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Stali jste se

obětí násilí
z nenávisti?

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz

CO ZNAMENÁ

násilí z nenávisti?
Násilí z nenávisti je takové násilí, které je motivováno předsudky útočníka vůči napadenému v důsledku jeho nezměnitelné charakteristiky.
Nenávistné slovní projevy motivované předsudky
se nazývají hate speech.
Cílem hate speech je ponižování a urážení osob
na základě jejich barvy pleti, národnosti, sexuální
orientace, náboženství apod.
Hate speech může útočit na jednotlivce i skupinu
lidí.

HATE SPEECH MŮŽE MÍT PODOBU:
■ Osobních urážek nebo výhrůžek.
■ Neadresných nenávistných projevů ve formě
grafity, textů písní, sloganů, politických proslovů
apod., směřujících proti celé skupině lidí (Romové,
migranti, bezdomovci)

S hate speech
se můžeme setkat
na veřejnosti, sociálních
sítích, ve sdělovacích
prostředcích,
na demonstracích,
koncertech
nebo sportovních
utkáních.

HATE SPEECH

a kyberšikana
S hate speech se můžeme setkat i ve formě kyberšikany. Kyberšikana spočívá ve zneužití informačních technologiích k urážení, vyhrožování
nebo zastrašování jedince či skupiny lidí.

NEJČASTĚJŠÍMI PROJEVY
KYBERŠIKANY JSOU:
■ Zasílání zpráv s urážlivým, zastrašujícím nebo
výhružným obsahem.
■ Pořizování fotografií, videí nebo zvukových záznamů a jejich zveřejňování s cílem poškodit oběť.
■ Vytváření stránek, které oběť uráží nebo pomlouvají.
■ Zneužití cizího online profilu či účtu (e-mail, sociální sítě atp.).
■ Zveřejňování urážlivých komentářů u článků
nebo online profilů.
Díky povaze kyberprostoru může ke kyberšikaně
docházet kdykoliv a kdekoliv. Stejně tak pachatel
může být kdokoliv. Často někdo jiný, než za koho
se vydává.
Kyberšikanu na sociálních sítích nebo zpravodajských serverech můžete nahlásit prostřednictvím
uživatelského rozhraní webové stránky. Můžete tak
dosáhnout odstranění závadného obsahu. V případě stránek kontaktujte jejich provozovatele.

Seznamte se s projektem Společně proti rasismu:
http://www.mkc.cz/cz/vzdelavani-313414/spolecne-proti-rasismu.html
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NENÁVISTNÉ PROJEVY

MOHOU BÝT TRESTNÉ
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JAK SE MŮŽETE

JINAK BRÁNIT?

V případě podávání trestního oznámení nebo žaloby je důležité předložit důkazy. Za tímto účelem
si uchovávejte zprávy, e-maily nebo jiný závadný
obsah, který se vás dotýká.

KDO VÁM

POMŮŽE?
PORADNA JUSTÝNA
Právní a sociální poradenství pro oběti násilí
z nenávisti a obecné kriminality. Pobočky v Praze, Brně, Kladně, Českých Budějovicích a Ústí
nad Labem.
Bezplatná tel. linka: 800 922 922
E-mail: poradna@in-ius.cz
www.in-ius.cz

PORADNA PRO OBČANSTVÍ,
OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA
Poradenství pro oběti rasově motivovaných útoků.
Tel.: 270 003 280
E-mail: poradna@poradna-prava.cz
www.poradna-prava.cz

ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN
Právní poradenství v občanskoprávních záležitostech. Síť poraden po celé České republice.
www.obcanskeporadny.cz

BRICKS
Mezinárodní projekt zabývající se nenávistnými
projevy v online prostředí.
http://bricksproject.eu/

Náplavní 1, Praha 2
Tel.: 296 325 345
infocentrum@mkc.cz | www.mkc.cz
www.in-ius.cz

