
   Svet za odziv na sovražni govor je bil ustanovljen v okviru projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor«. Deluje kot samostojno in neodvisno telo.   

 

 

 Anton Arko: »Ma sit sem že tega referenduma« (Glasilo šentpetrske župnije v Ljubljani Šentpetrski zvon, december 2015)  
Svet za odziv na sovražni govor je 10. decembra 2015 prejel pobudo za odziv na prispevek Antona Arka Ma sit sem že tega referenduma za družino, ki je bil decembra 2015 objavljen v glasilu šentpetrske župnije v Ljubljani, Šentpetrski zvon. Prijavitelj pojasnjuje, da pisanje v omenjenem prispevku doživlja kot sovražni govor ter poudarja, da gre za zlorabo lokalnega medija za širjenje predreferendumske kampanje. Svet je pobudo obravnaval na seji 22. januarja 2016 ter soglasno sklenil, da primer vsebuje potrebne elemente za javni odziv.   Svet za odziv na sovražni govor opozarja na neprimerno javno retoriko predstavnikov rimskokatoliške cerkve v Republiki Sloveniji. Anton Arko v prispevku vztrajno nagovarja bralce in bralke, naj gredo na referendum o družinskem zakoniku in glasujejo proti. Da bi jih prepričal, zakaj naj glasujejo proti izenačitvi pravic istospolnih parov, uporablja znana homofobna stališča nasprotnic in nasprotnikov družinskega zakonika. Homoseksualnost tako prikaže kot grožnjo otrokom, ko denimo zapiše “lahko grem in glasujem PROTI posvajanju otrok v homoseksualne in lezbične pare, ker po predlaganem zakonu v primeru ženine in moje smrti mojih otrok ne bodo smeli posvojiti moji starši, ampak …”. Bralce in bralke prepričuje, da morajo glasovati proti, ker “zakon odpira vrata teoriji spola” in bodo v šolah otroke “poučevali o istospolnih praksah in jih v cvetu mladosti prepričevali, da si sami lahko izberejo spol”. Homoseksualnost po Arkovem mnenju ogroža tudi tradicionalno družino, zato bo “za zmago družine nad eksperimentalno homoseksualno skupnostjo vsak dan srečno molil k sveti družini in sv. Jožefu, varuhu družine”. Ob tem bralke in bralce eksplicitno vabi, naj glasujejo proti in tudi “z božjo pomočjo” branijo vrednoto družine. Kot argument za zavrnitev zakonika še navaja, da bodo v nasprotnem primeru kazensko odgovorni vsi, ki bi se v praksi upirali uveljavljanju enakopravnosti istospolno usmerjenih oseb (denimo matičarji, ki ne bi hoteli poročiti istospolnega para, ali učitelji, ki ne bi želeli vzgajati v duhu teorije spola…).   Svet za odziv na sovražni govor ugotavlja, da Arko s svojim prispevkom širi predsodke in stereotipe o LGBT skupnosti, ki vodijo v nadaljnjo diskriminacijo njenih pripadnikov in pripadnic. Avtorjeva homofobna pojasnila o tem, zakaj je potrebno glasovati proti, delujejo kot sprožilec mobilizacije: bralce in bralke katoliškega glasila z nesprejemljivim zastraševanjem pozivajo, naj na referendumu zavrnejo zakonik in s tem istospolnim parom odrečejo enakopravnost.    


