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• Veronika Bajt (vodja),
• Mojca Frelih,
• Neža Kogovšek Šalamon, 
• Brankica Petković
Fakulteta za družbene vede 
Univerze v Ljubljani, 
Spletno oko:
• Lija Mihelič
Varuh človekovih pravic RS:
• Jernej Rovšek 
MMC RTV Slovenija:
• Kaja Jakopič 

Z (OD)GOVOROM 
NAD SOVRAŽNI GOVOR 

– ZAGON NEODVISNEGA 
POVEZOVALNEGA 
TELESA (ZaGovor)

→ zmanjšati razširjenost sovražnega govora v Sloveniji,

→ opolnomočiti ranljive skupine, ki so najbolj iz-
postavljene sovražnemu govoru,

→ spodbujati dejavno vključevanje in odzivanje lju-
di pri preprečevanju in nasprotovanju pojavom 
nestrpnosti, diskriminacije in sovražnega govora, 

→ povečati aktivacijo civilne družbe in družbe na-
sploh pri obsodbi in ničelni toleranci do vsakršnih 
oblik sovražnega govora.

Podprto s finančnimi sredstvi:

TRAJANJE PROJEKTA: 
1. 9. 2014 – 29. 2. 2016

Z (OD)GOVOROM NAD 
SOVRAŽNI GOVOR!

Kljub že obstoječim mehanizmom 
(samo)regulacije je nestrpna, ksenofobna in 

diskriminatorna javna retorika vse bolj 
del javnega komuniciranja.

PROJEKT »Z (OD)GOVOROM NAD 
SOVRAŽNI ODGOVOR« ŽELI:

→ vzpostavitev neodvisnega in dolgoročno delujoče-
ga sistema za redno javno odzivanje na problema-
tiko sovražnega govora v Sloveniji: Sveta za odziv 
na sovražni govor;

→ oblikovanje partnerstva, še zlasti z državnimi insti-
tucijami, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni;

→ izvedba lokalnih posvetov in izobraževanj med 
nevladnimi organizacijami za prepoznavanje in 
ukrepanje proti pojavom sovražnega govora;

→ razvijanje mreže oziroma »koalicije nevladnih or-
ganizacij«, delujočih v partnerstvu;

→ vključevanje obravnavanja tematike sovražnega 
govora prek dejavnega sodelovanja s strokovnjaki 
in aktivisti na tem področju.

IZPOSTAVLJENE DEJAVNOSTI: 

PROJEKT KOORDINIRA 
Mirovni inštitut v sodelovanju 
z Varuhom človekovih pravic 
RS, Fakulteto za družbene 
vede Univerze v Ljubljani in 
Multimedijskim centrom RTV 
Slovenija. 

»Z (od)govorom nad sovražni odgovor« je poskus 
odzivanja na razširjenost in sprejetost sovražnega govora 
v Sloveniji ter odsotnost (formalnih) odzivov. Projekt 
zato v središče postavlja vzpostavitev in delovanje Sveta 
za odziv na sovražni govor ter tudi druge povezovalne 
dejavnosti in dejavnosti ozaveščanja. Izhaja iz potrebe po 
alternativnih mehanizmih odzivanja na sovražni govor 
in nujnosti boljše koordinacije že obstoječih akterjev, ki 
dejavno nasprotujejo in se odzivajo na sovražni govor. 
Hkrati tudi naslavlja potrebo po opolnomočenju in večji 
ozaveščenosti ranljivih skupin v Sloveniji, ki so najbolj 
izpostavljene sovražnemu govoru.
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SVET ZA ODZIV NA 
SOVRAŽNI GOVOR

Svet pri svojem delovanju uporablja definicijo Sveta 
Evrope, ki sovražni govor označuje kot 

VLOŽITEV POBUDE SVETU ZA 
ODZIV NA SOVRAŽNI GOVOR

Svet se na posamezne pojave sovražnega govora 
odziva z javnimi izjavami. Odziva se na pobudo katere 
koli pravne ali fizične osebe ali na predlog članice ali 
člana sveta.

»vsako obliko izražanja, 
ki širi, razpihuje, spodbuja ali 
opravičuje rasno sovraštvo, 

ksenofobijo, antisemitizem ali 
druge oblike sovraštva, ki temeljijo 

na nestrpnosti, kar vključuje 
nestrpnost, izraženo z agresivnim 

nacionalizmom in etnocentrizmom, 
diskriminacijo in sovraštvom proti 
manjšinam, migrantom ali osebam 

z migrantskim ozadjem«.

Pobudo je treba vložiti 
nemudoma po dogodku, ko se 
je pojavil domnevni sovražni 

govor, vendar najpozneje v roku 
enega meseca po dogodku.

   ↪ POBUDO LAHKO POŠLJETE: 

→ na elektronski naslov 
 sovraznigovor@mirovni-institut.si, 

→ po pošti na naslov Mirovni inštitut, Metelkova 6, 
1000 Ljubljana (s pripisom »SG«),

→ prek obrazca na spletni strani (neposredno ali 
 z izpolnitvijo natisnjenega obrazca) 
 www.mirovni-institut.si/govor.

   ↪ KAJ MORA VSEBOVATI POBUDA?

→ KAJ? Točna navedba primera, ki naj bi pomenil 
sovražni govor.

→ KAKO in KJE? Sredstvo oziroma medij, v katerem 
se je pojavil sovražni govor. 

→ KDAJ? Čas objave.

→ KDO je izražal sovražni govor?

→ ZAKAJ naj bi šlo v danem primeru za sovražni govor?

→ Kontaktni podatki za morebitne nadaljnje poiz-
vedbe sveta (pobuda je lahko tudi anonimna).

→ Gradivo, na osnovi katerega naj bi šlo v obravnava-
nem primeru za sovražni govor (npr. medijski prispe-
vek, spletna povezava, fotokopija, fotografija ipd.). 

Svet z vzpostavljanjem standardov javnega komunici-
ranja, sistematičnim odzivanjem, krepitvijo javne raz-
prave in ozaveščanjem javnosti združuje in povezuje 
širok nabor zainteresiranih posameznic in posame-
znikov; tako tistih, ki delujejo v okviru civilne družbe, 
medijev in izobraževanja, kot tudi v državnih organih. 

Svet za odziv na sovražni govor sestavljajo posamezni-
ki in posameznice, ki lahko s svojim znanjem, izkuš-
njami in vplivom prispevajo k omejevanju sovražnega 
govora v Sloveniji. Člani in članice ne zastopajo nobene 
interesne skupine ali posamezne institucije, marveč v 
svetu delujejo kot posamezniki v skupno dobro.

Poleg devetih članov in članic delovanje sveta z 
informacijami in svetovanjem podpira širok nabor 
posameznic in posameznikov ter organizacij po vsej 
Sloveniji.

Pod okriljem projekta »Z (od)govorom nad 
sovražni govor« deluje Svet za odziv na 

sovražni govor. Svet je javno odzivno 
neodvisno telo, ki se sistematično odziva na 

pobude v povezavi s sovražnim govorom, 
ki se pojavljajo v slovenski javnosti.

Svet za odziv na sovražni govor 
upošteva določbe Ustave Republike 

Slovenije in zakonov s področja 
enakega obravnavanja in prepovedi 

javnega izražanja sovraštva, 
nasilja, nestrpnosti. 

SESTAVA SVETA 
ZA ODZIV NA 
SOVRAŽNI GOVOR

Mitja Blažič, 
Zlatan Čordić – Zlatko, 
Ciril Horjak – Horowitz, 
Metka Mencin Čeplak, 
Lija Mihelič, 
Nataša Pirc Musar, 
Brankica Petković, 
Jernej Rovšek, 
Lea Širok
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