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Препоръка за борба с дискриминацията и словото на омраза в 

предизборните кампании 

 

Еквинет – Европейска мрежа на органите  

за равенство: 
 

Припомня, че равното третиране и недискриминацията са основите на универсалната 

система за защита на правата на човека и основни принципи и ценности на 

Европейския съюз; 

Признава, че правото на равенство и на свобода от дискриминация е единственото 

право, посочено във всички от деветте основни договори за  права на човека на ООН и 

също така е предмет на обвързващо законодателство и добре развита съдебна практика 

на ниво Съвет на  Европа и  Европейския съюз; 

Припомня, че органите за равенство са независими държавни институции, установени 

в Европа да насърчават равенството и да противодействат на дискриминацията и 

тормоза и често разполагат с правомощия, свързани със слово на омраза; 

Припомня, че органите за равенство се занимават с насърчаване на равенството и 

дискриминация във всички области на живота; 

Припомня, че свободата на изразяване е едно от основните права на човека и е 

приложима не само за "информация" или "идеи", които се приемат или не се приемат за 

обидни, или като форма на безразличие, но и за тези, които обиждат, създавта шок или 

смущения в държавата или в който и да е сектор от населението, но като припомня, че 

свободата на изразяване не е абсолютна и е необходимо да се предотврати словото на 

омраза, определено като всички форми на изразяване, чието разпространение 

подбужда, насърчава или оправдава омраза, основана на нетолерантност; 

Признава  връзките между дискриминацията, тормоза и речта на омраза; 

Отбелязва със загриженост докладване на нарастващ брой предизборни кампании в 

Европа, опорочени от изкупителни жертви и  и дискриминационен език или слово на 

омраза срещу определени групи от обществото, често оправдани като обикновени 

изрази на лично мнение или дори загриженост за правата на човека; 

Признава, че дискриминацията, тормоза, речта на омраза и идеологиите или дискурса 

в предизборни кампании, които се основават на идеи или теории за присъщо 

превъзходство на една група от хора поради техните лични характеристики са пряко и 

задължително в противоречие с демократичните принципи и може да подкопаят 

основните ценности на демократичните държави и нашите общи конституционни 

традиции; 
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Еквинет предлага следните препоръки: 

 

Общ принцип на равенство 

1. Недискриминацията и амбицията за реално равенство са основни принципи на 

европейските демокрации, а предизборните кампании са ключови тестове за 

ангажираността им. 

2. Равното третиране и недискриминацията са общи минимални стандарти и трябва да 

бъдат спазвани от всички при всякакви обстоятелства, включително по време на 

предизборни кампании. 

3. Политическите партии и медиите трябва да обмислят приемането или поддържането 

на кодекси за поведение за предизборни кампании, които включват политики за 

справяне с дискриминация, тормоз и слово на омраза. 

Забрана на дискриминация 

4. Политическите партии и кандидатите, както и лицата, работещи за тях, трябва да се 

въздържат в програмите и кампаниите си от използване на дискриминационен език или 

предлагане на дискриминационни политики и закони и изразяване или подкрепа на 

идеи или теории за превъзходство на една група лица на основата на  тяхната раса , 

етнически произход, религия, пол, други защитени лични характеристики или 

комбинация от тях. 

5. Медиите, в тяхното отразяване на предизборните кампании трябва да се въздържат 

от дискриминационен език или политики и идеи или теории за превъзходство на една 

група лица въз основа на тяхната раса, етнически произход, религия, пол, други 

защитени лични характеристики или комбинация от тях. Отразяването на такива 

въпроси и изявления в предизборните кампании трябва да се извършва по отговорен 

начин, с надлежно обяснение и критични разсъждения по контекста. 

Слово на омразата 

6. Политическите партии и кандидатите, както и хората, работещи за тях, трябва да се 

въздържат в своите програми и кампании от използването или поддържането на език, 

който е равнозначен на слово на омраза1. 

7.В обхвата на предизборните кампании, медиите трябва да се въздържат от подкрепа 

на слово на омраза. Отразяването в предизборни кампании на език, който се равнява на 

                                                           
1 За целите на тази препоръка  на омраза се разбира в съответствие с формулировката от Обща 
политическа препоръка № 15 на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността относно 
борбата със словото на омраза, като отстояване, насърчаването на или подбуждането под каквато и да е 
форма на охулване, омраза или оклеветяване на лице или група лица, както и всякакъв тормоз, обида, 
негативни стереотипи, заклеймяване или заплаха по отношение на такова лице или група лица и 
оправдаването на всички предходни видове изразяване чрез защитени признаци като раса, цвят, 
произход, национален или етнически произход, възраст, увреждане, език, религия или убеждения, пол, 
джендър, полова идентичност, сексуална ориентация и други личностни характеристики или статус. 
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слово на омраза трябва да се извършва отговорно, с подходящи обяснения и критични 

разсъждения по контекста. 

Разглеждане на чувствителни теми2 

8. Политическите партии и кандидатите, както и хората, работещи за тях, трябва да се 

занимават отговорно и справедливо с чувствителни теми, свързани с групи, определени 

от общите защитени лични характеристики, за да се избегне тяхното заклеймяване. 

9. В обхвата на предизборните кампании, медиите трябва да се занимават отговорно и 

справедливо с чувствителни теми, свързани с групите, определени от общите защитни 

лични характеристики, за да се избегне тяхната стигматизация. Отчитането на такива 

чувствителни теми трябва да бъде придружено от подходящи обяснения и критични 

разсъждения по контекста. 

Равно представителство в избирателните списъци 

10. Политическите партии трябва да обмислят въвеждането на практики и политики, 

които да постигнат представителство, което е отражение на многообразието от хора в 

обществото във всички нива на своите избирателни списъци, дори при липса на 

изрично законово задължение за това. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 За целите на тази препоръка чувствителна тема означава всяка тема, която рутинно се използва в 
дискриминационна и нетолерантна реторика или слово на омраза срещу определени групи. 
Чувствителните теми могат да включват, но не се ограничават до, мерки за социална защита, 
обезщетения за безработица или статистика за престъпления. 
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Еквинет е европейска мрежа на органите за равенство, членска организация, обединяваща 49 

органа за равенство от 36 европейски държави, включваща всички държави-членки на ЕС. 

Националните органи по въпросите на равенство са обществени организации, които оказват 

съдействие на жертви на дискриминация, осъществяват мониторинг и докладване по въпросите 

на дискриминацията, и допринасят за разбирането на правата и за социалната оценка на 

равенството. Те са задължени по закон да правят това по отношение на един, някои или всички 

дискриминационни признаци , обхванати от правото на Европейския съюз (ЕС) - пол, раса и 

етническа принадлежност, възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения и увреждане.  

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 

www.equineteurope.org 

e-mail- info@equineteurope.org 

Facebook- facebook.com/EquinetEurope  

Twitter - @equineteurope 
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Съфинансирана от Програмата на Европейския Съюз „Права, равенство и 

гражданство“  

Програма на Европейския съюз 


