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Rádi bychom poděkovali všem respondentům, kteří laskavě
souhlasili s tím, že se s námi podělí o své příběhy. Jejich jména a
některé charakteristiky byly změněny z důvodu ochrany jejich
anonymity a zajištění jejich bezpečnosti. 

Rádi bychom také poděkovali odborníkům a lidem z praxe, kteří
souhlasili s rozhovorem a poskytli nám neocenitelné informace o
místních specifikách definic tzv. hate speech, respektive o
případech a dopadech nenávistných projevů.
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Červen 2021 byl pro mnoho obyvatel Evropy měsícem fotbalu. Šampionát
EURO 2020 byl jednou z prvních sportovních událostí, která se konala po více
než roce prázdných stadionů, kdy sportovní fanoušci byli zavření ve svých
domovech, aniž by se mohli své oblíbené činnosti vůbec zúčastnit. Pohled na
fanoušky shromažďující se v evropských městech a radující se z vítězství
svých týmů měl být radostný – a z velké části také byl, a to i přes veškerou
nejistotu kolem možné nákazy COVID-19. Shodou okolností byl červen 2021
měsícem, kdy maďarská vláda vedená Viktorem Orbánem, premiérem,
lídrem vládnoucí strany Fidesz a jedním z hlavních zastánců evropského
pojetí "neliberální demokracie", přijala kontroverzní zákon, který zakazuje
zobrazování LGBTQ+ témat v maďarských učebnicích pod záminkou ochrany
žáků před pedofilií a sexualizací. Ty, kteří dlouhodobě sledují politický vývoj v
Maďarsku a jeho pomalou, ale vytrvalou cestu k populistické, konzervativní,
autoritářské společnosti, přijetí zákona nepřekvapilo. Více lidí však sleduje
fotbal než politický vývoj ve východní Evropě, a tak se maďarský zákon proti
LGBTQ+ stal široce známým a diskutovaným.
 
Na EURO 2020 došlo k sérii událostí, díky kterým se šampionát najednou
netýkal pouze fotbalu, ale stal se politickou událostí – vše začalo tím, že
maďarští fotbaloví fanoušci během zápasu svého národního týmu s
Portugalskem na budapešťském stadionu Puska vztyčili homofobní
transparenty [1], poté přišlo bučení na irské hráče za "pokleknutí" a tedy za
gesto, které je obecně vykládáno jako protirasistické a které řada týmů
provádí na začátku svých zápasů na podporu hnutí  Black Lives Matter [2], a
vše kulminovalo (nikoli však skončilo) sporem o duhovou vlajku promítanou
na Allianz Areně v německém Mnichově. Tyto události odrážejí hluboce
zakořeněné napětí a kulturní konflikty týkající se rasismu, diskriminace a práv
menšin. 
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https://www.theguardian.com/football/2021/jun/16/uefa-receive-
report-on-homophobic-banner-at-hungary-v-portugal-match
 

https://www.bbc.com/news/explainers-53098516
 

[1] 
 

[2] 
 

https://unsplash.com/@claybanks?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/black-lives-matter?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.theguardian.com/football/2021/jun/16/uefa-receive-report-on-homophobic-banner-at-hungary-v-portugal-match
https://www.bbc.com/news/explainers-53098516
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Když byli černošští a muslimští hráči anglického národního týmu po
prohraném finále s Itálií na penalty uráženi na sociálních sítích, britská
ministryně vnitra Priti Patelová na Twitteru urážky odsoudila (a sama se
stala terčem lidí, kteří ji obviňovali z pokrytectví, protože dříve v témže
měsíci kritizovala gesto pokleknutí jako příliš politické).

Z událostí a bouřlivých diskusí kolem politizace zápasů na EURO 2020 si lze
odnést několik poznatků. Asi nejviditelnější je tento: Evropa má na začátku
21. století stále problém s rasismem a diskriminací. Přestože na tomto
kontinentu žije tolik různých lidí všech barev pleti, sexuálních orientací,
pohlaví, národností a etnik, ne všichni se těší rovným příležitostem, a
hlavně ne se všemi se zachází stejně. Hráči černé pleti a hráči z
menšinového prostředí se mohou stát obětí enormního množství nadávek,
nenávistných projevů a výhrůžek na internetu, kdykoli prohrají (i když ve
fotbale nebo v jakémkoli jiném sportu občas prohraje každý). Dalším
důležitým poznatkem je toto: pokud jste terčem nenávisti a urážek a jste
náhodou slavný fotbalista, tisíce lidí a možná i britský ministr vnitra a
předseda UEFA se vás může zastat, když ne činy, tak alespoň slovem.

Pokud se však toto děje lidem v privilegovaném postavení, co ti
všichni ostatní?
 

Co všichni ti černoši, transsexuálové,
Romové, muslimové a další lidé, kteří
žijí a pracují v členských státech EU a
denně čelí rasismu, diskriminaci a
nenávistným projevům?

Photo by Ryoji Iw
ata on U

nsplash
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https://unsplash.com/@ryoji__iwata?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/people?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Podle Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva při OSN (ODIHR) bylo v roce 2019 v EU nahlášeno 7
278 útoků z nenávisti, přičemž téměř polovina z nich (3 026) se týkala rasismu a xenofobie [3]. Jelikož většina
těchto útoků nesměřovala proti známým lidem, nedostala se většina z nich na titulní stránky evropských
mainstreamových médií. Dokonce se nedostaly ani na titulní stránky místních médií. Ve skutečnosti jsou výše
uvedená čísla zavádějící, protože většina útoků z nenávisti není nikdy nahlášena a nedostane se k úřadům,
které by je mohly započítat do statistik. Přesto k nim dochází a jsou každodenní záležitostí tisíců evropských
obyvatel.

Nenávistné projevy a zločiny z nenávisti, jakkoli je jejich definice problematická, jsou široce diskutovanou
otázkou. Sama Evropská komise uvádí, že nenávistné projevy a trestné činy z nenávisti v posledních deseti
letech neustále narůstají [4], a uznává, že 

"...rozkládají společnost tím, že ohrožují práva jednotlivců, lidskou
důstojnost a rovnost, posilují napětí mezi sociálními skupinami,
narušují veřejný klid a veřejný pořádek a ohrožují mírové soužití.
Zasahují do soukromého života nebo v případech násilných trestných
činů z předsudků dokonce do života a zdraví obětí. Stigmatizují a děsí
celé komunity. Narušují sociální soudržnost, solidaritu a důvěru mezi
členy společnosti. Nenávistné projevy blokují racionální veřejnou
diskusi, bez níž nemůže existovat žádná demokracie; vedou ke
zneužívání práv, které ohrožuje právní stát."

[4] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU(2020)655135_EN.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU(2020)655135_EN.pdf
https://hatecrime.osce.org/infocus/2019-hate-crime-data-now-available


Důvody nárůstu nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti jsou různé a liší se v závislosti na
místních a národních souvislostech. Významnou roli sehrála tzv. migrační krize, která v roce 2015
polarizovala Evropu, neboť představovala výzvu všeobecně vnímanou jako bezprecedentní.

Nicméně, jak ukázala řada výzkumníků a analytiků [5], v mnoha případech migrační krize posloužila
pouze jako katalyzátor protidemokratických tendencí, které jí dlouho předcházely. Případ Maďarska, kde
se premiéru Orbánovi podařilo úspěšně upevnit svou pozici spasitele národa, když odmítl zacházet s
uprchlíky jako s lidskými bytostmi, je snad nejvýraznějším příkladem těchto tendencí [6]. Výraz „odklon od
liberalismu“ („illiberal turn“) však vznikl již dávno předtím: v roce 1997 jej použil americký novinář a
myslitel Fareed Zakaria. Například v Nizozemsku zesílily islamofobní tendence po útocích z 11. září [7] a
vyvrcholily historickými událostmi, jakými byla vražda filmového režiséra Theo  Van Gogha [8] v roce
2004. Ba co více, značný nárůst případů diskriminace nastal i za éry pravicového populisty Geerta
Wilderse. Oficiální záznamy nizozemského ministerstva vnitra ukazují ohromující 63,9% nárůst
nahlášených případů diskriminace v roce 2014, kdy Wilders vedl kampaň v místních volbách [9]. Ačkoli k
situacím nenávistných projevů dochází pravidelně i mimo světy internetu, online prostor, a v něm
zejména sociální média, představuje nové území, kde se nenávistné projevy množí a jejich dynamika tu
narůstá.

V České republice se rasistický a diskriminační obsah často šíří z propagandistických webů napojených
na ruské proputinovské trollí farmy, které získaly značný vliv ve veřejném prostoru během ruské
okupace Krymu a následného násilného konfliktu na území Ukrajiny. Ve výrazně propojených
společnostech Evropy (a zbytku světa) nebývalá rychlost komunikace, která je charakteristická pro
digitální komunikační platformy, navždy změnila mediální krajinu a způsob, jakým spolu komunikujeme.
Sociální sítě, jako je Facebook, sice nepochybně demokratizovaly veřejný diskurz a daly hlas těm, kteří
dříve nemohli být slyšet, ale zároveň se vyvinuly v divokou, neregulovanou arénu, kde nenávistné
projevy a útočný obsah proudí volně a bez omezení, a národní i evropští zákonodárci mají problém
držet krok s gigantickými korporacemi vlastnícími sociální sítě a tvořícími klíčovou součást tzv.
kapitalismu platforem. [10]Ph
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https://www.ingentaconnect.com/content/bup/gd/2019/00000009/00000001/art00021

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0268580920930591

https://www.brookings.edu/research/the-biggest-problem-in-the-netherlands-understanding-the-party-for-freedoms-
politicization-of-islam/

https://web.archive.org/web/20070605110344/http://fra.europa.eu/fra/material/pub/muslim/Manifestations_EN.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/01/discriminatiecijfers-in-2020

https://muse.jhu.edu/article/671987/summary

[5]
 

[6]
 

[7]
 
 

[8]
 

[9]
 

[10]
 

https://unsplash.com/@ademay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/social-network?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.ingentaconnect.com/content/bup/gd/2019/00000009/00000001/art00021
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0268580920930591
https://www.brookings.edu/research/the-biggest-problem-in-the-netherlands-understanding-the-party-for-freedoms-politicization-of-islam/
https://web.archive.org/web/20070605110344/http:/fra.europa.eu/fra/material/pub/muslim/Manifestations_EN.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/01/discriminatiecijfers-in-2020
https://muse.jhu.edu/article/671987/summary
https://muse.jhu.edu/article/671987/summary


Většina dostupných informací, včetně výše uvedených zpráv, se však opírá o odborná
vyjádření a statistické údaje. V aplikovaném i akademickém výzkumu se hlavní
pozornost zaměřuje na pachatele nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti,
tj. na to, kdo jsou, jaké jsou jejich motivace a jak jim můžeme v páchání trestné
činnosti zabránit. Každodenní dopady diskriminace, rasismu a nenávistných projevů a
jejich jemné, neuchopitelné, ale stále přítomné projevy je obtížnější zachytit a
analyzovat. Přesto na každého slavného fotbalistu, jenž je nucen číst rasistické urážky
na svém Twitteru, pravděpodobně připadají tisíce prodavaček, zdravotních sester,
matek v domácnosti, obhájců lidských práv, studentů a mnoha dalších, kteří se na
denní bázi potýkají s různorodými formami diskriminace. Ti mohou být ve stejný den
cílem stejných nebo podobných rasistických urážek od náhodných lidí, ať už jsou na
autobusové zastávce, v obchodě nebo na pracovišti, stejně jako je mohou slyšet od
spolužáků, kolegů, nadřízených, zástupců státu či sousedů.

A právě na takový každodenní život s nenávistí se zaměřil náš výzkum a tato brožura.
Cílem výzkumu, který probíhal v roce 2020, byla snaha zachytit pomocí rozhovorů
perspektivu lidí stižených každodenní diskriminací, nejčastěji rasismem, a to v pěti
evropských zemích – Česku, Německu, Itálii, Portugalsku a Nizozemí. Přestože hojně
čerpáme ze statistických a kvantitativních údajů, nechtěli jsme končit u nich. Ba
naopak, naší ambicí byla snaha proměnit získaná data nejen v čísla, ale i v příběhy.
Cílem této brožury tak je vyprávět o každodenním životě s rasismem a zakoušení
nenávistných projevů. Jedná se o situace, které jsou jen zřídkakdy zahrnuty do
statistik a někdy je dokonce těžké je definovat jako nenávistné projevy nebo trestné
činy z nenávisti, protože jejich charakter může být obtížně uchopitelný. Přesto nejsou
o nic méně závažné a ohrožující pro ty, kteří se stali jejich adresáty, neboť ovlivňují
jejich životy. Čtenářům tak budou představeny příběhy, které většinou zůstávají
nevyprávěné. 

V zájmu ochrany jejich soukromí zůstali naši respondenti v této brožuře v anonymitě.
Jejich příběhy jsou však skutečné, pravdivé a zažívají je každý den. Újma, kterou trpí,
boje, kterým čelí, změny v jejich jednání, které musí udělat, aby zůstali vyrovnaní, a
pocit, že jsou zranitelní a nikdy se necítí bezpečně, jsou také skutečné - a rezonují
napříč všemi sesbíranými výpověďmi.
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https://unsplash.com/@linkedinsalesnavigator?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/interview?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Problémy s definicemi

[11]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
 

Nenávistné projevy (anglicky hate speech) jsou v právu EU [11] definovány jako
veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti na základě určitých charakteristik,
včetně rasy, barvy pleti, náboženství a národnostního nebo etnického původu.
Zatímco rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii se vztahuje pouze
na rasistické a xenofobní projevy, většina členských států rozšířila své
vnitrostátní právní předpisy na další důvody, jako je sexuální orientace,
genderová identita a zdravotní postižení. Různé implementace rámcového
rozhodnutí však způsobují značné rozdíly v tom, jak jsou nenávistné projevy v
jednotlivých členských státech definovány, pojednávány a stíhány. Například v
České republice nejsou sexuální orientace, pohlaví a zdravotní postižení do
definice zahrnuty, čímž je zaměření státních orgánů (a také znaleckých
posudků) mnohem užší než například v sousedním Německu.

Evropská i vnitrostátní legislativa však používá dva hlavní přístupy k definici a
stíhání nenávistných projevů (hate speech) a trestných činů z nenávisti (hate
crime). Jeden přístup se zaměřuje na to, kdo je terčem útoku, a v důsledku toho
rozlišuje mezi pojmy jako šikana (zaměřená na jednotlivce) nebo diskriminace
(zaměřená na skupiny). Naproti tomu druhý přístup je založen na obsahu
samotného projevu (podněcování k násilí nebo nenávisti). 

Ve většině případů jsou tedy nenávistné projevy a trestné činy z nenávisti
definovány kombinací obou přístupů, tj. kdo je obětí (etnický původ, pohlaví
atd. jako důvod, který je základem nenávisti) a co je řečeno/děláno
(podněcování nebo násilné činy).

V širší odborné a mediální debatě jsou nenávistné projevy a trestné činy z
nenávisti často definovány nebo vnímány odlišně v závislosti na kontextu, ve
kterém se vyskytují. Zatímco v některých případech jsou nenávistné projevy
spojovány především s projevy na internetu, v jiných případech poukazují na
rasistický a diskriminační diskurz v offline prostředí. Různé termíny používané
odborníky i státními a místními orgány, jako jsou nenávistné projevy, verbální
trestné činy z nenávisti, online nenávist, kyberšikana atd., vedou k matoucím
terminologickým rozdílům a v konečném důsledku zastírají jádro problému –
skutečnost, že bez ohledu na slova, která používáme k jeho popisu, se samotný
jev projevuje na každodenní bázi, a to jak online, tak offline, verbálně i
neverbálně. Proto považujeme pohled lidí, kteří jsou nenávistnými projevy a
trestnými činy z nenávisti zasaženi, za nejdůležitější aspekt v debatě o
definicích. Přesto právě jejich hlas v této debatě většinou chybí.

C HEH A T E S P E E C H
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178


Problémy s definicemi & Opomíjená perspektiva

V brožuře bereme v úvahu všechny výše uvedené kategorie, tj. kdo je terčem nenávisti
(použitelnost kritérií skupinové identity), jak (obsah) a kde (kontexty) k tomu dochází.
Doplňujeme je však zohledněním dopadu těchto činů na ty, kteří jsou jimi zasaženi. Z
tohoto pohledu například nemá smysl rozlišovat mezi online a offline kontextem,
protože časté nenávistné komentáře v online světě budou mít dopad na to, jak se cílová
skupina chová offline, tj. kdy odchází z domova, jak se pohybuje ve městě, jak je
ostražitá na veřejných místech atd. Kromě toho může být jeden člověk v různých
kontextech ovlivněn také různě na základě konkrétní role: někdo může být napadán
kvůli svému náboženství, etnickému původu, pohlaví nebo kvůli tomu, že nezapadá do
standardů krásy určité společnosti. Jednu okolnost obvykle nelze oddělit od druhé, a
proto je druhou důležitou perspektivou, kterou zde používáme, tzv. perspektiva
intersekcionální.

Opomíjená perspektiva

V tématu diskriminace má zásadní význam otázka, kdo za koho mluví, kdo a jak je
zastoupen, ale často se to nedoceňuje. Názorným příkladem je hlas diskriminovaných
osob v českých médiích. Podle našeho výzkumu je zde velmi zřetelná disproporce,
pokud jde o zaměření na oběti vs. pachatele nenávistných projevů a trestných činů z
nenávisti. Hlasy lidí zasažených diskriminací a jejich perspektivy v českých médiích
téměř zcela chybí. Přibližně 80 % všech reportáží se zaměřuje na pachatele, jejich
osobnosti a motivace. To je dále podpořeno politickými zprávami, studiemi a
akademickými zprávami (uváděnými v médiích a odrážejícími se ve veřejné diskusi),
které se rovněž v drtivé většině zaměřují na pachatele. Pachatelé jsou tedy zobrazováni
jako lidé s historií, biografií a jmény, zatímco hlasy a perspektivy lidí zasažených
diskriminací se do médií v mnoha případech nedostanou.
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Absence a opomíjení perspektivy lidí zasažených diskriminací není
jednorázovou kuriozitou či ojedinělým specifikem českých médií. Naopak, toto
opomíjení je systematické, probíhá v celé Evropě a je replikováno a rozšiřováno
i v dalších oblastech života, včetně mnoha studií a teorií o nenávistných
projevech. Různé aspekty nenávistných projevů byly v posledních čtyřech
desetiletích široce zkoumány. Pozornost se soustředila na jeho právní a ústavní
regulaci (od poloviny 80. let 20. století) a na technologické procesy tzv.
hlubokého učení (deep learning) za účelem odhalování nenávistných projevů
na internetu (od roku 2010). Až na několik výjimek, především z anglicky a
německy mluvících zemí, je perspektiva diskriminovaných osob a způsob,
jakým nenávistné projevy vnímají, stále nedostatečně prozkoumána. Příkladem
je tzv. extremismus, velmi vlivný koncept pocházející z poválečného Německa,
který byl nejprve zakotven v diskurzu policejních složek a tajných služeb a
později (od konce 80. let 20. století) systematicky rozvíjen akademickými kruhy
jako Extremismustheorie [12] – teorie extremismu. 

V průběhu let se tento koncept etabloval jako klíčový bezpečnostní nástroj a
také jako vzdělávací zastřešující termín, který německý stát používá k rámování
debat o diskriminaci. Stal se také pojmovou alternativou k pojmu „hate crime“,
který se používá v anglosaských zemích. Kromě toho byl tento koncept
úspěšně exportován do dalších zemí, jako je Česká republika nebo Slovensko,
kde jej v 90. letech začala používat ministerstva vnitra, policejní složky, tajné
služby, soudy i část akademických kruhů. Koncept a jeho používání byly
kritizovány na mnoha úrovních a z mnoha důvodů. 

Photo by Sincerely Media on Unsplash

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/200097/debatte-extremismustheorie 
https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2018/05/05.pdf

https://www.noahsow.de/dsw/ & https://www.exitracism.de/

https://taz.de/Autorin-ueber-Rassismuskritik/!5493873/
 

 

[12]

[13]

[14]
 

To, na co je třeba v této brožuře poukázat, je jeho jednosměrné a
jednorozměrné zaměření na pachatele – extremistu.
Extremismustheoriedefinuje agresory a pachatele, ale opomíjí životy a
perspektivy lidí zasažených diskriminací, a tedy i konkrétní skutečnosti případu
diskriminace. Přestože kumulativní opomíjení hlasů a perspektiv
diskriminovaných osob je stále naléhavým a nevyřešeným problémem ve
veřejném prostoru v celé Evropě, první záblesky změn přicházejí – většinou
zdola, z aktivistických kruhů a nevládních organizací. 

Budeme-li pokračovat v německém příkladu, po letech, či dokonce desetiletích
debat v uzavřených aktivistických kruzích se problematizace toho, kdo za koho
mluví, a chybějícího hlasu diskriminovaných osob konečně dostala k větší části
společnosti, médiím a širšímu publiku ve veřejném prostoru. Kromě mnoha
jiných hlasů do této debaty svými publikacemi [13] významně přispěly i Tupoka
Ogette a Noah Sow, obě autorky a školitelky v oblasti antirasismu, které si toho
všimly. Popisují historii rasismu a z něj vycházející a každodenní život stále
ovlivňující modely myšlení a jednání. Toto zjištění jde ruku v ruce se skutečností,
že prostory či diskurzy nejsou všem stejně přístupné a že ani hlasy v nich nejsou
stejně uznávané. V rozhovoru [14] z roku 2018 Noah Sow poznamenala, že od
vydání její knihy v roce 2008 došlo k důležitému vývoji. 
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https://taz.de/Autorin-ueber-Rassismuskritik/!5493873/
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Například nyní existuje vhodný jazyk pro vyjadřování zkušeností a
politiky, která je obklopuje. Roste také počet dalších publikací i
pořadů na sociálních sítích, které se zabývají rasismem a
diskriminací z pohledu těch, kteří jsou jimi postiženi.

Po teroristickém útoku v Hanau, při kterém útočník z rasistických
důvodů zavraždil devět lidí, se město snažilo vzít v potaz pohled
obětí a jejich rodin. Způsob, jakým tak učinilo, se liší od způsobu,
jakým se k podobným případům v minulosti postavila mnohá jiná
německá města. Bylo vyvinuto úsilí o větším zapojení rodin obětí,
neboť jim byl vědomě dán prostor k vyjádření. Velkou část
pečovatelské práce směřující k obětem a lidem vystaveným
rasismu však v tomto případě vykonaly samotné rodiny a přátelé
s podporou svépomocných a nevládních organizací. Hashtag
#saytheirnames - #dejjimjména používaly rodiny, aktivisté a
přátelé k tomu, aby pojmenovali zavražděné, a nezaměřovali
diskurz pouze na pachatele a jeho motivy. Přestože byl tento
přístup kritizován za nedostatečný dosah, představuje v Německu
novinku v řešení rasistického násilí a perspektivy těch, kteří jím
byli postiženi.

Na jedné straně tedy dochází ke kumulaci opomíjení perspektiv
lidí zasažených diskriminací, na druhé straně se však objevují
záblesky iniciativ, které se snaží dělat věci jinak a tyto perspektivy
respektují. 
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Tato brožura chce obohatit prostor, kde jsou vážně brány hlasy, jména,
příběhy a osobní svědectví lidí, kteří jsou a byli diskriminováni. Perspektivu
lidí zasažených nenávistnými projevy je třeba respektovat jako vůdčí
princip namísto toho, abychom diskriminovaným podsouvali, co je pro ně
nejlepší, nebo je ignorovali jako lidi bez hlasu či lidi nekompetentní a bez
odborných znalostí.

Během výzkumu a přípravy brožury ale vyvstal další problém:
terminologie. 

Pojďme si říct pár slov o slovu „oběť“.

Na jedné straně je těžké si představit, jak reflektovat a bojovat proti všem
formám systémové rasistické diskriminace, aniž bychom mluvili o obětech
holocaustu, segregace, kolonialismu nebo otroctví. Všechny tyto formy
diskriminace vytvářejí nespravedlnost a je důležité mít jasné pojmy, které
pojmenují ty, kdo v těchto podmínkách trpí a jsou diskriminováni. Jak navíc
vyplývá z našeho výzkumu, status oběti je důležitý v soudních a policejních
řízeních a mnozí z našich respondentů tvrdě bojovali za to, aby jim byl tento
status přiznán, když se rozhodli oznámit své zkušenosti s nenávistnými
projevy úřadům. Stát se obětí bylo pro všechny respondenty se zkušeností s
ohlášením diskriminace určitým druhem vítězství. Znamenalo to, že byli
oficiálně a právně uznáni nikoliv jako terče nenávistných projevů v
nestíhatelné oblasti zásad svobody projevu, ale jako oběti verbálních
trestných činů z nenávisti, které by měly být chráněny státem.

Jaká slova by se měla používat k popisu zkušeností lidí
zasažených diskriminací z nenávisti? 

Jak takovým lidem říkat, když se o nich píše obecně? 

Je „oběť“ v souvislosti s každodenní diskriminací a zkušeností s
nenávistnými projevy v běžném životě vždy vhodným
termínem?

Opomíjená perspektivaI. Terminologie & perspektiva



Na druhou stranu je zkušenost s nenávistnými projevy v každodenním životě specifická –
jde o tisíce drobných každodenních „kousnutí“ a „žihadel“ a jen nepatrný počet takových
činů je nahlášen policii nebo jiným institucím. A právě v rámci této specifické zkušenosti
každodenní diskriminace je používání termínu „oběť“ problematické. Existují pro to dva
konkrétní důvody: opomíjení kapacity lidí jednat (princip aktérství) a personalizace
diskriminace. [15]

Pojem „oběť“ je často spojován s představou pasivity a bezmoci. Jeho používáním pro
označení lidí, kteří jsou terčem každodenní diskriminace, se relativizuje jejich schopnost
aktivně se za sebe v takových situacích postavit. Výraz „oběť“ naznačuje, že pachatel má
celou situaci nenávistných projevů pod kontrolou, a působení ostatních je minimalizováno
nebo redukováno na utrpení. Velmi často to znamená přílišné opomíjení kontextu. Všechny
různé odpovědi, strategie zvládání a intervence zachycené v této brožuře nás donutily
přehodnotit takový pasivní jazyk. Jaký smysl má zdůrazňovat hlasy a perspektivy lidí
zasažených diskriminací, ale používat terminologii, která opomíjí nebo omezuje jejich
kapacitu jednat?

Druhá otázka se týká personalizace a individualizace diskriminace při používání pojmu
„oběť“. Být obětí může znamenat odmítnout strukturální a systematický rozměr rasistické,
sexistické aj. diskriminace ve prospěch konkrétního jednotlivce a jeho příběhu. Být uznán
jako oběť v policejním a soudním řízení totiž znamená zabývat se pouze konkrétními
osobami a skutky. Na tento problém upozornil jeden z našich respondentů, Gianpaolo
Silvestri. Silvestri je osobou zasaženou anti-LGBTQ+ diskriminací, ale zároveň byl a je
politicky organizován v rámci úspěšného italského gay hnutí. Na otázku, jaké má jako
veřejně činná osoba zkušenosti se situacemi, při kterých se setkává s nenávistnými projevy,
odpověděl, že jeho odpovědi byly nenásilné, i když hlasité, protože se domnívá, že oběti by
měly překonat svůj „status oběti“ tím, že se spojí, politicky zorganizují a zviditelní nenávistné
projevy a diskriminaci, kterými musely projít, aby „dlouhodobě zvítězily“. Podle Silvestriho je
tedy politická sebeorganizace proti diskriminaci neslučitelná se statusem oběti, protože
první předpokládá určité formy kolektivity, zatímco druhá je zakotvena v individualitě.
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Photo by Tito Texidor III on U
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Sečteno a podtrženo, je obtížné najít termíny, které by odrážely
realitu strukturálního násilí, každodenní diskriminace a zvláštnosti
situací spojených s nenávistnými projevy a zároveň uznávaly
závažnost a utrpení těchto procesů, aniž by snižovaly kapacitu lidí
postižených nenávistnými projevy jednat a zároveň braly v úvahu
systémové příčiny a řešení. Různé termíny mají pro veřejnou
debatu, akademický diskurz a lidi postižené diskriminací různé
konotace a podle toho jsou vnímány jako adekvátní nebo
neadekvátní. Přestože se veřejné debaty na toto téma v
jednotlivých zemích značně liší, rozhodli jsme se následovat
mnohé antirasistické organizace, které termín "oběť" obvykle
nepoužívají, pokud se netýká rasistických vražd nebo policejního
násilí. Proto se v brožuře snažíme vyhnout termínu "oběť", pokud
nemluvíme o lidech, kteří bojují za to, aby byli uznáni za oběti
diskriminačních činů a zločinů z nenávisti v právním smyslu. Místo
toho raději píšeme o "lidech zasažených diskriminací", "lidech
zasažených rasismem/sexismem" nebo "lidech ohrožených
zkušeností s nenávistnými projevy".

 

Photo by Sharon M
cCutcheon by Pexels
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II. Kontexty nenávistných projevů

Je mu kolem dvaceti let a v současné době žije ve velkém německém městě.
Vyrůstal a chodil do školy se svými sourozenci v bavorském městysu,
respektive větší vesnici. Po absolvování střední školy brzy opustil místo, kde
žil, a přestěhoval se za studiem jinam. Jeho otec je černoch a pochází z
Nigérie, matka je běloška. Jednou ročně navštěvuje Nigérii, aby se setkal se
svou rodinou a známými. Jeho rodina také nějakou dobu žila ve Francii. Sám
sebe popisuje jako politicky aktivního člověka a zajímá se o humanitní vědy.

Tobias zdůrazňuje, že jako jeden z mála černochů ve škole i v každodenním
životě se vždy cítil velmi exponovaný. Rasistické poznámky, zejména urážky,
byly na denním pořádku, co si pamatuje. Popisuje je jako běžné a
potenciálně všudypřítomné. Když mluví o svém mládí, je viditelně rozčilený.
Říká, že ve velkoměstě se žije mnohem lépe než na vesnici, kde vyrůstal.
Velkoměsto je totiž liberálnější, říká, a už se necítí tak vystaven nebezpečí.

V mládí byl opakovaně rasisticky urážen, a to dokonce i svým učitelem, takže
měl pocit, že s tím musí něco udělat. Teprve rozhovor mezi jeho matkou a
ředitelem školy dokázal učitelovo chování zastavit. Tobias vzpomíná na útoky
a rvačky, například při veřejných akcích. Je si jistý, že tyto útoky byly často
rasově motivované. Vzpomíná si také, jak lidé přecházeli na druhou stranu
ulice, aby nemuseli projít kolem něj.

Příklady diskriminace z mládí se netýkají jen jeho samotného. Jeho otce
během jeho čtyřicetikilometrové cesty do práce téměř každý den zastavovala
policie a často kvůli tomu přicházel pozdě. Také Tobias má s policií
mimořádně negativní zkušenosti. Opakovaně ho bezdůvodně zastavovali
jako jediného v davu. Jednou se musel na stanici podrobit osobní prohlídce s
rukama nad hlavou. 

Tuto proceduru popisuje jako stigmatizující, protože v městysu, kde žil, ho
znalo mnoho lidí. Při jiné příležitosti byl jednou večer s několika přáteli
zastaven na nádraží. V té době mu bylo 17 let. Policie se zaměřila zejména na
něj a našla u něj velmi malé množství marihuany. Byl odvezen na policejní
stanici a několikrát prohledán. Při rozhovoru s matkou mu bylo zakázáno
mluvit francouzsky. Policisté se poté vydali do jeho domu. Jeho matka tam již
nebyla, protože byla na cestě na policejní stanici. Přesto policisté, i když na to
neměli zákonné právo, vstoupili do bytu a začali prohledávat jeho pokoj.
Tuto zkušenost popisuje jako traumatizující a uvádí, že se dodnes při
kontaktu s policisty cítí velmi nepříjemně.

Jeho otec ho brzy naučil, že se musí bránit a prosadit. Tobias říká, že přátelé
vždy stáli při něm. Naopak cizí lidé mají často tendenci takové situace
ignorovat.

Nedůvěřuje policii a je skeptický k ostatním institucím. Přál by si, aby věděl o
podpůrných službách, když byl mladší a čelil diskriminaci, ale o jejich
existenci tehdy nevěděl. Za pozitivní aktivity považuje například informační
akce pořádané ve školách. Předpokládá, že velká část rasistické diskriminace
je způsobena neznalostí, a doufá, že tyto vzdělávací iniciativy tuto situaci
změní.

Obecně se v Německu necítí dobře. Říká, že tam opravdu neplánuje zůstat. I
když oceňuje stabilní německý trh práce a uvědomuje si, že pokud by zůstal,
má to určité finanční výhody, nechce se cítit stále zranitelný. Návštěva
Nigérie je pro něj příjemná, jedním z důvodů je, že nevyčnívá kvůli barvě
pleti, což považuje za uvolňující.

Příklad 1 

Seznamte se s Tobiasem



Náš výzkum ukázal, že lidé, kteří jsou nejvíce vystaveni nenávistným projevům,
se vyznačují určitou mírou na první pohled viditelné „jinakosti“. Nejvýznamnější
podíl případů nenávistných projevů se tak týká rasy a/nebo náboženství –
nejčastěji se jedná o přistěhovalce, hlavně ty s odlišnou barvou pleti, nebo
muslimy, zejména muslimky, a to díky způsobu oblékání. Mimo ně patří mezi
nejčastější terče nenávistných projevů v Evropě dvě skupiny – Romové a
LGBTQ+ lidé, zejména transgenderové osoby. Dokonce i ti, kteří se za LGBTQ+
pouze považují, jsou někdy napadáni. Další specifickou skupinu pak tvoří osoby
se zdravotním postižením, které jsou rovněž zmiňovány jako cíle nenávistných
projevů. Na jednu stranu existuje řada podobností v cílech nenávisti v Česku,
Německu, Itálii, Portugalsku a Nizozemsku, na stranu druhou se ale konkrétní
skupiny osob zasažených nenávistnými projevy v jednotlivých zemích liší  –
například v Portugalsku jsou to často potomci Afričanů a brazilská komunita. 

V této souvislosti rovněž stojí za zmínku disproporce mezi skupinami
identifikovanými jako terče nenávistných projevů v České republice a
podobnými skupinami v ostatních zemích. 

Podle zjištění neziskových organizací zabývajících se trestnými činy z nenávisti
v Čechách jsou nenávistné projevy nejčastěji namířeny proti Romům (49 %),
muslimům (23 %) a uprchlíkům (9 %), přičemž poslední dvě kategorie se
obvykle překrývají. 

Kdo je terčem?

Když bychom to měli vyjádřit v přehledných odrážkách, mezi
nejčastější skupiny, které jsou terčem zdokumentované
diskriminace, trestných činů z nenávisti, negativních stereotypů a
nenávistných projevů, patří:

￭ imigranti / uprchlíci        

￭ lidé odlišné barvy pleti        

￭ muslimové        

￭ Židé         

￭ LGBTQ+ osoby

 ￭ Romové a Sintové               

￭ osoby se zdravotním postižením

Zdá se, že Česká republika – zřejmě díky odlišné historické trajektorii jak
nenávistných projevů, tak zásahů proti nim – se zaměřuje pouze na
nejkřiklavější případy rasismu, zatímco neřeší subtilnější případy, jako jsou ty
týkající se LGBTQ+ nebo osob se zdravotním postižením. Mimo to,
charakteristickým rysem, kterým se Česká republika vyznačuje, je vysoká míra
verbálních útoků proti pracovníkům nevládních organizací, zejména těm, kteří
se zabývají uprchlíky.
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Marion žije v portugalském městě Coimbra. Je jí 61 let a má již pravnoučata. Její
matka je romského původu a otec je Portugalec. Rodina její matky pochází z
Lisabonu a všichni její romští příbuzní, kteří žijí v Lisabonu, jsou zaměstnáni
(většinou mají práci v průmyslu) a jsou dobře sociálně integrováni. Marion, hrdá
na svůj romský původ, má pocit, že romská komunita v Coimbře není jednotná.
Podle ní se Porto, Lisabon a Leiria liší, protože tamní romské komunity naopak
drží pohromadě a uskutečňují mnoho iniciativ souvisejících s jejich tradicemi. V
Coimbře má Marion více neromských než romských přátel.

Od roku 2008 se Marion podílí na několika inkluzivních projektech, přičemž rok a
půl pracuje na plný úvazek, zatímco předtím dostávala granty nebo dotace na
školení. V době, kdy vykonávala práci uklízečky v domácnosti, měla nárok na
snížené sociální dávky. Poté rok a půl pracovala v sociální oblasti. Její manžel
prodává pečivo z přívěsu, ale pandemie mu podnikání velmi ztížila.

Když byly její děti malé, zažila mnoho diskriminace. Ve svém povídání zmiňuje
dva konkrétní případy, které jí utkvěly v paměti.

Vzpomíná si, jak byla v dětské nemocnici se svou dcerou, která měla vysoké
horečky a zvracela. Čekárna v nemocnici byla přeplněná. Když si stěžovala, že
vyšetření trvá příliš dlouho a že její dcera je velmi nemocná, pracovnice u
přepážky jí odpověděla: „Vy cikáni máte ve zvyku sem přijít a myslet si, že o vás
musí být hned postaráno.“ Pracovnice zavolala lékaře a řekla: „Je tady jedna
cikánka, která už křičí, protože chce být vyšetřena.“ 

Marion odpověděla, že má občanský průkaz a jméno a že se nejmenuje
Cikánka. V posledku se tato zkušenost nestala úplně negativní, protože lékař,
který nakonec dceru ošetřil, k ní byl velmi milý a řekl jí, aby si z chování
pracovnice u přepážky nedělala starosti.

Další případ diskriminace se stal, když byla Marion na procházce se svou
matkou. Na balkóně seděla žena, která krmila dítě. Když viděla Marion a její
matku, jak jdou kolem, řekla: „Podívej, miláčku. Jez. Támhle je cikánka, která
odnáší ty děti, které nechtějí jíst.“ Marionina matka jí odpověděla, že Romové
děti nekradou a že by měla být s takovými výroky opatrná, protože i bílí lidé
děti týrají. Marion vzpomíná, že její matka měla expresivní způsob
vyjadřování, zatímco Marion sama si ráda věci promýšlí, než promluví. Je
odhodlaná bránit se jakýmkoli způsobem, ale vždy zdvořile. Pokud by se
však Marion ocitla v situaci vážné diskriminace, zavolala by policii.

Mimo svých konkrétních zkušeností si Marion myslí, že v jejím rodném městě
Romové nedostávají práci. Členové její rodiny se velmi často hlásí na volná
pracovní místa a domlouvají si pohovory, ale nikdy je nikdo nezavolá.
Představa, že Romové kradou a nechtějí pracovat, je stále velmi přítomná.
Kvůli tomu se někteří členové její rodiny museli přestěhovat do jiného města,
aby si našli práci. Marion s představou nesouhlasí – ba co více, myslí si
přesný opak: práce je nejdůležitější součástí života. Mít stanovený čas
začátku a konce, znát svá práva a povinnosti je podle ní velmi důležité pro
sebeúctu a sebevědomí. Podle jejího názoru je lepší pracovat než být na
dávkách, zejména proto, že dávky nejsou dostatečné a vedou mnoho lidí k
páchání trestné činnosti nebo k zapojení do pochybných obchodů, což opět
diskredituje obraz Romů.

Příklad 2
 

Seznamte se s Marion
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  Co je intersekcionalita?

Termín intersekcionalita poprvé použila v roce 1989 americká socioložka
Kimberlé Crenshaw. Ačkoli byl tento pojem od té doby používán,
rekonceptualizován a široce diskutován v relativním klidu akademických
kruhů sociálních věd, nedávný politický vývoj z něj učinil poněkud virální
módní slovo. Tato změna vedla ke zmatku a zastřela jeho původní význam.
Bez ohledu na to, jak moc je v médiích a ve veřejné debatě dezinterpretován,
samotný termín neztratil svou analytickou hodnotu. Crenshaw používala tento
termín k popisu toho, jak se strukturální charakteristiky, jako je rasa, pohlaví a
etnický původ, vzájemně překrývají a jak konkrétní „průsečík“ těchto
charakteristik způsobuje kumulaci nerovností v životě člověka. [16]

Na příběhu Aury, Brazilky žijící v Portugalsku, je možné intersekcionalitu
ilustrovat. Ve svém domě si zřídila kosmetické studio, kde obsluhuje své
klienty. Často jí volají potenciální zákazníci, kteří ji žádají o sexuální služby.
Aura říká, že je to proto, že je žena z Brazílie. Někdy, když se klienti dozvědí, že
není prostitutka a nenabízí sexuální služby, se jí ptají: „Ale vy nejste Brazilka?"
Stalo se jí dokonce, že zákazníci, kteří přišli do jejího podniku na masáž, se
nakonec svlékli a mysleli si, že masáž je sexuální. Aura odkazuje na stereotyp
převládající v portugalské společnosti o Brazilkách, které se stěhují do jiných
zemí, aby tam provozovaly sexuální služby a „ničily rodiny“.

Individuální zkušenost Aury tedy vzniká na pomezí pohlaví a národnosti; její
každodenní boje s klienty nebo klienty, kteří se svlékají, jsou výsledkem
propojení těchto dvou dimenzí. Auřiny zkušenosti se stereotypy a diskriminací
nelze vysvětlit pouhým poukázáním na tu či onu kategorii. Je to průsečík jejího
zranitelného postavení jako migrantky jiné národnosti A ZÁROVEŇ ženy, který
tvaruje její životní zkušenost v portugalské společnosti.

Kromě toho, pokud se na Auřinu zkušenost podíváme z intersekcionální
perspektivy, můžeme také vysvětlit, proč jednání a praktiky, které možná
nemají být škodlivé (např. očekávání specifických služeb od Brazilky),
jsou ve skutečnosti rasistické a diskriminační, protože vycházejí z
předsudků o tom, jak by se osoba s jejími charakteristikami (žena,
migrantka, Brazilka) měla chovat a jaké je její místo ve společnosti.
Intersekcionalita nám může pomoci vysvětlit, jak diskriminace vzniká
využíváním zranitelnosti způsobené základními mocenskými strukturami
naší společnosti. Teorie strukturální nerovnosti, která tvoří základ
intersekcionálního přístupu, vysvětluje například rasismus zakotvený v
institucích i zvyklostech, které ovlivňují vše v naší společnosti od
vzdělávacího systému, přes státní dohled až po naše každodenní
jednání. Sociolog Loïc Wacquant ve svých zásadních pracích o
strukturálním rasismu v USA analyzuje strukturální útlak Afroameričanů
v americké společnosti a identifikuje hlavní

"...rasotvorné“ instituce (otroctví, zákony Jima Crowa a to, co nazývá
ghetto v souvislosti s územní segregací černochů). Wacquant poukazuje
na to, že tyto instituce jednoduše: „...nezpracovávají... etnicko-rasové
rozdělení, které by existovalo nějak mimo ně a nezávisle na nich. Každá
z nich spíše toto rozdělení (nově) vytváří (nebo spoluvytváří) ze
zděděných vymezení a rozdílů v moci skupin a v každé epoše je
propisuje do charakteristické konstelace materiálních a symbolických
forem.”  [17]

https://scholarship.law.columbia.edu/books/255/

https://newleftreview.org/issues/ii13/articles/loic-wacquant-from-slavery-to-mass-incarceration
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Co je intersekcionalita?

V kontextu této brožury je intersekcionální přístup a zaměření
na kumulaci strukturálních nerovností zásadní. Zasazuje totiž
osobní zkušenosti zde prezentovaných lidí do kontextu
národních i globálních struktur, a tím se vyhýbá riziku
individualizace diskriminace popsané výše v diskusi o
problematice pojmu oběť. V neposlední řadě musí být
intersekcionální přístup také základem pro možné zásahy proti
nenávistným projevům a diskriminaci. Je tomu tak proto, že
vzhledem k tomu, co bylo právě řečeno o příběhu Aury a mnoha
dalších podobných příbězích, není možné rozpoznat újmu, která
je lidem postiženým nenávistnými projevy působena, aniž by byl
uznán jejich strukturální aspekt.
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Romana je čtyřicetiletá žena z Česka, která před sedmi lety opustila svého partnera
poté, co zažila domácí násilí. Z tohoto vztahu má dvě děti, které vychovává sama. V
době, kdy opustila partnera, konvertovala k islámu. Od té doby zažívá slovní útoky
jak ze strany bývalého partnera, tak na veřejnosti. Své děti vychovává k otevřenosti
a nechává je, aby si samy vybraly své přesvědčení. Její starší dcera také
konvertovala k islámu.

Romana není veřejně činná, a proto nemá zkušenosti s nenávistnými projevy na
internetu. Přesto se často setkává s diskriminací ve veřejném prostoru, především
v hromadné dopravě a na autobusových zastávkách, tedy na místech, kde se
shromažďuje velké množství lidí a odkud není možné odejít. S diskriminací se
setkává také v obchodech a komerčních prostorách, ale méně často; Romana říká,
že tam lidé pouze „mručí“. Situace se vždy vyvíjí podobně: agresor si jí všimne ve
skupině lidí a začne ji slovně napadat. Agresoři jsou především muži. Mladší
chlapci a teenageři se jí spíše posmívají (křičí „Bomba!“), starší muži a senioři jí
nadávají. Romana také poznamenává, že pachatelé jsou často opilí.

Romana uvádí, že se nikdy nesetkala s pomocí nebo podporou ze strany okolních
lidí. Popisuje nejhorší situaci, kterou kdy zažila. Během cesty autobusem s její
starší dcerou se k nim starší muž a (pravděpodobně) jeho vnuk po celou cestu
chovali velmi hrubě. Muž svému vnukovi neustále říkal: „Když uvidíš cikána nebo
muslima, musíš je na místě zabít." Nikdo se jich nezastal. Když nakonec vystoupily
z autobusu, obě se rozplakaly.

Díky této zkušenosti se Romana začala vyhýbat situacím, kde hrozí riziko slovních
útoků, což znamená vyhýbat se veřejné dopravě. To způsobilo výrazné omezení její
mobility. Před pandemií Covid-19 chodila Romana ráda na Václavské náměstí v
centru Prahy, protože to bývalo místo plné turistů z celého světa, včetně
muslimských zemí. 

Cítila se tam díky tomu bezpečně. To už dnes ale není možné. Po městě
obvykle chodí se sklopenou hlavou a snaží se vyhnout očnímu kontaktu.
Bezpečně se cítí pouze doma nebo na náboženských setkáních pořádaných
muslimskou obcí.

Stejně tak hledá práci pouze u spřátelených muslimů. Mimo muslimskou
komunitu by pracovala pouze v zaměstnáních, která nevyžadují osobní
kontakt se zákazníky nebo kolegy (například v call centru). Práce v kiosku s
kebabem, úklid na ambasádě nebo hlídání dětí v rámci muslimské komunity
jsou pro ni přijatelnou volbou. Během pandemie Covid-19 pro ni byla velmi
příjemná práce z domova.

Mírnější útoky Romana ignoruje a ty nejhorší řeší jen tak, že o nich mluví
doma nebo s přáteli. Po nějaké době bolest způsobená těmito zážitky obvykle
ustoupí.
Romana se nechce přestěhovat a opustit Českou republiku, protože nechápe,
proč by se měla podvolit a nechat se vyhnat z domova. Stejně tak ví, že může
přestat nosit šátek nebo začít nosit něco jiného. Zná „sestry“, které to udělaly,
ale ona to udělat nechce.

Zkušenosti Romany s institucionální podporou jsou většinou negativní. V jejím
případě domácího násilí chtěla policie důkazy, nahrávky atd., ale vzhledem k
povaze trestného činu je nebylo možné získat. Případ byl řešen jako tvrzení
bez potřebných důkazů, a proto její bývalý partner nebyl odsouzen. Její mladší
dcera zažívala ve škole šikanu a následně psychické problémy, ale ve škole jí
nikdo nepomohl. Zkušenosti s orgánem sociálně-právní ochrany dětí byly
vysloveně špatné. Místní úředník neustále zpochybňoval Romaninu
schopnost postarat se o děti, což podle Romany pramenilo z jeho
nepřátelského postoje k islámu.

Jedinou pozitivní zkušenost měla s právníkem z muslimské komunity, který jí
pomohl jak u soudu při jednání s bývalým partnerem (kde Romana ocenila i
to, že jako muž sehrál ochranitelskou roli), tak s Úřadem péče o děti. Zásah
právníka vedl k výměně úředníka, který se jejím případem zabýval.

II. Kontexty nenávistných projevů

Příklad 3 
 

Seznamte se s Romanou



Nenávistné projevy se objevují prakticky kdekoli. Existují však tři hlavní oblasti,
kde se s ní lze setkat:

Většina pozornosti se dlouhodobě soustředí na kyberprostor. Nenávistné projevy
online jsou fenoménem, kterým se zabývá mnoho lidí, a to jak v odborné, tak v
populární literatuře. Nenávistné projevy online jsou často vyvolávány historickými
domácími i mezinárodními událostmi. Například od počátku „migrační krize“ jsou
stále častěji terčem útoků přistěhovalci.  Významnými podněcovateli nenávistných
projevů, šířených prostřednictvím specifických propagandistických nástrojů, jsou
často krajně pravicové nebo protiimigrační skupiny. Podílejí se také na tzv.
davových útocích, tj. masivních "náletech" na vybrané internetové stránky, které
zaplavují nenávistnými komentáři. Tato taktika se obvykle považuje za formu
kyberšikany.

Dvěma nejdůležitějšími zjištěními našeho výzkumu je, že: a) v každodenní životní
zkušenosti našich respondentů nejsou online a offline sféry skutečně odděleny a
b) nenávistné projevy v offline světě na ně mají obvykle výraznější dopad. 

Ačkoli mezi situacemi v online a offline prostředí existují rozdíly a pachatelé, cíle a
okolnosti se v obou sférách mohou lišit, nic to nemění na tom, že hlavními cíli
nenávistných projevů v online prostředí jsou přistěhovalci, cizinci, Romové,
muslimové, ženy nebo lidé z LGBTQ+ komunity.

Kontexty 
kdy a kde 

￭ online
￭ v institucích a při setkáních s úřady 
￭ na ulici a na veřejných místech
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Dalšími místy, kde se vyskytují nenávistné projevy, jsou školy, veřejné instituce,
policejní stanice a pracoviště. V těchto kontextech můžeme identifikovat jak přímé
nenávistné projevy, tak různé druhy mikroagrese i nevědomé formy diskriminace
nebo necitlivého chování. Příkladem takového chování je poměrně nedávno
vynalezená tradice v Nizozemsku, že Mikuláše na počátku prosince doprovází
„Černý Petr“, postava převlečená za černocha. Přestože postava není namířena
proti lidem odlišné barvy pleti, je mnohdy vnímána jako diskriminační
prostřednictvím reprodukce rasistických a koloniálních stereotypů. Příklad
Černého Petra ukazuje, jak tenký může být led v otázce nenávistných projevů a jak
je kontextuální. Jedná se o praxi, kterou mnozí vnímají jako nerasistickou a
jednoduše „tradiční“. Lidem zasaženým rasovou diskriminací však stále připadá
zraňující.

Nenávistné projevy se velmi často objevují na veřejných místech – často ve veřejné
dopravě a obchodních domech, protože se jedná o místa, kde se shromažďuje a
tráví čas velké množství lidí. Koncentrace lidí a delší doba strávená na těchto
místech vytváří situace, v nichž dochází ke slovním útokům. Spouštěčem bývá
pouhá přítomnost osob, které viditelně patří k menšině.

Z popisu kontextů nenávistných projevů vyplývá, že jistá část evropské populace je
vystavena možným verbálním útokům prakticky kdekoli. Ačkoli o nenávistných
projevech online a offline často uvažujeme jako o oddělených entitách, pro
migranty nebo LGBTQ+ osoby jsou to jen dvě různé strany téže mince.

V neposlední řadě je nezbytné upozornit na to, že slovní útoky nemusí být vedeny
pouze ze strany většiny vůči menšinám, ale že k podobným útokům dochází i mezi
menšinami samotnými, jako je tomu například v případě kurdské a turecké
menšiny v Německu.
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II. Kontexty nenávistných projevů

https://unsplash.com/@kate_sade?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Narodila se v roce 1964 v Římě a je dcerou přeživších šoa. Lia pracuje jako
novinářka a vydavatelka. Její rodiče byli dětmi, když Mussoliniho režim v roce
1938 vydal protižidovské zákony. Během následné perzekuce se jejímu otci
podařilo náhodou uniknout zatčení a po celou dobu devítiměsíční nacistické
okupace Říma se musel ukrývat v klášteře. Její matka našla útočiště nejprve na
venkově a později při útěku přes Alpy ve Švýcarsku. Lia se při psaní inspirovala
rodinnou historií, která se týká italské židovské komunity a antisemitismu
projevovaného pravicovými i levicovými stranami. Stala se tak jednou z
předních italských židovských spisovatelek.

Lia vzpomíná na jednu z nedávných událostí – online prezentaci své nejnovější
knihy s názvem „Pouštní generace“, kterou uspořádala turínská skupina
hebraistů a Institut pro dějiny odporu. Několik minut po začátku přednášky
jednoho z hostů začalo tzv. zoom bombardování (koordinovaný útok
jednotlivců, kteří se připojují k videokonferencím, aby je narušili). Útočníci se
připojili k online akci s falešnými profily a začali vykřikovat: „Odkdy smí Židovka
vydávat knihy?“ „Židé do pecí!“ „Jděte se schovat!“ Na obrazovkách účastníků se
začaly objevovat obrazy Adolfa Hitlera a jako hudební podkres byla použita
skladba Faccetta nera (jedna z populárních  písní období italského fašismu).

24

Photo by Jon Tyson on U
nsplash

Příklad 4

Seznamte se s Liou

II. Kontexty nenávistných projevů
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Je jí 30 let a pracuje jako umělkyně. Do Německa se přestěhovala z východní
Evropy se svou matkou, rovněž umělkyní, když jí bylo sedm let a rodiče se
rozešli. Protože její matka byla umělkyně a oblékala se dost extravagantně,
byla ve vesnici vždy předmětem rozhovorů. V důsledku toho Ela trpěla
diskriminací, protože její oblečení bylo jiné, než obvykle nosili její spolužáci ve
škole. 

Dnes o sobě Ela mluví jako o někom, kdo neodpovídá běžným standardům
krásy. V této souvislosti se odvolává na tzv. lookismus a vypráví o mnoha
útocích, které na ni byly vedeny na základě toho, jak vypadá, a poznamenává,
že jsou založeny na rasismu i sexismu. Jako umělkyně, která tráví hodně času
na sociálních sítích, je Ela také vystavena agresivním komentářům. Na tyto
komentáře vždy přímo reaguje a důrazně se staví proti sexismu. Používá
různé metody protiargumentace. Kvůli svým tělesným tvarům je také
vystavena tlaku ze strany své agentury a stylistky. 
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Ela poukazuje na to, že zábavní průmysl udržuje škodlivé genderové role a
představy o těle, a je odhodlána proti nim bojovat. Musí bojovat za to, aby
byla uznávaná pro svůj talent, protože neodpovídá obvyklým standardům
ženské krásy. Tímto způsobem se diskriminace, kterou zažila v dětství, nyní
udržuje v jejím pracovním prostředí.

Ela vzpomíná na mnoho diskriminačních zkušeností ze školních let. Byly
vyvolávány výběrem jejího oblečení, počáteční neznalostí německého
jazyka, ale také incidenty během hodin tělocviku. Například při sportovních
akcích ji spolužáci často vybírali jako poslední nebo její sportovní oblečení a
batoh vyhazovali do koše. Pokud jde o její nedostatečné znalosti
německého jazyka, její strategií bylo vyvinout zvláštní úsilí, aby se ho rychle
naučila. Němčinu se dokázala naučit během půl roku a vždy byla dobrou
žákyní. Za tuto snahu se jí dostalo uznání a pochvaly od jejího učitele. Tato
chvála se však obrátila proti ní, protože vyvolala tlak ostatních rodičů na
jejich děti. Říká, že na základní škole neměla vlastně žádné kamarády.
Teprve na střední škole s uměleckým zaměřením se jí podařilo vymanit se z
diskriminace a jinakosti. Zde si našla přátele.

Příklad 5

Seznamte se s Elou

II. Kontexty nenávistných projevů



26

Lenina rodina pochází z Ukrajiny. Její rodiče se přestěhovali do Česka v roce
2000, když bylo Leně 9 let. Ihned začala chodit do české školy, aniž by uměla
jediné slovo česky. V roce 2020 získala magisterský titul. Nyní mluví
perfektně česky bez přízvuku, provdala se za Čecha, a proto má české
příjmení. Na rozdíl od svých rodičů se jí jako druhé generaci migrantů
podařilo v roce 2015 získat i české občanství. V Česku se cítí jako doma a
nikam jinam se stěhovat nechce, zejména nyní, když má děti, a poté, co
sama jako dítě zažila migraci. 

Celkově a postupem času se tendence být objektem nenávistných projevů
zmenšila, protože se naučila česky, sňatkem získala české příjmení, a
především získala český občanský průkaz. Na rozdíl od svých rodičů bez
českého občanského průkazu a s cizím přízvukem je nyní v České republice
prakticky neviditelná. Tato slábnoucí tendence se projevuje i v jejích
zkušenostech s nenávistnými projevy ve škole. Když chodila na základní
školu, byly nenávistné projevy na denním pořádku. Na střední škole proti ní
v této souvislosti vystupovali dva učitelé. Na vysoké škole došlo k několika
náhodným situacím, ve kterých negativní roli sehráli různí pracovníci –
lektoři, profesorky či administrativní síla. 

Jeden z případů nastal, když Lena potřebovala vyřešit nějaké nedoplatky v
souvislosti se svým zdravotním pojištěním. Zašla do kanceláře studentské
správy, aby si vyžádala doklad potvrzující, že navštěvuje univerzitu. Protože
do té doby mluvila perfektně česky, byla paní na studijním oddělení
zpočátku velmi milá a ochotná jí pomoci problém vyřešit. Když však
požádala o občanský průkaz a Lena vytáhla svůj ukrajinský pas, situace se
rychle změnila. Žena začala Leně vyčítat, že nemá v pořádku zdravotní
pojištění, a spojila si nepořádek s Ukrajinou. 

V jednu chvíli se Lena rozkašlala a žena začala být ještě agresivnější a slovně
ji vyhodila z kanceláře s tím, že nechce, aby ji Lena nakazila nějakou nemocí.
Když Lena namítla, že si při kašli zakryla ústa, žena jí nevěřila a řekla: „Vy se
neumíte chovat.“ Lena nevěděla, co má v podobných situacích na univerzitě
dělat. Chtěla dokončit studium, ale bála se, že kdyby začala
protiargumentovat, hlasitě se bránila nebo takové záležitosti zveřejnila,
mohlo by to mít dopad na její studium, protože by se jí někdo mstil. 

Příklad 6
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Mateo je queer [18] (preferuje oslovování v mužském rodu) a je mu 25 let.
Se svou genderovou identitou se potýká od 8. třídy a od té doby je kvůli ní
diskriminován (navíc jako člověk jiné barvy pleti). Mateo se setkává s
nenávistnými projevy ve škole, v práci, když je venku, na ulici a obecně v
každodenních situacích.

Otázky typu „Co jsi zač?“ jsou typickými situacemi, v nichž se ocitá v
souvislosti s nenávistnými projevy. Také říká, že na něj cizí lidé zírají a
prohlížejí si ho odshora dolů. Kromě toho Mateo uvádí hanlivé výroky jako:
„Vypadni odsud!“ nebo „Jdi do prdele!“ Když vysvětluje a mluví o své
genderové identitě, často se setkává s nepochopením a je mu
doporučováno něco jako: „Hm, potřebuješ nějaké poradenství.“ Lidé se k
němu často chovají chladně, ignorují ho nebo neodpovídají na jeho otázky.
Během rozhovoru Mateo mluvil hlavně o mužích, kteří ho diskriminují a
urážejí; také uvedl, že mnoho mladých lidí na něj reaguje lépe. Jsou to
zejména starší lidé, kteří na něj zírají nebo ho urážejí. Diskriminován je také
kvůli svému původu (kvůli svému latinskoamerickému původu byl například
nazýván drogovým dealerem). 

Mateo však hovořil především o svých zkušenostech s diskriminací
související s jeho genderovou identitou.

Jedna příhoda, která ho evidentně stále trápí, se stala, když Mateo pracoval
v malé firmě, kde jinak vycházel dobře s každým v týmu. Byl tam však jeden
kolega, který se bavil s každým jiným, jen ne s ním. Zvláštní bylo, že všichni
ostatní v týmu o tomto kolegovi mluvili pochvalně. Mateo měl pocit, že se na
něj tento kolega neustále zlobí. Proto ta zvláštní atmosféra v práci. V
určitém okamžiku dal tento kolega výpověď. Mateo je prý z této situace
stále smutný a říká, že by si s kolegou rád promluvil a řekl mu, že je
normálním člověkem.

Výraz queer má kontroverzní historii a může být vnímán jako hanlivý.
Nejdříve se používal jako urážlivý výraz proti LGBTQ+ menšinám, ale brzy
byl jimi hrdě přijat. My jej zde používáme v tomto novém, posilujícím
významu. Další informace o historii tohoto termínu najdete mj. na adrese,
https://www.cjr.org/language_corner/queer.php

Příklad 7

Seznamte se s Mateem

[18]  

II. Kontexty nenávistných projevů

https://www.cjr.org/language_corner/queer.php


Okamžité odpovědi se značně liší v závislosti na kontextu, konkrétní situaci, osobním
rozpoložení a pocitech lidí zasažených diskriminací.

Většina lidí zasažených nenávistnými projevy popisuje jejich bezprostřední účinek
velmi podobně: hněv, stres a smutek. Mnozí z našich respondentů nezmiňují strach,
ale spíše bezmoc, která v dlouhodobém horizontu může vést ke změně jejich chování.
Typické je, že postupem času může klesat jejich ochota vysvětlovat některé okolnosti,
za kterých jsou vystaveni útokům, což znamená, že se postupně uzavírají do sebe.
Například jedna z respondentek uvedla, že když přijela do Portugalska, cítila velkou
potřebu bránit se nenávistným projevům. Činila tak pomocí obranných výroků, kterými
vysvětlovala, že má například slušnou práci a platí daně. Po nějaké době však od
tohoto aktivního postoje upustila, se situací se smířila a začalanenávistné projevy
ignorovat.

Většina našich respondentů uvádí, že krátkodobý účinek trvá asi dva dny. Poté
potřebují událost několikrát probrat s někým blízkým, protože jim to pomáhá ujasnit
si, co přesně se stalo, a vyrovnat se s celou situací.

Někteří respondenti uvedli, že se snaží slovní útoky ignorovat, ať už na veřejnosti, nebo
na internetu. Snaží se vyhýbat slovním konfliktům nebo sporům, které mohou
eskalovat a vést k fyzickému násilí. V mnoha případech je neochota aktivně reagovat
na situace nenávistných projevů způsobena opakující se povahou problému –
respondenti jsou jednoduše příliš unavení a vyčerpaní, nechtějí znovu vysvětlovat a cítí
se rezignovaní a pasivní. Diskriminaci zažili tolikrát, že jim připadá téměř „normální“.
Jiní respondenti však zřetelně poukazují na to, že to není dobrá strategie.

Někteří respondenti uvedli, že se snaží slovní útoky ignorovat, ať už na veřejnosti, nebo
na internetu. Snaží se vyhýbat slovním konfliktům nebo sporům, které mohou
eskalovat a vést k fyzickému násilí. V mnoha případech je neochota aktivně reagovat
na situace nenávistných projevů způsobena opakující se povahou problému –
respondenti jsou jednoduše příliš unavení a vyčerpaní, nechtějí znovu vysvětlovat a cítí
se rezignovaní a pasivní. Diskriminaci zažili tolikrát, že jim připadá téměř „normální“.
Jiní respondenti však zřetelně poukazují na to, že to není dobrá strategie.

Okamžité odpovědi

III. Odpovědi a strategie zvládání
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Někteří respondenti doporučují reagovat určitým způsobem, tzv.
protiargumentací (counter-speech). Univerzální příručka, jak kontrovat,
neexistuje a vždy záleží na kontextu, situaci, náladě atd. Například jedna
respondentka z Německa vysvětlila, že má v úmyslu v případě nenávistných
projevů protiargumentovat a bránit druhé, i když to není vždy možné. Vyprávěla
ale o jedné situaci, kdy čelila rasistické urážce, ale ignorovala ji, protože bylo
příliš brzy ráno a ona byla na cestě do práce. 

Ve veřejném prostoru má protiargumentace obvykle podobu debaty s
útočníkem, která může být vedena snahou vysvětlit, že jeho odsouzení je
nesprávné. Častou odpovědí je snaha vnést do útoku trochu humoru. Několik
respondentů uvedlo své odpovědi na slovní útok, například: na otázku „Odkud
jsi?“ (s odkazem na původ, barvu pleti nebo muslimský šátek na hlavě)
odpovědět slovy „Jsem z vedlejšího města“ (nebo z konkrétního města). 

Tímto způsobem je možné obrazně řečeno vyrazit útočníkovi zbraň z ruky a
poukázat na to, že mnoho lidí s migračním původem se v dané zemi narodilo (a
často i plně usadilo).

Je třeba zdůraznit, že naši respondenti jen zřídkakdy používají strategii
protiargumentace. Ačkoli uvedli, že by rádi slovně kontrovali, nakonec tak nečiní
z výše uvedených důvodů. Nabízí se tedy otázka, zda se nejedná o techniku
oblíbenou spíše mezi odborníky a aktivisty a zda u lidí, kterých se nenávistné
projevy přímo dotýkají, není užívána spíše selektivně. Někteří respondenti
doporučují nereagovat vůbec a nechat to být; pro jiné je to nepřijatelné, ale jsou
nejednoznační v tom, co dělat. Zejména pro ty, kteří mají zkušenosti s veřejným
aktivismem za specifických okolností, je však dobré reagovat, protože
nereagovat může vypadat jako přiznání viny. 

Na čem se všichni respondenti shodli, byla skutečnost, že pokud už má dojít k
reakci, musí být klidná, věcná a v žádném případě ne agresivní a nenávistná, aby
nevyvolávala konflikty. Snaha zachovat klid a určitou vstřícnost je jedním z bodů,
na kterém se shodli prakticky všichni respondenti bez ohledu na to, z jaké země
pocházejí.

Okamžité odpovědiIII. Odpovědi a strategie zvládání
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https://www.pexels.com/de-de/foto/frau-halt-ihren-kopf-551588/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/de-de/@katlovessteve?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/de-de/foto/frau-halt-ihren-kopf-551588/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


deanonymizuje to pachatele a  

osoby zasažené nenávistnými projevy mohou prokázat, že k verbálním útokům dochází, protože mnoho lidí, včetně
jejich nejbližších, má tendenci považovat je za neexistující a nereálné. Na druhou stranu někteří respondenti považují
tuto strategii za pochybnou. Dokonale to vystihuje jedna respondentka z Itálie, která se zamýšlí nad svou potenciálně
nesprávnou odpovědí na nenávistné projevy na internetu:

Odpovědi na nenávistné projevy v kyberprostoru vyžadují specifický přístup. Škála odpovědí zahrnuje ignorování i diskusi,
ale někteří respondenti uvedli, že dobrou strategií je zveřejňování urážlivých výroků namířených proti nim na jejich
webových stránkách nebo v médiích (to se týká veřejně činných osob). Podle jejich názoru to má dvojí cíl: 

„Nedávno jsem udělala chybu: vyfotila jsem si zprávu od člověka, který mě
obviňoval, že jsem dostala peníze za článek o očkování proti covidu-19, který
jsem napsala. Na Twitteru jsem zveřejnila jak zprávu, tak fotografii člověka,
který ji zřejmě poslal. Pak jsem se nad tím zamyslela a měla jsem pocit, že jsem
udělala něco špatně: co když autor použil fotku někoho jiného? A v každém
případě jsem měla pocit, že jsem na nenávist reagovala nenávistí, což jsem
nechtěla. Rozhodla jsem se tedy svůj příspěvek odstranit. Celkově mám pocit, že
na nenávistné projevy by se nikdy nemělo reagovat dalšími nenávistnými
projevy. Mnohem lepší je zkusit to s racionalitou a laskavostí. Ty hejtry
uzemňují.“

Co se týče nevhodných odpovědí, panovala shoda v tom, že násilí není nikdy správnou reakcí, i když někteří lidé
zmiňovali, že se v mládí fyzicky bránili slovním útokům. Jak přihlížející, tak lidé postižení diskriminací násilí
odmítají. Stejně tak verbální podpora ze strany přihlížejících nesmí být hrubá, urážlivá nebo agresivní. Tyto úvahy
platí i pro online prostor. 
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Příklad 8   

Alise je 47 let, v současné době je nezaměstnaná a žije v Portugalsku. Bydlí
sama, její dcera žije v zahraničí. Alisa je Guinejka a do Portugalska se
přestěhovala, když jí bylo 8 let. Pocházela ze střední Guineje a neuměla ani
slovo portugalsky. Když přijela, uměla pouze mandigu a dorozumívala se
gesty.

Chodila do školy v Lisabonu, protože její otec pracoval v bance a měl slušný
plat. Alisa si ve škole uvědomila svou odlišnost: neuměla portugalsky a byla
zvyklá být volná, ne zavřená v budově. Byla jedinou černoškou ve škole, ale
pocházela z bohatého prostředí, což spolužákům ztěžovalo její
„nálepkování“. Alisini spolužáci jí dávali najevo, že nezapadá, protože je
černá, a že by měla být spíše v ghettu nebo v nějakém sociálním bydlení, a
ne v dobré škole.

Uráželi ji a zpívali urážlivé písně, kterým nerozuměla, protože nemluvila
portugalsky. Když si uvědomila, co se děje, začala ostatní děti napadat.

Pracovníci školy, kteří tyto útoky viděli, ji nechali chvíli děti bít, než rvačky
zastavili. Učitelka školy jí vždy pomohla. Nakonec se jí podařilo situaci zvrátit.
Stále udržuje kontakt s některými spolužáky a kamarádí se s lidmi, se kterými
se v devíti letech prala. 

Zkušenosti, které ve škole zažila, vedly Alisu k trvalé obraně menšin. Alisa
není schopna být svědkem rasismu nebo nenávistných projevů a zůstat
lhostejná, aniž by zasáhla. Dnes na rozdíl od doby, kdy byla ve škole,
odpovídá klidně a má výchovný přístup.

Seznamte se s Alisou
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Sabina je Židovka z Prahy. Je aktivistkou a ředitelkou nevládní organizace.
Její zkušenosti s nenávistnými projevy se odehrávají na internetu a souvisejí
s jejím aktivismem. V jednom případě se Sabina vydala na služební cestu do
Bruselu krátce po útocích v Molenbeeku. Rozhodla se, že se do Molenbeeku
vydá a natočí krátké video, kde říká: „Podívejte se, není to no-go zóna, je to
normální městská čtvrť, ale nikdo o ní nepíše, když se nic neděje.“ Video se
virálně rozšířilo na českém Facebooku a téměř okamžitě se jí dostalo
záplavy nenávistných komentářů, ve kterých ji lidé říkali, že je ošklivá, tlustá,
že chce šukat s arabskými muži atd.

Všimla si, že většina útočníků byli muži, ale ne výhradně. Obsah
nenávistných projevů měl v drtivé většině charakter ad hominem, tj. většina
komentátorů ve skutečnosti nechtěla diskutovat o situaci v Molenbeeku, ale
komentovala Sabinin vzhled, váhu, sexualitu atd

Sabina byla zdrcená, protože její telefon neustále pípal a ona ho nemohla vypnout.
Bála se, že se stane něco horšího (např. že se jí někdo nabourá do profilu, zneužije
její identitu apod.). Rozhodla se zavolat své sestře a promluvit si o tom. Vždy se
snaží najít někoho, s kým by se o tyto zážitky podělila. Její sestra je jednou z jejích
nejbližších kamarádek. Je také jedním z mála lidí, kteří se nikdy nesnaží její zážitky
bagatelizovat a vždy ji berou vážně.

Měla pocit, že veškerá její práce, její život a její identita jsou redukovány na
„tlustou a ošklivou“. Z dlouhodobého hlediska říká, že by do toho šla znovu,
protože jí to pomohlo získat nové příznivce a větší angažovanost na FB stránkách
její nevládní organizace. Z tohoto pohledu to tedy fungovalo. Je také pevná ve
svém přesvědčení a ideálech (tj. například ukázat lidem každodenní realitu
Molenbeeku je dobrá věc). Proto svého rozhodnutí nelituje, i když si je vědoma
dlouhodobých dopadů, které podobné události mají na její duševní pohodu. 

Příklad 9
   

Seznamte se se Sabinou

III. Odpovědi a strategie zvládání



Sabina
Příklad 9
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„Rozhodně bych řekla, že většina věcí, které mi lidé říkají na
Facebooku, se týká genderu a má sexuální obsah. Pro hejtry je
nakonec všechno o sexu, o tom, že ho nemám, nebo že ho chci, a
nikdo mě nechce atd. Také bych řekla, že tohle je pro mě nejtěžší,
protože si za svou prací stojím, vždycky se dokážu obhájit na
intelektuální úrovni, z tohoto pohledu mě nemohou zastavit. Ale
všechny ty věci ohledně mého vzhledu, které jsou osobní a zasahují
do mých osobních nejistot, mi rozhodně mohou uškodit a způsobují,
že se cítím ještě nejistější.“

„Když jsem je kontaktovala, okamžitě jsem se cítila lépe. Řekli mi,
že se můžeme alespoň pokusit – a možná se nám to i podaří –
dokázat, že jste trpěla, a získat nějaké odškodnění. A vlastně jsem
byla tak šťastná, když jsem to slyšela. Protože to je jako: Proč bych
měla utrácet vlastní peníze za psychoterapii? Proč mám platit za
to, že se lidi chovají jako blbci? Nějaké odškodnění by bylo
uznáním, že to není moje vina a že si tu pomoc zasloužím.“

Rozhodla se kontaktovat organizaci, která se věnuje sociálněprávní
pomoci lidem zasaženým nenávistnými projevy a zločiny z nenávisti.
Samotná zkušenost byla velmi pozitivní:

III. Odpovědi a strategie zvládání Příklad 9



Dlouhodobými strategiemi myslíme kumulativní účinky a důsledky, změny v chování a praxi
lidí, kteří se s nenávistnými projevy setkávají denně (což je většina našich respondentů).

Pokud hovoříme o příkladech považovaných za „špatné“ strategie zvládání ve vztahu k
nenávistným projevům, na prvním místě je přijímání omezení, která nenávistné projevy
přinášejí, a jejich normalizace, kterou naši respondenti často zmiňovali. Proti tomu pak v
rámci balíčku „špatných“ strategií stojí naopak přecitlivělost. Ta znamená přehnanou reakci
na jakýkoli vnější verbální podnět, který respondenti považují za možný nenávistný projev.
Velmi často je také zmiňována ztráta sebeúcty. Všechny strategie, které jsou v rozhovorech
zmiňovány, ukazují, jak velký psychický tlak je vyvíjen opakovaným vystavováním situacím
nenávistných projevů. Není překvapivé, že respondenti několikrát zmínili také
sebepoškozování.

Další strategií je snaha o útěk z daného města nebo země, což je velmi komplikovaná
strategie (jak přiznávají i sami respondenti). Pro žadatele o azyl a migranty obecně je
opuštění země, ve které žijí, komplikované kvůli právním překážkám, zatímco pro lidi bez
migračního zázemí je myšlenka na opuštění vlasti často nesmyslná a zraňující. Několik
respondentů otevřeně uvedlo, že o útěku ze svých měst uvažovali, ale dospěli k závěru, že
není kam jít, protože by si své problémy vzali s sebou nebo protože mají pocit, že by neměli
utíkat kvůli něčemu, co nezavinili.

Poměrně často byla také zmiňována jako strategie izolace. Respondenti se začali uzavírat
do pomyslného ghetta, a to jak psychického, tak fyzického. Respondenti hovořili o tom, že
se vyhýbají veřejné dopravě (včetně autobusových zastávek), protože právě zde často
dochází k nenávistným projevům. To zase omezuje jejich mobilitu například při snaze najít
si práci. Vzhledem ke svým zkušenostem často nacházejí práci pouze mezi "svými lidmi",
tedy lidmi s migračním původem, stejného náboženství (muslimové) nebo etnika. Zmiňují
také, že si mažou své profily na sociálních sítích, protože jsou vystaveni útokům na
internetu. Oba důsledky považujeme za velmi významné, protože vedou k větší dezintegraci
společnosti. 

Dlouhodobé způsoby zvládání

Photo by Sasha Freem
ind on U
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Dlouhodobé způsoby zvládání

V neposlední řadě někteří respondenti zmínili, že se obávají, že
stejné situace zažijí i jejich děti.

Strategie zvládání, které jsou považovány za dobré, jsou založeny
na konceptu „nevzdávat se“. Často zaznívá, že pro lidi postižené
nenávistnými projevy je zásadní snažit se pokračovat ve své
běžné práci a dělat ji dobře, protože tím dokazují (i sami sobě), že
jsou nedílnou součástí společnosti a že jejich hodnota nezávisí na
barvě pleti nebo zemi původu. Ačkoli to respondenti často
zmiňovali jako dobrou strategii zvládání, je důležité poukázat na
to, že tato strategie přenáší odpovědnost z pachatelů na cílové
osoby, které mají za úkol poskytnout „důkaz“ o své „normálnosti“.

Někteří respondenti hovořili o tom, že se zvládáním důsledků
dlouhodobé diskriminace, jako jsou deprese, sebepoškozování
apod., jim pomáhá pravidelná psychoterapie. Jiní však uváděli, že
odmítají navštěvovat psychologa, protože mají obvykle pocit, že
se s danou situací musí vyrovnat sami. 

Některým respondentům pomohlo obrátit se s problémem
nenávistných projevů na státní instituce a řešit situaci na
institucionální úrovni; jak však uvádíme v následujících částech,
tato strategie není vždy úspěšná. 

Respondenti často zmiňovali, že je užitečné najít komunitu lidí,
kteří mají podobné zkušenosti, chodit na demonstrace proti
nenávistným projevům, spolupracovat s nevládními organizacemi
nebo podporovat či dokonce vstoupit do politické strany, která se
touto problematikou zabývá.

Photo by Tim
 M

ossholder on U
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Mateovy odpovědi na diskriminaci závisí na místě a okolnostech situace. Často
odpovídá cizím lidem, kteří ho napadají, a mluví s nimi o své genderové identitě. Jako
základní odpověď se snaží nerozčilovat, ale zůstat klidný a ovládat své myšlenky. Kvůli
každodenním situacím, při kterých se setkává s nenávistnými projevy, se určitým
místům vyhýbal a útoky jakýmkoli způsobem ignoroval, aby se ochránil. V současnosti
se snaží nenechat se omezovat. Jedním z důsledků jeho přístupu je, že se často
přistihne, že přemýšlí o důvodech, proč ho lidé diskriminují. Postupem času se však
naučil neptat se stále sám sebe: „Proč zrovna já?“ Stejně jako se naučil nebrat už
„maličkosti“ vážně. Vyzkoušel také různé strategie zvládání. Například se snažil
nenápadně oblékat, aby si ho nikdo nevšiml, ale nakonec to nepomohlo. Jeho
oblíbenou metodou je meditace, protože mu pomáhá vyrovnat se s diskriminací.
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Seznamte se znovu s Mateem  

Příklad 10
  

Mateo 
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Příklad 11
  Klára se narodila v České republice a má české občanství. Identifikuje se však

jako muslimka, což z ní v českém kontextu činí příslušnici menšiny. K islámu
konvertovala před 12 lety, když se seznámila se svým manželem, který pochází ze
severní Afriky. Vychovává tři děti (předškolního a mladšího školního věku) a žije s
rodinou v malém městě ve středních Čechách. Kromě toho, že je matkou v
domácnosti, pracuje také pro vládní agenturu jako manažerka sociálních médií
(většinu času pracuje z domova). Součástí její práce je péče o profily agentury na
sociálních sítích a moderování diskusí. To znamená, že se v rámci své práce
setkává i s nenávistnými projevy. Vzhledem k tomu, že Klára nosí šátek, je její
náboženská identita na veřejných místech zřejmá, což má významný vliv na to,
jak se setkává s nenávistnými projevy.

Klára se snaží se svými zkušenostmi vypořádat veřejně tím, že je sdílí na svém FB
profilu a vzdělává lidi. Obrátila se také na právníky a podala žalobu na několik
pachatelů. Zatímco sdílení s lidmi a diskuse s nimi o jejích zkušenostech obvykle
pomáhá, kontakty s policií a státními institucemi jsou velmi nepříjemné a
zanechávají v ní pocit krajní bezmoci.

Dlouhodobé a nepřetržité zkušenosti s nenávistnými projevy ji ovlivnily, jak
osobně, tak profesně. Ve své práci vnímá nenávistné komentáře jako příležitost a
domnívá se, že by mohlo být užitečné, kdyby se jako muslimka zdvořile zapojila
do diskuse s lidmi, kteří muslimy nenávidí, protože je šance, že uvidí skutečného
člověka s normálním životem místo abstraktní a nebezpečné ideologie. Na
druhou stranu v osobní rovině ji slovní útoky přiměly k určitým změnám v jejím
každodenním chování: nějakou dobu se zcela vyhýbala veřejné dopravě, nyní
jezdí pouze tramvají a autobusem, ale metru se stále vyhýbá. Po řadě
nepříjemných zážitků přestala chodit do zoologické zahrady (alespoň ne o
víkendu) a obecně se snaží vyhýbat přeplněným místům.

Říká, že hlavním negativním dopadem všech těchto incidentů na její osobní
pohodu je oslabení pocitu bezpečí. Dříve se cítila bezpečně doma, ale nyní
se necítí bezpečně opravdu nikde, protože se dozvěděla, že několik jejích
sousedů jsou příznivci protiislámského hnutí a že i „běžné“ každodenní
interakce mohou vyvolat nenávistné projevy. Ve svém zaměstnání ví, že
pouhou přítomností může nepřímo vyprovokovat nepříjemnou situaci, ale
dokáže si s tím poradit. Nicméně, každodennost a neustálost pocitu
nebezpečí je pro ni těžké zvládnout.

V důsledku toho nezměnila své chování na internetu, ale kvůli zkušenostem
s nenávistnými projevy změnila své každodenní postupy a zvyklosti.

Je pro ni také obtížné mluvit o těchto událostech s ostatními lidmi. Má
jednoho nebo dva opravdu blízké přátele a jednoho kolegu, kterým
opravdu důvěřuje. I když ne všichni mají stejnou zkušenost, všichni jí
poskytují bezpodmínečnou podporu, a hlavně berou tyto incidenty vážně a
věří jí, když jim vysvětluje, jak se cítí. Na druhou stranu i její manžel, jako
muž a jako někdo méně exponovaný, protože jeho víra není viditelná, má
někdy problém ji pochopit a má tendenci její prožitky zlehčovat nebo je
řešit slovy typu: „Možná bys měla trochu ustoupit.“ Vždyť i ona sama má
tendenci snažit se, aby se jí to nestalo. To v ní vyvolává pocit, že nenávistné
projevy jsou její vina, protože není ochotna „ustoupit“. Nezlobí se na
manžela ani na nikoho jiného, že nechápe, čím prochází, protože ví, že není
možné pochopit dopad nenávistných projevů, aniž by je člověk skutečně
zažil. Na druhou stranu to však v ní vyvolává určitý pocit odstupu a někdy
se cítí osamělá.

Seznamte se s Klárou
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Protiargumentace je obvykle možná a účinná i jako okamžitá odpověď na nenávistné
projevy. Prostřednictvím protiargumentace lze takové situace proměnit v určitý druh
politické debaty. Tímto způsobem se může vyvinout i v dlouhodobější strategii
zvládání. Lidé, kteří jsou každodenně diskriminováni, se mohou nakonec politizovat,
tj. mohou být ochotni řešit strukturální diskriminaci tím, že se politicky zorganizují.

Výzkum poukázal na několik úrovní politizace. Někteří respondenti se účastní
veřejných akcí řešících tuto problematiku. Příkladem jsou pouliční akce na podporu
kampaní, jako je Black Lives Matter. Jiní jdou tak daleko, že zveřejňují své příběhy a
život s každodenní diskriminací a využívají svůj hlas k mobilizaci ostatních nebo
využívají vlastní umělecké platformy, jako je tomu v případě rappera Typhoona nebo
zpěvačky Pearl v Nizozemsku.

Někteří respondenti se rozhodli zapojit do nevládních organizací  zabývajících se
problematikou diskriminace a nenávistných projevů a protirasistickou výchovou. Stali
se tak „organickými aktivisty“, tj. lidmi se zkušeností s nenávistnými projevy, jejichž
profesí je bojovat proti diskriminaci a pomáhat lidem, kteří jsou jí postiženi, a to
právně, sociálně, psychologicky, vzdělávacím a politickým způsobem i
prostřednictvím médií. V politické rovině je jednou z nejpůsobivějších a v konečném
důsledku nejúčinnějších reakcí vstup do politické strany nebo její založení. V
Nizozemsku jsme tyto případy zaznamenali u stran, jako je Bij1 za rasovou rovnost
(https://bij1.org/) nebo DENK (https://www.bewegingdenk.nl/), které vedou lidé s
tureckým a marockým původem, již se rozhodli bojovat za dosažení rovných práv. 

Sebe-organizování & posílení postavení
 

Stát se politicky aktivním a organizovaným přitahuje a značně zintenzivňuje
zkušenosti s nenávistnými projevy a diskriminací, protože se tito lidé stávají
veřejně známými osobami a jsou terčem útoků nejen kvůli svému pohlaví,
barvě pleti atd., ale také kvůli svým názorům a roli mluvčího. Někdy to může
vést k přímému ohrožení jejich života a blahobytu.  
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Sebe-organizování & posílení 

Názorným příkladem může být životní příběh Jasminy Kuhnke z
Německa. Jasmina je černošská aktivistka a již léta vede kampaně proti
rasismu. V roce 2021 začala dostávat výhružné dopisy. 

Je důležité poznamenat, že Jasmina je v Německu pouze jednou z
mnoha osob, které jsou nuceny žít s neustálými výhrůžkami smrtí. Lidé,
kteří vedou kampaně proti diskriminaci, dostávají vážné výhrůžky stále
častěji a výhružné dopisy jsou jim zasílány na domácí adresy. Takovými
dopisy jsou napadáni zejména novináři, politici, zaměstnanci nevládních
organizací a aktivisté. Od roku 2018 dostávají obhájci obětí v procesu
NSU stále více výhrůžek podepsaných „NSU 2.0“, do kterých jsou
zahrnuty i jejich rodiny. Sama Jasmina byla vystavena rasistickým a
antifeministickým výhrůžkám a její adresa byla zveřejněna s výzvou
„Řezník Jasmina Kuhnke“. To ji a její rodinu donutilo k útěku z domova. V
důsledku toho si musela zaplatit nový domov a také právní a policejní
ochranu. Na podporu aktivistů, jako je ona, byla spuštěna sbírka s
názvem Fond SHEROES. Vybralo se více než 180 000 eur, což svědčí o
tom, že mnoho lidí podporuje boj proti nenávistným projevům. Díky
tomuto fondu mohla Jasmina Kuhnke najít nové bezpečné místo pro
sebe a svou rodinu a podniká právní kroky proti útočníkům. Název
kampaně také upozorňuje na nutnost opatrného a citlivého přístupu k
terminologii. Používání výrazů jako „hrdinové“ pro označení všech lidí,
kteří se brání strukturální diskriminaci a čelí kvůli tomuto boji ještě
horším následkům, znamená vrátit jim jejich kapacitu jednat a
svobodnou vůli.
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Emma je pětadvacetiletá žena čínského původu, která žije v holandském
Arnhemu od dětství. Byla adoptována svými současnými rodiči. Ve škole
na ni spolužáci občas pokřikovali („Bílý banán!“), ale většinou prožila
šťastné dětství a měla spoustu kamarádů. Všechny urážky většinou
ignorovala: „Oni na nic lepšího nemají.“ Po vypuknutí krize COVID-19 si
však všimla, že ji v obchodech a na ulicích ignorují a vyhýbají se jí. Slyšela
také, že se o ní lidé zmiňují, když říkají například: „Oni způsobili tu
epidemii“ nebo „čínský virus“. Tato zkušenost ji přiměla k tomu, aby se
zapojila do shromáždění s názvem Stop asijské nenávisti. Měla pocit, že
musí něco udělat a nedovolit, aby se virus nenávisti šířil dál.

Marilyn je mladá žena s nizozemským otcem a marockou matkou, která
žije v Haagu. Vystudovala matematiku na Rotterdamské univerzitě a
pracuje na ministerstvu vnitra. Protože se zajímá o politiku, vydala se na
předvolební mítink Strany pro svobodu, kterou vede známý populista
Geert Wilders. Wilders se zeptal posluchačů: „Chcete ve své zemi více,
nebo méně Maročanů?“  Publikum mu odpovědělo výkřikem: „Méně,
méně, méně.“ Marilyn byla šokována a ze shromáždění odešla. Snažila
se pocit šoku ignorovat. Později se však připojila ke skupině, která
vznesla proti Wildersovi obvinění a podařilo se jí dosáhnout jeho stíhání
a odsouzení. Marilyn byla s výsledkem jejich skupinové akce velmi
spokojená. Odvolací soud rozsudek potvrdil.
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Příklad 12
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Gianpaolo je téměř sedmdesátiletý Ital, katolického vyznání, který pracuje jako
novinář. Pochází z oblasti jezera Lago di Garda v severní Itálii. Je
spoluzakladatelem italského hnutí LGBTQ+, bývalým senátorem a členem
Parlamentního shromáždění Rady Evropy. 

Gianpaolo během svého života zažil mnoho diskriminačních situací. Hned poté,
co se v druhé polovině 70. let 20. století přiznal k homosexualitě, musel v ulicích
svého městečka čelit slovním urážkám, přičemž obyvatelstvo se víceméně
rozdělilo na polovinu.  Na ty, kteří žádali respekt (k nim patřil i jeden z místních
katolických kněží), a na ty, kteří se od něj distancovali, už s ním nemluvili, nebo
dokonce šířili lži o jeho životním stylu. Nejtěžší bylo čelit společenskému tlaku
vyvíjenému na jeho rodiče, oba z dělnické třídy, kteří se museli vyrovnat s něčím
pro ně nevídaným. Tyto zkušenosti vedly Gianpaola a další k tomu, že začali
organizovat hnutí homosexuálů a začali být politicky aktivní. V prosinci 1980
spoluzaložil jednu z prvních místních skupin na Sicílii přidruženou k organizaci
Arcigay, dodnes největší italské organizaci pro práva homosexuálů. Gianpaolovu
práci a vznik skupiny provázely fyzické útoky pravicových extremistů proti
Gianpaolovi. Když pak byli kvůli svému vztahu zabiti dva mladí gayové, začali se
Gianpaolo a jeho přátelé bát o život. Gianpaolo říká: „Bál jsem se, že mě také
zabijí.“ Vzpomíná, jak policie nejprve nechala pravicové extremisty „dělat jejich
špinavou práci“ a pak zasáhla, aby údajně pomohla napadeným.

V souvislosti s bojem proti nenávistným projevům, a v tomto konkrétním případě
proti nenávistným projevům vůči LGBTQ+, Gianpaolo zmiňuje spíše kolektivní
snahu italského gay hnutí než odpovědi jednotlivých obětí. Když gay komunita
čelila krizi AIDS, který byl označen za „nákazu buzerantů“, reagovala tak, že se
ujala vedení rozsáhlé informační kampaně mezi homosexuály ve školách,
městech a obcích, aby propagovala používání kondomů. 

Podle Gianpaola je kontrainformace jako dlouhodobá strategie klíčová. V
tomto případě vedla k úspěšnému zapojení tisíců lidí, kteří se dokázali
propojit, přesvědčit lidi a vytvořit společenskou a politickou většinu na
principu, že virus nezávisí na sexuální orientaci, ale na sexuálních praktikách,
ať už homosexuálních, nebo heterosexuálních.

Podle Gianpaola bylo klíčovou a v posledku úspěšnou strategií vybudovat
vítězné masové hnutí, které by vedlo kampaně, obhajovalo, studovalo,
informovalo, vyučovalo, účastnilo se veřejných debat a konferencí,
znásobovalo dopad informací, lobbovalo u médií a politiků, diskutovalo s
katolickou církví i dalšími církvemi. Lidé zasažení anti-LGBTQ+ diskriminací
nakonec zvítězili – podařilo se jim dosáhnout svých cílů, jimiž bylo odbourání
předsudků a stereotypů souvisejících s HIV a získání bezplatných léků a
lékařské péče pro nakažené. Jejich argumenty začaly být uznávány veřejným
míněním, médii i politiky.

Gianpaolo zůstal politicky aktivní v antidiskriminační politice i v novém
tisíciletí. V roce 2007, kdy byl senátorem, vystoupil během debaty v Senátu o
zrušení trestu smrti v italské armádě s argumentem, že odmítnutí přijmout
rozkaz k smrti je kromě práva také povinností, a vyjádřil solidaritu vojákům,
kteří dezertovali z ozbrojených sil. Následujícího dne jeden z předních
italských konzervativních deníků uveřejnil na titulní straně článek podepsaný
redaktorem listu, v němž se píše: „Senátor Silvestri je zakladatelem Arcigay a
miluje dezertéry. Možná proto, že když utíkají, nabízejí svůj zadek.“ Po čtyřech
letech soudních sporů byl redaktor shledán vinným z homofobie a musel
Gianpaolovi zaplatit odškodné 50 tisíc eur.

Příklad 14
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Sylvana je padesátiletá žena tmavé pletí narozená v Surinamu. Surinam opustila na začátku
70. let a přestěhovala se s rodiči do Nizozemska. Byla známou moderátorkou v nizozemské
televizi a rozhlase a často byla zvána jako host do diskusních pořadů. Po celý život pro ni
bylo zcela běžné, že se na ni pohlíželo a zacházelo se s ní jinak než s ostatními (bílými)
ženami, a ve většině případů to ignorovala. Nicméně, v jednu chvíli si v jednom významném
nizozemském časopise přečetla článek o deseti důvodech, proč by Nizozemky měly chodit s
muži tmavé pleti. Okamžitě se s kritikou obrátila na redakci tohoto časopisu a promluvila o
tom v nejbližším diskusním pořadu, do kterého byla pozvána. Tato událost byla počátkem
řady kroků, které podnikla v boji proti diskriminaci lidí černé pleti. Začala ostře vystupovat
proti postavě Černého Petra v tradici svatého Mikuláše a opravovat lidi, kteří (byť jen
omylem) použili diskriminační slova. Její postoj si získal velkou podporu, ale také mnoho
negativních reakcí. Byla obviňována, že nám „bere Černého Petra a nerozumí holandskému
folkloru“. Reagovala na to založením vlastní politické strany. Byla zvolena členkou
amsterodamské městské rady a od začátku roku 2021 je poslankyní nizozemského
parlamentu.
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Je to čtyřicetiletá žena, která pracuje v oblasti vztahů s veřejností. Narodila
se v Evropě a vyrostla v Německu. Doreen je politickou aktivistkou již od
svého dospívání. S nenávistnými projevy se setkává jak online,
prostřednictvím komentářů na sociálních sítích, tak offline, v každodenních
situacích, například ve veřejné dopravě. Kromě toho byla na pravicových
sítích zveřejněna její adresa a soukromá identita a byly jí zasílány výhružné
dopisy. Tyto události považuje za velmi dramatické a v rozhovoru je velmi
podrobně reflektuje a hovoří o nich.

Doreen vzpomíná, kdy začala dostávat výhružné dopisy. Zpočátku pro ni
bylo velmi obtížné se s nimi vypořádat. Jednou z jejích prvních reakcí bylo
to, že si vzala dvoutýdenní dovolenou. Když se v médiích dozvěděla, že
výhružné dopisy dostávají například i političky, její trauma se znovu
vynořilo. V reakci na to už nechodí večer sama ven a vyhýbá se jakýmkoli
tmavým nebo nebezpečným místům. Snaží se také nezůstávat přes noc
sama, což je často obtížné. Aby se mohla vypořádat s tak závažným
nebezpečím a situací, kdy dochází k nenávistným projevům, poskytuje jí
útočiště její komunita, rodina a přátelé.

Kromě toho se v tomto případě spoléhá na svou podpůrnou síť. Zmínila, že
je důležité mít ve své síti lidi, kteří jsou privilegovaní a mají dobré kontakty a
mohou vás v těchto situacích podpořit. Je pro ni také důležité o tom mluvit
a vyhledat odbornou pomoc. V případě výhrůžných dopisů se obrátila na
poradnu, která jí doporučila Státní úřad pro vyšetřování trestných činů (a
někdo ze zaměstnanců poradny ji tam doprovodil). Stejně jako v případě
jiných zkušeností s diskriminací je pro ni obzvlášť těžké, když jí nikdo nevěří
a nebere vážně. Někteří lidé závažnosti nerozumějí, a dokonce se ptají: „Co
je na tom rasistického?“, přestože je na dopise symbol pravicového
extremismu. Nutnost vysvětlovat a dokazovat rasismus je pro Doreen velmi
stresující. Ba co hůře, ani Státní úřad pro vyšetřování trestných činů ji
nebere vážně, protože se nedomnívá, že by okolnosti byly ohrožující. Úřad
se pokusil sejmout otisky prstů na dopisech, ale řekl, že s tím nemůže nic
moc dělat. Tvrdil také, že se Doreen nemá čeho obávat, což jí v jejích očích
vůbec nepomáhá. 

Doreen navíc zdůrazňuje, že snaha zabránit lidem používat urážlivé výrazy
nebo určitá slova nemůže překonat rasismus a diskriminaci, protože to jsou
pouze příznaky situace a základní systémové znevýhodnění a vykořisťování
stále existují.

Příklad 16   
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IV. Intervence a podpora

Je obtížné analyzovat podpůrné infrastruktury z pohledu osob postižených
diskriminací, protože, jak jsme již zmínili, většina incidentů není nikdy
nahlášena a většina našich respondentů se s jejím dopadem vyrovnává sama
nebo s pomocí rodiny a přátel, aniž by vyhledala pomoc zvenčí.
 
Obecně jsou k dispozici dvě hlavní infrastruktury: 

Dostupné infrastruktury podpory 

1)     Státní infrastruktury  
        místní autority, policie, soudy
 

Pokud jde o státní infrastrukturu, naši respondenti uvádějí především
zkušenosti s policií, a pokud je jejich případ stíhán, pak i se soudy. Ve
většině zemí je policie sice vyškolena a vzdělána v oblasti identifikace
nenávistných projevů, ale praxe i samotné infrastruktury jsou často
nedostatečné. Zkušenosti s intervencemi státních institucí se u našich
respondentů značně lišily - byly ambivalentní a někdy dokonce
negativní. Někteří policisté, učitelé ve školách nebo soudci zasahovali
vhodně, jiní naopak nevhodně nebo dokonce způsobem, který porušuje
jejich profesní kodex. Mnoho našich respondentů například uvedlo
negativní zkušenosti s policií, od necitlivých a nepříjemných až po
vyloženě rasistické a mající podobu sekundární viktimizace.
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státní instituce, včetně policie, soudů a soudního systému, a

podpůrné sítě občanské společnosti a nevládní organizace
působící v oblasti rasismu, diskriminace, ochrany obětí trestných
činů atd. Mnoho zúčastněných nevládních organizací vzájemně
spolupracuje na evropské úrovni prostřednictvím zastřešujících
organizací, jako je ENAR (Evropská síť proti rasismu). EU má
vlastní organizaci, která monitoruje rasismus, xenofobii a
diskriminaci: Evropskou komisi proti rasismu a nesnášenlivosti
(ECRI). Kromě monitorování má ECRI mandát vydávat doporučení
členským státům EU a radit při legislativních procesech na úrovni
EU. Evropské orgány však jen zřídkakdy mají přímý dopad na
případy individuálních útoků z nenávisti, pokud se dotyčná osoba
nemůže obrátit na nevládní organizaci, která se následně může
případem zabývat na úrovni EU.

1) 

2)



Dostupné infrastruktury podpory

právní poradenství,

psychologické poradenství, organizace podpůrných skupin,

vzdělávací a osvětová činnost o právech obětí a o možnosti vznést
obvinění proti útočníkům,

mezikulturní mediace, poradenství na veřejných místech, např. ve
školách,

veřejné kampaně proti nenávistným projevům a rasismu,
organizování veřejných protestů a přímých akcí na podporu osob,
které se staly terčem nenávistných projevů a trestných činů z
nenávisti.

2)  Občanská společnost a nevládní organizace

Činnost občanské společnosti je našimi respondenty chápána jako
vstřícná, citlivá, naslouchající a pečující a podle jejich názoru stojí pomoc
nabízená nevládními organizacemi v protikladu ke státní infrastruktuře. 

Mezi příklady podpory ze strany nevládních organizací patří například:

Hlavním očekáváním od institucionální pomoci na jakékoli úrovni je uznání
závažnosti nenávistných situací, s nimiž byli respondenti konfrontováni.
Mnoho lidí, kteří jsou každodenně postiženi nenávistí a diskriminačními
praktikami, má problém vysvětlit, jak přesně se jich to týká; když se dozvědí o
možné podpoře a intervencích, velmi oceňují pocit, že jsou vnímáni jako lidé,
kteří skutečně potřebují pomoc. Jakýkoli typ intervence jim pomáhá, protože
vysílá signál, že problémy, kterým čelí, jsou nepochybně skutečné a vyžadují
řešení a opatření, která nejsou v jejich kompetenci.

Při detailnější analýze účinnosti pomoci je ovšem podstatné říci, že náš
vzorek respondentů byl vytvořen s pomocí nevládních organizací. Lze tedy
předpokládat, že zkušenosti s činností nevládních organizací budou naši
respondenti popisovat převážně pozitivně, což se, jak píšeme výše, také
potvrdilo.
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Otázky, které naši respondenti řeší, jsou citlivé a velmi osobní. Klíčovým faktorem při institucionálním jednání s nimi, tzn.
když nahlašují nebo vyprávějí své zkušenosti, je určitá míra osobní angažovanosti. Na rozdíl od nevládních organizací a
aktivistů je pro státní úředníky obtížné toho dosáhnout. Naši respondenti často popisovali své jednání s úřady jako
odtažité a někdy měli pocit, že je jejich problémy v podstatě nezajímají, pokud je vysloveně neobtěžují. Naši respondenti
zkrátka očekávali, že je úřady budou brát vážně, což se ne vždy dařilo. Oproti tomu při kontaktu s nevládní organizací bylo
s lidmi zasaženými nenávistnými projevy zacházeno s respektem, jakého se jim jinak nedostávalo. Rozdíl mezi jednáním s
úřady a s nevládními organizacemi tedy spočíval v tom, že naši respondenti vnímali pracovníky nevládních organizací jako
vstřícné, empatické, zajímající se o jejich situaci a skutečně jim chtějící pomoci, a to i v případech, kdy nevládní organizace
pomoci nemohly, protože jejich možnosti byly omezené (např. zadržení nebo odsouzení pachatele nenávistného projevu). 

Na druhou stranu a jak již bylo řečeno výše, jednání s policií bylo někdy vnímáno jako stresující. Někteří respondenti se
domnívali, že policie často nemá skutečný zájem o řešení jejich problémů nebo že nenávistné projevy nejsou považovány
za skutečný problém. Podle mnoha lidí existuje značný rozdíl mezi mladší generací policistů, kteří jsou vnímáni jako
vstřícnější, a starší generací, která je často nepřátelská. Tato situace může souviset i se zvláštním důrazem, který je v
posledních letech kladen na nenávistné projevy. To znamená, že mladší policisté mohou této problematice lépe rozumět a
být v ní lépe vyškoleni než jejich starší kolegové. Obecně však byly zkušenosti některých našich respondentů otřesné a
kontakt s policií vyčerpávající. Samotný problém nenávistných projevů tak byl mnohdy zastíněn opakovaným a obtížným
kontaktem s policisty, který neměl za následek zvýšení, nýbrž další snížení kvality života našich respondentů.

Neúčinná institucionální pomoc

Photo by nikko m
acaspac on U

nsplash
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https://unsplash.com/@nikkotations?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/help?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Neúčinná institucionální pomoc

Tato zkušenost může vést k nedůvěře ve stát a jeho instituce.
Značná část respondentů je přesvědčena, že snaha řešit
problémy způsobené nenávistnými projevy s policií je
zbytečná, protože se nic neděje. Pachatelé nebudou
dopadeni, natož odsouzeni. Tato zkušenost je také utvrzuje v
přesvědčení, že je lepší situace s nenávistnými projevy
ignorovat, nereagovat a nebránit se slovním útokům.

V některých případech to platí i ve školách. Role učitelů je při
různých příležitostech kritizována, ale jindy je popisována jako
pozitivní a užitečná. Znovu a znovu jsou pozitivně
zdůrazňovány výchovné aspekty. Kritizované chování
pachatelů a přihlížejících bylo mnoha respondenty rámováno
jako způsobené jejich nedostatečným vzděláním.

Nejvýznamnějším závěrem vyplývajícím z rozhovorů se všemi
respondenty je důležitost vzdělání, které by mělo začít u
rodičů a ve škole a mělo by být podpořeno online kampaněmi
a také prostřednictvím televize nebo videoprezentací.
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https://unsplash.com/@_bahador?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/let-alone?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Příklad 17  

Seznamte se s Jonasem

Je mu 39 let a se svou partnerkou má čtyři děti.

Je Angolan a v 17 letech odešel studovat do Portugalska. V Portugalsku
navštěvoval střední školu a pokračoval na univerzitě, kterou dokončil
magisterským titulem v oboru mezinárodních vztahů. Rád by studoval práva,
ale to mu nebylo umožněno. Při studiu si udělal kurz instruktora autoškoly,
protože se zajímá o silniční zákony a předpisy. Od té doby je instruktorem
autoškoly.

Jonas vzpomíná na obzvlášť traumatizující událost, která se odehrála v bance.
V roce 2004 převedl jeho otec nějaké peníze z Angoly do Portugalska. Jonas si
šel do banky peníze vyzvednout, ale všiml si, že personál je velmi tichý. Po
deseti minutách přišla skupina policistů, udeřila ho zezadu do hlavy a
spoutala ho.

Banka byla vykradena a zaměstnanci zalarmovali policii. Když policisté
dorazili, rozhodli se spoutat jeho, černocha, místo dvou bílých portugalských
lupičů, kteří stáli vedle něj.

Jonas se cítil bezmocný, nemohl nic dělat, v Portugalsku neměl nikoho, kdo
by mu pomohl, a možná byl dokonce zdiskreditován v očích svých rodičů.
Kdyby zaměstnanci banky neřekli, že není lupičem, mohl být dokonce zatčen,
aniž by se mohl bránit. Ani zaměstnanci, ani policie nebyli příliš citliví. Pouze
jedna žena řekla, že není lupič, a projevila mu solidaritu. Policisté se omluvili,
ale nevypadali upřímně. Jonas opustil banku nejen s fyzickou bolestí, ale také
s pocitem, který popisuje jako strašný. Tuto zkušenost popisuje jako zážitek,
který mu změnil život, a to tím nejhorším možným způsobem.

IV. Intervence a podpora



Individuální ne/intervence

Ačkoli se mnohé aspekty našich zjištění o nenávistných projevech v Evropě lišily, v
jednom bodě se všichni respondenti naprosto shodli. Jedním ze zásadních faktorů,
které pomáhají částečně eliminovat dopady nenávistných projevů, byly zásahy
jednotlivých přihlížejících během verbálního útoku. Všichni respondenti uvedli, že
osobní intervence jim nesmírně pomáhá. Zároveň však všichni také uvedli, že k ní
dochází jen zřídka, respektive k ní nedochází během samotných verbálních útoků. Je
však nezbytnou součástí „psychohygieny“, která následuje po útoku, kdy naši
respondenti celou situaci probírají se svými přáteli nebo rodinou. Zde se projevil
významný rozdíl u osob, jejichž rodiny jejich zážitky pochopily a byly jim v důsledku
toho výrazně větší oporou. 

Typicky se jedná o rodiny přistěhovalců, kde nenávistné projevy zažívají všichni
členové rodiny průběžně. Naopak nízká podpora ze strany rodiny byla v rodinách, kde
podobné pochopení chybělo, jako jsou rodiny konvertitů nebo LGBTQ+ osob. Často
naopak sahali až k „obviňování oběti“ a říkali věci jako: „To sis vymyslel.“ „Čemu se
divíš? Musíš se s tím vyrovnat sám.“ Ani jeden z těchto přístupů ve skutečnosti není to,
co naši respondenti potřebovali slyšet, aby se dokázali vyrovnat se situacemi
nenávistných projevů.

Všichni respondenti se shodli na tom, že podpora přímo na místě má zásadní význam.
Ať už se jedná o přímý zásah, nebo vyjádření solidarity ihned po útoku, je třeba mít na
paměti, že ne vždy je užitečné zaměřit se proti útočníkovi přímo. Naopak ochotu hádat
se s útočníkem nebo mu oplácet stejným způsobem a vynadat mu nevnímal jako
smysluplnou žádný z respondentů. Naši respondenti uváděli, že pokud jim chce někdo
pomoci, je užitečné vždy tak učinit klidně a věcně, bez agrese.

Poměrně významná je také podpora ze strany veřejných osobností. Lidé postižení
nenávistnými projevy vnímají oficiální vyjádření politiků, novinářů nebo známých
osobností jako důležitou podporu.

Photo by Colin Lloyd on U
nsplash
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https://unsplash.com/@onthesearchforpineapples?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/politicians?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Tragédie neintervence: 
kolekce citátů

"Když ostatní lidé vidí, že jsem diskriminován, velmi
mě to rozčiluje. Často to tak bývá. Například v práci.
Kolegové to vidí a nic neřeknou."

 

"Při zkušenosti s rasismem je velmi
důležitým aspektem trojúhelník
rasismu – pokud jde o zúčastněné
osoby. Pachatel, oběť a třetí strana
– přihlížející, diváci."

"Cizí lidé mají tendenci zasahovat méně, i
když byly ojedinělé případy, kdy se mi
dostalo slovní podpory."

"Většina lidí se ráda dívá jinam, když
se jich nepřátelství přímo netýká."
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IV. Intervence a podpora



Tragédie neintervence: kolekce citátů

"Svědci odcházejí, nereagují,
nechtějí se vměšovat."

„Mám velmi negativní zkušenost se soudnictvím a
médii: nahlásila jsem stalking, jehož jsem se stala
obětí, a zůstala jsem sama. Nic se nestalo.“

"Nejhorší je to mlčení, když se dívají jinam.
To také hraje velkou roli. Oběť si uvědomí,
že je vlastně velmi osamocená."

"Opravdu si myslím, že když lidé zasáhnou, pomůže
to zastavit nenávistné projevy. Když lidé reagují
hlavně ve skupinách, pachatel má tendenci přestat." 
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Již mnoho doporučení a návrhů týkajících se politiky a postojů proti nenávistným
projevům a diskriminaci bylo napsáno a prosazeno. Uvádíme z nich dva nedávné
příklady, jeden z Nizozemska a druhý z Itálie. Prvním je zpráva o diskriminaci muslimů v
Utrechtu zveřejněná v roce 2020 v nizozemštině a založená na výzkumu mezi 585
respondenty. [19] Ve zprávě jsou obsažena doporučení, která jsme začlenili do brožury
jako přílohu I. Druhý příklad se týká práce společnosti Lunaria. Lunaria je členem našeho
týmu a jako organizace se již léta aktivně zabývá výzkumem protirasistických akcí
občanské společnosti prostřednictvím monitorování a analýzy každodenního i běžného
rasismu a nenávistných projevů v Itálii (viz www.cronachediordinariorazzismo.org). 

Podíleli se také na práci takzvaného Výboru Jo Cox v italském parlamentu. [20] Výbor Jo
Cox pro intoleranci, xenofobii, rasismus a nenávist, jak byl formálně nazván, byl zřízen v
květnu 2016 a v červenci následujícího roku byl přejmenován na „Výbor Jo Cox“ na
památku Jo Cox, britské poslankyně, která byla zavražděna 16. června 2016. 

Výboru předsedal předseda italské poslanecké sněmovny a jeho členy byli jeden
poslanec za každou politickou skupinu ve sněmovně, zástupci Rady Evropy, Organizace
spojených národů, ISTAT (italský statistický úřad), výzkumných center a občanských
sdružení, která se zabývají vyšetřováním a kampaní proti nenávistným projevům, a také
odborníci na tato témata. Závěrečnou zprávu schválil výbor na svém zasedání 6.
července 2017 po 14 měsících práce, která zahrnovala slyšení 31 osob a shromáždění
187 dokumentů (studií, výzkumných prací, monografií, datových záznamů, stanovisek).
Zpráva zkoumá rozsah, příčiny a dopady nenávistných projevů a nastiňuje návrhy a
doporučení pro boj proti nenávistným projevům, které byly zařazeny do brožury jako
příloha II.

Přestože doporučení je již mnoho, považovali jsme za užitečné zdůraznit ta
nejzásadnější, jež se objevila během rozhovorů s lidmi, kteří jsou každodenně
diskriminováni. Záměrem této pasáže je poskytnout doporučení zdola a tím i
shrnout hlavní závěry našeho výzkumu a této brožury.

V. Závěry

Doporučení zdola 

[19] https://cdn.goserver.nl/art1middennederland.nl/doc/Moslimdiscriminatie2_710494177.pdf

[20]  https://www.camera.it/leg17/1264
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https://cdn.goserver.nl/art1middennederland.nl/doc/Moslimdiscriminatie2_710494177.pdf
https://www.camera.it/leg17/1264
https://unsplash.com/@visualsbybrad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/change?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Lidé zasažení diskriminací nesdílejí společný názor na nejlepší
odpověď na nenávistné projevy. Podle individuálního
rozpoložení, míry ne/bezpečí a situačního kontextu převažují
tři hlavní odpovědi na nenávistné projevy v online i offline
prostředí: 

Ačkoli neexistuje jediný recept nebo příručka správného
jednání, ukázalo se, že pozitivní je stanovení osobních hranic
pro vlastní odpověď a jejich dodržování.

Odpovědi & strategie zvládání: 
potřeby, přání & dobrá praxe

1) protiargumentace,
2) ignorování a 
3) žádost o pomoc 

Photo by Jon Tyson on U
nsplash
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V. Závěry

https://unsplash.com/@jontyson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hate-crime?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Odpovědi & strategie zvládání:  potřeby, přání & dobrá praxe

Příklad: Jeden respondent při špatném zacházení v bance řekl:
„Vím, že se chováte špatně. Chováte se takhle i k ostatním
zákazníkům? Je to uctivá interakce? Proč se ke mně takto chováte?“
Tato strategie respondenta vedla k omluvě ze strany
zaměstnance banky.

 

Protiargumentace

Diskuze: Jaké jsou zásady a postupy při jednání s protistranou?
Prezentovat se jako normální zdvořilý člověk. Zachovat klid,
chladnou hlavu vyžaduje sebeovládání, což je stav, který se
zlepšuje se zkušenostmi. Tento přístup platí pro situace online i
offline.

Humor: Pomáhá také zesměšňování útočníka a hledání vtipných
stránek situace.

Příklad odpovědi: „Já tě mám taky rád.“

 

Neverbální komunikace: Neodpovídat slovně, ale komunikovat
pomocí těla, očí, obočí, obličeje, rukou atd.

Příklad od respondenta: „Zlý pohled je často dobrou
strategií. Neznamená to, že dotyčný zmlkne, ale alespoň je
podrážděný.“

 

Ignorování: Když se atakovaný člověk necítí dobře a/nebo nemá
náladu, možností je se prostě snažit nezapojovat do konfliktu,
zůstat klidný, lhostejný, tichý a vyhýbat se verbálnímu i
neverbálnímu kontaktu (včetně očního).

Ve většině případů není napadený člověk v situacích nenávistných
projevů sám, i když je jediným terčem útoků. V takové konstelaci je
možné požádat kolemjdoucí, svědky, přátele nebo rodinné
příslušníky o pomoc, pokud nepodnikají žádné kroky, a to nejen po
události, ale i během ní samotné.

54
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Pokud nemají protiargumentace, ignorování nebo žádost o pomoc žádný
účinek, je možné pohrozit přivoláním policie.

Je důležité nebrat si to osobně, když se člověk stane terčem útoku
pachatele. Je dobré nezapomínat, že diskriminace je strukturální problém
a nemá nic společného s jednáním a životním stylem napadeného.

Na druhou stranu je možné pokusit se útočníka personifikovat, což je
samozřejmě jednodušší udělat online. Je možné tak učinit deanonymizací
online pachatelů a jejich útoků v soukromých chatech.

Pokud jde o dlouhodobou strategii zvládání, dobré je nenechávat si své
zkušenosti s nenávistnými projevy pro sebe a naopak o nich mluvit, až se
na to bude člověk cítit připraven. Existuje několik možností, které je
možné kombinovat:

Promluvit si s blízkými lidmi v soukromí (například s přáteli,
partnery a rodinnými příslušníky). Mluvit s blízkými lidmi, kteří
prošli podobnou zkušeností, je velmi užitečné, protože, jak
připomněl jeden respondent: „Sdílené utrpení je polovina
utrpení.“

Vytvořit a pomáhat organizovat podpůrnou skupinu pro osoby
postižené diskriminací. Skupina se může scházet tak často, jak je
třeba.

Obrátit se na nejbližší poradenskou organizaci zabývající se touto
problematikou.

Navštívit psychologa nebo terapeuta a pravidelně k němu
docházet.

Promluvit si se svými nadřízenými o problému, který se odehrává v
jejich dohledu, tj. na jejich „území odpovědnosti“ - ať už se jedná o
učitele, ředitele školy, vyššího úředníka atd.

Obrátit se na veřejnost. Promluvit si s médii, využít platformy
sociálních médií, udělat ze svého soukromého problému veřejný
problém a upozornit na situaci. 

Photo by Rineshkum
ar G

hirao on U
nsplash
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https://unsplash.com/@throwingjungle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/teamwork?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Pokud se člověk stane svědkem nenávistných projevů, je vhodné okamžitě
nebo ihned po nich zasáhnout a postavit se za lidi, kterých se projevy týkají.
Nestává se to příliš často, ale je to nejvítanější a nejpotřebnější zásah, na
kterém se shodli téměř všichni respondenti. Jak se vyjádřil jeden z nich:

Intervence: 
potřeby, přání & dobrá praxe

Pokud je člověk známá osobnost – politik, novinář, vlivný člověk apod. – je
vhodné vyjádřit svou podporu lidem zasaženým diskriminací veřejně. Postavit
se za ně a zaujmout jasný postoj vůči pachatelům.

„Moje doporučení, přání a potřeby jsou
spíše výzvou jednotlivcům, aby jednali:
pokud jsou svědky nenávistných projevů,
měli by zasáhnout a podpořit oběť/oběti
před nenávistníkem/nenávistníky, nebo v
případě, že nemohou, zavolat policii.“

Photo by Andrew
 M

oca on U
nsplash

Tím, že to svědek udělá, nejenže dodá lidem zasaženým diskriminací pocit
většího bezpečí, a to jak online, tak offline, ale pomůže rovněž jejich problém
zreálnit (to je v online prostoru důležité). Kromě toho vezme pachateli vítr z
plachet, protože už nebude moci předstírat, že mluví jménem mlčící většiny.
V neposlední řadě je vždy možné proměnit nenávistnou akci v příležitost k
antirasistické osvětě.

Pokud je někdo přítelem, partnerem nebo rodinným příslušníkem někoho,
kdo byl terčem nenávistného projevu, měl by se pokusit s ním o tom mluvit,
zajímat se, naslouchat, diskutovat, nabídnout mu veškerou potřebnou
podporu a ptát se, co pro něj či pro ni může udělat. Aktivním přístupem totiž
neponechává veškerou odpovědnost a aktivní roli na zasažené osobě.

V. Závěry

https://unsplash.com/@mocaandrew?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/together?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Síť psychologické podpory by měla být hustší, dostupnější,
dobře vyškolená a s větším počtem pracovníků.

Měly by být zřízeny nezávislé úřady pro stížnosti (jako je
tomu v Belgii nebo Dánsku).

Větší podpora ze strany místních orgánů je vítána, protože
jsou pro lidi v jejich každodenním životě nejsnáze dostupné:
více se věnovat místním informacím, kampaním, asistenčním
službám atd.

Poradenské organizace a lidé pracující na antidiskriminačním
vzdělávání by měli být lépe vybaveni a z dlouhodobého
hlediska by měla být jejich pozice stabilnější; neměli by se
potýkat s nejistými pracovními podmínkami kvůli
nestabilním, omezeným a krátkodobým systémům
financování. 

Stávající právní podpora by měla být snadněji dostupná.

Je zapotřebí legislativních změn zaměřených na ochranu
obětí, které se rozhodnou vznést obvinění (tj. aby nebyly
nuceny cestovat za útočníkem atd.).

Policie by měla být více ochranářská, podpůrná, a méně
ambivalentní.

V otázkách týkajících se institucionální podpory respondenti
zdůraznili následující body, které je třeba zlepšit:
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více času věnovaného výuce historie a kultur jiných kontinentů ve
školách,

více interaktivních her,

 více výměn, komunikace, debat, otevřenosti ve školách,

užší a systematičtější spolupráce mezi školami a organizacemi
poskytujícími antidiskriminační vzdělávání,

lepší vzdělávání učitelů,

více veřejných kampaní na téma: 1) každodenní zkušenosti; 2)
důsledky a dopady, které mají situace nenávistných projevů na lidi,
jichž se týkají.

Kromě těchto konkrétních kroků všichni respondenti zdůrazňují, že je důležité
zaměřit se na antidiskriminační vzdělávání ve školkách, školách, v práci, doma,
na internetu, v televizi, ve filmech atd. Mezi praktické návrhy patří například:

Koneckonců, z abstraktnějšího hlediska všichni respondenti zdůrazňují, že je
důležité vytvořit kulturu vzájemného respektu, rovného zacházení a občanské
odvahy – kulturu, kde se s lidmi zachází s respektem bez ohledu na to, jak
„prestižní“ je jejich zaměstnání a odkud pocházejí, kulturu, kde je normální
veřejně se postavit za lidi zasažené diskriminací, kulturu, kde jsou lidé slyšet a
kde se s nimi zachází jako s osobami se jménem, biografií a kde na jejich hlasu
a pohledu záleží. 
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V případě nenávistných projevů není dobré:

Odpovědi & strategie zvládání: 
co nedělat & špatná praxe

reagovat stejně nenávistně a agresivně jako útočník,

vyhrotit situaci s nenávistnými projevy do fyzické konfrontace a ztráty
kontroly,

brát si útok osobně a snažit se pomstít,

ignorovat příznaky deprese, sebenenávisti, sebepoškozování a sebeizolace,

začít si připouštět, že je to moje vina a že urážky mohou být oprávněné,

nechat se přemoci pocity viny,

stát se apatickým a vzdát se snění a velkých myšlenek o svém životě,

nechat se zahltit každodenní diskriminací na úkor kvality svého života (např.
být stále ve střehu na veřejných místech).
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Intervence: 
co nedělat & špatná praxe

Když se člověk stane svědkem nenávistného projevu, je vhodné:

nemlčet,

nepopírat urážky a nepředstírat, že se nedějí,

nezlehčovat urážku, ale brát ji vážně,

nepřidávat se k pachateli a neobviňovat lidi zasažené
diskriminací.
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Pokud je člověk přítelem, rodinným příslušníkem, spolupracovníkem,
spolužákem nebo partnerem osoby, která je vystavena nenávistným
projevům, je doporučováno s ní nekomunikovat pomocí výrazů jako
například:

"Je to tvoje vina."

"Je to jen na internetu, není to nic vážného."

"Co čekáš, když takhle chodíš ven?"

Dále není dobré nutit člověka, který zažil situaci nenávistného
projevu, aby vysvětloval a dokazoval diskriminaci.
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Pokud je člověk úředníkem jakékoli instituce a přichází do styku s osobou zasaženou
nenávistnými projevy, je vhodné k ní přistupovat jako k osobě zasažené trestným činem z
nenávisti. I když nemá žádná zjevná a fyzická zranění, neznamená to, že ji nic nebolí.
Doporučuje se brát ji vážně a jednat s ní citlivě.

Během rozhovorů jsme se ptali na problémy související s institucionální podporou. Byla
zmíněna tato institucionální selhání:

policie není ochotna řešit problémy obětí, nebere je vážně, bagatelizuje
zkušenosti obětí, mluví s předsudky, obviňuje oběti,

úřady práce nedělají nic, když někdo oznámí diskriminaci při žádosti o
zaměstnání,

školy se chovají jako hasiči a hasí požáry, místo aby zaujaly preventivní,
informační a proaktivní přístup,

velké instituce tlačí problém pod koberec tím, že ho nahlásí vyššímu orgánu,
aniž by přijaly odpovědnost,

instituce se obecně soustředí pouze na pachatele a nevěnují pozornost
napadenému nebo napadením ohroženému člověku.

Photo by Scott Rodgerson on U
nsplash
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Příloha

Z výzkumu vyplývá, že lidé své zkušenosti s diskriminací oznamují jen zřídka. Aby
se zvýšila ochota nahlašovat, je důležité zorganizovat strukturu, která bude
přístupná zejména starším a méně vzdělaným muslimům. Tito lidé ne vždy vědí,
že mohou diskriminaci nahlásit a jak to mohou udělat. Navíc ne všichni jsou
digitálně gramotní.

K překonání tohoto problému může pomoci zanechat v knihovnách, mešitách,
kostelech, synagogách nebo centrech setkávání formuláře prohlášení nebo
formuláře, na kterých mohou lidé hlášení podat. V případě negramotnosti
mohou vedoucí pracovníci nebo mladí lidé pomoci lidem takový formulář vyplnit.
Mladým lidem může pomoci mít možnost nahlásit diskriminaci prostřednictvím
sociálních médií.

Mimochodem, nejen starší lidé a lidé s nízkým vzděláním jsou nedostatečně
informováni o možnosti oznámení. Ne všichni vědí, že jim nahlášení může v
případě diskriminace pomoci. Jde o víc než jen o registraci hlášení. Proto je
důležité, aby se místa pro hlášení zviditelnila a aby to lidi k hlášení podněcovalo.
Svou roli v tom mohou sehrát i samotné orgány veřejné moci, které mohou na
svých internetových stránkách poskytovat informace o možnostech ohlašování
diskriminace.

Dalším způsobem, jak zpřístupnit hlášení, je zřídit zvláštní  kontaktní místa
vyhrazená pro lidi se zkušeností s jedním konkrétním druhem diskriminace.
Například kontaktní místa zabývající se problematikou diskriminace, kterou
zažívají muslimové. Tímto způsobem lze použitý jazyk, komunikaci, symboly a
prostředky přizpůsobit potřebám cílové skupiny a specifickým problémům a
situaci cílové skupiny. Svědci mají také možnost podat zprávu. To by se mohlo
dostat do širšího povědomí.

Příloha I. Doporučení z výzkumu organizace Art. 1 střední
Nizozemí, 2020

Zpřístupnění a snížení bariéry pro ohlašování diskriminace

Bylo také zmíněno, že antidiskriminační organizace by mohly školit
velvyslance a zástupce mešit a samoorganizací (např. Blijf van mijn
niqaab af, Al Amal), aby byli lépe schopni rozpoznat diskriminační činy,
jako je antisemitismus, homofobie, islamofobie, a přijímat stížnosti,
registrovat je a předávat je dál. Aby bylo možné řádně podporovat oběti z
řad mužů i žen, je důležité školit jak muže, tak ženy. Oznámení lze
registrovat anonymně (v závislosti na přání oznamovatele). Pokud chtějí
oznamovatelé informace, radu nebo podporu ohledně možných dalších
kroků, jsou odkázáni na zkušeného pracovníka pro vyřizování stížností
organizace.

Školení zástupců mešit a samosprávných organizací

Ph
ot

o 
by

 C
am

pa
ig

n 
Cr

ea
to

rs
 o

n 
U

ns
pl

as
h

63

https://unsplash.com/@campaign_creators?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/report?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Dalším závěrem je, že lidé diskriminaci neohlašují, protože nemají pocit, že
má smysl něco hlásit. Uvádí se, že by proto mohlo být užitečné, kdyby
orgány veřejné moci zveřejňovaly na internetu příklady, kdy je zřejmé, že
ohlášení diskriminace může mít efekt a kdy jsou například pachatelé
diskriminace v důsledku ohlášení potrestáni. Pokud by lidé viděli, že
ohlašování tímto způsobem může vést k výsledkům, mohla by ochota
ohlašovat vzrůst.

Další úvahou v této souvislosti je možnost přizpůsobit nebo rozšířit
politický cíl hlášení. Pokud by orgány veřejné moci výslovně uvedly, že
důležitost hlášení nespočívá (pouze) v trestním stíhání, ale (také) v získání
přehledu o tom, do jaké míry lidé zažívají diskriminaci, mohlo by to rovněž
zvýšit ochotu hlásit. A pokud lidé diskriminaci nahlásí, ujistěte se jako
policejní orgán nebo antidiskriminační agentura, že jim budou výsledky
předány zpět. Někdy se stává, že zpětná vazba chybí, což lidi odrazuje a
zklamává a nenabádá je k tomu, aby v budoucnu podali další oznámení.

Podávání zpráv má smysl

Možnost podávat oznámení je důležitá, ale nestačí. Oběti diskriminace je
třeba také podporovat. Výzkum ukazuje, že tyto zkušenosti mají na lidi silný
emocionální dopad. Vedou k pocitům smutku, bezmoci a hněvu, lidé
zažívají stres a jsou omezeni v plnohodnotném zapojení do společnosti. Je
proto důležité, aby existovala (psychologická) podpora a pomoc, aby oběti
mohly získat náhled na to, jak se s diskriminací vypořádat. Obec může
přispět ke zvýšení odolnosti, posílení, sebevědomí a asertivity lidí tím, že
bude investovat do vzdělávacích kurzů.

Podpora obětí diskriminace
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Být dobrým příkladem jako orgán veřejné moci

S diskriminací se setkávají i lidé ve státní správě, ve veřejných funkcích a ve
státních budovách. Proto je důležité, aby orgány veřejné moci šly dobrým
příkladem a vždy jasně dávaly najevo, že diskriminaci nelze tolerovat.

Orgány veřejné moci by se také mohly rozhodnout, že nebudou spolupracovat
se společnostmi, o nichž je známo, že se dopouštějí diskriminace. Pokud státní
správa nevydává jasná prohlášení a nenechává se slyšet, vytváří jednostranný
obraz, což vysílá signály i do společnosti. Například pro muslimy je důležitá
určitá forma uznání, aby lidé měli pocit, že vláda je tu pro ně a nediskriminuje
je. Pokud se proti diskriminaci muslimů ozve obec a odpovědní politici, může
to mít také silný vliv na veřejné mínění.

V souladu s výše uvedeným je různorodé zastoupení v personální databázi
veřejné správy důležitým prostředkem, jak ukázat, že součástí společnosti jsou
i menšiny. To může podpořit představu, že i zástupci menšin mohou obsadit
důležité pozice.

Komunikace ze strany vlády by také mohla být inkluzivnější. To platí i pro
televizní a rozhlasové organizace. Ty sice dostávají veřejné peníze, ale podle
členů fokusní skupiny neoslovují všechny skupiny.

Obraz menšinových skupin je někdy negativní. To částečně vysvětluje, proč se
lidé setkávají s předsudky a diskriminací. Z tohoto důvodu je třeba věnovat více
pozornosti pozitivním příběhům například státních zaměstnanců s
muslimským, židovským nebo surinamským původem. Mohou fungovat jako
vzory, kterým se podařilo dosáhnout úspěchu navzdory možným negativním
zkušenostem. Zmíněn byl také význam informování o tom, co nizozemská
identita představuje. „Holanďan“ neznamená jen člověk se světlými vlasy a
modrýma očima. Je třeba ukázat, že Nizozemci jsou i lidé s jiným původem, aby
se skupiny propojily. Bylo také zmíněno, že existují velmi konkrétní způsoby,
jak na takovém obrazu pracovat, například zviditelněním nizozemské
rozmanitosti na plakátech ve městech a na autobusových zastávkách.

Práce na pozitivním vnímání menšinových skupin

Většina obcí v Nizozemsku podniká mnoho pozitivních kroků, pokud jde o
vedení dialogu s různými skupinami muslimů a dalšími menšinovými
skupinami. Tyto dialogy však probíhají převážně v zákulisí. Mezitím v zákulisí
vláda velmi aktivně vede právní boj proti kontroverzním islámským osobám.
Tomu se dostává neúměrné pozornosti médií. Výsledkem je, že muslimové i
nemuslimové získávají o vládě a muslimech určitý obraz. Vzniká dojem, že se
jedná o jedinou politickou prioritu. Je třeba proto zviditelnit, jaká partnerství s
muslimskými komunitami existují a co to přináší.

Zviditelnit spolupráci mezi vládou a menšinovými komunitami

Photo by Adi Goldstein on Unsplash
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Je třeba organizovat setkání a dialog mezi skupinami obyvatel, aby bylo možné
čelit sociálnímu napětí a polarizaci. To mj. obnáší snahu usnadnit například
setkání žáků islámských a katolických škol, zapojení muslimů a LGBTQ+ nejen
do otázek integrace a bezpečnosti, ale i do diskusí o podnikání, udržitelném
životě, zdravém životním stylu, budoucnosti země nebo jiných tématech. Lidé
si tak mohou lépe uvědomit, že muslimové a nemuslimové mají také společné
zájmy a výzvy.

Boj proti polarizaci mezi skupinami

Příloha II. Doporučení ze Zprávy Výboru Jo Cox, 2017 

 
Níže jsou uvedeny ty, které se odrážejí i ve výsledcích našeho výzkumu.

   Horizontální akce.

Zahájit komplexní národní strategie boje proti nenávistným
projevům ve všech jejich formách, zahrnující konkrétní akční
plány boje proti diskriminaci jednotlivých skupin.

Přijmout právně uznávanou definici „nenávistných projevů“ na
základě definice uvedené Evropskou komisí proti rasismu a
nesnášenlivosti (ECRI) v doporučení č. 15 přijatém 8. prosince
2015.

   Zlepšit sběr dat a znalosti jevů.

Sledovat probíhající vývoj v sociokulturním kontextu, který hrozí
vznikem nenávistných jevů, nenávistných projevů a trestných činů
z nenávisti, a to shromažďováním aktuálních a relevantních
informací.

Zajistit, aby shromažďování údajů bylo založeno na zásadách
ověřování a zveřejňování a aby splňovalo společné evropské
normy.

Zajistit, aby národní statistické úřady dokumentovaly nenávistné
jevy.

Rozšířit sběr údajů o trestných činech z nenávisti nad rámec
trestního soudnictví a rozšířit kritéria používaná pro definici toho,
co je trestným činem z nenávisti.

Uznat sexismus jako diskriminační motiv a specifickou kategorii
nenávistných projevů.

   Regulační opatření. 

Zvážit možnost opatření k prevenci radikalizace a násilného
extremismu na náboženském základě, aby se zabránilo vzniku
jevů nenávisti a násilí.

Schválit komplexní zákony o náboženské svobodě, které
zaručením respektu ke všem náboženským společenstvím,
svobody vyznání a důstojnosti při výkonu náboženských práv
budou bojovat proti institucionalizované nenávisti a diskriminaci
na celostátní i místní úrovni.

Zahrnout sexistické a homofobní nenávistné projevy pod zákony
o nenávisti a diskriminaci.

66

Anexo



Podporovat smysl pro odpovědnost u institucionálních a politických
činitelů, kteří ovlivňují veřejný diskurz, a také na základě změn
jednacího řádu Evropského parlamentu z prosince 2016, které
slouží jako vzor, přijmout regulační mechanismy k potlačení
nenávistných projevů.

Zajistit, aby vedoucí politické a veřejné osobnosti neochvějně a
rozhodně odsoudily všechny případy nenávistných projevů a
diskriminace.

Zvýšit povědomí obětí násilí o jejich právech, včetně práva na
správní, občanskoprávní nebo trestněprávní odškodnění, a to
zahájením cílených informačních kampaní, zřízením asistenčních
míst na úřadech sociální péče a ve zdravotnických střediscích a
zapojením škol, sdružení občanské společnosti a náboženských
organizací do kampaně.

Podporovat a rozšiřovat mezinárodní spolupráci s hnutím „No Hate
Speech“ a Parlamentní aliancí proti nesnášenlivosti a rasismu Rady
Evropy.

Rozvíjet účinný systém vzdělávání učitelů a vychovatelů za pomoci
sdružení na obranu občanských práv a práv rodin; podporovat
spolupráci mezi různými osobami a subjekty, které se zabývají
bojem proti diskriminaci a nenávistným projevům, jako jsou
výzkumné ústavy, učitelé, soudci, orgány činné v trestním řízení a
občanská sdružení.

Schválit nové právní předpisy o vzdělávání a občanství s cílem
pěstovat respekt a otevřenost mezi kulturami a náboženstvími a
bránit netoleranci a nenávisti.

   Politické a institucionální iniciativy. Kriminalizovat nenávistné kampaně (např. veřejné urážky, hanobení
a vyhrožování), které jsou namířeny proti osobám nebo skupinám z
rasových, jazykových, náboženských, národnostních, etnických,
sexistických a homofobních důvodů.

Uložit internetovým platformám požadavky na samoregulaci, aby
odstraňovaly nenávistné projevy, bránily falešným zprávám
generovat reklamní výhody a dodržovaly kodex chování dohodnutý s
Evropskou komisí v květnu 2016.

Přijmout pravidla proti nenávistným projevům, aniž by byla dotčena
svoboda informací na internetu; zvážit možnost, aby poskytovatelé
internetu a platformy sociálních sítí nesli společnou právní
odpovědnost a aby byli nuceni neprodleně odstraňovat veškerý
obsah, který byl uživateli označen jako urážlivý.

Přísně kontrolovat přiměřenost opatření přijatých poskytovateli
internetových služeb k účinné regulaci protiprávního jednání.

   Kulturní a vzdělávací iniciativy. 
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   Iniciativy související s médii.

Vystupovat proti stereotypům a rasismu zvyšováním povědomí a
vštěpováním smyslu pro odpovědnost médiím, zejména online,
aby se zabránilo všem formám nenávistných projevů, mezi něž
patří nepodložené, nepravdivé a hanlivé zprávy.

Přimět hlavní platformy sociálních médií, jako jsou Facebook,
YouTube, Twitter, Instagram a Google, aby se řídily Kodexem
chování Evropské komise pro potírání nezákonných nenávistných
projevů na internetu, vyzvat je, aby při instalaci filtrů a kontrolních
mechanismů postupovaly transparentně, účinně a rychle, a
požadovat, aby urychleně odstraňovaly urážlivý obsah a
podněcování k nenávisti, které nahlásili jednotlivci nebo sdružení
jednající na obranu jednotlivců.

Posílit genderovou výchovu ve školách s cílem pěstovat respekt k
odlišnostem pohlaví a sexuální orientace.

Vypracovat vzdělávací osnovy pro studium náboženských tradic,
včetně jejich historických, sociálních, právních a kulturních
aspektů; navrhnout programy základního, středního a
vysokoškolského vzdělávání zaměřené na boj proti antisemitismu
a rasismu, počínaje připomínkou šoa; podporovat mediální a
internetovou gramotnost a podporovat kontra narativy, které se
staví proti antisemitismu, popírání šoa a islamofobii.

Posílit interkulturní vzdělávací programy pro pracovníky orgánů
činných v trestním řízení, soudce a členy organizací občanské
společnosti. 

Požadovat, aby platformy sociálních sítí zřídily kanceláře s
odpovídajícím počtem zaměstnanců, kteří budou přijímat stížnosti
a urychleně odstraňovat nenávistné projevy, aby na webových
stránkách aktivovaly funkci upozornění, pomocí níž mohou
uživatelé takové materiály označit, a aby za stejným účelem zřídily
linky pomoci.

Požadovat, aby internetové platformy zahrnovaly účinné systémy
varování nebo včasného varování, které by uživatele informovaly
o možných trestních důsledcích šíření nenávistných projevů.

Zaručit „právo být zapomenut“ osobám, které byly poškozeny
nenávistnými projevy.

Podporovat a propagovat blogy a aktivisty „No Hate“ a publikace,
které nabízejí protiargumenty nebo sponzorují informační
kampaně proti nenávistným projevům, zejména pokud jsou
součástí neziskové organizace, školy nebo univerzity, a to i
prostřednictvím udělování certifikátu „No Hate“ vydávaného
Parlamentní aliancí Rady Evropy proti nesnášenlivosti a rasismu.

Naléhat na národní registry novinářů a novinářské svazy, aby
prosazovaly dodržování profesních standardů investicemi do
školení a do smluvního postavení novinářů.
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