към речта на омразата през 2016, София 2016,
http://osi.bg/downloads/File/2016/Hate%20speech%20ENG%202016%20interact_final.pdf
11
Румънски национален доклад, достъпен на http://www.positivemessengers.net/en/library.html
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неудовлетвореност към традиционните изкупителни жертви (като мигранти и бежанци). 12
Обществата във всяка от седемте държави реагират по различен начин на потоците
мигранти и бежанци, но все пак е възможно да се идентифицират общи проблеми
свързани с националния социален, икономически и политически контекст. Те се отнасят
до икономическите условия и нарастващата безработица в резултат на продължителната
икономическа криза; страховете и фрустрациите, свързани със съвместното съществуване
с чужда религия и култура; страх от бежанците и мигрантите като заплаха за
националната сигурност (асоциирани с терористични атаки, разпространение на
инфекциозни болести и др.). Последните са подхранвани до голяма степен както от
медиите, така и от национални политически и обществени фигури от различни страни на
политическия спектър (това се потвърждава и в седемте държави). Значителна част от
случаите на език на омразата фокусират върху социално-икономически наративи:
бежанците и мигрантите са тук, за да злоупотребяват със социалната система и да
откраднат работни места. В същото време тези наративи са изрично насочени и срещу
националните политици, Европейския съюз и организациите на гражданското общество,
които са обвинени, че са допринесли за съществуващата бежанска ситуация и са
причинили последвалата социална криза.
Очевидно е, че посланията срещу бежанците и мигрантите рефлектират отдавна
насложили се социални напрежения и конфликти. В няколко от страните (България,
Чехия, Хърватия, Румъния) нарастването на анти-бежанските нагласи идва в контекста на
дългогодишна дискриминация срещу етническите малцинства, особено ромите, които
продължават да се сблъскват с трудности при достъпа до основни услуги като
здравеопазване, социално подпомагане или образование. Историческият неуспех на
държавните и недържавните органи в тези страни да се справят с дискриминацията и да
гарантират защитата на правата на човека се оказва бариера пред развитието на адекватни
системи за предоставяне на убежище и миграция и води до негативни обществени
реакции, на омраза и език на омразата срещу бежанците.
Икономически проблеми
България е изправена пред специфични предизвикателства като външна граница на ЕС със
стратегическо местоположение на Балканите: увеличен миграционен поток, терористични
заплахи, информационна война, кибертероризъм и др. Тези обстоятелства оказват влияние
върху икономическото, социалното и геополитическото развитие на страната и по този
начин дефинират как обществеността разглежда тези проблеми и ролята на България в
12

FIDH/HLHR. Downgrading rights: the cost of austerity in Greece. 20 November 2016, http://www.hlhr.gr/wpcontent/uploads/2017/02/downgrading_rights.pdf
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разрешаването им. Международните рискове за развитието на страната са геополитически
(предимно ситуацията в Сирия и Близкия изток и последвалата бежанска криза), както и
икономически (забавяне на растежа в Еврозоната и рисковете за безработицата). Според
данни от неотдавнашно проучване близо 47% от българските граждани считат, че ЕС не
бива да помага на бежанците, търсещи убежище на нейна територия; 28% от хората са на
противоположното мнение. Според 60% от възрастните жители на страната бежанците
представляват заплаха за националната сигурност на България, а само 15% не са
съгласни. 13 Но докато възприеманата заплаха от имиграция рефлектира дълбоко с
нагласите на гражданите, комбинацията от слаба икономика и корумпирани правителства
от друга страна прави страната не особено привлекателна за имиграция.
Гърция, която граничи с България на юг, преминава през тежка икономическа и социална
криза от края на 2009 г., така че кризата с бежанците, която засегна страната през 2013 г.,
беше допълнителен фактор за напрежението. Мерките за строги икономии, наложени на
страната от Европейския съюз, Централноевропейската банка и Международния валутен
фонд като част от решението на гръцката "дългова криза" през 2009 г., което доведе до
незабавно намаляване на публичните разходи, бяха придружени от силно нарастване на
безработицата и бедността, политически сътресения, икономическа депресия и социални
вълнения.
Кризата има отрицателно въздействие върху икономическите, социалните, както и
гражданските и политическите права в страната. Както посочват гръцките експерти,
икономическите ограничения, съчетани с намаления достъп до основни услуги за
гръцките граждани и явната неспособност на държавата да отговори на основните нужди
на хората сериозно подкопават доверието в традиционната политика и правителството.
Тази нестабилност поражда нови политически формации, често популистки по характер и
с крайнодясна насоченост. Те предлагат нови конкуриращи се дискурси в опит да обяснят
истинските причини за кризата и да предлагат решения. В опит да обяснят кой е виновен
за кризата, различните послания са насочени към различни групи от населението; много от
тях обрисуват мигрантите и бежанците като изкупителни жертви. Както се посочва в
националния доклад за Гърция, проблемът с расизма и речта на омразата като цяло, както
и онлайн речта на омразата, се изостря през последните няколко години, особено през
2014 и 2015 г., когато кризата с бежанците достигна връхната си точка в Гърция.

13
Проучването е проведено по заявка на Института за икономика и международни отношения и Фондация Фридрих
Еберт от социологическата агенция „Сова Харис” сред 1 000 души в периода 20-28 февруари 2016 г. и е представително
за пълнолетното население на България. Ключовите въпроси на изследването са доколко страховете от бежанската вълна
прерастват в ксенофобия; различията в религията или етноса са по-важни при определяне на позицията по проблема;
съществуват ли реални настроения за прехвърляне на обществените нагласи спрямо бежанците в националните
отношения спрямо различния етнос и религия и за генериране на вътрешни разломи по тези линии в българското
общество по подобие на процесите в Западна Европа.
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В Италия дълготрайната икономическа и финансова криза прави различията между
социалните класи още по-видими и предизвиква дълбоко недоволство от нарастващите
нива на бедност и спадащия стандарт на живот. Политическите и икономическите въпроси
допълнително се влошават от конфликти, свързани с интеграцията на "гражданите от
други общности" (“non-community citizens.”) 14 През последните години това положение се
влошава главно поради увеличаването на абсолютната бедност сред италианските
граждани и още повече в семействата на чужденци (от 23.4 до 28.3%). Докладът на ISTAT
от 2014г. разкрива, че около 934 000 чуждестранни граждани - общо 29,1% от
чуждестранното население над 15-годишна възраст, твърдят, че са били дискриминирани
в Италия, че са третирани по-неблагоприятно от другите групи поради специфични
характеристики основани на расата.
Независимо, че социално-икономическото ниво в Чешката република се отчита като добро
(Чехия е шестата най-сигурна страна в света според Индекса на мира15), говоренето срещу
бежанците или по-конкретно срещу мюсюлманите ескалира по време на т.нар.
"миграционна криза" през 2015 г. В сравнение с останалата част от света, в Чешката
република почти няма етнически или религиозни конфликти, но положението е различно
що се отнася до религиозната толерантност. Неприязънта към мюсюлманите е висока: две
трети от населението отказват да приемат мюсюлманите като свои съграждани и само
малко над 10% могат да си представят мюсюлмани в семейството си. Според изследването
на CVVM (Център за проучване на общественото мнение) 16 от май 2016г. само 17% от
чехите са отворени за приемане на бежанци от Близкия изток и Северна Африка; 34%
предпочитат да не ги приемат, а 44% определено отказват.
От националните доклади е видно, че отрицателното отношение към мигрантите и
бежанците (тези две групи често се смесват и се представят като хомогенна маса от
чужденци) се коренят в убеждението, че имиграцията взима работни места от местните
хора, намалява заплатите и оказва натиск върху системата за социално подпомагане, и
привилегирова чужденците за сметка на местното население. Статистически данни от
Обединеното кралство например показват, че това не е така, а в някои сфери на
икономиката имиграцията е голямо предимство за страната.
Данните от Службата за национална статистика през последните три години например
показват, че имиграцията в Обединеното кралство е подсилила икономиката чрез
обновяване на работната сила - с постоянно предлагане на висококвалифицирани,
високообразовани и трудолюбиви хора от Европа и света. Имигрантите допринасят
14
“Non-community citizen” или граждани от други общности се отнася до имигранти, които не са италиански граждани
по закон.
15
http://www.national-geographic.cz/clanky/svetovy-index-miru-ceska-republika-je-sestou-nejbezpecnejsi-zemi-sveta20160620.html
16
CVVM: BUCHTÍK M., PILECKÁ J., Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků, 2016.
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значително за икономическия растеж чрез развитието на малкия бизнес, което им
позволява да помогнат на семействата си и да образоват следващото поколение. В този
контекст „Проблемът" с имиграцията не е обективен икономически проблем, а по-скоро
вкоренен в чувствата на хората за социално изключване и културна загуба.

3.2. Mиграционен контекст и статистически данни
Съществуват значителни различия по отношение на броя на мигрантите и бежанците,
които седемте страни са посрещнали през изследвания период (2014-2017 г.). Не е
изненадващо, че Великобритания, Италия и Гърция имат много по-голям брой мигранти и
бежанци в сравнение с България, Хърватия и Чехия. От една страна, тази ситуация
отразява дълбоки културни и политически разделения, които продължават да съществуват
между Изтока и Запада. От друга страна, вярно е, че повечето мигранти предпочитат побогатите страни в Западна Европа, където социалните помощи са по-високи,
възможностите за заетост са по-големи и обществата са расово, културно и религиозно
разнообразни. Както Италия така и Обединеното кралство имат дълга история като страни
на дестинация за имигранти от различни култури; те са разработили и необходимата
система от социални и интеграционни услуги за настаняването на новодошлите. От друга
страна, страните от Централна и Югоизточна Европа никога не са били страни на
имиграция, а по-скоро емиграция, особено след присъединяването им към ЕС. Въпреки
влошаващите се демографски показатели и намаляващото население, антимигрантските
настроения се засилват в България, Гърция, Хърватия и целия регион на Балканите; както
политиците, така и обикновените граждани се притесняват, че вълната от хора, които
идват в Европа от Близкия изток, Афганистан и другаде, ще натоварят крехките им
икономики и ще отслабят националните култури. Данните от националните доклади
показват, че през последните няколко години възгледите за културните и социални
последици от миграционните вълни към Европа са постоянно отрицателни, което на свой
ред насърчава националистическите настроения сред населението. В националния доклад
на Обединеното кралство се посочва, че въпросът за масовата имиграция е бил един от
ключовите фактори в дебата за референдума "Брекзит" и може всъщност да е променил
гласовете в полза на "Брекзит". Тези предизвикателства обаче не подтикнаха европейските
държави да обмислят реформиране на имиграционната си политика, нито предизвикаха
широки обществени дебати за бъдещето на техните страни.
Въпреки че настоящият доклад не цели задълбочено проучване на миграционните и
бежанските потоци към всяка от изследваните страни, кратък преглед на сегашната
ситуация ще даде представа за възможните взаимовръзки между нивата на миграция и
съответно нивото на разпространение на езика на омразата.
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България
Със своите почти 111 хил. кв.км и 7,153 милиона души България се подрежда на 11-о и 16-о
място съответно по площ и по население в ЕС. За периода 2014-2017г. нивата на миграция
и бежански поток към България вариват по интензивност, като това до голяма степен е
обусловено от съчетанието на различни икономически, политически и социални фактори.
Нивата на нелегална миграция през България са в относително ниски стойности, като
бежанската криза се отразява преди всичко в политически и психологически план върху
българското общество. Реалният натиск, включително икономически и социален, е
относително нисък в сравнение с редица други европейски държави, особено тези от
Южна и Югоизточна Европа. Според официални данни на Държавната агенция за
бежанците (ДАБ) при Министерски съвет, броят на потърсилите закрила чуждестранни
граждани през последните четири години (след началото на Сирийската криза) бележи
рязко увеличение: 1387 души през 2012 г., 7144 – през 2013 г., 11081 – през 2014 г. и 20391
– през 2015 г. Независимо от това, тези цифри са сред най-ниските за страните, външни
граници на ЕС на юг и югоизток. От общия брой чужди граждани, потърсили закрила в
България през 2013 г. , бежански статут са получили 183 души, хуманитарен статут –
2279, а откази са получили 354 лица. Цифрите за 2014 г. са съответно 5162, 1838 и 500
души, а за 2015 г. – 4708, 889 и 623 души. Информация за бежанците и търсещите закрила
към 20 април 2017г.: по данни на ДАБ за месец март е предоставен статут на бежанец на
172 души. По данни на МВР, от 1 до 20 април, лицата задържани на вход на българска
граница са 38 (източник: http://zakrila.info/, достъп 20 юни 2017). Общо 58 034 лица са
потърсили статус на бежанци от началото на кризата през 2013г.; най-големият брой на
подалите молба е 20 391 през 2015г.

Хърватия
Република Хърватия приема на 23 август 2016г. по схемата на ЕС за презаселване 10
бежанци от Гърция в съответствие с решенията на Съвета на ЕС, свързани с
преместването на мигранти от Италия или Гърция в други държави-членки на ЕС. Докато
правителството постига известен напредък в предоставянето на жилища на малък брой
хора от Западните Балкани, които са получили закрила, търсещите убежище и бежанците
извън региона продължават да се сблъскват с трудности при достъпа до образование и
заетост.
По-малко от 500 души са подали заявление за убежище в Хърватия през първите девет
месеца на 2016г.; 34 лица са получили някаква форма на закрила през същия период.
Ограниченията по миграционния маршрут на Западните Балкани са намалили броя на
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пристигащите. Хърватия продължава да отблъсква търсещите убежище и мигрантите,
които се опитват да влязат през Сърбия. Условията за приемане на търсещите убежище са
адекватни, но липсва дългосрочна политика за социална интеграция.
През първата половина на 2014г. са подадени 271 нови заявления и 19 лица са получили
закрила. През 2014 г. има общо 453 търсещи убежище, като мнозинството от тях са от
Алжир (77), Сирия (53) и Пакистан (24). В началото на 2015г. Европа се изправя пред
масовия приток на мигранти, пътуващи по маршрута на Западните Балкани. За да задържи
мигрантите на границата си с Република Сърбия, Унгария построи ограда в тази част от
границата си, което доведе до пренасочване на миграционната вълна към хърватскосръбската граница. От септември 2015г. Хърватия е изправена пред нов приток на
мигранти, които влизат в страната през границата с Република Сърбия. До края на 2015г. в
Република Хърватия са влезли 559 761 мигранти; те са предимно граждани на страните от
Близкия изток: Сирия (246 013), Афганистан (151 748), Ирак (78 935) и Иран (13 804).
Освен временното закриване на границата със Сърбия през септември, Хърватия като цяло
е спазила международните стандарти и разпоредби за третирането на бежанците. Помалко от 5000 души са подали молба за убежище в Хърватия от 2006г. насам, а от юли
2015г. само 165 са получили някаква форма на закрила, 32 от които през 2015г. Търсещите
убежище и бежанците продължават да имат трудности при намирането на жилища и
образование.

Чешка Република
Националният доклад показва, че според статистиката на министерството на вътрешните
работи през 2015г. 1,525 души са подали молба за международна закрила; от тях 71 са
получили убежище и 399 лица са получили субсидиарна закрила (възможността да
останат в Чешката република в продължение на 1-3 години, докато са валидни причините
за тяхното подаване). Повечето кандидати са от Украйна (694 молби), Сирия (134) и Куба
(128). Изследванията на общественото мнение, от друга страна, показват, че населението
се опасява от приток на имигранти, особено мюсюлмани, въпреки че обемът на търсещите
убежище е доста нисък. Анализът, разработен от Глополис 17 през 2016г., разглежда
гледните точки на хората в центъра ("тревожната среда"), онези, които не отхвърлят
мигрантите, но не са склонни и да ги приемат. Повечето от тях не разглеждат миграцията
едностранно, но възприемат различни контексти; те не вярват в прости решения и са
готови да приемат повече бежанци, стига те да отговарят на определени критерии.
Исторически, Чехия приема много по-голям брой бежанци от войната след рухването на
Glopolis Analysis: FRANTOVÁ V., LEGEČKA M. PROKOP D., Why Do Refugees Stir Up Our Emotions? Migration
Narratives in Czech Society and a Glance Beyond Them, 2016.
17
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бивша Югославия и успява да осигури защита на хиляди. Много от тези мигранти са
мюсюлмани, но това не предизвиква големи проблеми или вълнения в чешкото общество.

Гърция
Гърция е една от страните, които през последните 3-4 години трябваше да се справят с
хиляди мигранти и бежанци. След 2013г. и особено между 2014 и 2015г. потоците
мигранти и бежанци в Гърция нарастват драстично. Безпрецедентният и неочаквано голям
брой бежанци през 2015г. е част от нарастващите бежански потоци от района на Близкия
изток към средиземноморските страни. Докато през 2014г. в Гърция пристигат само 41
064 бежанци, през 2015г. този брой достига 856 723 бежанци. Според данните на
Министерството на вътрешните работи през 2016 г. в страната има 557 476 имигранти,
които пребивават законно в Гърция. Това и по-малко от документираните 621,178
имигранти, живеещи в Гърция през 2011г. Между 2011г. и 2016г. броят на законно
пребиваващите в Гърция имигранти варира. По-конкретно, през 2013г. броят на
документираните имигранти в Гърция спада до 405 306, но отново достига до 461 438 през
2014г. и 527 264 през 2015г. Какво означава това за Гърция става ясно като се има
предвид, че общото население страната според последното преброяване през 2011г. е 10
712 409 души на възраст над една година.
Гръцките експерти подчертават няколко аспекта в миграционната ситуация в страната,
свързани с ксенофобските нагласи и речта на омразата. Единият е процесът на
трансформиране на Гърция в страна-дестинация за имигранти, започнал в началото на 90те години на ХХ век. Оттогава в страната текат бързо променящи се демографски
процеси, които имат влияние на възникването на ксенофобски и расистки обществени
нагласи. Относително хомогенно общество преди 90-те години на миналия век, 98% от
гръцкото население е с християнски православен / етнически гръцки произход. За две и
половина десетилетия в страната влизат около 1 милион души от Съветския съюз, Южна
Албания, Източна Европа, Азия и Африка. Взети заедно тези групи в момента съставляват
повече от 10% от населението (ENAR 9). 18 С пристигането на голям брой имигранти в
Гърция в началото на 90-те години на миналия век, те се превръщат в мишена на расистка
реторика и реч на омразата.
Данните от гръцкия национален доклад показват, че расистките настроения и реторика
през последните няколко години навлизат силно в обществения дискурс, подкрепяни дори
от високопоставени политици, членове на православната църква и някои от основните

18

ENAR. Racist Crime in Europe: ENAR Shadow Report 2013-2014. Brussels: European Network Against Racism,
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_2013-14_en_final_lowres-2.pdf
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медии, както и от по-маргинални медии. Възходът на "Златна зора" 19 (членовете на
партията спечелиха депутатски места в Националния парламент през 2012г.) има
решаващо значение за изостряне на проблема с расизма и речта на омразата. Това показва,
че макар гръцкото общество да е до голяма степен хомогенно, то е арена на скрити,
латентни процеси на расизъм и ксенофобия, които в момента излизат на преден план като
отговор на по-новите политически и социални събития.
Третият основен извод от анализа на гръцкия национален контекст е свързан с
формирането на официален антимигрантски дискурс. Според доклада термини като
"миграция" и "мигранти" вместо "бежанци" се използват все повече от политически
лидери и други влиятелни фигури. Това има двоен отрицателен ефект: от една страна това
предполага, че всички хора, които влизат в ЕС, са мигранти, а оттам и държавите-членки
на ЕС не носят същите правни задължения както за бежанците. На второ място, това
подкрепя позицията, че държавите нямат задължения към нелегалните мигранти. Тези
нюанси в езика всъщност оспорват конкретни права и задължения, произтичащи от
международни конвенции; в същото време те изолират мигрантите, които вече законно
пребивават в Гърция, тъй като вниманието на властите, както и вниманието на
гражданското общество, се насочва към новите потоци бежанци и мигранти. По този
начин фокусът на дискусиите за положението на чуждестранни лица (ξένοι) е с все повече
отрицателно съдържание, докато политическият език става все по-враждебен.
Преобладаващото обществено мнение е, че бежанският проблем има само отрицателни
последици за страната. Както се заявява в националния доклад, "нивото и качеството на
речта на омразата придобиват плашещи измерения, когато хората се чувстват окуражени
от политически лидери, които отразяват и насърчават предразсъдъците и възмущението.“
Толерирането на речта на омразата създава обществен климат в гръцкото общество, който
улеснява нарастващата готовност за извършване или толериране на актове на насилие
срещу тези групи.

Италия
Социалната, икономическата, политическата и културната среда в Италия през последните
години е силно повлияна от ксенофобски и расистки прояви. Различни фактори определят
тази ситуация; те варират от основни идеологически, културни или политически понятия
(идея за превъзходство на расата, териториална инвазия) към причинно-следствените
връзки, свързани с икономически фактори.
Националният доклад сочи постоянно нарастване на броя на гражданите на трети държави
пристигащи в Италия. Налице е увеличение (в абсолютни стойности) от 2011г. до 2016г. с
19
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998,526 лица, т.е. средно 457,684 мигранти годишно. Процентът на молбите за
предоставяне на убежище и хуманитарна защита също постоянно нараства (+19,398
молби, което е над 40,5%); през 2015 г. това е 28,2% от новите участници (19,3% през
2014г., съответно 7,5% през 2013 г. ). Данните от ЕВРОСТАТ за "кандидатстващи за
първи за убежище в държавите-членки на ЕС" 20 показват, че през последните две години
Италия е регистрирала увеличение с 46% на заявленията; това е с 10,1% повече в
сравнение с всички останали страни от Европейския съюз през 2016г. Според доклада има
и голям брой "лица извън Общността", които живеят в Италия (лица с валидни документи
за пребиваване, на които се предоставя престой за един година или по-дълго за целите на
наемане на работа, искане за убежище, проучване, семейни или религиозни причини).
Статистическите данни, предоставени от Министерството на вътрешните работи,
показват, че към 1 януари 2015 г. в Италия живеят 3,929,916 граждани на трети страни.
Между 2014 г. и 2015 г. броят на гражданите, които не са членове на общността, се е
увеличил с около 55 хил. (+ 1.4%). Броят на молбите за разрешение за убежище и
хуманитарна закрила се е удвоил в абсолютни стойности: от 19 146 през 2014г. до 47 873
през 2015г.
Подобно на Гърция, през последните десет години Италия е подложена на дълбоки
промени в политическата, икономическата, демографската и социалната среда, някои от
които са свързани с високите темпове на миграция. Съставът на населението вече не може
да бъде точно определен без отчитане на миграционната динамика. Последвалите промени
доведоха до "междугрупови напрежения" (Coenders, Lubbers и Scheepers 2003, Semyonov,
Rajjman and Gorodzeisky, 2006) и в резултат, повсеместно отрицателно мнение за
имиграцията. Изследване от ISTAT от 2014г. се фокусира върху общественото възприятие
на мигрантите; в доклада се посочва, че 55,3% от италианците се назовават въпроса за
"разпределяне на обществени жилища" като твърдят, че имигрантите не трябва да имат
предимство пред италианците при еднакви условия и нужди. Същите съображения се
споделят и при търсене на работа; в условията на увеличена безработица, според
анкетираните, работодателите трябва да дават предимство на италианците вместо на
имигрантите при наемането на хора. За сравнение, проучването, проведено от ISTAT през
2012 г. установява, че 63% разглеждат благоприятно усилията за интегриране на други
култури и само 35% считат имигрантите за "крадци на работни места".

Rумъния
Приблизителният брой на имигрантите в Румъния през 2015г. е 17,247. Според
изявленията на Националната имиграционна инспекция броят на лицата, търсещи
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убежище, е най-висок през 2012г., когато в Румъния са пристигнали над 2000
икономически мигранти; през 2016г. броят на търсещите убежище е 1800, което е
относително ниско. Тези лица са настанени в 6 бежански центъра в цялата страна и много
от тях са в състояние да се погрижат за себе си, след като са получили убежище, без да
търсят помощ от румънската държава.
Според проучване на Европейския институт 21 в Румъния от 2016 г. повечето имигранти
извън ЕС в Румъния (50%) идват от Молдова, Турция, Китай и Сирия (в този ред).
Повечето от тях са млади (под 35 години) и мъже (60%). Ниското ниво на имиграция в
Румъния се обуславя главно от ниските заплати на пазара на труда, където имигрантите
без по-висока квалификация обикновено могат да си намерят работа: услуги, селско
стопанство и текстилна промишленост. Този ефект се засилва от лошите социални мрежи
на имигрантите, лошата координация между участниците на пазара на труда, тромавите
имиграционни процедури и липсата на информация за пазара на труда в Румъния,
предоставена на потенциалните търсещи работа от трети държави. Изследването
подчертава, че румънският закон за имиграцията поставя специален акцент върху
контрола и санкциите като обръща по-малко внимание на интеграцията и стратегическото
планиране.
В сравнение с други страни тези цифри не са тревожни. Но след бедствената криза през
2015г. общественото мнение за мигрантите в Румъния стана изрично негативно.
Имиграцията е все по-често една от темите за политически противоречия и дебати. Твърди
се, че мигрантите заемат работата на местното население, намаляват заплатите и оказват
натиск върху обществените услуги; държавната помощ за мигранти се счита за
несправедлива спрямо местното население поради голямата помощ, която всеки кандидат
за убежище получава годишно.
Румънската конституция признава 20 национални малцинства като всяко има един
представител в парламента, а унгарското малцинство има отделна група както в Камарата
на представителите, така и в Сената. Мюсюлманите в румънското общество са
представени от турското и татарското национално малцинство; за членовете на тези
общности става все по-трудно да практикуват тяхната религия, защото ислямът се свързва
с терористични атаки. Най-голямата мюсюлманска имигрантска общност е в Букурещ,
столицата на Румъния; други мюсюлмански общности са съсредоточени в университетски
градове. В резултат на насаждане на омраза и расистки атаки срещу мюсюлмански
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имигранти, две сирийски жени бяха физически нападнати на улицата заради носене на
хиджаб в Букурещ от пет неидентифицирани тийнейджъри през март 2016 г. 22

Великобритания
Великобритания е държава с висока имиграция в продължение на векове, а приносът на
имигрантските групи към британската икономика и британския културен живот е
огромен. Това засяга по-специално големите градски центрове като Лондон. През поголямата част от 20-ти век броят на мигриращите към и от страната е почти изравнен, но
от 1994 г. насам броят на мигриращите към Обединеното кралство е по-голям от този,
който емигрира. Понастоящем техният брой е около 335 000 годишно. Само относително
малък брой от тези хора са търсещи убежище или бежанци (5,3% от имигрантите).
Нетната миграция (разликата между имиграцията и емиграцията) в Обединеното кралство
достигна 336,000 през годината, приключваща през март 2015 г. и оттогава нивото е почти
постоянно над 320,000. Преди март 2015 г. най-високото измерено ниво е 320,000 от юни
2005г. Последните оценки за нетната миграция са за 335,000 към юни 2016г. През 2014г.
13% от хората, които мигрират към Обединеното кралство са британски граждани, 43% са
граждани на други държави от ЕС, а 44% са граждани на държави извън ЕС. Най-често
държавите на произход са Индия, Полша, Ирландия и Пакистан.
Макар в миналото Великобритания да е възприемана като страна, която приветства
бежанците - от хугенотите и еврейските бежанци до тези от Азия и Източна Африка – в
последните години ситуацията се променя. През 2015г. в Обединеното кралство са
постъпили 32,733 молби за убежище за 39,968 души (търсещи убежище и техни роднини).
През същата година имиграцията е приблизително 631,000 души. Националният
статистически офис оценява, че търсещите убежище са около 5,3% от общия броя на
имигрантите през 2015/16.
Въпреки общото положително въздействие на имиграцията, социалните нагласи в
Обединеното кралство винаги са били нееднозначни. Усещането, че "има твърде много
имигранти и сме пренаселени" и че "имиграцията е проблем за страната" не е ново, но се
засилва през годините. Проучването на NatCen за социалните нагласи, проведено през
2013г., показва, че по това време повече от 77% от населението желае намаляване на
имиграцията във Великобритания, а обществените възгледи за равнището на имиграция са
значително по-негативни, отколкото през 2011г. (данни от Обсерватория на миграцията,
22
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ноември 2016г.). След 2013г. имиграцията постоянно се нарежда сред първите пет
проблема посочени от участници в проучването. Към август 2016г. имиграцията се
посочва най-често от респондентите (34%). Другите пет основни въпроса, които
респондентите посочват, са отношенията ЕС / Европа (31%), Националната здравна
служба (31%), икономиката (30%), намирането на жилища (22%) и национална
сигурност/международен тероризъм (19%).
Три основни фактора определят тази ситуация. Най-важният вероятно са последиците от
финансовата криза през 2007/8 и последвалите политики на строги икономии, които
значително увеличиха натиска върху обществените услуги и личното благосъстояние,
както и повишиха чувството на отчуждение и несигурност сред много хора. Освен това
несъмнено въздействие върху нагласите има и развитието на фундаменталисткия
тероризъм, както и реакциите на държавата към него. Тази ситуация се изостря и в някои
случаи се смесва с бежанската криза през последните 5 години. Във Великобритания тези
въпроси бяха събрани от Референдума "Brexit", по време на който въпросите за масовата
имиграция, далечната европейска бюрокрация и широко разпространените чувства на
отчуждение бяха ключови фактори в дебата. В националния доклад за Великобритания се
посочва, че нарастващите случаи на насаждане на омраза и ксенофобски нагласи са
предизвикани от събития като терористични атаки в страната и в чужбина. Докладът също
така свързва използването на речта на омразата към гласуването на Brexit, след който
"атаките на омраза се увеличиха, особено, но не само, срещу гражданите на ЕС в
страната". Както се посочва в доклада, "[...] езикът, използван от политиците по време на
референдума валидира такива атаки." Статистическите данни в доклада, показват, че през
2015/16 г. полицията в Англия и Уелс е регистрирала над 62 000 престъпления от омраза
(годишно увеличение от 19%). От тях 79% са престъпленията от расова омраза.

3.3. Общ преглед на законодателството и регулациите свързани с езика
на омразата
Национално законодателство
Както свободата на изразяване, така и забраната за дискриминация срещу лица и групи
представляват основни елементи на съвременното демократично общество. Правото на
мнение и публично изразяване е свързано с определени отговорности и поради това е
обект на специфични ограничения по отношение на защитата на правата на другите. В
следващия раздел на доклада се прави преглед на законодателството и регламентите,
свързани с езика на омразата в страните-партньори. Прегледът се основава на
информацията предоставена от експертите в националните доклади и има за цел да даде
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обща представа за съществуващите видове регулиране, техния обхват на прилагане и
санкции за речта на омразата, без да се впуска в подробен анализ на законодателните
актове. 23 Регулаторната рамка в повечето държави включва разпоредби, съдържащи се в
няколко законодателни акта (наказателно право, гражданско право и т.н.), за да се даде
възможност за адекватно разбиране на престъпленията свързани с реч на омразата и
онлайн реч на омразата и да се позволи справедлив процес на разследване и наказание.
Проведените национални проучвания, показват, че всяка от страните използва няколко
регулаторни инструмента (например наказагелнии, граждански, медийни саморегулации),
насочени към речта на омразата. Те варират от Конституцията на страната (която
защитава основното право на свобода на изразяване) до нови регулации, приети например
в отговор на изискването за транспониране на разпоредбите на Рамково решение 2008/913
/ JHA на Съвета относно борбата с някои форми и изразяване на расизъм и ксенофобия
чрез наказателното право (наричано по-долу "Pамковото решение"). 24 Държавите-членки
бяха задължени да предадат текста на разпоредбите, които транспонират в националното
си законодателство по рамковото решение до 28 ноември 2010г. (в това отношение вж.
Първия доклад за изпълнението от януари 2014г.). 25
Рамковото решение предвижда инкриминирането на действия за публично подбуждане
към насилие или омраза чрез публично разпространение на текстове, снимки или други
материали, като се посочва изрично, че трябва да се обхванат не само устна комуникация
(напр. Член 1, параграф 1, буква б: "Публично разпространение на брошури, снимки или
други материали, съдържащи изрази на расизъм и ксенофобия"). В член 4 от решението се
посочва "необходимостта расистката и ксенофобската мотивация да се разглежда като
утежняващо обстоятелство или да се гарантира, че съдилищата вземат предвид тези
мотиви при определянето на санкциите".
Страните представени в този доклад имат разпоредби относно подстрекаването към
расистко и ксенофобно насилие и омраза, но не всички от тях са транспонирали изцяло
текстовете за престъпленията, обхванати от Рамковото решение. Разликите частично
произтичат от липсата на универсално определение на понятията "реч на омразата" и
"престъпление от омраза". Например терминът "реч на омразата" не е включен в чешкия
правен кодекс; правната наука го описва като проява, която "има за цел да бъде обидна и
подбужда към дискриминация, омраза или насилие срещу индивид или група лица, въз
23
Такава информация може да се прочете в изследването на ГД Вътрешни политики, The European legal framework on
hate speech, blasphemy and its interaction with freedom of expression, 2015 [Европейската законодателна рамка относно
речта на омзразата, бласфемията и свободата на изразяване]
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536460/IPOL_STU(2015)536460_EN.pdf.
24
Рамково решение на Европейския съвет 2008/913/JHA oт 28 ноември 2008 достъпно на:
http://www.refworld.org/docid/493e8fea2.html [accessed 2 August 2017]
25
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/com_2014_27_en.pdf
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основа на личните им характеристики". 26 Член 356 от Чешкия наказателен кодекс
дефинира какво е "подбуждане към омраза". За сравнение, определението за престъпление
от омраза в Хърватския наказателен кодекс е в съответствие с Рамковото решение на
Съвета на Европа (член 325, Наказателен кодекс (OG 125/11, 144/12, 56/15, 61/15). 27 Поподробно обяснение на понятието за престъпление от омраза е предвидено в
законодателството, отнасящо се до медиите, напр. в Закона за медиите в Хърватия, Закона
за електронните медии и Закона за хърватското радио и телевизия.
Наказателните кодекси на повечето страни съдържат разпоредби относно дискриминация,
ксенофобия и расистко поведение, подбуждане към насилие или омраза; конкретната
терминология ("провокиране", "разпространение", "насърчаване", "подбуждане" и т.н.),
обхватът на законодателството (независимо дали става дума за групи или лица) и
приложимите санкции се различават. Някои от законодателните актове се отнасят
конкретно за речта на омразата в интернет (например Закона за злоумишлените
комуникации, 1988 г., раздел 1 и Закона за съобщенията от 2003 г., раздел 127 в
Обединеното кралство). Наказателните разпоредби в България (Гърция, Хърватия,
Италия) се отнасят конкретно както до подбуждането на насилие, така и до омразата,
докато Чешката република, Румъния и Великобритания изрично споменават омраза.
Например, българският наказателен закон обхваща актове на подбуждане към омраза
срещу групи и отделни лица. Специфичните средства за разпространение на омраза се
споменават в описанието на самото нарушение (България, Гърция и Обединеното
кралство). Съгласно разпоредбите на член 356, параграф 1 от Чешкия наказателен кодекс,
лице е виновно за това престъпление, ако публично подбужда омраза към която и да е
нация, раса, етническа група, религия, социална класа или друга група лица или ако те
насърчават ограничаването на правата и свободите на членовете на такава група. Въпреки
че не съществува престъпление, определено конкретно като реч на омразата в Кодекса,
ако престъпление, подбуждащо омраза (престъпление от омраза), е извършено в интернет
среда или използване на онлайн инструменти, това се счита за утежняващо обстоятелство
и извършителят е подложен на по-тежко наказание.
Последният антирасистки закон в Гърция е Закон 4285/2014 (допълващ Закон 927/1979) за
борба с някои форми и прояви на расизъм и ксенофобия по наказателното право. Този
закон предвижда по-строги наказателни санкции за борба с престъпленията от омраза и
подбуждане към расистко насилие чрез расистка реторика. Речта на омразата се определя
като публично изразяване на расистко или ксенофобско слово с цел подбуждане,
предизвикване на дискриминационни действия или омраза и насилие въз основа на раса,
26

JÄGER, Petr, MOLEK, Pavel, Svoboda projevu Demokracie, rovnost a svoboda slova [Freedom of Expression. Democracy,
Equality, and Freedom of Speech], 1st Edition, Auditorium, 2007, p. 22.
27
https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon,
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цвят, религия, произход, национален или етнически произход, сексуална ориентация, пол
идентичност или увреждане. Закон 4285 изрично споменава Интернет като място, където
може да се извърши престъпна дейност с израз на омраза (транспониране на член 1,
параграф 1 от Рамковото решение). Това развитие отразява нарастващото и широко
използване на Интернет и социалните медии през последните години като средство за
предаване на речта на омразата. Освен промените в правната рамка са предприети и други
стъпки, за да се реши по-общо въпроса за насилието на расова основа. По инициатива на
Атинската прокуратура през ноември 2012 г. е назначен Специалният прокурор за
расистко насилие (FRA 11). Освен това през декември 2012 г. с указ на президента са
създадени два регионални отдела в Атина и Солун.
Италианският закон n. 205 от 1993 г., известен също като "Закон Манчино", е основният
законодателен акт, който предвижда като престъпление "разпространяване на идеи въз
основа на расово превъзходство или расова или етническа омраза или подбуждане към
извършване или извършване на действия за дискриминация за расова, етнически,
национални или религиозни мотиви." Законът не споменава медиите или онлайн
комуникациите; Италия обаче е една от страните, които са подписали (през 2011 г., но все
още не са ратифицирали) Допълнителния протокол към Конвенцията за престъпленията в
кибернетичното пространство на Съвета на Европа относно криминализирането на актове
с расистки и ксенофобски характер, извършени чрез компютърни системи.
Румъния е една от държавите, която наскоро прие нов Наказателен кодекс (в сила от 1
февруари 2014г.). Той съдържа разпоредби, които пряко или непряко са свързани с
регулиране на реч на омразата. Новият Наказателен кодекс регламентира речта на
омразата в член 369, престъплението се описва като подбуждане към омраза или
дискриминация: "Общественото подбуждане по всякакъв начин към омраза или
дискриминация срещу дадена група лица се наказва с лишаване от свобода от 6 месеца до
3 години или с глоба ". Член 317 от Наказателния кодекс криминализира подбуждането
към дискриминация, като се има предвид, че подбуждането към омраза е конститутивен
акт на подбуждане към дискриминация. Наредба № 137/2000, която транспонира
Директива 2000/43/ЕО на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата,
независимо от техния расов или етнически произход, включва също и регламенти за
насаждане на омраза по член 15.
По отношение на медиите и онлайн комуникациите всички държави са транспонирали
разпоредбите за аудиовизуалните медийни услуги (AMSD), 28 които забраняват
съдържанието, включително подбуждане към омраза въз основа на раса, пол, религия или
Директива за аудио-визуалните и медийните услуги, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:32010L0013

28
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националност в аудиовизуалните медийни услуги. В същото време националните
изследвания потвърждават, че медиите носят отговорност за публикуването или
предаването на съдържание, което включва речта на омразата. Медиите в странитеучастнички в проекта се наблюдават от публични регулаторни органи (като Съвета за
електронни медии в България), други публични институции (например национални органи
за равенството или антидискриминационни органи) или организации на гражданското
общество. Таблицата по-долу също така предоставя информация за медийните
саморегулации, които са свързани с онлайн реч на омразата (например Етичните кодекси
на българските журналисти или Кодекса на редакторите на Организацията за независими
прессъобщения на Обединеното кралство (IPSO)).
Очевидно е, че има много малко правила, приложими към новите медии и интернет
компании и посредници (доставчици на интернет услуги). Някои от тези медии са
обхванати от професионални етични кодекси или се придържат към принципите в Кодекса
за поведение за борба с незаконната омраза, подписан през 2016 г. между Европейската
комисия и големите интернет компании (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube). Кодексът
е документ, който не е правно обвързващ, но цели да "се бори с речта на омразата онлайн"
в сътрудничество с организациите на гражданското общество. Кодексът насърчава
социалните медии да предприемат бързи действия веднага щом получи валидно
уведомление. Националните доклади показват, че медиите и асоциации на медиите трябва
да бъдат насърчавани да приемат мерки за саморегулиране, които биха могли да
предоставят по-подробни и ясни дефиниции на приложимото законодателство по
отношение на свободата на словото и речта на омразата. Това е едно от заключенията на
доклада на комисията по вътрешни работи, който предлага по-голяма отчетност и
отговорност за Facebook, Google, Twitter и YouTube. Освен това професионалните
медийни асоциации биха могли да разработят и приложат практически инструменти, така
че медийните специалисти да могат по-лесно да проверяват съответствието на
доставчиците на медийно съдържание с разпоредбите на националните и европейските
законодателства. Промените в националните законодателства водят и до създаването на
публични или саморегулаторни органи в някои страни (Румъния, Гърция, Италия). Такива
органи трябва да бъдат създадени, за да координират действията за мониторинг от страна
на самите медии и да улеснят сътрудничеството с други публични органи при
докладването, превенцията и преследването на престъпления, свързани с омраза. Такива
органи биха подпомогнали събирането на надеждни данни и да засилят наблюдението на
съдържанието на уеб сайтове, включително дискусионни форуми и блогове.
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Таблица 1: Преглед на законодателството за противодействие на речта на омразата – по вид регламент
Страна

Наказателно право

БГ

Наказателен кодекс на
България

Гражданско
право

http://lex.bg/laws/ldoc/158965
4529

Закон за защита от
дискриминация, чл,
1 (5,6)
http://kzdnondiscrimination.com/
layout/images/stories/p
df/zakon_za_zashtita_o
t_discriminacia_2012.p
df

ЧР

Закон No. 40/2009
Наказателен кодекс

Закон No. 89/2012,
Граждански кодекс

ХР

Наказатекен кодекс
(125/11, 144/12, 56/15,
61/15), art. 87
https://www.zakon.hr/z/98/Ka
zneni-zakon

Закон за защита от
дискриминация
(85/08, 112/12)
https://www.zakon.hr/z
/490/Zakon-osuzbijanjudiskriminacije

Закон за нарушения на
обществения ред и мира
(5/90, 30/90, 47/90, 29/94)
https://www.zakon.hr/z/279/Z
akon-o-prekr%C5%A1ajimaprotiv-javnog-reda-i-mira

Административно
право

Саморегулация

Закон за радиото и
телевизията
http://www.lex.bg/laws/ldo
c/2134447616

Етичен кодекс на
българските медии
http://ethicnet.uta.fi/bulgar
ia/ethical_code_of_the_bul
garian_media

Медии и интернет

Други
Правилник за
организацията и
дейността на
Народното събрание
Конституция на
Република България
Чл. 39 (1) за свободата
на словото

Професионално-етичен
кодекс на българските
медии
http://bmu.bg/bg/code-ofconduct
Закон No. 231/2001, за
Радио и телевизионно
излъчване и отмяна на
определени други закони
Закон за
медиите (59/04,
84/11, 81/13)
https://www.zak
on.hr/z/38/Zakon
-o-medijima

Закон за
електронните
медии
(153/09, 84/11,
94/13, 136/13))
https://www.za
kon.hr/z/196/Z
akon-oelektroni%C4
%8Dkimmedijima

Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

30

Конституция на
Република Хърватска;
Член 39 забранява
всяка покана за или
подбуждане към война
или използване на
насилие, на
национална, расова или
религиозна омраза, или
каквато и да е форма на
нетърпимост.

Протокол за
процедурите
по случаи на
престъплени
я от омраза
(април
2011г.)
определя задълженията
на съответните органи,
участващи в
откриването,
обработката и
наблюдението на
резултатите от
процесите, извършвани
в случаи на
престъпления от омраза
ГР

Член 1 на Закон 4285/2014
(отменящ Закон 927/1979).
Закон 927/1979
Закон 1419/1984
Закон 3719/2008 29
Закон 4139/2013
Закон 4285/2014

ИT

Наказателен кодекс, член
415
Закон n. 205 от 1993, познат
като Закона „Манчино“

29

Конституция: защита
на свободата на
изразяване

Граждански
кодекс, Член 1418,
Законодателни
укази 215 и 216 от
9. юли, 2003 г.

Чл. 3 и 21 на
Конституцията за
свободата на словото

http://users.uoa.gr/~ggeorgiades/3719-2008.pdf
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РУ

Наказателен кодекс, чл.
369, 317, 368, 405

Закон n. 504/2002 г.
от Националния съвет
за аудиовизуални
услуги, член 40

Член 30 от
Конституцията за
свободата на
изразяване

Закон no. 489 от 28.
декември, 2006 г. за
религиозните свободи

Правителствена
наредба 137/2000 г. за
предотратяване и
санкциониране на
всички и всякакви
форми на
дискриминация

Граждански кодекс,
Чл. 70-77
ВЕ

Закон за злонамерените
съобщения 1988 г., Раздел
1
http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1988/27/contents
Закон за съобщенията 2003
г., Раздел 127
http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2003/21/contents
Закон за обществения ред
(1986 г.)
(http://www.legislation.gov.uk
/ukpga/1986/64/contents)
Закон за наказателното
право и общественя ред
1994 г.
Закон за расовата и
религиозната омраза 2006 г.
Закон за наказателното
право и имиграцията 2008 г.

Да

Кодекс на редакцията
на Организацията за
стандартите на
независимата преса на
Обединеното кралство
(IPSO)
https://www.ipso.co.uk/edi
tors-code-ofpractice/#Discrimination
Саморегулирани
професионални кодекси
на вестникарските
издания, например
Редакционният кодекс на
в. Гадриън
https://www.theguardian.c
om/info/2015/aug/05/theguardians-editorial-cod

Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

32

Таблица 2: Преглед на наказателноправната рамка за противодействие на речта на омразата
Страна

Наказателен закон /
Заглавие на документа
/ URL

Обхват на
приложение

Разпоредби за реч на
омразата

Основни разпоредби

Приложими санкции

БГ

Наказателен кодекс
http://lex.bg/laws/ldoc/1589
654529

Използване на
масовите
информационни канали
за дискриминация и
подстрекаване към
омраза

Езикът на омразата е тема на Чл.
162, ал. 1 и Чл. 164, ал. 1

„Който чрез слово, печат или други
средства за масова информация, чрез
електронни информационни системи
или по друг начин проповядва или
подбужда към дискриминация,
насилие или омраза, основани на
раса, народност или етническа
принадлежност, се наказва…“

Лишаване от свобода от
една до четири години и
глоба от пет хиляди до десет
хиляди лева, както и с
обществено порицание

ЧХ

Закон No. 40/2009 г. ,
Наказателният кодекс

Всички физически и
юридически лица.

Подбуждане към насилие срещу
хора на базата на тяхната расова,
национална, етническа,
религиозна, или политическа
принадлежност.

Насилие срещу човек или група от
хора (Раздел 352).

Глоба и до 3 години
лишаване от свобода, ако
престъплението е
извършено в интернет.

Всички физически и
юридически лица.

Клевета срещу хора на базата на
тяхната расова, национална,
етническа, религиозна, или
политическа принадлежност.
Клевета по интернет или
социални медии.
Подбуждане към омраза срещу
хора на базата на тяхната расова,
национална, етническа,
религиозна, или политическа
принадлежност.
Речта на омразата е определена
като публичното изразяване на
расистка или ксенофобска реч с

Клевета срещу нация, раса, етнос,
или друга група от хора (Раздел
355).

Глоба и до 3 години
лишаване от свобода, ако
престъплението е
извършено в интернет.

Подбуждане към омраза към група
от хора или насърчаване на
ограничаването на правата и
свободите им (Раздел 356).

Глоба и до 3 години
лишаване от свобода, ако
престъплението е
извършено в интернет.

Изрично споменаване на интернет
като възможно място за извършване
на престъпление от омраза

В зависимост от тежестта:
лишаване от свобода от 3
месеца до 3 години и глоба
от 5-20 000 EUR;

Всички физически и
юридически лица.

ГР

Чл. 1 на Закон 4285/2014
г. (отменящ Закон
927/1979 г.)

Публично подбуждане
към насилие или
омраза
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ХР

Наказателен кодекс
(125/11, 144/12, 56/15,
61/15)
https://www.zakon.hr/z/98/K
azneni-zakon

Законът се прилага за
всеки, който извърши
престъпление на
територията на
Република Хърватска

Закон за нарушения на
обществения ред и мир
(OG 5/90, 30/90, 47/90,
29/94)

Този закон се прилага
за всеки, който
извърши престъпление,
което нарушава мира,

цел подбуждане към,
причиняване на, подстрекаване
към, или насърчаване на
дискриминация, омраза или
насилие на база раса, цвят на
кожата, религия, потекло,
национална или етническа
принадлежност, сексуална
ориентация, пол или увреждане.
Престъпление от омраза се
определя като престъпление,
което се позовава на расата,
религията, националността,
етноса или сексуална ориентация
на друго лице. Такива деяния се
считат за утежняващи
обстоятелства, когато не е
предвидено по-строго наказание.
Това определение в Наказателния
кодекс е съобразено с Рамковото
решение на Съвета на Европа за
борба с определени форми и
изрази на расизъм и ксенофобия
чрез наказателното право.

Законът за нарушенията на
обществения ред и мира закон
забранява нарушаването на
обществения ред и мир чрез

(транспонирайки Член 1 (1) на
Рамковото решение)

лишаване от свобода за
минимум 6 месеца и глоба
от 15-30 000 EUR;
лишаване от свобода от 6
месеца до 3 години и глоба
от 10-25 000 EUR;
лишаване от свобода за
минимум 1 година и глоба
от 25-50 000 EUR

Член 325 инкриминира публичното
подбуждане към насилие и омраза
срещу определена група; предвижда
присъда за лицата, които чрез
печата, радиото, телевизията,
компютърна система или мрежа,
публично събрание или по друг
начин публично подбуждат или
публично предоставят памфлети,
снимки или други материали, които
подбуждат, към насилие или омраза
срещу група или член на група на
база тяхната раса, религия,
националност, етнос, произход, пол,
сексуална ориентация, увреждане
или друга характеристика;
предвижда присъда за организатора
и участниците в група, която
подбужда към насилие или омраза;
Член 125 Нарушение на
равенството;
Член 324 Подбуждане към бунт
Член 5 (1)

Не
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Предвижда глоба от над 1
000 HRK или лишаване от
свобода до 30 дни.

https://www.zakon.hr/z/279/
Zakon-oprekr%C5%A1ajima-protivjavnog-reda-i-mira

ИT

Наказателен кодекс,
член 415
Закон n. 205 от 1993 г.,
познат също като закона
„Манчино“

работата или
нормалния начин на
живот на гражданите
по неразрешен начин,
подбужда
неспокойствие,
неразположение,
смущение или
нарушава свободното
движение на
гражданите по улиците
и други обществени
зони, или нарушава
упражняването на
техните права и
задължения, обижда
морала, пречи на
държавните органи и
длъжностни лица при
изпълнение на правни
действия, застрашава
общата безопасност на
хората и имуществото,
обижда публичните
органи, или по друг
начин нарушава
обществения ред и мир
на гражданите.

възпроизвеждане на песни,
композиции и текстове, или
носене или показване на
символи, текстове, изображения
и рисунки

Определя като престъпление
„разпространението на идеи,
базирани в расово превъзходство
или расова или етническа омраза,
или извършване или
подстрекаването към извършване
на дискриминация с расов,

Забранява всяка организация,
асоциация, движение или група,
чиято цел е дискриминация.
Член 3 предвижда като утежняваши
обстоятелства всички престъпления,
извършени с цел да се разпространи
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Член 3 позволява на съдията
да увеличи присъдата с до
половина от предвиденото,
ако престъплението е
извършено с цел
дискримицинация или
омраза на основата на

РУ

Наказателен кодекс, чл.
369

ВЕ

Закон за злонамерените
комуникации, 1988 г.
Раздел 1 (MCA)
http://www.legislation.gov.u
k/ukpga/1988/27/contents
Закон за комуникациите
2003 г., Раздел 127 (CA)
http://www.legislation.gov.u
k/ukpga/2003/21/contents

Отнася се до
престъпления на
подбуждане към омраза
или дискриминация

етнически, национален или
религиозен мотив“

дискриминацията на расова,
етническа, национална или
религиозна основа, или да се
подпомагат такива организаци.

„Публичното подбуждане, чрез
всякакви средства, към омраза
или дискриминация срещу група
лица“

Член 317 от Наказателния кодекс
криминализира подбуждането към
дискриминация, като се има
предвид, че подбуждането към
омраза е част от подбуждане към
дискриминация.

MCA постановява като
престъпление изпращането на
писмо с намерение да предизвика
беда или тревожност.
През 2001 г. е изменен, за да
включва “електронната
комуникация”, както и
писмената. По-конкретно това е
средство за изпращане на
съобщение, което предава
• съобщение, което е
непристойно или грубо обидно
• заплаха; или
• информация, която е невярна и
е известно или се смята, че е
фалшива, от подателя
• ако целта на подателя е да
предизвика беда или тревожност
на получателя
CA обхваща много сходни теми,
като основната разлика е, че тя не
изисква никакви доказателства за
състоянието на ума или
намерението на изпращача.
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етнически произход,
религия, националност, раса
или за да се подпомогне
дейността на организации,
които имат за цел като
гореописаните.“
Лишаване от свобода от 6
месеца до 3 години или
глоба

Закон за обществения
ред (1986)
http://www.legislation.gov.u
k/ukpga/1986/64/contents

Забранява (Част 3) изразяване на
расова омраза, определена като
„омраза срещу група от хора по
причина на цвета на кожата, раса,
националност (включително
гражданство) или етнически или
национален произход.“

Раздел 18 от закона обявява за
престъпление използването на
„заплашителни, тормозни или
обидни думи или поведение, или да
се показва всякакъв писмен
материал, който е заплаха, тормоз
или обида, с възнамерение да
подбуди расова омраза, или когато
се вземат предвид всички
обстоятелства расова омраза е
вероятно да се подбуди.“

Престъпленията по част 3
носят максимална присъда
от седем години лишаване
от свобода или глоба или и
двете.

Раздел 29 криминализира
използването на заплашителни думи
или поведение, или показване на
всякакви писмени материали, които
заплашват, с намерението да се
подбуди религиозна омраза.”
Поправки на Закона за
обществения ред
- Закона за наказателното
право и обществения ред
- Закона за расова и
религиозна омраза 2006 г.
- Закона за наказателното
право и имиграцията 2008
г.

Въведе нов Раздел 4А
„забраняващ причиняването на
уплаха или щета“

Максималното наказание за
присъда е 6 месеца
лишаване от свобода

Добави Част 3А, постановяваща,
че „лице, което използва
заплашителни думи или
поведение, или показва всякакъв
писмен материал, който е
заплашващ, е виновен за
престъпление, ако по този начин
цели да подбуди религиозна
омраза“
Поправи Част 3А на зкона от
1986, като включи
престъплението за подбуда на
омраза на база сексуална
ориентация
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Таблица 3: Преглед на гражданскоправната рамка, отнасяща се до речта на омразата
Страна

БГ

Граждански закон /
Заглавие на
документа / URL
Граждански
процесуален кодекс
http://lex.bg/laws/ldoc/213
5558368

Обхват на приложение

Отразяване на езика на
омразата

Основни разпоредби

Приложими санкции

Нарушено правото на равно
третиране (дискриминация) или
тормоз
асегнатите лица

Не се споменава изрично
езикът на омразата

Чл. 2. Съдилищата са длъжни да
разгледат и разрешат всяка
подадена до тях молба за защита и
съдействие на лични и
имуществени права.

Обезщетение по искова
молба

Чл.1 Този закон урежда защитата
срещу всички форми на
дискриминация и съдейства за
нейното предотвратяване.
Чл.4 Забранена е всяка пряка или
непряка дискриминация, основана
на пол, раса, народност, етническа
принадлежност, човешки геном,
гражданство, произход, религия
или вяра, образование, убеждения,
политическа принадлежност,
лично или обществено положение,
увреждане, възраст, сексуална
ориентация, семейно положение,
имуществено състояние или на
всякакви други признаци,
установени в закон или в
международен договор, по който
Република България е страна.

Производства по реда на
ГПК – обезщетения за вреди

Чл.8, ал.1 „Медийните услуги не
трябва да подбуждат към ненавист,
основана на раса, пол, религия или
националност.“ Чл.10, ал.6
„недопускане на предавания, които
[…] възхваляват или оневиняват
жестокост или насилие или
подбуждат към ненавист въз

Имуществена санкция, при
повторно нарушение е в
двоен размер

Закон за защита от
дискриминация
http://kzdnondiscrimination.com/lay
out/images/stories/pdf/zak
on_za_zashtita_ot_discrim
inacia_2012.pdf

Всички физически лица,
юридически лица и сдружения

Закон за радиото и
телевиията
http://www.lex.bg/laws/ldo
c/2134447616

Печатни и онлайн медии,
телевизия, радио предавания

Не допуска предавания,
които внушават национална,
политическа, етническа,
религиозна и расова
нетърпимост (чл. 17, ал. 2).
Не съществува задължение
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за медийните услуги да се
въздържат от
разпространяване езика на
омразата на база сексуална
ориентация

ЧХ

Закон No. 89/2012 Coll.,
Граждански кодекс

ГР

Кодекс за новини и
други журналистически
и политически
предавания (Указ на
президента 77/2003 г.,
Член 4),

ХР

Закон срещу
дискриминацията (OG
85/08, 112/12)
https://www.zakon.hr/z/49
0/Zakon-o-suzbijanjudiskriminacije

Обща лична защита, без
изрично изразена асоциация
с езика на омразата

основа на расов, полов, религиозен
или национален признак“
Член 17 ал. 2 гласи, че
доставчиците на медийни услуги
носят отговорност за
съдържанието на медийните
услуги и са длъжни да не допускат
„създаване или предоставяне за
разпространение на предавания
[…], внушаващи национална,
политическа, етническа,
религиозна и расова нетърпимост“.
Раздели 81-83: защита на принципа
на живот, достойнство, здраве и
правото да живеят в благоприятна
среда; уважение, чест,
неприкосновеност на личния
живот, и изразяване на лична
индивидуалност също са защитени.

Извинение и обезщетение за
щети.

Забранява представянето на хора
по дискриминиращ начин или
разпространението на расистки,
ксенофобски или сексистки
послания и характеризации

Този закон се прилага за
действията на всички
национални органи, местни и
регионални власти, юридически
лица с публична власт, както и
за действията на всички
юридически и физически лица,
по-специално в следните

Законът включва общо 17
основания за
дискриминация (забранява
се дискриминацията на
основата на раса, етническа
принадлежност, цвят на
кожата, пол, език, религия,
политически или други

Отговорност за административни
престъпления и гражданска
отговорност; Глава V от Закона за
борба с дискриминацията
„поведение пред съда“ осигурява
гражданска защита и глава III от
закона, член 11, предвижда
правото на жертва на
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Законът за борба с
дискриминацията
предоставя отговорност за
административни
престъпления само за две
форми на
дискриминационни
действия (форми на

области:
1) условия на труд и заетост
2) образование, наука и спорт
3) социално осигуряване,
включително социални
осигуровки, пенсионно и
здравно осигуряване, и
осигуряване за безработица
4) здравни грижи
5) съдебна и администрация 6)
жилищна политика
7) обществена информация и
медии
8) достъп до стоки и услуги и
предоставяне на стоки и услуги
9) членство и дейност в
профсъюзи, организации на
гражданското общество,
политически партии или друга
организация 10) участие в
културното и художествено
творчество

ИТ

Законодателни укази
215 и 216 от 9 юли, 2003
г.

убеждения, национален или
социален произход,
финансово положение,
профсъюзно членство,
образование, социален
статус, семейно положение,
възраст, здраве,
инвалидност, генетично
наследство, полова
идентичност, изразяване или
сексуална ориентация),
докато европейското
законодателство признава
само шест основания (раса
или етнически произход,
религия или убеждения,
увреждания, възраст, пол
или сексуална ориентация);
тъй като езикът на омразата
подбужда към
дискриминация, тя е
наказуема по този закон.

дискриминация на обезщетение,
докато глава VІ от закона урежда
санкции за административни
престъпления.

Ключови законодателни
разпоредби, приети от
италианското правителство в
2003 г. с цел прилагане на
Директива 2000/43/ЕС относно
равното третиране на лицата
без разлика на расата или
етническия произход и на
Директива 2000/78/ЕС относно
равното третиране в областта
на заетостта и професията
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дискриминация): за тормоз
(член 25 от закона) и за
сексуален тормоз (член 26
от закона); и двата члена
предоставят само глоби, без
въвеждането на защитни
мерки.

РУ

Граждански кодекс, Член
1418

Разпоредби относно
дискриминацията,
регламентиращи тези въпроси
по отношение на гражданските
въпроси.

Постановява, че всеки договор,
съдържащ клауза, която пряко или
косвено провокира расова
дискриминация, е нищожен, дори и
ако е записан

Закон no. 4/2008 за
превенция и борба с
насилието по време на
състезания и спортни
игри

Законът криминализира
използването на фашистки,
расистки или ксенофобски
символи в спортната арена,
разпространение или носене с
цел разпространение на
символи в спортната арена,
както и насърчаване на култа
към лица, виновни за
извършване на престъпление
срещу мира и човечеството.

Подбуждането публично или чрез
медиите на прояви на насилие,
свързани със състезание или спорт
от лидерите на клубове,
длъжностни лица или спортисти, е
нарушение

Закон no. 504/2002 г. за
Аудиовизуалните
изкуства, чл. 40

ВЕ

Забранява предаването на
програми, съдържащи
каквато и да е форма на
подбуждане към омраза въз
основа на раса, религия,
националност, пол или
сексуална ориентация.
Дела могат да бъдат заведени
чрез гражданските съдилища да
търсят отговорност за случаите,
когато престъпление е било
извършено. Ако е успешно,
ищецът може да получи
обезщетение
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Глоба от 3 000 леи до 10 000
леи

Таблица 4: Преглед на саморегулациите на медиите за противодействие на речта на омразата
Страна

Саморегулация /
Заглавие на документа
/ URL

Обхват на приложение

Отразяване на езика
на омразата

Основни разпоредби

Приложими санкции

БГ

Етичен кодекс на
българските журналисти
http://ethicnet.uta.fi/bulgaria
/ethical_code_of_the_bulgar
ian_media

Журналистически материали,
телевизионни и радио
излъчвания, медийни
публикации

Няма специфично
споменаване на речта на
омразата;
Недопустимост на
материалите, подбуждащи
към омраза и всякаква
форма на дискриминация

2.5 Дискриминацията
2.5.1. Като уважаваме правото
на всеки да живее в сигурност и
безопасност, няма да
публикуваме материали,
подбуждащи или насърчаващи
омраза, насилие и всякаква
форма на дискриминация.
2.5.2 Няма да посочваме
расовата, религиозната,
етническата принадлежност,
сексуалната ориентация,
умственото или физическото
състояние, ако тези факти
нямат съществено значение за
смисъла на информацията.
2.6.5 Ще внимаваме да не
бъдем използвани за платформа
от онези, които насърчават,
подбуждат или прилагат
насилие; ще съобщаваме за
техните действия с
необходимата сдържаност и
само ако това е в очевиден
обществен интерес.

Изказвания по случаи на
нарушение на Кодекса,
изслушвания, подаване на
доклади до Съвета за
електронните медии или
прокуратурата, когато е
необходимо

Етичен кодекс,
Български медиен съюз
http://bmu.bg/bg/code-ofconduct

1.13. Медиите са длъжни да
уважават правото на всеки
индивид да живее в безопасна и
сигурна среда, като се
ангажират да не публикуват
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материали, които подбуждат
към омраза, насилие и/или
всяка форма на дискриминация.
Медиите следва да се
въздържат от публикуването на
детайли относно расата, цвета
на кожата, религията, пола или
сексуалната ориентация, или
относно каквито и да било
други физически или умствени
различия, недъзи или болести,
ако тези факти нямат
съществено значение и са
неотносими към смисъла на
информацията.

ЧХ

Закон No. 231/2001 г. Coll.,
за Радио и телевизионно
излъчване и отменящ
определени други закони

ХР

Закон за
електронните
медии (OG
153/09, 84/11,
94/13, 136/13))

Оператори на радио и
телевизионно излъчване.

Защита на лица и групи
въз основа на пол, раса,
цвят на кожата, език,
убеждения и религия,
политическо или друго
мнение, национален или
социален произход,
принадлежност към
национално или етническо
малцинство, собственост,
семеен произход или друг
статут.

Раздел 32 (1)(c) налага
задължението да се гарантира,
че излъчващите програми не
подбуждат към омраза въз
основа на пол, раса, цвят на
кожата, език, убеждения и
религия, политическо или друго
мнение, национален или
социален произход,
принадлежност към национален
или етнически собственост,
семеен произход или друг
статут.

Член 3, ал. 4 от Закона за
медиите изрично
забранява предаването на
съдържание в програмата
в медиите, което подбужда
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Ако операторът не изпълни
това задължение, Съветът по
радио и телевизионно
излъчване (RRTV) може да
наложи глоба между CZK 20
000 и 1 000 000; Ако
нарушението е извършено
многократно, RRTV може да
се произнесе да не удължава
лиценза за излъчване на
оператора в съответствие с
раздел 12 (12) (б).

или прославя етническо,
расово, религиозно,
полово или друго
неравенство или
неравенство въз основа на
сексуална ориентация,
както и идеологически и
държавни творения на
такива бази, които
провокират етническа,
расова, религиозна, полова
или друга враждебност
или нетърпимост,
враждебност или
нетърпимост въз основа на
сексуална ориентация,
подбуждане към насилие и
война.

https://www.zakon
.hr/z/196/Zakon-oelektroni%C4%8D
kim-medijima
Закон за медиите (OG
59/04, 84/11, 81/13)
https://www.zakon.hr/z/38/Z
akon-o-medijima

ИТ

Национална италианска
федерация на пресата
ХАРТА НА РИМ
Кодекс за поведение по
отношение на търсещите
убежище, бежанците,
жертвите на трафик и
мигрантите

Кодексът за поведение е
протокол от Хартата на
задълженията на журналиста,
изрично цитиран в чл. 7 за
задълженията към чужденците.
Тя включва и специфичен
речник на следните термини,
които журналистите трябва да
използват в писането на статии:
търсещ убежище, бежанец,
бенефициент на хуманитарна
защита, жертва на трафик на
хора, мигранти/имигранти,
незаконен мигрант

Не съществува конкретно
споменаване на езика на
омразата. Кодексът е под
формата на покана към
италианските журналисти:
упражняване на найвисоката грижа при работа
с информация относно
лицата, търсещи убежище,
бежанците, жертвите на
трафик и мигрантите,
живеещи в Италия и на
други места

Приемане на подходяща
терминология, която да
отразява националното и
международното право.
Избягване на
разпространението на неточна,
опростена или изкривена
информация по отношение на
лицата, търсещи убежище,
бежанците, жертвите на трафик
и мигрантите
Защита на лицата, търсещи
убежище, бежанци, жертви на
трафик и мигранти, които
решат да говорят пред медиите
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Дисциплинарни санкции по
случаи на нарушение на
Кодекса, както е предвидено
от закона, уреждащ
Асоциацията на журналистите
(закон n. 69/1963 и закон
198/2016 и указ 67/2017, чл. 8
от Наредбата DPR 137/2012 и
постановление DM 21 от
февруари 2014 г.).

ВЕ

Декларация за правата в
интернет, написана от
Комитета за правата и
задълженията по
интернет, създадена от
италианската Камара на
депутатите

Тя има за цел пълното
признаване на всяко лично
право на свобода, равенство,
достойнство и многообразие.
Чрез гарантиране на тези права
публичните органи и
институции гарантират тяхното
демократично функциониране,
като се избягват тези публични
и частни сили да преобладават,
както и създаването на
общество на наблюдение,
контрол и социален подбор.

Jo Cox комитет
на Камарата на
депутатите
относно
нетърпимостта,
ксенофобията,
расизма и
престъпленията
от омраза, от 10
май 2016 г. от
Председателя на
Камарата на
депутатите

Първи комитет, създаден на
европейско равнище от
националните парламентаристи
за изпълнение на препоръките
на ЕС за насърчаване на
„коалициите срещу омразата“
като мрежа от парламентаристи
и граждани

Кодекс на редакцията на
Организацията за
стандартите на
независимата преса на

Кодекс за поведение; Въпреки
това тя не се поддържа от
всички издания, и нейните
решения в тази област са били

Чл. 13 – безопасност в
интернет, постановява, че
ограниченията на
свободата на мисълта са
недопустими и трябва да
се гарантира защитата на
достойнството на лицата
от злоупотреби, свързани с
подбуждане към омраза,
дискриминация и насилие.

Jo Cox комитетът на
Камарата на депутатите
може да препоръча редица
действия за
предотвратяване и
противодействие на езика
на омразата.
Препоръките, които са в
съответствие с целите на
разследването за
установяване на фактите,
призовават за поредица от
регулаторни интервенции
и приемане на обществени
политики

чрез приемане на решения по
отношение на тяхната
идентичност и имидж, за да се
гарантира, че те не могат да
бъдат идентифицирани

Хоризонтални действия,
подобряване на събирането на
данни и познаване на
явленията, регулаторни
действия, политически и
институционални инициативи,
културни и образователни
инициативи.

Чл. 12: Пресата трябва да
избягва предубежденията или
пейоративно позоваване на
расата, цвета, религията, пола,
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Обединеното кралство
(IPSO)
https://www.ipso.co.uk/edito
rs-code-ofpractice/#Discrimination

критикувани от Европейската
комисия срещу расизма и
нетолерантността на основание,
че те самите са
дискриминационни и
накърняват мюсюлманите

половата идентичност,
сексуалната ориентация или на
физическо или психическо
заболяване или увреждане на
дадено лице.

Саморегулирани
професионални кодекси
на вестникарските
издания, например
Редакционният кодекс на
в. Гадриън
https://www.theguardian.co
m/info/2015/aug/05/theguardians-editorial-cod
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Прегледът на националното законодателство показва, че в повечето страни съществуват
необходимите разпоредби, насочени към намаляване и противодействие на речта на
омразата включително в интернет. Основните въпроси, идентифицирани от националните
експерти се отнасят до прилагането на тези актове и по-активното участие в процеса на
правоприлагащите и публичните органи, за да се противодейства по подходящ начин найтежките форми на омраза и на престъпленията от омраза. Освен това няма много данни за
прилагането на правните санкции, което възпрепятства анализа на ефективността на
регламентите както и на сътрудничеството между отговорните органи в различните
страни. Най-важното е, че са необходими по-нататъшни съгласувани усилия за
повишаване на осведомеността относно начините за подаване на сигнали за случаи на реч
на омразата, за да се намалят нивата на разпространение и да се изпрати ясно послание до
извършителите и до обществото, че расизмът и ксенофобията няма да бъдат толерирани.
Законите относно онлайн речта на омразата са разнообразни и могат да бъдат объркващи
и да не позволяват бързи действия срещу престъплението. Може да се подкрепят
аргументи за обединяване на съществуващите закони, особено що се отнася до
престъпленията, свързани с реч на омразата онлайн, както се предлага в доклада на
Великобритания. Насоките на Кралската Прокуратура предлагат възможна форма на
синтез за британското законодателство.
От друга страна, единствено чрез законодателството не може да се противодейства
ефективно на обхвата и мащабите на речта на омразата и още по-малко, речта на омразата
в интернет. Това е особено вярно днес, когато друг основен проблем става
разпространението на фалшиви новини; изискват се все-повече усилия и по-добри умения
за навигация в безбройните информационни канали. Ангажираността на Facebook, Twitter,
YouTube и Microsoft да работят съвместно с Европейската комисия за борба с
разпространението на омразата в Европа е похвална и трябва да бъде продължена, като се
акцентира допълнително върху необходимостта те да бъдат по-отговорни за
съдържанието, което публикуват.
Като се имат предвид емпиричните данни от седемте страни, обхванати от настоящото
проучване, както и анализът на националните и европейски документи, могат да се
направят следните основни заключения и препоръки. Необходимо е да се разработят
всеобхватни национални стратегии и политики за борба с расизма, ксенофобията, речта на
омразата и онлайн речта на омразата. Разработването и прилагането на такива стратегии
трябва да обединява съответните заинтересовани страни, държавни и неправителствените
организации. Нещо повече, политическите партии и други институции, както и медиите,
трябва да поемат по-твърда позиция срещу речта на омразата и онлайн омразата с кодекси
за поведение и механизми за саморегулиране, със строги санкции, които се прилагат
последователно на практика. Такива политически и стратегически документи трябва да са
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координирани със съответните национални стратегии за интеграцията на бежанци и
мигранти, да са основани на холистичен подход и гарантирано разпределение на
достатъчно ресурси за тяхното изпълнение.

4. СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РЕЧ
НА ОМРАЗАТА В ИНТЕРНЕT
Има значителни разлики в обема на наличната статистическа информация относно
престъпленията от омраза и речта на омраза, включително речта на омразата в интернет в
изследваните седем страни. Що се отнася до престъпленията от омраза, в единия край на
спектъра е Великобритания, която според Карл Милър от DEMOS събира 6% от данните
за престъпления, основани на омраза, в целия свят. На другия край са България и
Хърватия с доста ограничена статистическа информация и системи за събиране на такава.
Относно конкретните данни за речта на омраза в мрежата всички участващи държави
споделят едно и също предизвикателство: трудно е да се идентифицират такива случаи.
Има няколко основни причини за това:
- оскъдна литература за онлайн престъпления от омраза;
- необходимостта от концептуални разяснения (например точката, в която
обидните думи се превръщат във враждебна реч);
- точният мащаб на речта на омразата в интернет все още не е известен;
- недостатъчни нива на докладване на случаи, причинено от страх, пренебрегване,
недостатъчна яснота за това какво представлява киберомразата и др.;
- трудности при доказване на авторство на реч на омразата и на враждебно
отношение;
- проблематично правоприлагане поради липсата на специализирано обучение за
разследващите служители.
Наличните изследвания и проучвания по темата са сравнително ограничени и са предимно
качествени (не количествени). Публичните институции са по-малко ангажирани в процеса
на събиране, публикуване и анализ на данни за враждебна реч в интернет. Повечето от
тези дейности се извършват от неправителствени организации, понякога от академични
среди, включително европейски мрежи и консорциуми. Статистическите бюлетини на
британското вътрешно министерство се открояват като добър пример. Работата на
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междуправителствени органи като Европейската комисия за расизъм и нетолерантност
(ECRI) на Съвета на Европа и техните периодични доклади са ценен и надежден ресурс за
всички страни партньори по проекта.
Наличните изследвания са показателни за някои тенденции през последните няколко
години, по-конкретно за периода от 2013 г. нататък, макар и да не са достатъчно
изчерпателни, за да осигурят точна и надеждна информация.
Независимо от това, могат да се очертаят няколко основни области на корелации по
отношение на случаите на враждебната реч в интернет, описани по-долу:
Достъп до Интернет, социални медии и честота на речта на омразата в мрежата
Увеличаването на речта на омразата онлайн е свързано с увеличаването на
широколентовата връзка, достъпността до интернет и по-честото използване на интернет и
социалните медии. Статистическите данни от Европейската дигитална карта показват, че
между 2014 г. и 2016 г. домакинствата с широколентова връзка нарастват средно с 4%,
достигайки 83%. Това съотношение е най-високо в Обединеното кралство - 92%, а найниско в България - с 63%, но България и Хърватия показват най-бърз растеж - съответно
7% и 9%. Налице е значително увеличение на броя на редовните потребители на интернет,
най-висок в Румъния (10%). Така за 2016 г. между 56.3% (Румъния) и 92.9%
(Великобритания) от населението на седемте страни са редовни потребители на интернет.
Средно 51,7% от европейското население участва в социалните мрежи - увеличение от 6%
за 2 години. Времето, прекарано онлайн, също се увеличава - например във
Великобритания деца на възраст 12-15 години са прекарали 12% повече време в интернет
през 2016 г. в сравнение с 2015 г. Новите онлайн канали предоставят пространства и
анонимност за публикуване на гледни точки, които могат да бъдат и израз на омраза.
Интернет улеснява появата на гласове, които често са изключени от традиционните медии
и платформи. Тази зависимост между употребата на интернет и враждебното онлайн
съдържание изглежда най-силно в дълбоко разделените общества (тази точка ще бъде
обяснена по-нататък по-нататък).
Мигрантски и бежански потоци и реч по омразата в интернет
Феноменът "омраза" в интернет е свързан с притока на мигранти и бежанци. Потокът на
мигрантите доведе до значителни промени в демографската структура на някои държави.
"Съставът на населението вече не може да бъде изучаван, без да се вземе предвид
миграционната динамика, тъй като миграцията не е спорадично събитие, а самото
правило" (национален доклад на Италия). "Феноменът на речта за омраза беше малко
известен през 2012 г. и 2013 г. Реалното осъзнаване на обхвата на проблема в Италия се

Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

49

случи през 2014 г." Така наречената бежанска криза достигна своя връх през 2015 г. Това,
което започна като морална и хуманитарна драма, се превърна в политическа, след като
Европа загуби контрол над своите граници. Бежанската криза допринесе и за нарасналата
употреба и разпространение на онлайн съдържание насочено срещу мигранти и бежанци.
Допълнителни фактори за насърчаване на речта на омразата в интернет, свързана с
високия брой бежанци, включват въвеждането на европейски квоти за прием на мигранти
(напр. в Румъния), разпределението на жилищата и наемането на работа на бежанци, което
се възприема като несправедливо от местното население (напр. в Италия).
След пика на бежанския поток в някои от страните се наблюдава тенденция на леко
намаляване на честотата на враждебна реч в интернет (както се описва в докладите за
Гърция, Италия). Остава да се проучи допълнително дали тази динамика е обусловена от
броя на бежанците, санкции на речта на омразата онлайн и по-добро правоприлагане,
публичните кампании за борба с речта на омразата в интернет или нещо друго.
В други случаи като Чешката република (след 2015 г.) и Великобритания се отбелязва
увеличение на престъпленията от омраза от година на година (сравнение между 2013/14,
2014/15 и 2015/16). Причините за това обаче са съвсем различни. Процесът в Обединеното
кралство "се дължи отчасти на по-доброто спазване от страна на полицията на
Националния стандарт за регистриране на престъпления, което доведе до подобряване на
регистрирането на престъпни действия и отчасти благодарение на по-голямата
осведоменост на полицията относно престъпления основани на омраза, и повишената
готовност на жертвите да докладват за престъпления от омраза". 30 В Чехия от друга страна
се наблядават растящи тенденции на радикализиране през 2016 г.

Пик на речта на омразата в интернет в отговор на конкретни национални или
международни събития
Националните доклади от всички страни посочват редица национални събития, които
пораждат скок в нивата на враждебна реч. Събитията са от различен характер, напр.
общински наредби за забрана на хиджаб носен от мюсюлмански жени на обществени
места (България) до съдебен процес свързан с ислямофобия срещу писателя-историк Соти
Тритантифилу в Гърция. Освен това международни събития като атентатите в Брюксел
през март 2016 г., нападението в нощния клуб в Орландо през юни 2016 г., терористичната
атака в Ница през юли 2016 г. или атентатите в Берлин от декември 2016 г. също
предизвикват вълна от онлайн съдържание с враждебна реч.
Национален доклад за Великобритания, http://www.positivemessengers.net/images/library/pdfs/OHS-report-UK-fnform.pdf
30
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Икономическо развитие и речта на омразата в интернет
Някои от националните доклади демонстрират връзка между икономическото и
финансово развитие на страните и разпространението на онлайн реч на омразата.
Продължителната икономическа криза в Гърция и Италия създава дълбоко недоволство и
спад в жизнения стандарт. Според Италианския статистически институт делът на
италианските семейства в бедност се е увеличил от 23,4% на 28,3% през 2015 г. Трайните
икономически трудности също допринасят за намаляването на толерантността към
гражданите извън Общността и бум на популистка реторика. Мигрантите и бежанците се
разглеждат като "привилегировани" от националните и европейските институции.
Социално-политически контекст и онлайн реч на омразата
Честотата и влиянието на речта на омразата в интернет са зависими от контекста, в който
се случват. В някои от изследваните страни съществуват исторически и социални
причини, водещи до структурни неравенства, които продължават да определят социалната
среда и съответно обуславят враждебната реч, насочена срещу маргинализирани групи.
Най-често мишените са ромското население (Румъния, България, Чехия, Хърватия), други
етнически (и религиозни) малцинства (сърби в Хърватия), ЛГБТ общности. В определени
моменти речта на омразата към мигранти и бежанци засенчва тези "традиционни" цели, а
в други времена те излизат на преден план. Изследванията 31 обаче показват, че
повишената омраза към една конкретна група води до увеличаване на враждебността и
към други групи. Тъй като етническата принадлежност и религията са средство за
политическа мобилизация, този тип омраза в интернет е особено честа в предизборните
кампании (примерите са от Румъния 2016, 2017, България 2016 и 2017).
По-общо казано, всички страни са изправени пред предизвикателството на
"нормализирането" на антиимигрантските и анти-бежанските нагласи, тъй като през
последните години те се превърнаха в споделена политическа тенденция. Десни политици
и цели политически проекти основават своите платформи върху тези нагласи. Изтъкнати
обществени фигури (напр. представители на гръцката православна църква, български
евродепутати, чешкият президент или журналисти от електронните медии) произвеждат
омраза под формата на "новини" или свобода на политическо изразяване, като по този
начин подкрепят приемането и интегрирането на този тип реч в общественото мислене и
говорене.

31

HateFree: Jak se mluvi o Romech na českém internet, 2016
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Реч на омразата в интернет и свободата на печата
Проектните страни заемат различни места в Световния индекс за свобода на пресата 2017
(напр. Великобритания заема 40-то място, докато България е на 108-мо). Колкото понесвободни са медиите, толкова повече журналистите са подложени на политически
натиск; медиите са политизирани; редакционната политика е подчинена на интересите на
собствениците и медиите се превръща в политическа пропаганда, включително чрез реч
на омразата в интернет. В повечето национални доклади се посочва, че медиите сами
допринасят за разпространяването на ксенофобията. В някои от изследваните страни се
вижда, че процесът на саморегулиране на медиите чрез приемането на кодекси за
поведение и налагане на санкции не е ефективен (Хърватия, България, Румъния,
Великобритания). Типичните проблеми са малки и недостатъчни санкции (като
"предупреждение" или "уведомление" в Хърватия), липса на яснота кога и доколко
медиите са отговорни за публикуваните към техните материали онлайн коментари. Докато
повечето страни изглежда очакват общо европейско решение на проблема, някои се
опитват да се справят директно с проблема. Медиите в Чешката република наемат
специални служители, за да модерират онлайн дискусиите и коментарите на читателите,
или радикално ограничават такива дискусии, като първо изпращат коментарите към
редакционното екип, налагат времеви ограничения за дискусиите и изискват от
коментиращите да се регистрират с истинското си име и Facebook акаунт.
Освен описаните общи тенденции, видни са и значителни РАЗЛИКИ между изследваните
страни, групирани по-долу в две основни области.

Национални тенденции в докладването и санкционирането на речта на омразата в
Интернет
Поради липсата на сравнима и надеждна статистическа информация е трудно да се
анализират нивата на докладване на случаите на враждебна реч в интернет в седемте
държави. В Обединеното кралство за една година (2015/16 г.) полицията е регистрирала
62,518 престъпления от омраза. През 2015 г. в Италия са регистрирани 555 престъпления,
свързани с реч на омразата. За същата 2015 г. в Хърватия полицията регистрира само 24
криминални деяния извършени на основата на омраза. В България за целия период от
януари 2008 г. до септември 2013 г. са разследвани само 55 случая в досъдебна фаза. Тези
значителни разлики не могат да бъдат разглеждани като показателни за общественото
възприятие по отношение на мигрантите или малцинствата, или честотата на
разпространение на враждебна реч в интернет в изследваните страни. В по-голяма степен
те се дължат на разлики в законодателните разпоредби и съответните санкции, във
формата на медийно саморегулиране, на капацитета за правоприлагане, нивото на знание
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и опит на полицейските служби, на общественото доверие в институциите и
върховенството на закона, както и на обществените нагласи към престъпления, свързани с
омраза.
Регулаторно развитие
В някои страни се наблюдават доста активни регулаторни промени през последните
няколко години. В Гърция например е създадена полицейска служба срещу расово
насилие (2012 г.), Звено за кибер престъпления (2014 г.), както и Национален съвет срещу
расизма и нетолерантността (2015 г.). В Италия през 2010 г. е създадена Обсерватория за
сигурност срещу дискриминационни актове. Въпреки че някои от тези структури са
създадени твърде скоро, за да се оцени напълно тяхната полза и въздействието, други
примери, като например Правилата за преброяване на регистрираните престъпления в
Обединеното кралство, в сила от април 2017 г., водят до по-добро спазване и по-голяма
информираност относно престъпленията, основани на омраза. Други изследвания показват
недостатъци в правната рамка, саморегулирането, правоприлагането или контролирането
на информационния поток, което предполага, че развитието на нови регулаторни
механизми и правила е необходима стъпка за ефективното противодействие на речта на
омразата в интернет.

5. ОТГОВОРИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО
Речта на омразата е заплаха за демокрацията и социалното сближаване. По-голямата
осведоменост относно речта на омразата и престъпленията от омраза, повишеното
обществено внимание към бежанците и мигрантите, нарастващият брой случаи на
престъпления, основани на омраза както и терористичните атаки в Европа и света,
предизвикват различни обществени реакции. Противодействието на расизма,
ксенофобията и речта на омразата се превърна във важна кауза за колективна мобилизация
на гражданското общество през последните години. В половината от изследваните страни
местните и националните институции са също активни заинтересовани страни в процеса,
като инициират и реализират проекти и кампании, и развиват публични политики с
широко участие на граждански организации и групи.
В редица държави обаче граждански активисти, политици, обществени фигури,
организации и институции, които защитават правата на човека и мултикултурализма,
провеждат интеграционни политики или оказват подкрепа на жертвите на престъпления
от омраза, също се превръщат в мишени на речта на омразата. Четирите нови страни-
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членки на ЕС - България, Хърватия, Чешката република, и Румъния – споделят, че
активисти и застъпници от гражданското общество стават мишена на антидемократична
пропаганда. Основните обвинения срещу тях са упадъкът на Европа, идентифицирането
на активисти като чуждестранни агенти, "сорoсоиди" и "толерасти", допринасящи за
"циганизацията" и денационализацията на съответната държава.
Обществените реакции и инициативи се разделят в няколко категории:
Мониторинг, докладване, изследвания и анализи
Мониторингът на речта на омразата онлайн прави проблема много по-видим и изобличава
престъпленията; предоставя информация за извършването на независими анализи;
подпомага изграждането на широка обществена осведоменост; подаването на сигнали за
случаи на реч на омразата към съответните органи; предоставя на гражданите надеждни и
лесни механизими за докладване на инциденти и форми на злоупотреба. Най-често тези
дейности се изпълняват от НПО за човешки права, организации на малцинствени групи
или общностни организации. Примерите включват Stop Hate и TellMAMA във
Великобритания, хърватската платформа dostajemrznje.org, Racist Crime Watch (Гърция),
Associazione Studi giuridici sull'Immigrazione (Италия). По-рядко срещани примери
включват професионалните организации като Асоциацията на главните полицейски
служители (Великобритания) и уебсайта True Vision, които съобщават за незаконна
враждебна реч в интернет насочена срещу мюсюлмани. Друг добър пример от
Обединеното кралство е Стратегията за намаляване на престъпността от омраза, под
егидата на кмета и общинската служба, която отговаря за полицията и престъпността.
Стратегията е разработена с участието на множество институции и общностни
организации в Лондон, и има за цел да повиши доверието в докладването на престъпления
от омраза и да осигури сътрудничество в противодействието на престъплението.
Образование, обучение и дигитално гражданство
Образованието е ключът към предотвратяването на речта на омразата в интернет. Всички
партньори отчитат необходимостта от усилия за борба с речта на омразата в онлайн среда
чрез образование. Инициативите включват образование за правата на човека, безопасно
използване на интернет, медийна и информационна грамотност, развиване на критични
умения за противодействие на речта на омразата в Интернет. Примери за това са
Движението за студентска солидарност (Чехия), Българският център за безопасен
интернет, Агенцията за електронни медии (Хърватия), Посланици Учители за Европа
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(Гърция), Националният план на Министерството на образованието за предотвратяване на
тормоза и кибертормоза в училище (Италия, 2016-2017). Някои обучителни инициативи
имат много конкретна удитория като обучение на блогъри срещу речта на омразата
(Институт "Отворено общество" - България), други са отворени за широката
общественост. Важни аспекти на образователните дейности са образованието и
обучението за изграждане на капацитет за съдебните служители и служителите на
правоприлагащите органи - например обучението на съдии и адвокати, предлагани от
Центъра за мир, ненасилие и човешки права - Осиек в сътрудничество със Съдебната
академия на Министерството на правосъдието на Република Хърватска. Уеб решения и
мобилни приложения все повече улесняват гражданите да докладват случаи на враждебна
реч онлайн и да я разобличават.
Алтернативни послания
Има няколко примера на инициативи, които се фокусират върху съдържанието на речта на
омразата и възможностите да й се противодейства с противоположни или алтернативни
послания и разкази. Това е процес на изобличаване на речта на омразата и нейното
фалшиво и враждебно съдържание, чрез послания, които представят истината, насърчават
ценностите на различието и уважението към другите, както и създаването и
публикуването на съответно онлайн съдържание. Добри примери са проектът
НеБългарите на Международната фондация “Свободна реч” и Мултикулти Колектив,
противопоставящи се на враждебната реч и омразата с образи и житейски истории на
чужденци, които живеят в България. Други примери са Платформата Reporteen.bg с
ежегодния конкурс за 13-19 годишни ученици, за създаване на видеоклипове по теми за
човешките права и #socialwhale кампанията на Facebook (Италия), за публикуване на
положителни послания и снимки за противодействие на т.нар. Син кит. Създаването на
алтернативни и позитивни послания е също един от методите на движението на Съвета на
Европа No Hate Speech Movement.
Повишаване на осведомеността и застъпничеството
Най-разпространените инициативи на гражданското общество са кампаниите за
повишаване на осведомеността и за застъпничество. Най-често те се съсредоточават върху
преодоляването на причините и общите мотиви на речта на омразата, борбата с речта на
омразата чрез образованието за правата на човека и повишаването на осведомеността на
обществото. Много от тях се съсредоточават върху средата на речта на омразата,
например премахването или докладването на враждебно съдържание в интернет. Друга
част от инициативите целят да се достигне до авторите на враждебни послания и реч на
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омразата, например, като се докладват случаи и започнат съдебни действия или
дискредитират анонимността.
Публичните кампании често се организират и изпълняват съвместно с публични
институции, което позволява и мобилизиране на национални партньори за
предотвратяване и противодействие на речта на омразата. Най-известната и ефективна е
кампанията на Съвета на Европа No Hate Speech Movement (движението Без реч на
омраза), в рамките на което отделните държави могат да създават и провеждат
национални кампании с участието на гражданското общество, да създават собствени
национални платформи за кампании и онлайн инструменти на съответния национален
език.
Две по-малко традиционни и много ефективни кампании са следните примери от България
и Чехия: "Art Says No Hate" за публично пространство графити в София; и социалните
експерименти в Прага.

Подкрепа за жертвите и групите, срещу които е насочена враждебната реч
Многобройни неправителствени организации, граждански групи и спонтанни инициативи,
организирани самостоятелно чрез социални медии, предоставят подкрепа и услуги на
жертвите на престъпления от омраза, включително речта на омразата в интернет.
Подкрепата има много форми: хуманитарна помощ, помощ при административните
процедури, правни съвети, развитие на умения, достъп до здравеопазване и образование и
т.н. Тази линия на работа включва също организиране на общността и действия на място,
застъпничество, базирано на човешките права; съвместни действия с мигранти и бежанци;
сътрудничество с тинк-танкове, религиозни групи, представители на обществения сектор.
Примерите включват Мигрантския ресурсен център във Великобритания, Мрежата за
права на мигрантите, Помощ за бежанците (Чешка република).
Отговорът на интернет доставчиците и бизнеса
Регулирането на частните компании не е резултат от публични демократични решения.
Най-често използваните онлайн социални медийни платформи като Twitter, Facebook,
Instagram, Reddit и YouTube са компании със седалище в САЩ, чиито норми и традиции
за свободата на изразяване не предполагат силни регулации що се отнася до речта на
омразата. Кодексът за поведение относно незаконната реч по омразата в интернет
договорен през май 2016 г. между Европейския съюз и четирите големи компании, доведе
до по-голям дял на докладването и премахването на постове, съдържащи враждебна реч.
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Първоначалните резултати показват, че 28% от всички уведомления за предполагаема реч
на омразата са довели до премахването на съответното съдържанието. Въпреки това
"социалните медии разчитат на своите потребители да съобщават за екстремистко и
враждебно съдържание, което да бъде разгледано от модераторите. Те всъщност
прехвърлят огромната част от своите отговорности към потребителите, като това означава
нулеви разходи за самите компании. Вярваме, че е неприемливо социалните медии да не
поемат по-голяма отговорност за идентифицирането на незаконното съдържание сами.“ 32
Чешкият национален доклад посочва добри примери за корпоративни действия за борба с
омразата. Няколко чешки компании (включително Česká spořitelna, T-mobile, Vodafone) са
взели решение да не поставят своите онлайн реклами на уебсайтове, които съдържат реч
на омразата и насърчават дискриминацията. Такава подобна кампания е проведена и във
Великобритания - Stop Funding Hate. От друга страна, чешката компания Хаме, която
предлага да наеме десет сирийски семейства, се изправя пред бойкоти и заплахи от страна
на обществото и определени социални групи.
Европейски проекти
Много от европейските проекти описани в националните доклади целят развитие на нови
умения, възможности, инструменти и партньорства за предотвратяване и борба с речта на
омразата в Интернет. Някои от тези проекти включват C.O.N.T.A.C.T. (Създаване на
онлайн мрежа, мониторинг на екипа и телефонен апарат към тактиките за борба с
омразата), RADAR: Регулиране на антидискриминацията и анти-расизма; BRICkS,
проектите "Балкани без омраза", LightOn, MANDOLA.
Едно интересно наблюдение от изследванията е, че повечето от видимите и ефективни
проекти за борба с или предотвратяване на омразата в интернет в Централна и Източна
Европа се изпълняват с финансовата подкрепа на Европейския фонд за икономическо
пространство и Кралство Норвегия за организации на гражданското общество. Такъв е
опитът в България, Хърватия, Чехия, Гърция, Румъния, включително много от
установените добри практики са резултат от подобни проекти. Естественото заключение е,
че програмните приоритети на ЕИП за отпускане на безвъзмездни средства са от значение
за страните получателки, а доколко програмата има и други предимства за потенциалните
кандидати би било предмет на допълнително проучване.

32

House of Commons (2017), Home Affairs Committee Hate crime, abuse, hate and extremism online Fourteenth Report of
Session 2016-17, p. 11, paragraph 31
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ПРЕПОРЪКИ
• Подобряване на законодателната рамка. Въпреки че страните-партньори имат
различни законови разпоредби, всички те споделят за неотложни правни въпроси, които
трябва да се решат, за да се противодейства на речта на омразата онлайн. Определянето на
наказателноправната отговорност за онлайн речта на омраза е сложно не само от гледна
точка на юрисдикцията. Редица усложнения на практика идват и от технологични
причини. Потенциално, множество различни участници биха могли да бъдат включени в
създаването и разпространението на враждебно съдържание в интернет: това се отнася за
създаването, препращането, публикуването на такова съдържание, както и други начини
за улесняване на разпространението и достъпа до него.
• Правоприлагане и нулева толерантност към престъпленията от омраза.
Епизодичните или неуспешни наказателноправни действия имат малка възпираща
стойност и водят до убеждението, че законите са просто „хартиени тигри“.
• Това също е въпрос на капацитет на правоприлагащите органи и на съдебната власт.
Това включва постоянна квалификация и обучение, както и подходяща политика за
продължаващо обучение на персонала. В определени случаи увеличаването на капацитета
може да включва и създаването на специализирани звена.
• Механизми и процеси на саморегулиране и съвместно регулиране, включително и на
доставчиците на интернет услуги (ISP) или доставчиците на съдържание. Договорите за
ползване / достъп до услуги, насоки към потребителите за докладване и премахване на
враждебно съдържание трябва да бъдат по-подробно разработени и по-строги по
отношение на речта на омразата, така че да се позволи по-бързо и по-лесно премахване на
съответното съдържание.
• Разработване на механизми за събиране на надеждни актуални данни. Данните
помагат да се разбере мащабът на проблема и улесняват изработването на информирани
политики. Необходимите ресурси, включително финансови, трябва да бъдат осигурени за
събиране на данни и национален мониторинг на разпространението на реч на омраза.
• Саморегулиране на медиите. През последните години, основно поради появата и
непрестанния растеж на интернет, медиите са подложени на дълбоки промени; те са под
натиск да реагират мигновено, стават все по-интернационални и интерактивни. Медиите
обаче не трябва да се стремят да си осигурят повече читатели като толерират или
улесняват неконтролираното разпространение на дискриминационно и враждебно
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съдържание. Медиите могат да допринесат значително за насърчаването на ценностите на
разнообразието и равенството.
• Подкрепа за гражданското общество. НПО са лидери в борбата с (онлайн) речта на
омразата. Те трябва да получат адекватна подкрепа на местно и национално равнище и да
не разчитат единствено на чуждестранни донори за изпълнение на дейностите си.
• Националните органи трябва да поставят въпроса в основата на политическия
дебат. Националните правителства могат да разработят стратегии за борба с расизма и
нетолерантността и да бъдат проактивни в инициирането, прилагането, мониторинга и
финансирането на дейности по превенцията и противодействието на речта на омразата.
• Формално и неформално образование и обучение. Обучението е ключ към промяна на
нагласите и развитието на умения и информационна грамотност. Основна целева група
трябва да са младите хора и децата, които са в процес на изграждане на своите социални и
културни нагласи.
• Инженерни технологични решения. Въпреки че създаването на технологични решения
за престъпления, свързани с враждебната реч онлайн е трудно и тяхното изпълнение е
съпроводено с редица предизвикателства, трябва да се насърчава развитието на
автоматичните блокери и технологични устройства, подобряването на дизайна на онлайн
платформите, по-лесното докладване на случаи на реч на омразата чрез мобилни
приложения и т.н. Технологията ще бъде от основно значение за решението, тъй като е
ключова и за създаването на проблема.
• Трансформативен потенциал на социалните медии. Докато престъпността като цяло
намалява, престъпленията от омраза бележат други тенденции. Социалните медии водят
до възход на речта на омразата, но те също така могат и да я спрат. Потребителите на
социалните медии трябва да споделят и популяризират - чрез послания, превръщайки
враждебното съдържание във въпрос за ценности - правата на човека и многообразието и
да противодействат на враждебната реч и престъпленията от омраза. Така обществата ще
станат по-устойчиви и по-нетърпими към тези явления.
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Aпендикс 1: Добри практики
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ПОДАВАНЕ
НА
СИГНАЛИ

SELF EVIDENT (МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕЛЕФОН)

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Социалното предприятие Just
Първа версия пусната 2013.
Лондон,
Evidence, чрез уеб страницата и Втора версия пусната октомрви 2015;
Великобритания
услугата Witness Confident
продължава използването й.

S

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
https://www.
witnessconfident.org/

elf Evident е безплатно приложение, което записва, валидира и представя
доказателства. Създадено главно като приложение за докладване на
престъпления, то също така позволява да се подаде информация за работа,
да се уведоми супервайзър или даден бизнес за подаден иск, да се изпрати
новина на медиите или просто да се запазят идентифицираните материали
в личния профил на потребителя. Подобрения, въведени от кмета на
Лондон, осигуряват по-лесен достъп за потребителите както и по-добрена
защита и подкрепа за жертвите на престъпления от омраза.

Описание:
С регистрирани 14 631 престъпления в Лондон за миналата година, проведеното проучване на
престъпността в Англия и Уелс показва, че до 52% от престъпленията от омраза остават нерегистрирани.
Стратегията за противодействие на престъпленията от омразана, приета от кмета на Лондон през 2014 г.,
има за цел да направи по-лесно докладването на престъпления и резултатите са видни: през последната
година е отчетено 30% увеличение на подадените сигнали в Лондон.

Новото приложение, което е безплатно за Apple и Android платформите, надгражда над съществуващото
приложение за докладване на престъпления Self Evident, създадено от социалното предприятие Just
Evidence. Приложението дава възможност на жертвите незабавно да подадат сигнал за инцидент, като
информацията се изпраща директно на полицията чрез защитен сървър. Потребителите могат също
да качват фотографически и видео материал като част от сигнала си, като имат и избор да запишат
съобщение или видео запис на случката.

Насочено е към обществото като цяло – всеки, който може да стане жертва на престъпления от омраза,
или който би искал да има инструмент да ги докладва. Предлага се на английски, датски, френски,
немски, японски, испански, португалски, опростен китайски и традиционен китайски. Мнозинството от
полицейските служби в Англия и Уелс следват инструкциите на Вътрешното министерство и Асоциацията
на директорите на полицейски служби и приемат сигналите за престъпления подадени чрез Self Evident в
съответните дирекции. Това приложение също така позволява поверителна обратна връзка за помощта,
която полицията е предоставила на лицето, подало сигнал.

Резултати:

Страницата на приложението посочва 20 000 потребители. При представянето на приложението
тогавашният кмет на Лондон, Борис Джонсън, заяви, че то „ще спомогне да се повиши броят на
подадените сигнали, да се повиши доверието, да се намали броя на рецидивите, както и да се подпомогнат
жертвите на престъпления с нужната им закрила.“ Новият кмет Садик Кан също декларира подкрепа за
приложението.

Потенциал:
Това е добър пример за това как политици, власти и обществеността си сътрудничат, за да произведат
лесно използваем продукт чрез който да се увеличи обществената ангажираност в докладването на
престъпления от омраза. Проектът има широка подкрепа: финансиране от полицейските сили, подкрепа
от кмета на Лондон, полицията и медиите. Приложението е също така и мощен инструмент за овластяване
на хората и общностите.

ПОДАВАНЕ
ОБУЧЕНИЕ
НА
СИГНАЛИ

КРАЛСКА ПРОКУРАТУРА – УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ – ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
НА ОМРАЗАТА НА РЕЛИГИОЗНА И РАСИСТКА ОСНОВА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Лондон,
Великобритания

Б

Описание:

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ
Кралска прокуратура –
Северозападен Офис (KПСО)

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
От 2012 - досега

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
http://www.cps.gov.uk/about/
schools_and_young_people.html

езплатни пакети с ресурсни материали за учители по темата за
престъпления от омраза и тормоз в училище.

КПСО предлага разработените безплатни ресурсни материали за учители по темата за престъпленията от омраза и
тормоза в училище. Материалите са подготвени от прокуратурата в сътрудничество с партньори от образователни
институции, правосъдната система и доброволчески организации. Всеки от пакетите включва DVD със сценарии,
базирани на действителни случаи, в които ученици са били обект на тормоз или престъпление от омраза заради
тяхната идентичност. Материалите също така включват и планове за уроци и работа в клас, които подпомагат
разбирането и информираността на учениците за престъпленията от омраза.
КРСО, Националният съюз на учителите и фондация Антъни Уокър си сътрудничат в този проект в разработването
на материалите, а ученици от различни училища в северозападната част на страната се включват в драматизирането
на описаните сценарии на религиозни и расистки престъпления. Чрез това сътрудничество материалите представят
важни въпроси за дискусия и се основават на реални случаи от живота на младите хора.
Плановете за работа с учениците както и методологическите пособия за учителите са налични и в pdf формат, като
това улеснява работата на учителите при запознаване на учениците с темата и възможните начини да се справят и
противопоставят на проблемите.

Ресурсните материали да достъпни за безплатно сваляне от интернет. Освен по темата за престъпленията основани
на расова и религиозна принадлежност, такива ресурсни материали са разработани и по темата за престъпления
срещу хора с увреждания и ЛГБТ+. Интернет страницата, на която могат да се подадат и сигнали за престъпления
от омраза, Report It (http://www.report-it.org.uk/home), посочва тези ресурси като пример за добра практика.

Резултати:

Обучителните материали се разпространяват и подкрепят от КПСО, Националния съюз на учителите и фондация
Антъни Уокър, като целта е да се достигне до максимален брой училища.

“

Нашата цел е да създадем ресурси, които ще помогнат на учителите и учениците да разберат по-добре
престъпленията по расистки и религиозни причини, да помогнат на учениците по-ясно да схванат
последиците от расизма, дискриминацията и предразсъдъците, както и на тормоза в училище, за да се
включат те по-активно в превенцията и противодействието на тези престъпления. КПСО полага всички
усилия за справедлива наказателна политика срещу извършителите на престъпленията и в помощ на
жертвите, а и за да се чувстват всички граждани сигурни на мястото, където живеят.

Потенциал:

“

Това е много добър пример за сътрудничество между националните власти и училищата, както и за включване
на младите хора, за да бъдат те по-добре информирани и да помагат на властите за подобряване на обществената
сигурност.

КПСО разработва този проект след оценка на своите нужди (по-активно включване на гражданите с цел
подобряване на публичното доверие и подкрепа); в сътрудничество с националните образователни институции
(Националният съюз на учителите); разработва обхватни програми, свързани с престъпленията от омраза –
преглед на законодателството, сценарии, базирани на действителни случаи, разкази на жертви на престъпленията,
и възможностите за превенция и противодействие. Материалите са предназначени за работа в клас, с подробна
информация, работни тетрадки, учебни планове, тематични уроци, вкл. видеоматериали, методологически пособия
за учителите, линкове към полезни уебсайтове, специални картички с телефонни номера в случай на нужда и
спешни случаи, включително и контакти на неправителствени организации ангажирани с темата.

ОБУЧЕНИЕ

ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ
СРЕЩУ ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ
София, България
Национален център за безопасен интернет

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
2012 – 2014 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
https://safenet.bg/bg/iniciativi

О

бразование и обучение по темата реч на омразата; повишаване на
осведомеността в началните училища; повишаване на учителските
умения за представяне на интерактивно учебно съдържание; повишаване на
културните и социалните умения на децата; приобщаването на родителите
в училищния и общностния живот.

Описание:
Методически и учебни ресурси по темата реч на омразата за ученици от 1-4 клас. Пакетът включва
наръчник на учителите с 10 учебни плана, разработени от екип от начални учители, както и интерактивни
работни книги за учениците.

Тематичните модули представят предмета по интересен и интригуващ начин, който помага на децата не
само да получат познания, но и да развият умения за открита и толерантна комуникация с останалите.
Темите са разработени като интерактивни сесии, които дават възможност на децата да участват в
дискусии, да създават снимки и рисунки, за да разберат по-добре материала чрез ежедневните си
преживявания. По този начин те също така получават по-добро разбиране за различните прояви на
езика на омразата в интернет.
Резултати:
Методологията на „Деца, родители и учители срещу езика на омразата“ е пилотирана в над 10 различни
училища. Ползите от него се усещат незабавно в училищата с ученици от различни етнически и
религиозни групи. Дългосрочният ефект е в подобряване на активното и отговорно гражданство на
учениците.

Потенциал:
Ресурсните материали включват методология с три стъпки за работа с деца и родители за предотвратяване
на дискриминацията и езика на омразата, като развиват културните и социалните умения на учениците.
Трите стъпки включват обучение на работното място чрез интерактивно представяне на съдържанието;
домашна работа в партньорство с родителите; организиране на училищно събитие за деца, учители и
родители. Материалите включват както методически инструмент за учителя, така и интерактивна
тетрадка, което позволява на децата да работят и в интернет.

ОБУЧЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА ЗА УПОТРЕБАТА,
ОПАСНОСТИТЕ И ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТИТЕ В ИНТЕРНЕТ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Зографу, Атина, Гърция

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ
IV-та гимназия, Зографу

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
2016 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
http://www.teachers4europe.gr/
contact-us

О

бучителни и информационни ресурси за началното училище; 4-дневна
програма за превенция и борба с речта на омразата; създаване на
умения на младите хора да защитават правата на човека и демокрацията;
повишаване на нетърпимостта към речта на омразата в интернет и
подаването на сигнали за случаи на реч на омразата.

Описание:
Практиката е част от програмата teachers4europe. Става дума за 4 отделни дейности, които се провеждат
в контекста на модула по гръцки език за 2-ри клас. В контекста на темата за „расизъм/дискриминация“
учениците създават padlet-и с акцент върху въпроса за дискриминацията и използвайки материали
от наръчника на ЕК „Знай правата си. Защита от дискриминация“. След това са направени PowerPoint
презентации по темата за езика на омразата в интернет. Втората дейност фокусира върху личните
преживявания по темата за правата на човека и речта на омразата. Останалите две дейности включват:
състезание по темата за правата на човека и сценарий на преподаване в интернет, като се използват
ресурсите от наръчника за борба с езика на омразата онлайн „Bookmarks”, публикуван от Съвета на
Европа. Последната дейност включва учебен сценарий, съставен с използване на ИКТ, и проведен на
9 февруари 2016 г., Денят на безопасния интернет. Фокусът е поставен върху онлайн безопасността и
защитата на личните данни. Учениците изследват онлайн източници, научават се да работят по тях и в
крайна сметка да съставят текстове с информативна цел.

Поредицата от преподавателски и обучителни дейности фокусира върху въпросите за правата на човека
и речта на омразата в европейска перспектива, през призмата на правата на гражданите на ЕС. Този
проект разширява знанията на учениците по въпроса и уменията им да предприемат адекватни мерки и
да подобрят своята дигитална грамотност.

Резултати:
Дейностите като цяло са успешни, защото повишават осведомеността по въпроси, свързани с
дискриминацията, езика на омразата онлайн и безопасността в интернет чрез връзка с ежедневния
живот на учениците. Дейностите, свързани с използването на социални медии, са пряко свързани с
ежедневния живот на учениците и въпроси, с които се срещат всеки ден. Така участвалите ученици са позаинтересовани и мотивирани да научат повече по темите и да придобият умения за справяне с речта на
омразата в интернет. Дигиталните умения на учениците също бяха подобрени, както и техните умения
за самостоятелно учене, комуникация и сътрудничество.
Потенциал:

Тази практика може да се адаптира към всяка училищна среда; тъй като се изисква само достъп до
компютри и достъп до интернет, разходите за осъществяването й са незначителни. Наръчникът
„Bookmarks” е преведен на много европейски езици, което улеснява ползването му в час. Практиката
може да се разшири като описаните дейности се адаптират към ученици от други възрасти или като се
включат ученици от повече училища.

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО ТЕМАТА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ
ОМРАЗА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Осиек, Джурджевац,
Вуковар, Хърватия

П

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ
Център за мира, ненасилието и човешките
права – Осиек, в сътрудничество със Съдебната
академия на Министерството на правосъдието
на Република Хърватска и Държавната
прокуратура на Република Хърватска

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
2015 и 2016 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
www.centar-za-mir.hr

овишаване на осведомеността и обучения за изграждане на капацитет
за прокурори и съдии при разследване на престъпления от омраза и
реч на омразата.

Описание:
Във Вуковар и околностите му, където последиците от войната и унищожението могат да се усетят и до
днес, е много важно да се насърчи противодействието на речта на омразата както и бързата и ефективна
реакция на такива случаи. Особено важно е да се работи със съдебната власт като се предоставят на
прокуррори и съдии инструменти за разследване и наказание, с цел да се подобри разпознаването на
определени поведенчески модели свързани с речта на омразата и престъпленията от омраза, като по
този начин се повлияе положително и на съдебната практика и превенцията.

Обучителните модули за съдии и прокурори от областите Осиек-Бараня и Вуковар-Стрием включват
методи за разпознаване на речта на омразата, насърчаване на превенцията и преглед на установени
съдебни практики. При запознаването на целевите групи с практиката на съда се използват примери
не само от местните съдилища, но и дела от практиката на Европейския съд по правата на човека по
отношение на речта на омразата. По този начин инициативата осигурява по-широк съдебен контекст
както и въвеждане на стандарти за качество в работата на прокуратурата и съда.

Резултати:
30 съдии и прокурори са участвали в обучението; повече от 70 са включени чрез разпространение
на обучителни материали (от Осиек и Вуковар). По този начин е подобрен капацитетът на съдебната
система, което води и до увеличаване на наказателните дела и на докладваните случаи, благодарение на
нарасналото публично доверие.

Потенциал:
Информираността и изграждането на капацитет за прокурори и съдии е важен компонент от цялостната
обществена реакция срещу речта на омразата и престъпленията от омраза. Ефективната съдебна
практика е от ключово значение за повишаване на общественото доверие в политиките против езика на
омразата. Това е от особено значение за обществата, чиято нова история е белязана от военни действия
или терористични атаки. За създаването и прилагането на работещи политики е важно да се използва
не само националната, но и европейската практика, в този случай практиката на Европейския съд по
правата на човека.

ОБЩЕСТВЕНА
КАМПАНИЯ

МАНИФЕСТ БЕЗ ВРАЖДЕБНОСТ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Италия

О

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ
Организация „Враждебни думи“

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Февруари 2017 г. –
ДОСЕГА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
http://www.paroleostili.com/
https://www.facebook.com/
paroleostili

нлайн обществена кампания, която се стреми да обедини максимален
брой хора около 10 „заповеди“ за това, как да бъдем положителни
потребители в социалните медии.

Описание:

„Манифест за комуникация без враждебност“ е инициатива, създадена в контекста на симпозиум,
състоял се в Триест (Италия) на 17-18 февруари, 2017 г. под егидата на Организацията „Враждебни
думи“. Вярвайки в силата на думите и че използването на думи с негативни цели– включително обиди
и неосновани критики – преобладава в социалните мрежи, организацията подготви този манифест, за
да разпространи масово един „позитивен стил“ на говорене в интернет чрез внимателно използване на
езика и думите.

Да се обвинява „социалната мрежа“, че не прави достатъчно за спиране на речта на омразата е лесно, но
и опасно действие. Както лингвистите знаят, една дума не е добра или лоша сама по себе си: нейният
контекст е ключът към разбирането на по-дълбокото ѝ реално значение, както и за истинското намерение
на говорещия. Когато става въпрос за настроенията в социалните мрежи, изглежда, единственото
решение е образоването на всеки един от потребителите как да изразяват становище без агресия и без да
обиждат; как да не бъдат въвлечени в спиралата на писаното насилие и гняв, които много от постовете
създават.
В рамките на проекта известни личности от културната сцена заговориха от първо лице по темите за
равенство и уважение. По инициатива на първата общност срещу езика на омразата звездата Джани
Моранди беше избран да представи „Манифест без враждебност“.
Манифестът за комуникация без враждебност е документ, предлагащ 10 принципа (аналогично на
Десетте заповеди 2.0), които всеки интернет потребител трябва да следва. Манифестът има за цел да
насърчи взаимното уважение и мирни отношения в социалните мрежи; някои от тези принципи гласят,
например „Виртуалното е реално“ или „Думите имат последствия“.
Резултати:

Манифестът с 10-те принципа за намаляване, прекратяване и борба с враждебната реч, който се
разпространява лесно в мрежата, е най-новата инициатива на организацията „Враждебни думи“, първата
общност в Италия срещу насилието с думи, която достига над 7 милиона последователи във Facebook и
5,5 милиона в Twitter. Манифестът е съставен на базата на повече от 250 предложения от мрежата. Сред
неговите поддръжници са председателят на Камарата Лаура Болдрини, журналистът Енрико Ментана и
кметът на Бергамо Джорджо Гори.
Потенциал:

Това е много добър пример как национална организация си сътрудничи с онлайн общността, за да
произведе полезен ресурс срещу онлайн насилието, с потенциал да достигне до милиони потребители.
Манифестът е разработен и може да бъде подписан онлайн. Той е публикуван на италиански и английски
език и е подкрепен от много известни личности.
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труктурирани онлайн интервюта с автори на враждебно съдържание
в интернет, които им дават възможност да обяснят своите възгледи.
Целта на практиката е да се подобри разбирането на мотивацията за
разпространение на реч на омразата и как да се повиши ефективността на
усилията за протиропоставянето и предотвратяването ѝ.

Описание:
Обемът и интензивността на речта на омразата в интернет се увеличават, но начинте за справяне с нея
не допринасят за разбирането на причините, поради които хората я разпространяват. Дискусиите с
опоненти по чувствителни теми като цяло завършват в ad hominem атаки – предоставената информация
и аргументите не са взети под внимание, и предлагащият информация става мишена на атаката. От друга
страна, често мненията на онлайн потребителите са етикетирани като реч на омразата, а много пъти те
просто са били лошо изразени и формулирани. Съществува и част от населението, която е разочарована
от невъзможността да изрази себе си, да бъде чута и да бъде взета сериозно.
Интервютата в рамките на инициативата предоставят пространство за хора, които са считани за
радикални, да изразят себе си по-подробно и да обяснят мотива зад своите послания. Въпреки че
инициативата се нарича „Интервюта с хейтъри“, целта е да се разкрият мотивите и механизмите, които
карат хората да публикуват враждебни послания. Това е търсеният основен резултат, който ще направи
възможно да се изберат и планират интервенции за ефективно справяне с речта на омразата и, още поважно, да помогнат за нейната превенция.

Интервютата се правят от администратора на страницата и се публикуват на уеб сайт с подходящ профил;
има силна онлайн общност, която реагира и активно участва с коментари за постигане на въздействие.

Резултати:
Проектът е в процес на оценяване. Той е добре приет във всички групи, които са участвали в процеса,
включително интервюираните, журналисти, широката онлайн общност. Допълнително доказателство,
че е избран правилният метод, е че средно 60-90% от потребителите на Facebook, които публикуват на
началната страница на кампанията, не са фенове, а нови потребители, привлечени от идеята. Това оборва
честите твърдения, че тази и подобни кампании успяват да убедят само тези, които вече са убедени.

„Интервюта с хейтъри“ е точно на границата между противоположните мнения дали е правилно или не
да се предоставя пространство на тези, които насърчават расистки и ксенофобски мнения. Този подход
не би бил подходящ в медиите, тъй като ще легитимира разпространението на омраза. Въпреки това,
тази кампания е силен аргумент, че без разбериране защо хората мразят, ще бъде невъзможно да се
намери ефективно решение.

Потенциал:
Проектът търси баланс между свободата на словото и превенцията на езика на омразата. Практиката е
подходяща за социалните мрежи на организации, които защитават правата на човека и мултикултурализма,
но не е подходяща за медийни канали. Практиката може да се приложи в социалните мрежи, където се
разкрива пространство за разпространение на езика на омразата и поляризация на мненията.
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роектът е насочен към младите хора на възраст между 12 и 17 години,
за да им помогне да идентифицират и противодействат на речта на
омразата както онлайн, така и офлайн.

Описание:

Екипи от по 20 ученици от десет партньорски училища из цялата страна, всеки координиран от един
учител, участват в неформални образователни семинари и събития, организирани в техните общности
за борба с речта на омразата. Завършекът на събитието е Олимпиада по темата на проекта, който е
организиран като 4-дневен лагер в Тоханул Ноу близо до Бран. Ученическият отбор работи с реални
случаи на враждебна реч и коментари, получени от журналисти на Gazeta Sporturilor, като те трябва да
предложат ефективни методи и мерки за противодействие. С комбинирането на състезателен елемент,
награди и забавления, инициативата дава на младите хора знания от първа ръка за враждебната реч
онлайн и какво тя причинява, както и умението да работят заедно, за да противодействат на кибер
омразата във всички форми. Тъй като лагерът е сравнително кратък и няма достатъчно време, за да се
покрият всички аспекти на проблема, подготвителната работа на учителите в училищата е от голямо
значение и те трябва да бъдат обучени за това.
На уебсайта на проекта учениците могат да намерят интерактивни игри и примери за дейности, които те
могат да приложат към своята общност. В края на проекта е проведен анализ на поведението на учениците
както и на стимули, които могат да намалят нетолерантността и предразсъдиците в ежедневната им
комуникация.

Резултати:
200 студенти от 10 гимназии в Букурещ и в цялата страна се научиха как да разпознават речта на
омразата и как да реагират както онлайн, така и офлайн. 4 представители от всеки отбор се състезаваха
на Олимпиадата в проекта.

Потенциал:

Проектът постигна голяма видимост и публичност поради своите методи, подходящи и привлекателни
за тази възрастова група. Компонентите на практиката дават възможност на учениците да анализират
онлайн съдържание, да го оценяват и коментират, а също така допринасят за изграждането на общности
въз основа на ценностите за правата на човека.

