DOPORUČENÍ PRO BOJ S DISKRIMINACÍ
A NENÁVISTNÝMI PROJEVY
VE VOLEBNÍCH KAMPANÍCH

EQUINET, EVROPSKÁ SÍŤ ORGÁNŮ
PRO ROVNÉ ZACHÁZENÍ:

Připomíná, že rovné zacházení a zákaz diskriminace jsou základem systému lidských práv
a zakládajícími principy a hodnotami Evropské unie;

Uznává, že právo na rovné zacházení a právo nebýt diskriminován je jediným právem vytyčeným ve všech devíti klíčových lidskoprávních úmluvách OSN a podléhá závazným právním předpisům a bohaté judikatuře systému Rady Evropy a Evropské unie;

Připomíná, že orgány pro rovné zacházení jsou nezávislými státními institucemi založenými
v evropských státech za účelem prosazování rovnosti a obrany před diskriminací či obtěžováním a často mají pravomoc zabývat se i nenávistnými projevy;

Opakuje, že orgány pro rovné zacházení se věnují prosazování rovnosti a nediskriminace ve
všech oblastech života;

Uznává, že svoboda projevu je jedním ze základních lidských práv a vztahuje se nejen na
„informace“ nebo „myšlenky“, které jsou přijímány kladně, neurážejí nebo jsou lhostejné, ale
také na ty, které jsou urážlivé, šokují či zneklidňují stát nebo jakoukoli část obyvatelstva, ale
připomíná, že svoboda projevu není absolutní a je nezbytné předcházet projevům nenávisti,
jež lze definovat jako jakékoli formy projevu, který šíří, podněcuje, podporuje nebo ospravedlňuje nenávist založenou na netoleranci;

Poukazuje na spojitost mezi diskriminací, obtěžováním a nenávistnými projevy;

S obavou upozorňuje na zprávy o rostoucím počtu volebních kampaní v Evropě, které provází bezdůvodné svalování viny na jednotlivce či skupinu, obsahují diskriminující jazyk nebo
nenávistné projevy proti určitým skupinám společnosti, a které se často ospravedlňují jako
pouhé projevy osobního názoru nebo dokonce jako obava o lidská práva;

Uznává, že diskriminace, obtěžování a nenávistné projevy, ideologie či promluvy ve volebních kampaních, které se zakládají na myšlenkách nebo teoriích utkvělé nadřazenosti jedné
skupiny lidí kvůli jejich osobním charakteristikám jsou přímo a nezbytně v rozporu s demokratickými principy a jsou způsobilé oslabit základní hodnoty demokratických států a našich
společných ústavních tradic.

EQUINET PROTO DOPORUČUJE:

Všeobecný princip rovnosti
1.

Nediskriminace a touha po materiální rovnosti jsou
pilíři demokracií v Evropě a volební kampaně jsou klíčovou oblastí pro ověření tohoto závazku.

2.

Rovné zacházení a nediskriminace jsou společným
minimálním standardem a každý je musí za všech
okolností respektovat, včetně období volebních kampaní.

3.

Politické strany a média by měly zvážit přijetí nebo
podporu takových pravidel chování pro volební kampaně, jež zahrnují zásady boje proti diskriminaci, obtěžování a nenávistným projevům.

Zákaz diskriminace
4.

5.

Politické strany a kandidáti, stejně jako lidé, kteří pro
ně pracují, se musejí ve svých programech a kampaních zdržet používání diskriminujícího jazyka nebo
navrhování diskriminujících politik a zákonů a vyjadřování nebo podporování myšlenek nebo teorií nadřazenosti jedné skupiny osob na základě jejich rasy,
etnického původu, náboženství, pohlaví, věku, sexuální orientace, pohlavní identifikace, zdravotního postižení a dalších chráněných osobních charakteristik
nebo jejich kombinace.
Média se při informování o volebních kampaních
musejí vyvarovat používání nebo podporování diskriminujícího jazyka či politik a myšlenek nebo teorií
nadřazenosti jedné skupiny lidí na základě jejich rasy,
etnického původu, náboženství, pohlaví, věku, sexuální orientace, pohlavní identifikace, zdravotního postižení a dalších chráněných osobních charakteristik
nebo jejich kombinace. Při volebních kampaních by
média měla o těchto jevech a výrocích informovat
zodpovědně, včetně náležitého vysvětlení a kritického uvažovaní v souvislostech.

Nenávistné projevy
6.

Politické strany a kandidáti, stejně jako lidé, kteří pro
ně pracují, se musejí ve svých programech a kampaních zdržet používání a podporování jazyka, který se
v podstatě rovná nenávistnému projevu. 1

7.

Média se při informování o volebních kampaních
musejí vyvarovat používání a podporování nenávistných projevů. Informování o takovém jazyku volební
kampaně, který je v podstatě nenávistným projevem,
by mělo být zodpovědné, náležitě vysvětlené a s kritickou úvahou v souvislostech.

Jak přistupovat k citlivým tématům 2
8.

Politické strany a kandidáti, stejně jako lidé, kteří pro
ně pracují, by měli zodpovědně a spravedlivě nakládat s citlivými tématy, které se vztahují ke skupinám
definovaným společnou chráněnou osobní charakteristikou, aby se vyvarovali stigmatizaci.

9.

Média při informování o volebních kampaních by
měla zodpovědně a spravedlivě nakládat s citlivými
tématy, která se vztahují ke skupinám definovaným
společnou chráněnou osobní charakteristikou, aby
se vyvarovali stigmatizaci. Informování o takových
citlivých tématech musí doprovázet náležité vysvětlení a kritické uvažování v souvislostech.

Rovné zastoupení na kandidátkách
10. Politické strany by měly zvážit zavedení takové praxe
a strategií, aby dosáhly na všech úrovních své kandidátky zastoupení, jež odráží různorodost lidí ve společnosti, a to i tehdy, pokud k tomu nemají výslovnou
zákonnou povinnost.

1 Pro účely tohoto doporučení se nenávistným projevem rozumí, podle znění Všeobecného doporučení č. 15 Evropské komise proti rasismu
a intoleranci k boji proti nenávistným projevům, obhajoba, podpora nebo podněcování, a to v jakékoli podobě, hanobení, nenávisti nebo očerňování osoby nebo skupiny osob, stejně jako obtěžování, urážení, negativní stereotypizace, stigmatizace nebo vyhrožování takové osobě nebo skupině osob a ospravedlňování všech těchto předcházejících projevů, na základě „rasy“, barvy, rodu, národnostního nebo etnického původu, věku,
zdravotního postižení, jazyka, náboženství nebo víry, pohlaví, genderu, pohlavní identifikace, sexuální orientace a dalších osobních charakteristik nebo postavení.
2 Pro účely tohoto doporučení se citlivým tématem rozumí jakékoli téma, které se běžně používá v diskriminující nebo netolerantní rétorice či
nenávistném projevu proti určité skupině. Citlivým tématem mohou být například opatření sociální ochrany, podpora v nezaměstnanosti nebo
statistiky o trestné činnosti.

Equinet je Evropská síť orgánů pro rovné zacházení, členská organizace, která spojuje 49 orgánů
pro rovné zacházení z 36 evropských zemí, včetně všech členských států EU. Národní orgány pro
rovné zacházení jsou veřejnými organizacemi, které pomáhají obětem diskriminace, monitorují
a informují o otázkách diskriminace, zvyšují povědomí o právech a přispívají k posilování rovnosti
jako hodnoty ve společnosti. Ze zákona tak dělají v souvislosti s jedním, některými nebo všemi
chráněnými diskriminačními důvody, které upravují právní předpisy Evropské unie – pohlaví, rasa,
etnicita, věk, sexuální orientace, náboženství nebo víra a zdravotní postižení.
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