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Svet za odziv na sovražni govor je od 10. julija 2015 dalje prejel več pobud za odziv na domnevni sovražni govor 

več javnih skupin na družbenem omrežju Facebook. Prijavitelji so Svetu predlagali obravnavo skupin Radikalna 

Ljubljana, Slovenija Zavaruj Meje in Slovenska milica. Vzorčno so priložili posnetke zaslona objavljenih fotografij 

in komentarjev, datiranih od 30. januarja 2015 dalje, ter navedli, da te Facebook strani vsebujejo »številne 

elemente sovražnega govora«, najbolj očitno pa da gre za nacionalizem, ksenofobijo, homofobijo in sovraštvo do 

migrantov. Svet je naštete Facebook skupine natančneje pregledal in pobudo obravnaval na seji 2. oktobra 2015 

ter sklenil, da omenjene javne skupine razširjajo sorodna sporočila in se jih lahko obravnava kot vsebinsko 

povezano celoto.  

 

Gre za javne Facebook strani, ki so vzniknile ob prihodu beguncev v Slovenijo. Javne skupine na 

Facebooku delujejo kot neke vrste neformalne organizacije oziroma povezave posameznikov, ki 

delujejo v smislu podporništva z všečki. Podrobnejši pregled pokaže, da je bilo na dan 1. november 

2015 število všečkov strani Slovenija Zavaruj Meje 18.035, strani Radikalna Ljubljana 1.902, in 632 za 

stran Slovenska milica.  

 

Na Facebook strani javne skupine Slovenija Zavaruj Meje so se pod pretvezo ohranjanja miru in lastne 

kulture širile skrajne oblike sovražnega govora, uperjenega zoper begunce z Bližnjega vzhoda. 

Obravnavani so bili skrajno ponižujoče kot  kulturno in mentalno zaostali, celo kot divje živali, katerih 

cilj naj bi bil genocid  nad evropskimi narodi. Z odrekanjem človeškosti in pripisovanjem zlih namenov 

se jih je radikalno potujevalo, kar služi kot argument v podporo fizičnemu iztrebljanju beguncev 

(komentarji kot sta  »upam, da stopijo na čim več min« ali »Treba bo poseči po strelnem orožju ker 

ostalo ne zaleže«).  Moderatorji sicer svarijo pred uporabo sovražnega govora in opozarjajo, da bodo 

»komentarji, ki izražajo mnenje na neprimeren način« izbrisani. Tudi vsebina objav na Facebook strani 

Radikalna Ljubljana je uperjena proti marginaliziranim skupinam, predvsem beguncem in LGBT 

osebam. Z vizualnim gradivom in sporočili razširja sovražnost (npr. »LGBT degeneriranci«), zavrača 

idejo sobivanja, enači begunce s pripadniki Islamistične države in nasiljem ter jih predstavlja kot 

grožnjo slovenskemu narodu in revnejšim prebivalcem. Skupina uporablja besednjak, ki ima 

mobilizacijski potencial širjenja sovraštva in nestrpnosti v času prihoda večjega števila beguncev v 

Slovenijo. V komentarjih so stališča še bolj skrajna. Tudi odprta Facebook stran Slovenska milica 

sovražnost, uperjeno proti beguncem in migrantom v Evropi, širi pod krinko domoljubja in varovanja 

lastne države ter kulture. Kljub formalnim opozorilom administratorjev, da skupina ne podpira nasilja 

in ne poziva k njemu, pa dejanske objave in komentarji razgaljajo skrajno izključevalna nacionalistična 

in islamofobna stališča skupine. Tako so med drugim pozivali k združevanju Evropejcev za ohranitev 

»lastne identitete«, ki jo po njihovem ogroža »masovno priseljevanje iz Afrike in Azije, širjenje islama 

po Evropi, sistematično posiljevanje 'naših' hčera, napad na 'našo družino'«. Zgovorne so bile tudi 

objavljene fotografije (delili so jih s Facebook profila Slovenija Zavaruj Meje, kar kaže na medsebojno 

povezanost stališč), ki migrante in begunce reducirajo na množico, ki v Evropo prinaša nasilje. 

Samooklicani »varuhi« države sicer zagotavljajo, da nasilja ne podpirajo, vendar pa v objavah na 

Facebook strani k njemu implicitno pozivajo: »pripravlja se teren za eno najveličastnejših obdobij v 

svetovni zgodovini«, »naša zadnja bitka se je začela«. 

 

 


