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Uvodna pojasnila o delovanju Sveta za odziv na sovražni govor 
 
Svet za odziv na sovražni govor (Svet) uporablja definicijo Sveta Evrope, ki sovražni govor označuje kot »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«. 
Svet pri svojem delovanju upošteva tudi določbe Ustave Republike Slovenije in zakonov s področja enakega 
obravnavanja in prepovedi javnega izražanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti. 
 
Svet zbira pobude oziroma opozorila na primere, ki se ljudem zdijo sporni in vredni javnega odziva, a se lahko 
odziva na sovražni govor zgolj v skladu s svojimi omejenimi zmožnostmi. Cilj odzivov je z javno razpravo preseči 
atomizirajoče odzive posameznih akterk in akterjev, in da se na ta način lahko v okviru enega telesa reagira na 
pojave nestrpne in sovražne javne besede, tudi ko le-ti niso kazensko pregonljivi. Menimo namreč, da je treba z 
javno in poglobljeno razpravo opozarjati predvsem na pojave diskriminatornega govora, ki manjšinam oz. 
marginaliziranim skupinam zanika pravice ali jih obravnava na način, ki opravičuje njihov deprivilegiran položaj. 
Svet v svojih odzivih izhaja iz vprašanja, ali gre za simbolno podrejanje, promoviranje legitimnosti 
neenakopravnosti, neenakega obravnavanja, diskriminacije, izključevanja, nestrpnosti, nasilja ali sovraštva. Svet 
reagira torej le na napade na posamezne skupine (ad rem) in ne reagira, ko gre za napade na konkretnega 
posameznika ali posameznico (ad personam). 
 
Vprašanje, kdaj in na kaj se odzivati, Svet dodatno osmišlja z večstopenjsko preverbo vsakega posameznega 
primera po naslednjem ključu: a) Ali je govor uperjen proti manjšinam? (Svet izjemoma obravnava tudi govor, 
objavljen na družbenih omrežjih, ki ga razširjajo javne osebnosti in institucije, če v njem izražajo pozive k poboju 
katerekoli družbene skupine.) b) Kdo se izreka in ali govori iz pozicije družbene moči in javnega vpliva? (Svet 
obravnava le tvite in Facebook objave javnih osebnosti oziroma organizacij in institucij, katerih izjave oziroma 
objave imajo javni domet in vpliv.) c) Kakšen je kontekst in namen sporočila? Ali ima tudi napadena skupina 
enake vzvode, da se zaščiti pred napadi in nanje javno odgovori? d) Primere, ki ustrezajo prvim trem kriterijem, 
Svet še dodatno podrobneje preuči.  
 
Svet za odziv na sovražni govor je v obdobju med 4. novembrom 2015 in 31. januarjem 2016 prejel oziroma 
obravnaval 8 novih pobud/primerov, vendar se za javni odziv odloči glede na že predstavljena merila. V vmesnem 
obdobju se je Svet odzval tudi z obsodbo napada na simbol muslimanske skupnosti v Sloveniji (15. januarja 2016).  
 
 
Svet za odziv na sovražni govor smo (po abecednem vrstnem redu): 
 
Mitja Blažič 
Zlatan Čordić – Zlatko 
Ciril Horjak – dr. Horowitz 
Metka Mencin Čeplak, podpredsednica Sveta 
Lija Mihelič 
Brankica Petković 
Nataša Pirc Musar, predsednica Sveta 
Jernej Rovšek, podpredsednik Sveta 
Lea Širok 
 
Vse odločitve Sveta so bile sprejete soglasno. 

http://www.mirovni-institut.si/svet-za-odziv-na-sovrazni-govor-ostro-obsoja-nedavni-napad-na-simbol-muslimanske-skupnosti-v-sloveniji-ki-se-je-zgodil-v-noci-z-12-na-13-januar-2016/

