ПРЕПОРУКА ЕКВИНЕТА
ЕКВИНЕТ
Европска мрежа
тела за равноправност
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ПРЕПОРУКЕ О БОРБИ ПРОТИВ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ГОВОРА
МРЖЊЕ У ИЗБОРНИМ КАМПАЊАМА
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ЕКВИНЕТ, Европска мрежа
тела за равноправност:
Подсећајући да су једнак третман и недискриминација основ универзалног система
људских права и темељних принципа и вредности Европске уније;

Препознајући да је право на једнакост и слободу од дискриминације једино право
утврђено у свих девет основних уговора о људским правима УН-а, као и да је ово
право предмет обавезујућег законодавства и добро развијене судске праксе на
нивоу Савета Европе и Европске уније;
Подсећајући да су тела за равноправност независне државне институције које су
основане широм Европе да промовишу једнакост, да се супротстављају
дискриминацији и узнемиравању и да често имају мандат и за бављење говором
мржње;
Још једном подсећајући да су тела за равноправност посвећена промовисању
једнакости и недискриминације у свим областима живота;
Прихватајући да је слобода изражавања једно од најосновнијих људских права и
да важи не само за „информације“ или „идеје“ које су повољне или се сматрају
неувредљивим, већ и за оне које вређају, шокирају или узнемиравају државу или
било који део становништва; истовремено подсећајући да слобода изражавања
није апсолутна и да је у том смислу неопходно спречити говор мржње, који се
дефинише као сваки облик изражавања који шири, покреће, подстиче или
оправдава мржњу засновану на нетрпељивости;
Препознајући повезаност дискриминације, узнемиравања и говора мржње;
Констатујући са забринутошћу извештаје о све већем броју изборних кампања у
Европи које су обележене прозивањем „дежурних“ криваца, дискриминаторним
језиком или говором мржње према одређеним друштвеним групама, а који се често
оправдава као изражавање личног мишљења, или чак, као брига за људска права;
Признајући да су дискриминација, узнемиравање, говор мржње и идеологије и
ставови у изборним кампањама, који су засновани на идејама или теоријама о
урођеној супериорности једне групе особа због њихових личних својстава,
директно и нужно у супротности са демократским принципима и да угрожавају
основне демократских држава и наше заједничке уставне традиције.

Еквинет упућује следеће
препоруке:
Општи принцип равноправности
Недискриминација и тежња ка суштинској
равноправности представљају камен темељац
европских демократија, а изборне кампање су кључни
испит на којем се тестира стварна посвећеност овим
вредностима.
2 Једнако поступање и недискриминација су заједнички
минимални стандарди понашања и свако је дужан да
их поштује у свим приликама и околностима,
укључујући и време изборних кампања.
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Говор мржње
Политичке странке и кандидати, као и људи
који са њима сарађују, дужни су да се у
својим програмима и кампањама уздрже од
употребе или подржавања језика који представља
говор мржње. 1.
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3 Политичке странке и медији треба да размотре
доношење или поштовање кодекса понашања током
изборне кампање који садржи мере за сузбијање
дискриминације, узнемиравања и говора мржње.

Медији се, у свом извештавању о изборним
кампањама морају уздржати од употребе или
подржавања говора мржње. Извештавање о
предизборним кампањама и преношење изјава које
представљају говор мржње треба да се обавља на
одговоран начин, уз навођење одговарајућег
објашњења и са критичким освртом на контекст.

Забрана дискриминације

Поступање са осетљивим темама 2

Политичке странке и кандидати, као и људи који
4 са
њима сарађују, морају се у својим програмима и
кампањама уздржавати од употребе дискриминаторног
језика или предлагања дискриминаторних мера и
закона, као и изражавања или подржавања идеја или
теорија о супериорности једне групе особа на основу
њихове расе, етничког порекла, религије, пола,
старосног доба, сексуалне оријентације, родног
идентитета, инвалидитета и других заштићених личних
својстава.
У свом извештавању о изборним кампањама,
медији су дужни да се уздрже од употребе
дискриминаторног језика и изражавања ставова,
идеја или теорија о супериорности једне групе особа
на основу њихове расе, етничког порекла, религије,
пола, старосног доба, сексуалне оријентације, родног
идентитета, инвалидитета и других заштићених
личних својстава. Извештавање о овим темама и
изјавама које се дају у предизборним кампањама
морају се обављати на одговоран начин, уз
одговарајуће објашњење и критичко разматрање
контекста.
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Политичке странке и кандидати, као и људи који за
њих раде, дужни су да се на одговоран и правичан
начин баве осетљивим темама које се односе на
групе дефинисане заједничким заштићеним личним
својствима како би се избегла њихова
стигматизација.
9 Током праћења предизборних кампања, медији су
дужни да се одговорно и правично баве осетљивим
темама које се односе на групе дефинисане заједничким
заштићеним личним својствима како би се избегла
њихова стигматизација. Извештавање о таквим
осетљивим
темама
мора
бити
поткрепљено
одговарајућим објашњењем и критичким освртом на
контекст.
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Равноправна заступљеност на изборним листама
Политичке партије треба да размотре увођење
пракси и мера како би на својим изборним
листама осигурали заступљеност која одражава
различитост у друштву на свим нивоима, чак и у
одсуству изричите законске обавезе да то учине.
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1 За потребе ове препоруке, гговор мржње подразумева, у складу са текстом Препоруке о генералној политици бр. 15 Европске комисије против расизма
и нетолеранције о борби против говора мржње, као заговарања, промоције или подстицања, у било ком облику, осуде, мржње или понижавања особе или
групе особа, као и свако узнемиравање, увреду, негативне стереотипе, стигматизацију или претњу у односу на такву особу или групу особа и
оправдавање свих поменутих врста изражавања, на основу „расе“, боје коже, порекла, националног или етничког порекла, старосног доба, инвалидитета,
језика, религије или уверења, пола, рода, родног идентитета, сексуалне оријентације и других личних карактеристика или статуса.
2 У сврху ове препоруке, осетљива тема подразумева било коју тему која се редовно користи у дискриминаторној и нетолерантној реторици или говору
мржње према одређеним групама. Осетљиве теме могу укључивати, између осталог, мере социјалне заштите, накнаде за незапослене или статистику
кривичних дела.

ЕКВИНЕТ
Европска мрежа
тела за равноправност

ЕКВИНЕТ је европска мрежа тела за равноправност која окупља 49 организација
из 36 европских земаља, укључујући све државе чланице ЕУ. Пoвeрeник зa
зaштиту рaвнoпрaвнoсти je сaмoстaлaн и независан спeциjaлизoвaн држaвни
oргaн фoрмирaн нa oснoву Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje из 2009. године, а
од 2010. године је пуноправни члан ЕКВИНЕТ-а. Зaдaци oвoг држaвнoг oргaнa су
спрeчaвaњe свих видoвa, oбликa и случajeвa дискриминaциje, зaштитa
рaвнoпрaвнoсти физичких и прaвних лицa у свим oблaстимa друштвeних oднoсa,
нaдзoр нaд примeнoм прoписa o зaбрaни дискриминaциje, кao и унaпрeђивaњe
oствaривaњa и зaштитe рaвнoпрaвнoсти.
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС ПУТЕМ:
www.equineteurope.org

www.ravnopravnost.gov.rs

info@equineteurope.org

poverenik@ravnopravnost.gov.rs

facebook.com/EquinetEurope

facebook.com/poverenikzazastituravnopravnosti/

@equineteurope

@ravnopravnostRS

© 2019
www.equineteurope.org

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship
Programme of the European Union

