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

 

 

 
Grafiti  
(Malo nogometno igrišče v BS3, Ljubljana, začetek decembra 2015) 
 
Svet za odziv na sovražni govor je 10. decembra 2015 prejel pobudo za odziv na sovražne grafite na malem 
športnem igrišču v soseski BS3 Ljubljani. Prijavitelj je na Svet naslovil tudi vprašanje o možnostih konkretnega 
ukrepanja, npr. prekrivanja oziroma prijave drugim organom. 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 na podlagi te prijave poziva vse lastnike in lastnice zemljišč oziroma 
nepremičnin, da prekrijejo sovražne grafite (npr. kljukasti križi, keltski križi, sovražni in hujskaški ter 
neonacistični napisi, npr. »nož, žica, srebrenica«, »88«, »ubi pedra« itn.) oziroma jih prijavijo policiji in 
po njenem posredovanju prekrijejo. 
 
Grafiti so svojevrstno ogledalo družbe in nestrpne izjave mečejo slabo luč na to ulično kulturo. Svet za 
odziv na sovražni govor zato grafitiranje vidi tudi kot potencialno rešitev in nekaj pozitivnega za 
skupno okolje, kadar z vizualnimi podobami ali domislenimi sporočili prispeva k prekrivanju sovražnih 
sporočil ali oživljanju zanemarjenega urbanega prostora. Kot to ponazori dobra praksa iz Novih Fužin, 
se lahko z grafitom prekrije napise, ki so se desetletja nabirali na telovadnici Srednje šole za gostinstvo 
in turizem (seveda po tem, ko je bilo to dogovorjeno z vodstvom šole, ki s tem tudi ni imelo nobenih 
stroškov).  
 
Ob tej priložnosti Svet poziva vse ljudi, da razmislijo, kaj lahko storijo dobrega za svojo sosesko in 
morda na ta način pokažejo vsem ostalim, da jim ni vseeno, ter to pozitivno prakso in dobro voljo 
prenesejo na mlade. Pozivamo grafitarje in grafitarke, da v dobro vseh prekrijejo nestrpne napise s 
pozitivnimi sporočili ali risbami, kjer je to mogoče. Čim bolj inovativno in domiselno. (Kot je Svet, na 
primer, že predlagal v svojem prejšnjem javnem odzivu.) 
 
 
 

http://www.mirovni-institut.si/tretji-odziv-sveta-za-odziv-na-sovrazni-govor/

