
KAKO BI SPREMENILA… razmišljanje o sovražnem govoru          

 

Zadnje čase vedno, ko prižgem televizijo ali brskam po spletnih novicah, naletim na različne 

oblike sovražnega govora. Kot da bi se politiki in mediji prav trudili ustvarjati nevaren in 

razdeljen svet. Kdor ni z nami je proti nam! Med svetovnimi politiki izstopajo predvsem 

Donald Trump, ameriški predsednik, Viktor Orban, madžarski premier in turški predsednik 

Erdogan.  Trump bi vsem muslimanom prepovedal vstop v ZDA, na meji z Mehiko bi zgradil 

zid, saj so vsi Mehičani posiljevali in morilci, ženske pa smo zanj ali lenuhinje z debelim 

grdim obrazom ali pa bi nas bilo dobro videti na vseh štirih.  Orban begunce označuje za 

horde zla, ki bo muslimizirala Evropo, Erdogan pa Nizozemce zmerja z nacisti, Nemce pa s 

fašisti Tudi v Sloveniji je sovražni govor postal dnevna stalnica, predvsem v spletnih medijih 

in na družabnih omrežjih.  

Sovražni govor je izražanje mnenj in idej, ki so usmerjene proti različnim skupinam, kot so 

etične, verske, spolne, narodne ali družbene manjšine, njihova vsebina pa je žaljiva in 

diskriminatorna. Namen je ustvariti sovraštvo do teh skupin ali pa ustvariti strah pred njimi. 

Tako te skupine postanejo grešni kozli, na katerega se sprošča vso nakopičeno 

nezadovoljstvo. Lep primer je sovražnost do Judov v času nacistične Nemčije. Za katerega 

je politični analitik Bernard Brščič  v začetku maja izjavil, da je zgolj plod judovske  domišljije: 

“Nemški narod je žrtev židovskega vsiljevanja in kurjenja možganov s tako imenovano 

holokavstologijo. … Dejansko gre za zelo perfiden način Židov, da so želeli, pravzaprav, 

nemški um zapreti, ustvariti kolektivno krivdo in ustvariti načrt raznemčenja, razfrancozenja, 

razangleženja.” 

Večina sovražnih govorcev kot protiargument in opravičilo za svoja dejanja navaja pravico 

do svobode govora. Ampak svoboda je absolutna zgolj, ko zadeva posameznika samega. 

Takoj, ko začne posegati v svobodo drugega, jo ta svoboda drugega omejuje. Svoboda ni 

večvredna od dostojanstva, spoštovanja, enakosti. V slovenski Ustavi je celo zapisano, da 

je »protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti 

ter razpihovanje rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Protiustavno je 

vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.« (63.člen Ustave). Generalna skupščina 

Organizacije združenih narodov je  poleg tega 2007 sprejela Resolucijo o obsodbi 

vsakršnega zanikanja holokavsta V Evropski uniji je bil istega leta sprejet predpis, ki za 

zanikanje holokavsta zahteva zaporno kazen.  

Ko se je na besede Bernarda Brščiča odzval direktor Judovskega kulturnega centra Robert 

Waltl in jih označil za sovražni govor ter sporočil, da bo zadevo predal državnemu tožilstvu, 

je bil  Brščičev odziv na Twiterju sledeč: 

 



Sovražni govor je v Sloveniji sicer možno dokaj enostavno prijaviti. Tudi anonimno. Spletni 

portal Spletno oko je v letu 2016 prejeli 1273 prijav sovražnega govora. Od tega so jih 23 

prijavili policiji. Najpogosteje je šlo za sovražni govor na podlagi narodnosti in spolne 

usmerjenosti, sledila je verska pripadnost, Romi in begunci.  

Zanimivo je, kako se posamezniki, ki preko svojih spletnih računov pozivajo k nasilju nad 

drugačnimi odzovejo, ko njih in njihove bistroumnosti javno izpostavimo. Praksa pokazala, 

da so posamezniki močni in gobčni le, dokler mislijo, da so anonimni. Lep primer je 

#ZLOvenije, viralni Tumblr, ki je leta 2015 za kratek čas objavljal zbirko komentarjev, ki javno 

pozivajo na nasilje in smrt ter širijo sovražnost do beguncev.   

Poglejmo nekaj primerov, ki so se znašli na #ZLOveniji: 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 



Komentarji so zelo konkretni. Naši sodržavljani bi ljudi pošiljali v plinske celice in jih streljali 

za zabavo. Izbrisali iz obličja z zemlje. Namakali v kropu in kislini. Kot da begunci niso ljudje, 

z imeni in priimki, s svojimi Facebook profili, otroki. Razlika med njimi in nami je samo v tem, 

da so oni preganjani, mučeni, prisiljeni v vojne. Mi pa smo postali tako razčlovečeni, da ne 

samo, da ne zmoremo ponuditi roke in biti preprosto ljudje, ampak jih moramo poleg vsega 

gorja, ki so ga prestali, še razčlovečiti. Jih postaviti na drugo stran ograje. In se z 

nasmeškom na obrazu in polno ritjo vsega naslajati nad njihovo bedo. 

Kot sem že napisala, menim, da se je na take in podobne zapise potrebno odzvati.Zato 

vedno, ko naletimo na situacijo, v kateri se nam zdi, da poslušamo ali beremo sovražni 

govor, reagirajmo! Takoj. Jasno, nedvoumno. Z blokiranjem na Facebooku, Instagramu, 

Snapchatu. Z jasnim in glasnim komentarjem, da je vsebina neprimerna. S prijavo 

administratorju. Te so v glavnem anonimne. Avtor je lahko kaznovan tako z opozorilom kot 

s trajnim izbrisom računa. Sovražni govor lahko prijavimo tudi Svetu za sovražni govor, ki 

deluje v okviru Mirovnega inštituta. Njegov glavni namen je javno odzivanje na prijavljene 

primere sovražnega govora. Kot je pokazal primer #ZLOvenije postanejo ljudje, ko jih nekdo 

z njihovimi neumnostmi vred javno izpostavi, precej bolj racionalna bitja. Prijava je možna 

tudi na Spletno oko in portalu safe.si. Na strani safe.si https://safe.si/sredisce-za-

pomoc/prijava-neprimernih-in-nelegalnih-vsebin-na-spletu najdemo navodila, kako prijaviti 

neprimerno in nezakonito vsebino na Facebooku, Google, Twitterju, Youtube…  

Vendar je dejstvo, da ljudje po navadi na sovražni govor ne reagiramo, v kolikor ni namenjen 

nam samim. Ljubo Bavcon v svojem razmišljanju o sovražnem govoru ugotavlja, da ljudje 

različne oblike in intenzivnost sovražnega govora uporabljamo, zlasti pa se nanje odzivamo 

iracionalno, z jezo, ogorčenjem, povračilno maščevalnostjo, v bistvu represivno. To velja 

seveda še zlasti, če smo napadeni osebno ali družbena skupina, ki ji pripadamo, ali naše 

vrednote. Po drugi strani se kar spontano odzivamo permisivno, opravičevalno, če sovražni 

govor leti na koga drugega ali nam nasprotnega. Iz te misli lahko lepo izpeljemo odgovor na 

vprašanje, zakaj ni reakcije, ki bi jo od aktivnih državljanov pričakovali. Največjo oviro 

predstavlja neznanje in strah. Neznanje nas hitro pahne v stereotipe in predsodke, sploh, 

če tovrstno neznanje veje iz izjav političnih in mnenjskih voditeljev. Strah nas ohromi. 

Zdravilo je torej v izobraževanju. Ki bi se moralo začeti že v vrtcu in intenzivno potekati tudi 

v vseh osnovnih in srednjih šolah. Če bi ljudje razumeli, zakaj je nekdo drugačen, po tem ne 

bi potrebovali stereotipov in predsodkov, da bi si to drugačnost lahko razložili. Znanje je tudi 

odlično orožje za odpravo strahu. Z znanjem bi se znali pravilno odzvati, ne da bi bili sami 

žaljivi ali nespoštljivi. Ker je samo sovraštvo v veliki meri čustvena reakcija, se ju zgolj z 

razumskimi argumenti težko zatre. Pomaga, če pri sovražnem govorcu poskušamo prebuditi 

čustva, empatijo. Z izobraževanjem bi žrtve vedele, na koga se obrniti, kam sovražni govor 

prijaviti. V kolikor bi se ustvarila dovolj velika kritična masa aktivnih državljanov bi bila 

prisiljena reagirati tudi oblast in se na sovražni govor začeti aktivno odzivati tudi sama, 

namesto da večino časa porabi, da se ukvarja sama s sabo. 

Pravijo, da se zlo kopiči počasi in skoraj neopazno. Zato je  pomembno, da nanj opozarjamo. 

In nanj reagiramo. Ga obsodimo. Vedno in povsod.  Samo, če bomo sami in vsak od nas 

postali aktivni državljani in se potrudili ustvarjati sočuten, strpne in srčen svet, bomo lahko 

tudi v prihodnje živeli v miru. Vsakič, ko boste naleteli na katerokoli obliko nasilja in se vam 

bo zdelo, da ne veste, kako reagirati, se  spomnite na misel nemškega pastorja Martina 

https://safe.si/sredisce-za-pomoc/prijava-neprimernih-in-nelegalnih-vsebin-na-spletu
https://safe.si/sredisce-za-pomoc/prijava-neprimernih-in-nelegalnih-vsebin-na-spletu


Niemollerja: »Najprej so prišli po komuniste, vendar nisem spregovoril, ker nisem bil 

komunist. Nato so prišli po sindikaliste, vendar nisem spregovoril, ker nisem bil sindikalist. 

Nato so prišli po Jude in nisem spregovoril, ker nisem bil Jud. Potem so prišli pome, vendar 

ni bilo več nikogar, ki bi v mojem imenu sploh lahko protestiral.« 

 

Viri: 

www.spletno-oko.si 

www.mirovni-institut.si 

www.safe.si 

www.delo.si 

www.mladina.si 

www.24ur.com 

www.netokracija.si 

www.prostovoljstvo.org 
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