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

 

 

 
Zapis soboškega škofa Petra Štumpfa »Lažje je biti prekmurski Slovenec na Madžarskem kot pa v skrajno 
islamistični Sloveniji« 
(Spletna stran škofije Murska Sobota in Radia Ognjišče, objavljeno 29.10.2015) 
 
Svet za odziv na sovražni govor je 4. novembra 2015 prejel pobudo za odziv na javno pismo soboškega škofa 
Petra Štumpfa z naslovom Lažje je biti prekmurski Slovenec na Madžarskem kot pa v skrajno islamistični Sloveniji, 
ki je bil 29. oktobra 2015 objavljen na spletni strani škofije Murska Sobota. Prijavitelj je priložil tudi spletno 
povezavo na pismo in prepis celotnega besedila. 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. V pisanju škofa Štumpfa Svet sicer ni zaznal sovražnega govora, ki bi 
pozival k mobilizaciji proti beguncem in begunkam. V besedilu pa so vsekakor prisotni elementi 
ksenofobije in skrajno neprimernega govora do pripadnic in pripadnikov islamske vere. Slednji naj bi 
namreč po mnenju avtorja predstavljali nevarnost za krščanstvo in »našo« kulturo zgolj zaradi svojega 
verskega prepričanja in drugačnega kulturnega okolja, iz katerega prihajajo (se bodo ustavili pri »nas in 
nam vsiljevali od verskih do povsem nesprejemljivih življenjskih navad«).  
 
Pri tem je skrb zbujajoče, da visoki predstavnik dominantne verske skupnosti, ki ima zaradi svojega 
položaja velik vpliv na vernice, vernike in širšo javnost v Republiki Sloveniji, na ta način spodbuja strah 
pred drugo versko skupnostjo in utrjuje negativno nastrojenost dela javnosti do njenih pripadnic in 
pripadnikov. V pojasnilih po objavi prispevka, ki je naletel na oster odziv javnosti, avtor tako med 
drugim poudari, da je imel v mislih »umetno spodbujene migrante« in da je »opozarjati vernike na 
pretečo nevarnost« škofova dolžnost. Pri tem ni zanemarljivo, da je Štumpf podobna stališča glede 
begunk in beguncev širil že v predhodnih objavah. Kot sam pojasni v javnem pismu, je že »lansko 
pomlad« v glasilu Poti k bogu napovedal, da se islamizacija Evrope lahko zgodi čez noč.  
 
Objavljeno pismo škofa Štumpfa zagotovo ne prispeva k spodbujanju strpnega medverskega in 
medkulturnega dialoga. Prav nasprotno. Njegov zapis je potrebno brati tudi v luči dejstva, da se nihče 
od najvišjih predstavnikov katoliške cerkve v Sloveniji ni nedvoumno distanciral od njegovih 
islamofobnih stališč, čeprav bi od verskih predstavnikov pričakovali, da se bodo dejavno zavzeli za 
strpen dialog.  
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