
     Svet za odziv na sovražni govor je bil ustanovljen v okviru projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor«. Deluje kot samostojno in neodvisno telo.   
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Svet za odziv na sovražni govor je 5. marca 2015 prejel pobudo za odziv na kolumno avtorja Pavla 

Ferluge z naslovom Antisemitizem kot dogma. Kolumna je bila objavljena v tedniku Demokracija 5. 

marca 2015. Svet je kolumno obravnaval 6. marca 2015 in soglasno sklenil, da primer vsebuje 

potrebne elemente za odziv. V nadaljevanju podajamo podrobnejšo obrazložitev mnenja, ki ga je po 

posvetovanju in usklajevanju Svet sprejel 13. marca 2015. 

 

Avtor Pavel Ferluga v kolumni Antisemitizem kot dogma razširja in spodbuja predsodke in sovraštvo do 

islama in muslimanov. Prikazuje jih kot grožnjo obstoju »krščanske civilizacije« v Evropski uniji in poziva 

k njihovi odstranitvi iz evropskega prostora. Najprej piše o »islamističnih skrajnežih« in njihovem 

terorizmu kot »zločinski organizaciji«, vendar v nadaljevanju tudi sam islam označuje za »zločinsko 

religijo«, »islamski svet« za »zločinskega sovražnika«, piše o »nesramnem muslimanstvu« in poziva k 

fizičnemu uničenju in prepovedi »islamskega načina življenja« v Evropski uniji. Avtor razglaša 

večvrednost krščanstva nad islamom, kolumno pa zaključi s pozivom, da se »spravi vse muslimane na 

ladje in jih pošlje domov«.  

 

Glede na to, da je zapis objavljen v slovenskem jeziku in v mediju, ki izhaja in nagovarja bralke in bralce 

v Sloveniji, gre za hujskaštvo proti islamski skupnosti, ki je manjšinska verska skupnost v Sloveniji. Gre 

tudi za odkrit poziv k izobčenju in izgonu enakopravnih državljanov in državljank, prebivalcev in 

prebivalk Republike Slovenije.  

 

Ocenjujemo, da sestavek Pavla Ferluge ustreza definiciji sovražnega govora, kot ga opredeljuje Svet 

Evrope, saj javno širi, spodbuja in opravičuje sovraštvo, ki temelji na nestrpnosti do manjšinske verske 

skupnosti. 

 

Glede na to, da je kolumna Pavla Feruge objavljena v tedniku Demokracija, ki ga izdaja podjetje v lasti 

politične stranke – Slovenske demokratske stranke (SDS), imajo sovražni govor in hujskaški pozivi, 

uperjeni proti pripadnikom manjšinske skupnosti v Sloveniji, še dodatno težo.  

 

Menimo, da je ta zapis potrebno obravnavati tudi pri organih Republike Slovenije, pristojnih za presojo 

elementov za kazenski pregon po 297. členu Kazenskega zakonika, ki za kaznivo dejanje šteje »javno 

spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva, razdora ali 

nestrpnosti…« 

    

    


