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СТУДИЈА НА ИСТРАЖУВАЧКИОТ
ПРОЕКТ: ГОВОРОТ НА ОМРАЗА И
БЕГАЛЦИТЕ
ПОЗАДИНА:
Говорот на омраза не е нова грижа на меѓународната заедница. Како
и да е, конкретниот опсег на говор на омраза насочен кон бегалците
и мигрантите станува засилено важен. Како што конфликтите низ
светот продожуваат да раселуваат илјадници семејства и бројни
земји се соочуваат со зголемен наплив на бегалци, така драматично
се зголемуваат и нападите и говорот на омраза насочени кон
бегалците и имигрантското население. Во поново време, Ковид-19
кризата предизвика дополнителна стигма врз мигрантите и
бегалците, како едни од „Другите“ (заедно со луѓето од азиско
потекло, Евреите и Муслиманите) се обвинети за ширење на
коронавирусот.
Во овој контекст, медиумите играат голема улога во обликувањето
на перцепциите за беглаците и мигрантите. Секојдневно,
информациите од медиумите влијаат на размислувањата,
перцепциите и мислењата на луѓето. Медиумите се добро поставени
да ги информираат, комуницираат и поврзуваат граѓаните ширум
светот. Наместо тоа, во многу случаи медиумите дејствуваат како
моќна платформа за дискриминација, исклучување и поттикнување
омраза и насилство.
Современиот пристап кон говорот на омраза треба да ги заштити
бегалците и мигрантите, бидејќи тој ќе мора да го земе во предвид
фактот дека имигрантите сега се наоѓаат во центарот на напади на
омраза во многу земји низ светот, делумно поради невидениот
пораст на раселени лица ширум светот, тренд кој е веројатно само
да се зголемува. Преклопувањето на различни основи во говорот на
омраза против бегалците (на пример негово преклопување со
Исламофобијата) бара разбирање на тенките граници помеѓу
ксенофобијата, расизмот и легитимната загриженост за
имиграцијата. ООН во повеќе наврати ја изрази загриженоста за
овие прашања и назначи специјален известувач за оваа област.
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Во оваа смисла Поектот „Говорот на омраза и бегалците“ е замислен
како истражувачки придонес во прашањето на заштитата на
бегалците и мигрантите од говорот на омраза. Неговата цел е да ја
испита меѓународната правна рамка и да покаже дека говорот на
омраза кон бегалците и мигрантите треба да биде санкциониран од
правото, бидејќи потпаѓа надвор од опсегот на говорот на омраза.
Тој се темели на разбирањето на релевантните меѓународни
огранизации и тела дека говорот на омраза особено загрижува
бидејќи тој најчесто е првиот чекор во процесот кон вистинско
насилство. Па така, соодветниот одговор кон говорот на омраза
вклучува преземање мерки од страна на органите надлежни за
спроведување на правото, но исто така и други механизми за
справување со неговите штетни последици, како што се саморегулацијата, превенцијата и контра-говорот. Затоа, Проектот оди и
понатаму, и цели и кон разбирање на предизвикувањето и
механизмите на говорот на омраза кон мигрантите и бегалците во
домашниот контекст. За на крајот да ги истражи начините на
дисеминација и реплицирање на успешни иницијативи што беа
покренати за спречување на негативните наративи против
мигрантите и бегалците и испитување на начините за подобрување
на квалитетот на медиумското покривање на прашања поврзани со
мигрантите и бегалците особено во контекст на градење на
партнерства помеѓу медиумите и граѓанското општество и
спречување на говорот на омраза на Интернет.

ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЧКИОТ ПРОЕКТ:
Директни цели на Истражувачкиот проект
• Да понуди знаења за разбирање на сеопфатноста на
проблемот и потенцијалните решенија
• Да доведе до конкретни дејствија како на пример: измена,
дополнување или изготвување на нови законски одредби;
организирање на конференции, работилници и обуки за
надлежните органи, медиуми и студенти; студија на
истражувачкиот проект
Крајни цели на Истражувачкиот проект:
• Подобрување на заштитата на бегалците и мигрантите со
соодветен одговор кон говорот на омраза на кој се изложени
Индикретни цели:
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•

Намалување на расистичкиот и ксенофобичен дискурс во
РСМ

Како дел од истражувачкиот проект, на 2 ноември 2021 година се
одржан онлајн меѓународен настан – работилница: Kick Off Meeting
оf The Research Project “Hate Speech аnd Refugees”, во организација на
Центарот за бегалско право и миграција на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје, на кој земаа учество истакнати
професори, практичари и експерти со признато реноме во областа
на бегалското право и тоа: професорот по право Jens Vedsted-Hansen
од Универзитетот во Архус во Данска; Neža Kogovšek Šalamon,
адвокат и правен научник од Словенија, воедно и член на ЕКРИ на
Советот на Европа, професорката Maja Munivrana од Правниот
факултет во Загреб, Хрватска, Eleni Kalampakou, правен офицер за
човековите права во канцеларијата Омбудсманот, Грција со
искуство на правник во областа на бегалското право; Eleni Takou,
коосновач и извршен директор на НВО HumanRights360 и Garyfallia
Anastasopoulou, координатор на Racist Violence Recording Network
(RVRN), Грција. Настанот даде подлабок увид во темата, покривајќи
ги правните прашања поврзани со говорот на омраза во светлото на
обврските на државите да ги заштитат бегалците како можностите
и пречките за адресирање на говорот на омраза кон бегалците низ
правото. Понатаму, настанот даде преглед врз судската практика на
домашните судови во областа на говорот на омраза кон бегалци
(искуството на Грција и Хрватска), која започнува да се појавува
обезбедувајќи нов увид во чуствителните области како што се
медиумите и политичката дебата. И конечно, беше акцентирана
важната улога на стратешкото комуницирање во борбата со
расизмот и ксенофобијата кон беглаците и мигрантите и беа
принесени искуствата на Коалицијата за мониторирање на делата
од омраза кон оваа категорија на лица во Грција.
Студијата на истражувачкиот проект „Говорот на омраза и
бегалците“ е структурирана во 4 дела.
Првиот дел е фокусиран на меѓународно правната рамка за забрана
на говорот на омраза против мигрантите и бегалците. Иако ниту
еден меѓународен договор или конвенција не го дефинирал
концептот на говор на омраза, тој може да се ситуира/лоцира во
пошироката рамка на границите на слободата на изразување,
содржани во договорите за човекови права и мекото право. И покрај
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тоа што законите за говор на омраза се дефинирани домашно,
меѓународното право дава јасен преглед за идентификување на
концептот на нелегален говор на омраза, овозможувајќи да се
поткрепи тврдењето дека домашните закони (ако се толкуваат во
согласност со меѓународното право) треба да ја прошират
заштитата од говор на омраза кон бегалците. За да го поддржи ова
тврдење, истражувањето ќе покаже дека законите за говор на
омраза се во согласност со меѓународните стандарди за
ограничување на слободата на изразување и, во исто време, дека
комплементарните инструменти на меѓународното право
обезбедуваат доволно основа за овие закони да ги штитат
мигрантите и бегалците.
Првиот дел исто така прави увид во домашната легислатива и
сообразеноста на правото на РСМ со меѓународно правните
стандари и акти во оваа област. Овој дел се фокусира на
преведување на меѓународно правните обврски за справување со
говорот на омраза и поконкретно, говорот на омраза против
бегалците и мигрантите во националниот контекст.
Вториот дел се фокусира на националните прилики и состојбите со
говорот на омраза во РСМ, со директен осврт врз говорот на омраза
кон бегалците и мигрантите и прашањето за саморегулација на
медиумите.
Иако не постојат официјални статистички податоци за употребата
на расистичкиот говор на омраза во медиумите или во други облици
на јавен дискурс, сепак во различни извештаи на меѓународните
организации и невладините организации (НВОи) се укажува на
постојано присуство на говорот на омраза во земјата. Понатаму,
расистичкиот говор на омраза често се користи во контекст на
националистичкиот дискурс во кој етничките, верските и другите
малцинства, како и умерените политичари и активистите за
човекови права се етикетирани како предавници и странски агенти.
Изјавите на политичарите, негативното медиумско покривање и
поттикнувачките коментари преку социјалните мрежи, со употреба
на интернетот, покрај етничките малцинства и припадниците на
ЛГБТ заедницата сè повеќе се поврзани со говорот на омраза против
мигрантите и бегалците и взаемно ги засилуваат стереотипите и
нетолеранцијата.
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Во изминатите години, невладините организации вложија
значителни напори во реагирање кон говорот на омраза, на пример,
преку свртување на вниманието на јавноста кон таквите инциденти
и нивна осуда.
Во овој дел Проектот гради и врз податоците добиени од Студијата
на Истражувачкиот Проект: „Бегалците и миграцијата во
контекстот на балканската рута - дискурсот во Северна Македонија
за време на предвремените и општи избори во 2020 година“,
изработен од истиот овој Центар за право на бегалци и миграција.
Третиот дел се фокусира на справувањето со говорот на омраза кон
бегалците и мигрантите и тоа посебно ставајќи фокус врз
механизмите кои стојат на располагање за справување со неговите
штетни последици, особено превенцијата и контра-говорот.
Овој дел ќе ги истражи начините на дисеминација и реплицирање на
успешни иницијативи што беа покренати за спречување на
негативните наративи против мигрантите и бегалците на глобално
ниво и испитување на начините за подобрување на квалитетот на
медиумското покривање на прашања поврзани со мигрантите и
бегалците особено во контекст на градење на партнерства помеѓу
медиумите и граѓанското општество и спречување на говорот на
омраза на Интернет.
Четвртиот и последен дел од проектот е посветен на сумирање на
главните заклучоци од работилница: Kick Off Meeting оf The Research
Project “Hate Speech аnd Refugees” како и нотирање на генералните
предизвици во однос на справувањето и превенирањето на говорот
на омраза во глобален и национален контекст, како препораки од
истражувачкиот тим на проектот.
Тимот на Истражувачкиот проект е составен од тројца главни
истражувачи, воедно автори на Студијата на истражувачкиот
проект: професор д-р Ирена Рајчиновска Пандева, професор д-р
Елена Михајлова Стратилати и професор д-р Сашо Георгиевски; и
двајца студенти истражувачи: Луција Чукеловска и Оливер Видиков,
студенти на мастер студиите по меѓународно право и односи и
право на ЕУ при Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје.
Авторите на оваа студија и Центарот за право на бегалци и
миграција при Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје ја
изразуваат својата благодарност за поддршката и соработката на
Претставништвото на УНХЦР во Скопје, чија подготвеност да ја
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поддржат оваа истражувачка активност, вклучително и
оддржувањето на меѓународната работилница е голем придонес во
истражувачките и едукативните активности на Центарот за бегалци
и миграција и на самиот Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје.
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ВОВЕД:
Низ историјата на човештвото стравот од „другиот“ е често
експлоатиран во контекст на минати предрасуди и постојни кризи,
вообичаено во форма на поттикување сомнеж и засилување на
чувство на поделба меѓу луѓето, кои потоа може да се прелееат во
употребен дискриминаторски јазик (како во конверзација, во
медими така и на интернет) кој доколку стане особено насилен или
дехуманизирачки е означен како говор на омраза1.
Говорот на омраза се чини одмаќинет во многу општества, без
разлика дали станува збор за оние кои поминуваат низ транзициски
процеси, имаат формат на неконсолидирана демократија или веќе
имаат етаблиран демократски политички режим, се развиени или
земји во развој, се посакувана земја на дестинација или транзитна
земја на патот на миграциски текови. Говорот на омраза постои
насекаде, и тоа од почетокот на човештвото, но одговорот и
справувањето со говорот на омраза не е секаде истоветен и
воедначен. Одредени национални рамки се подобро и попрецизно
поставени, а други пак имаат особен проблем на разграничување на
говорот на омраза и слободата на изразување, нагласено заради
лимитираното искуство со либералните и конституционалните
традиции и пракси.
Во
корпусот
на
повторувачки,
интерконектирани
и
комплементарни таргет групи на говор на омраза влегуваат:
национални и етнички групи, групи разликувани по основ на расна,
религиозна, јазична, полова и друга различност, и секако бегалците
и мигрантите.
Несомнено, мигрантите, бегалците и внатрешно раселените лица, се
група која за време на криза секогаш се соочуваат со сериозен ризик
да бидат означени и таргетирани како проблематични или дека
допринесуваат за развојот и текот на кризата. Често тие се
толкуваат и согледуваат како персонификација на кризата а така
беше и за време на пандемијата предизвикана од Ковид-19.
Впрочем, заради зачестените атакувања и релациони повикувања
на „вината“ на оваа група за проширување на пандемијата, како и
поврзувањето
на
низа
националистички,
расистички,
кеснофобични и други наративи со оној на бегалците (и
“Anti-migrant hate speech”, Sylvain Mossou and Andrew Lane, The Quaker Council for
European Affairs, June 2018, p. 20.
1
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миграцијата воопшто), во изминатите две години, парадигмата
стана алка во синџирот на дезинформации кој според УНЕСКО е
именуван како дезинфодемија2.
Во текот на изминатата 2020 година од страна на ООН беше
забележан пораст на антимигрантски и антибегалски говор,
односно комбинација на говор на омраза, дискриминација и
ксенофобија како резултат на пандемијата од Ковид-19 а
мигрантите и бегалците беа меѓу оние кои беа лажно обвинети и
означени за ширење на вирусот3, и тоа како во рамки на јавната
дебата така и во рамки на социјалните медуми. Во оваа смисла и
повикот на Гутереш за заедничка борба против говорот на омраза и
пандемијата односно повик за зголемување на имунитетот на
нашите општества против вирусот на омраза4.

1. МЕЃУНАРОДНО-ПРАВНА И НАЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ЗАБРАНА
НА ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ПРОТИВ МИГРАНТИТЕ И БЕГАЛЦИТЕ
Од бегалската криза во 2015 година, говорот на омраза кон
бегалците и мигрантите значително се зголеми, станувајќи причина
за загриженост за меѓународните организации и тела.5 Тој не е ново
Согласно авторите на терминот, дезинформациите во врска со Ковид-19
создаваат конфузија во врска со медицинската наука со директно влијание врз
секој поединец на планетата, како и врз цели општества. Тие се токсични и
посмртоносни од дезинформациите на било која друга тема. Оттука и терминот –
дезинфодемија. Види повеќе кај “Disinfodemic – Deciphering COVID-19
Disinformation”, Julie Posetti and Kalina Bontcheva, UNESCO Policy Brief 1, 2020,
available at: https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic (посетена на 1.12.2021
година)
3 “COVID-19: UN counters pandemic-related hate and xenophobia”, UN Department of
Global
Communications,
11.05.2020,
available
at
https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-un-counters-pandemic-related-hateand-xenophobia (visited on 2.12.2021)
4 "We must act now to strengthen the immunity of our societies against the virus of hate",
https://www.un.org/en/coronavirus/we-must-act-now-strengthen-immunity-oursocieties-against-virus-hate (посетена на 2.12.2021 година)
5 Види на пример Second Global Summit on Religion, Peace and Security Building
bridges, fostering inclusivity and countering hate speech to enhance the protection of
religious minorities, refugees and migrants Palais des Nations, Geneva 29 April-1 May
2019,
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Report_2nd_Global_Summit_
on_Religion_Peace_and_Security_(Geneva_April-May_2019).pdf и UN Strategy on Hate
2
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прашање за меѓународната заедница, но сепак, специфичниот опсег
на говорот на омраза против бегалците и мигрантите станува сè
поважен.6 Иако не постои дефиниција за говор на омраза во
меѓународното право, меѓународните договори за човековите права
обезбедуваат мандат за државите да ги заштитат индивидуите од
овој говор, кој како што ќе видиме понатаму, ги опфаќа и бегалците
и мигрантите.
Па така, членот 19 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички
права на ООН од 1966 година кој ја гарантира слободата на
изразување, содржи и нејзини ограничувања. При тоа налага тие
ограничувања да бидат определени со закон и да се неопходни за
почитување на правата или угледот на другите, или за заштита на
државната безбедност, јавниот ред, јавното здравје или морал.
Членот 20 од Пактот предвидува забрана со закон на секое
пропагирање на национална, расна или верска омраза, што
претставува поттикнување на дискриминација, непријателство или
насилство.7
Конвенцијата
за укинување на сите форми на расна
дискриминација на ООН од 1965 година во членот 4 од државите
членки бара да го утврдат како кривично дело секое ширење на
идеи засновани врз супериорност или расна омраза. Исто така,
Конвенцијата забранува поттикнување на етничка или расна
дискриминација, омраза и насилство.8
Европска конвенција за заштита на човековите права и основните
слободи на Советот на Европа од 1950 во членот 10 го гарантира
правото на слободно изразување, но предвидува и негово
ограничување (со закон), кое е неопходно во демократското
општество за „заштита на угледот или правата на другите“,
заштитата на редот и спречувањето на нереди и злосторства, како и
за други цели. Членот 14 од Конвенцијата обезбедува заштита од
дискриминација – на основ на раса, вера, национално потекло,
припадност на национално малцинство итн. во уживањето на
Speech 2021–2024, ttps://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advisingand-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_EN.pdf
6
Види
Global
Compact
for
Migration,
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
7
Меѓународен пакт за граѓански и политички права, достапен на:
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
8 Меѓународна конвенција за укинување на сите форми на расна дискриминација,
достапна на: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cerd/cerd_e.pdf
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правата и слободите кои таа ги признава, како и на секое право
поставено понатаму во домашните законодавства на државите
(Протоколот бр. 12 , член 1). Членот 17 од Конвенцијата кој ја
забранува за злоупотреба на правата предвидува дека ниедна
одредба од Конвенцијата нема да се толкува на начин кој
имплицира право на една држава, група или лице, да се вклучи во
некоја активност или да изврши некој акт со цел да се уништи било
кое од правата и слободите определени со Конвенцијата или нивно
лимитирање во поголем опсег од оној предвиден со Конвенцијата. И
овој член е искористен за оправдување на ограничувањата
наметнати од владите на одредени екстремни форми на говор на
омраза. На пример, секој оној кој повикува на насилно дејствување
против одредени групи нема да може да се повикува на правото на
слобода на изразување. Негирањето на холокаустот и ширењето на
антисемитските и исламофобични верувања се адресирани од
перспектива на член 17.9
Дополнителниот протокол од 2003 кон Конвенцијата за гонење на
акти од расистичка и ксенофобична природа направени преку
компјутерски системи (Конвенција за сајбер-криминал) од 2001
меѓуостанатото предвидува и обврска за казнување на ширење на
расистички и ксенофобичен материјал преку компјутерски систем
(член 3) како и обврска за казнување на расистички и ксенофобични
навреди сторени преку компјутерски систем (член 5). Во членот 6 се
предвидува казнување на негирање, сериозно минимизирање,
одобрување или оправдување на геноцид или злосторства против
човештвото.10
Рамковната одлука за расистички и ксенофобични кривични дела
на Европската Унија од 28 ноември 2008 година цели да воспостави
заеднички кривично-правен пристап во сите земји-членки на
Унијата, и бара од државите да испитаат дали нивната постоечка
легислатива е во согласност со Рамковната Одлука. Поконректно,
расистичкото и ксенофобично однесување мора да претставуваат
кривично дело во сите држави-членки. Формите на однесување кои
се опфатени вклучуваат јавно потикнување на насилство или
омраза; јавно ширење или дистрибуција на памфлети, слики или
Европска
конвенција
за
правата
на
човекот,
достапна
на:
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
10 Дополнителен протокол кон Конвенција за сајбер-криминал 2003, достапен на:
http://www2.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/80558/87043/F1596352204/ap_ec_c
ybercrime.pdf
9
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друг материјал кој содржи изразувања на расизам и ксенофобија;
јавно негирање или тривијализирање на злосторствата на геноцид,
злосторствата против човештовото и воените злосторства, кога
таквото однесување е веројатно да поттикне насилство или омраза
против група лица или член на таква група дефинирана на основа на
расата, бојата, предците, религијата или верувањето или
националното или етничко потекло.11
Од погорното можеме да видиме дека меѓународните договори за
човекови права, правно обврзувачки за државите-потписнички,
обезбедуваат норми кои ја ограничуваат слободата на изразување и
го сметаат говорот на омраза за надвор од опсегот на заштитен
слободен говор. Со други зборови, договорите и инструментите
изнесени погоре обезбедуваат конзистентен мандат за државите да
казнуваат преку своето законодавство, одредени видови на
изразувања, исцртувајќи ги границите помеѓу заштитен и
незаштитен слободен говор. Можеме да кажеме, дека, на овој начин,
тие ја поставуваат и одржуваат рамнотежата помеѓу правото на
слобода на изразување и правото на еднаквост и нивното меѓусебно
зајакнување, чија пак дијалектика е во срцето на овој концепт.
Правото на слобода на изразување е фундаментално човеково
право, загарантирано во повеќе меѓународни договори за
човековите права и во националните устави. Но, колку и да е широк
опсегот на слободата на изразување, таа не е апсолутно право. За
разлика од правото на слобода на мислата (внатрешно убедување),
правото на слобода на изразување (надворешна манифестација) е
подложено на одредени ограничувања според меѓународното право
за правата на човекот, како што е на пример заштитата на правата
на другите. Меѓународните договори за човековите права, како што
видовме погоре, исто така експресно ја ограничуваат слободата на
изразување во случаи на „застапување на национална, расна или
верска омраза што претставува поттикнување на дискриминација,
непријателство или насилство“.12
Исто како и правото на слобода на изразување, правото на секое
лице да биде заштитено од дискриминација и насилство се основни
човекови права. Меѓународното право за правата на човекот
Рамковна одлука за расистички и ксенофобични кривични дела на ЕУ (2008),
достапна
на:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178
12 Член 20 од МПГПП, види фуснота 3.
11
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гарантира еднаквост и недискриминација за сите луѓе. Заштитата
на достоинството на сите луѓе без дискриминација е таа која
мотивира најмногу одговори на говорот на омраза вклучително и
ограничувања на правото на слобода на изразување. Одговорите на
„говорот на омраза“ и забраните врз него се исто така често
оправдани врз основа на заштита на националната безбедност,
јавниот ред или јавниот морал.
Некои автори одат дури до таму, што „сугериираат дека овие
ограничувања достигаат до обичајно меѓународно право кои
обезбедува основа за казнување на говорот на омраза. Овој аргумент
е заснован на основната обврска на државите да го ограничат
поттикнувањето на дискриминација, омраза и насилство.“13

1.1 ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ПРОТИВ БЕГАЛЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ
ВО МЕЃУНАРОДНОТО МЕКО ПРАВО
Иако, како што истакавме погоре, ниту еден меѓународен договор
или конвенција не го дефинира концептот на говор на омраза,
дефиниции можеме да најдеме во инструментите на мекото право.
Тие обезбедуваат корисна алатка за појаснување на одредбите во
меѓународните договори и обезбедување авторитетни насоки за
политиките на државите.
Во Европа, Советот на Европа традиционално ја има водечката улога
во обликувањето на правото и политиката за говор на омраза.
Во Препораката бр. R (97) 20 на Комитетот на Министри за говор
на омраза од 1997 година/вклучена во документот на Советот на
Европа од 1997 година, во Прилогот кон Препораката се истакнува
дека терминот „говор на омраза“ треба да се разбере како термин
кој ги опфаќа сите форми на изразување со кои се шири, поттикнува,
промовира
или
оправдува
расна
омраза,
ксенофобија,
антисемитизам или други форми на омраза заснована на
нетолеранција, вклучувајќи и: нетолеранција изразена во форма на
агресивен национализам и етноцентризам, дискриминација и

“Contrarrestando Discursos De Odio Contra Migrantes: Una Evaluación De Tratados
Internacionales De Derechos Humanos E Instrumentos De Derecho Blando”, Fuchs
Alvarado,
Gustavo,
2019
Relaciones
Internacionales 92
(1),
1-30.
https://doi.org/10.15359/ri.92-1.5., p. 22-23.
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непријателство кон малцинства, мигранти и лица со имигрантско
потекло.14
Како и да е, листата на заштитени карактеристики порасна низ
годините. На пример, надоградувајќи се на првичниот фокус на
расата и етницитетот, Парламентарното собрание на Советот на
Европа потврди дека „националното право треба (исто така) да ги
казнува изјавите кои повикувааат лице или група на лица да бидат
подложени на омраза, дискриминација или насилство врз основа на
нивната религија.15 Препораката на Советот на Европа од 2010
година понатаму ги вклучи сите форми на изразување „кои можат
разумно да се разберат како веројатни да го произведат ефектот на
поттикнување, ширење или промовирање на омраза или други
форми на дискриминација против лезбејки, геј, бисексуални и
трансродови лица“.16
Генералната препорака број 15 на ЕКРИ од 2016 година за борба
против говорот на омраза понатаму ја прошири мрежата на
заштитени карактеристики дефинирајќи го говорот на омраза како
„застапување, промовирање или поттикнување, во било која форма,
на деградирање, омраза или клеветење на лице или група на лица,
како и било какво вознемирување, навреда, негативно
стереотипизирање, стигматизација или закана во однос на
таквото лице или група на лица и оправдување на сите претходни
видови на изразување на основ на раса, боја, потекло, национална или
етничка припадност, возраст, попреченост, јазик, религија или

Препорака бр. R (97) 20 на Комитетот на Министри за говор на омраза од 1997
достапна
на:
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-ofministers-adopted-texts/-/asset_publisher/aDXmrol0vvsU/content/recommendationno-r-97-20-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-on-hate-speech?_101_INSTANCE_aDXmrol0vvsU_viewMode=view/
15 Препорака на Парламентарното собрание на Советот на Европа за богохулење,
верски навреди и говор на омраза против лица на основа на нивната религија од
2007 година, достапна на: https://pace.coe.int/en/files/17569
16 Препорака на Комитетот на министри на Советот на Европа за мерките за борба
со дискриминација врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет од
2010 година, достапна на: https://www.coe.int/en/web/youth/compendiumrecords/-/asset_publisher/hfm5cvWBmu2t/content/recommendation-on-measuresto-combat-discrimination-on-grounds-of-sexual-orientation-or-genderidentity?_101_INSTANCE_hfm5cvWBmu2t_viewMode=view
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верување, пол, род, родов идентитет, сексуална ориентација или
други лични карактеристики или статус“.17
Она што тука може да се забележи е тоа дека, додека
поттикнувањето на омраза, насилство или дискриминација е
повторлив елемент низ дефинициите за говор на омраза, опсегот на
групните карактеристики или категориите на групи кои можат да
бидат таргетирани со овој говор се разликува од дефиниција до
дефиниција. Сепак, сите дефиниции се главно, ако не и исклучиво
ограничени/фокусирани на идентитетските карактеристики како:
„раса“, етничка припадност, верско уверување, пол, род, родов
идентитет, сексуална ориентација, физичка или ментална
попреченост, јазик, национално потекло или имиграциски статус.
Дополнително, низ инструментите на мекото право може да се види
јасна грижа за имигрантското население.
Приложените дефинирања на концептот на говорот на омраза во
меѓународните инструменти на мекото право ни даваат за право да
заклучиме дека овој концепт се однесува и на заштита на лицата
бегалци и мигранти. Поконкретно, основата „национално потекло“
која се наоѓа и во меѓународните договори за човекови права и
дефинициите во мекото право изнесени погоре треба да се толкува
на начин кој ја вклучува и заштитата на лицата кои не се државјани.
Исто така, како што истакнуваат некои автори, „можеме да ги
идентификуваме правните основи за вклучување на бегалците во
категориите заштитени од говор на омраза со постојано
повикување на ксенофобијата што може да се најде во некои од
инструментите на мекото право разгледани погоре, како на пример
Препораката бр. R (97) 20 на Комитетот на Министри за говор на
омраза од 199718 и Генералната Препорака број 7 на ЕКРИ19, кои ја
прошируваат заштитата на поединци и групи од имигрантско
потекло“20
Дополнително и не помалку важно, Европскиот суд за човекови
права беше јасен во осудувањето на анти-мигранската реториска
ЕКРИ Генерална Препорака бр. 15 за борба со говорот на омраза, достапна на:
https://book.coe.int/en/human-rights-and-democracy/7180-pdf-ecri-general-policyrecommendations-no-15-on-combating-hate-speech.html
18 Види фуснота 10.
19 ЕКРИ Генерална Препорака бр.7 „Национално законодавство за борба со
расизмот и расната дискриминација, достапна на https://rm.coe.int/ecri-generalpolicy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislatio/16808b5aae
20 Fuchs Alvarado, p. 23.
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како расистичка21, иако дефиницијата на „ранливи групи“ како
самостојна категорија треба допрва да се примени на имигрантите
жртви на говор на омраза.22
Па така, иако не сугерираме инкорпорирање на категоријата на
„бегалци“ како конкретна основа за заштита, постоечката основа
„национално потекло“, концептот на ксенофобија и повикувањето
на „групи“, кои веќе постојат во меѓународните договори и мекото
право, сите тие даваат основа за заштита од говорот на омраза
насочен
кон
лицата
бегалци
и
мигранти.
1.2 НАЦИОНАЛНИ ОДРЕДБИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО
ГОВОР НА ОМРАЗА
Говорот на омраза не е ескплицитно дефиниран во Кривичниот
законик на Северна Македонија. Како и да е, тој e содржан во
кривичните одредби со кои се забранува 1) предизвикувањето
Види: Soulas and others v France (10 July 2008) App No. 15948/03 – објавувањето
на книга која ја опишува имиграцијата во Европа на луѓето од неевропско потекло
воопшто и Муслиманите особено како катастрофален феномен и сугерира војна
за повторно етничко освојување како единствено можно решение, не е во
согласност со постојаните заложби/постојаната посветеност на меѓународната
заедница во борбата против расната дискриминација. Ова е точно иако
прашањето за имиграцијата и интеграцијата на имигрантите во земјите
домаќини е од несомнен јавен интерес, параграф. 36 и 40.
https://www.lawpluralism.unimib.it/en/oggetti/425-soulas-and-others-v-france-no15948-03-e-ct-hr-fifth-section-10-july-2008; и Féret v Belgium (16 July 2009) App No.
15615/07 - Иако политичарите уживаат широка слобода на изразување во
изборен контекст, од огромно значење е тие да избегнуваат коментари кои би
можеле да поттикнат нетолеранција. Кога презентираат решенија за прашања
поврзани со имиграцијата, тие треба да се воздржуваат од ставови или коментари
кои можат да промовираат расна дискриминација. Ова веројатно ќе предизвика
социјални тензии и ќе ја поткопа довербата во демократските институции. (Во
конкретниот случај, апликантот, член на парламентот и претседател на
политичката партија Национален фронт во Белгија, беше осуден за поттикнување
расна дискриминација. Поточно, тој дистрибуираше летоци со слогани против
имигрантите за време на изборната кампања. Судот забележа дека спорните
изрази беа дискриминаторни и сегрегационистички и истакна дека контекстот во
кој тие се шират ја засили нивната циркулација, со можно влијание врз јавниот
ред и социјалната кохезија. Од овие причини, Судот сметаше дека попречувањето
на правото на апликантот да слободата на изразување беше неопходна во едно
демократско општество), Féret v. Belgium, No. 15615/07, ECtHR (Second Section), 16
July 2009, https://www.lawpluralism.unimib.it/en/oggetti/434-feret-v-belgium-no15615-07-e-ct-hr-second-section-16-july-2009
22 Исто и кај Fuchs Alvarado,op.cit.
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омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и
друга дискриминаторна основа23; 2) ширењето на расистички и
ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем24; 3)
одобрувањето или оправдувањето на геноцид, злосторства против
човештвото или воени злосторства по пат на информационен
систем и посебно кога тоа одобрување или оправдување е сторено
со намера за поттикнување на омраза, дискриминација или
насилство против лице или група поради некоја нивна
идентитетска карактеристика25; и, 4) ширењето на идеи за

Член 319 (1) Тој што со присилба, малтретирање, загрозување на сигурноста,
излагање на подбив на националните, етничките, верските и други симболи, со
палење, уништување или на друг начин оштетување на знаме на Република
Македонија или знамиња на други држави, со оштетување туѓи предмети, со
сквернавење споменици, гробови или на друг дискриминаторен начин,
непосредно или посредно, ќе предизвика или ќе разгори омраза, раздор или
нетрпеливост врз основа на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на
маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално
потекло, религија или верско уверување, други видови уверувања, образование,
политичка припадност, личен или општествен статус, ментална или телесна
попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена
состојба, или на која било друга основа предвидена со закон или со ратификуван
меѓународен договор, ќе се казни со затвор од една до пет години. Кривичен
законик
на
РСМ,
пречистен
текст,
https://pretsedatel.mk/wpcontent/uploads/2020/03/Krivicen-zakonik.pdf
24 Член 394-г (1) Тој што преку компјутерски систем во јавноста шири расистички
и ксенофобичен пишан материјал, слика или друга репрезентација на идеја или
теорија која помага, промовира или поттикнува омраза, дискриминација или
насилство, против кое било лице или група, врз основа на пол, раса, боја на кожа,
род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик,
државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, други видови
уверувања, образование, политичка припадност, личен или општествен статус,
ментална или телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен
статус, здравствена состојба, или на која било друга основа предвидена со закон
или со ратификуван меѓународен договор, ќе се казни со затвор од една до пет
години.
25 Член 407-а (1) Тој што по пат на информационен систем јавно ги негира, грубо
ги минимизира, ги одобрува и оправдува делата од членот 403 до 407, ќе се казни
со затвор од една до пет години. (2) Ако негирањето, минимизирањето,
одобрувањето или оправдувањето е сторено со намера за поттикнување омраза,
дискриминација или насилство против некое лице или група на лица поради
нивната раса, боја на кожа, националност, етничко потекло, религија или
уверување, ментална или телесна попреченост, пол, родов идентитет, сексуална
ориентација и политичко уверување, сторителот ќе се казни со казна затвор
најмалку четири години.“
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супериорност на една раса над друга; пропагирање на расна омраза;
или поттикнување на расна дискриминација26.
Останати одредби релевнатни за постапување по говор на омраза
можат да се најдат во Законот за спречување и заштита од
дискриминација од 2020 година кој забранува повикување,
поттикнување и инструкција за дискриминација; како и
вознемирување на лице или група лица врз дискриминаторски
основи што има за цел или последица, повреда на достоинството
или создавање на заканувачка, непријателска, понижувачка или
застрашувачка средина, пристап или практика.27; Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги од 2013 кој забранува аудио и
аудиовизуелните медиумски услуги да содржат програми со кои
....се поттикнува или шири дискриминација, нетрпеливост или
омраза врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или
етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов
идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик,
државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско
уверување, политичко уверување, друго уверување, попреченост,
возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена
состојба, лично својство и општествен статус, или која било друга
основа28; Законот за медиуми од 2013 кој забранува со објавувањето,
односно емитувањето на содржини во медиумите ...да се поттикнува
или шири дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа на
раса, пол, религија или националност29; Законот за спречување на
насилството и недостојното однесување на спортските натпревари
од 2004 кој забранува „внесување и истакнување на транспаренти,
знамиња и други предмети со текст, слика, знак или други обележја,
како и пеење на песни или дофрлување на пораки кои
предизвикуваат и поттикнуваат омраза или насилство врз основа на
расна, национална и верска припадност или врз основа на други
Член 417 (3) Тој што шири идеи за супериорност на една раса над друга или
пропагира расна омраза или поттикнува на расна дискриминација, ќе се казни со
затвор од шест месеци до три години
27 Членови
9 и 10, Закон за спречување и заштита од дискриминација,
https://www.mtsp.gov.mk/content/Законзаспречувањеизаштитаоддискриминаци
ја.pdf
28
член 48, Закон за Aудио и Аудиовизуелни Медиумски Услуги
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/zaavm
u_konsolidiran_032018.pdf
29член
4,
Закон
за
медиуми,
https://avmu.mk/wpcontent/uploads/2017/05/Zakon_za_mediumi_mkd.pdf
26
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особини“30; Законот за политичките партии од 2004 година кој
забранува „програмата, статутот и дејствувањето на политичките
партии да бидат насочени кон разгорување на национална, расна
или верска омраза или нетрпеливост“31; Законот за здруженијата на
граѓани и фондации од 2010 година кој забранува основање на
организација ако програмата и нејзиното дејствување е насочено
меѓуостанатото кон „разгорување на национална, расна или верска
омраза или нетрпеливост“ и преземање активности со кои се
повредуваат слободите и правата на други лица“32.
Врз основа на погоре приложените одредби од националното
законодавство, а кои се однесуваат на говорот на омраза, може да се
заклучи дека општо земено, тие ги одразуваат повеќето од
меѓународно-правните стандари во однос на националното
законодавство (кривично-правни одредби) за борба против
расизмот и расната дискриминација. Сепак, постојат одредени
недостатоци. Формално-правната рамка за препознавање и
санкционирање на говорот на омраза е расплинета, непрецизна и не
дава јасна рамка за дефинирање и опфат на говорот на омраза, со
што има и потенцијално негативно влијание врз развојот на
судската практика.33 Широката листа на заштитени карактеристики
во клучните одредби, во која истовремено пак, не се експлицитно
наведени сексуалната ориентација и родовиот идентитет (види
член 319 и член 394-г), придонесува кон одржување на еден општ
концептуален проблем со разбирањето на говорот на омраза, кој не
се фокусира на поттикнувањето на омраза и дискриминација
против одредена идентитетска група, како што се, на пример,
етничките, верските или сексуалните малцинства.34 Иако санкциите
член 3, став 1, алинеја 3, Закон за Спречување на Насилството и Недостојното
Однесување на Спортските Натпревари,
https://ener.gov.mk/files/propisi_files/plan/26_Законзаспречувањенанасилството
инедостојното.pdf
31
член 3, став 1, алинеја 2, Закон за политичките партии,
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2014/12/Zakon-za-politichkitepartii-20-10-2004.pdf
32 член 4 (2), Закон за здруженија и фондации, https://www.pravdiko.mk/wpcontent/uploads/2015/01/Zakon-za-zdruzhenija-i-fondatsii-16-04-2010.pdf
33 Види исто и во Бела книга за состојбата со говорот на омраза во Република
Македонија, Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија,
стр. 11. Достапно на: https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/bela-kniga-zasostojbata-so-govor-na-om/
34 Извештај на ЕКРИ за „Поранешна Југословенска Република Македонија“ (петти
круг на мониторинг), усвоен на 18 март 2016 година, стр. 17, достапно на:
30
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за сериозни случаи на употреба на говор на омраза сами по себе се
пожелни, таквите мерки исто така ја имаат дополнителната корист
да ја нагласат неприфатливоста на говорот на омраза во едно
демократско општество. Затоа не треба да се дозволи ваквата
корист да се намали со несоодветна односно недоволна
квалификација на оспорениот вид на однесување.35
Поконкретно, прашањето на заштитените карактеристики е едно од
клучните прашања кај говорот на омраза и кривичните дела од
омраза. Иако не постои прецизен одговор за тоа кои карактеристики
треба да бидат вклучени и одлуката треба да биде направена во
согласност со потребите на секоја држава, сепак постојат
определени фактори кои мора да бидат земени во предвид:
- неменливи или фундаментални карактеристики Говорот на
омраза ги напаѓа аспектите од идентитетот на лицето кои се
неменливи или фундаментални за чуството на себство на лицето.
Таквите карактеристики вообичаено се видливи, како на пример
расата или бојата на кожата на лицето.36 Исто така тие
карактеристики треба да функционираат како маркери на групниот
идентитет. Сепак, не сите неменливи или фундаментални
карактеристики се и маркери на групниот идентитет. На пример,
сините очи можеби се неменлива карактеристика на едно лице, но
луѓето со сини очи не се идентификуваат себе си како група ниту пак
другите нив ги восприемаат како група, така што бојата на очите не
е типичен маркер на групниот идентитет.37
- општествен и историски контекст Определувањето на
заштитените карактеристики исто така бара и разбирање на
историјата на репресија и дискриминација во конкретната држава
како и нејзините моментални општествени проблеми. Па така, во
https://rm.coe.int/fifth-report-on-the-former-yugoslav-republic-of-macedoniamacedonian-t/16808b590d
35 ECRI General Policy Recommendation No. 15 on Combating Hate Speech Adopted on
8 December 2015. ttps://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-oncombating-hate-speech/16808b5b01
36 И покрај тоа што религијата на едно лице не е непроменлива карактеристика,
со оглед на тоа што постои можност за приклонување кон нова или за
неприклонување кон ниедна религија, религијата на лицето се смета за таков
фундаментален дел од личниот идентитет.
37 „Слобода на изразување и говор на омраза“,
Е. Михајлова, Ј.Бачовска,
Т.Шекерџиев,
Скопје,
2013
година.
https://www.osce.org/files/f/documents/e/8/116610.pdf
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заштитените карактеристики треба да влезат и оние
карактеристики кои биле основа за мината дискриминација или
опресија и оние кои се основа за моменталните или современите
инциденти на дискриминација или опресија. Во случајот на
претходниот пример, луѓето со сини очи немаат историја на
опресија, ниту во моментот се соочуваат со опресија или
дискриминација, па изразувањето кое ја таргетира оваа
карактеристика нема/неможе да претставува говор на омраза. 38
Дел од одредбите од Кривичниот законик кои се однесуваат на
говорот на омраза (поконкретно членовите 319 и 394-г) ги
вклучуваат следните заштитени карактеристики: пол, раса, боја на
кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка
припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или
верско уверување, други видови уверувања, образование,
политичка припадност, личен или општествен статус, ментална или
телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен
статус, здравствена состојба, или било друга основа предвидена со
закон или со ратификуван меѓународен договор. За разлика од овие
одредби, членот 407 (2) ги вклучува следниве заштитени
карактеристики: раса, боја на кожа, националност, етничко потекло,
религија или уверување, ментална или телесна попреченост, пол,
родов идентитет, сексуална ориентација и политичко уверување“.
Листата од членовите 319 и 394-г е отворена и широка листа
којашто вклучува одреден број на карактеристики што не се
непроменливи и не се обележја на групниот идентитет. Во исто
време, таа експлицитно не ги наведува сексуалната ориентација и
родовиот идентитет како заштитени карактеристики. Вака
дефинираниот опсег на заштитени карактеристики би можел
ненамерно да го разводни концептот на говор на омраза.
Говорот на омраза подразбира изразување на омраза за определена
група. Тој се користи за да се навреди едно лице преку расната,
етничката, религиската или друга група на која тоа лице и припаѓа.
Таквиот говор генерално настојува да ја осуди или обесчовечи
индивидуата или групата или да изрази гнев, омраза, насилство или
Lawrence, Frederick M., Punishing Hate: Bias rimes under American Law, Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999. OSCE, Hate Crime Laws: A Practical
Guide, Published by ODIHR, Warsaw, Poland, 2009, pp. 38-39. Цитирани од и „Слобода
на изразување и говор на омраза“, Е. Михајлова, Ј.Бачовска, Т. Шекерџиев,
Полиестердеј, Скопје, декември, 2013, стр. 27-28.
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презир кон нив. Тој носи порака за инфериорност на членовите на
односната група и осудува, понижува, и е полн со омраза. Практично,
сите расистички, ксенофобични, хомофобични, трансфобични,
сексистички и други поврзани деклинации на идентитетсконапаѓачко изразување би можеле да се подведат под овој концепт39
Оваа порака би можела да се изгуби доколку бројот на заштитени
групи е преголем и доколку поимањето на тоа што всушност ја
сочинува една група е прешироко.
Затоа при пропишувањето на заштитените карактеристики
законодавецот треба да се запраша дали со пропишувањето на
дадената карактеристика ќе се подобри спроведувањето на законот
или, пак, евентуално дали тоа ќе биде тешко да се спроведе во
пракса. Во случајот на политичкото убедување, се забележува дека
иако основот понекогаш е предвиден како заштитена
карактеристика во домашното законодавство, тоа не претставува
непроменлива и фундаментална карактеристика и со текот на
времето истата би можела да се смени. Дополнително, треба да се
нагласи опасноста кривичните дела да бидат злоупотребени преку
кривично гонење чија цел ќе бидат критиките на официјалните
политики, политичката опозиција и сл. наместо самата употреба на
говор на омраза. Од тие причини, нашата сугестија е генерално да
се следи Генералната препорака бр. 15 на ЕКРИ во однос на борбата
против говорот на омраза и да се предвиди отворена листа на лични
карактеристики или статус, во која изречно се наведени следниве
заштитени карактеристики „раса“, боја на кожа, јазик, религија или
уверување, националност, етничко потекло, како и потекло по
раѓање, попреченост, пол, родов идентитет и сексуална
ориентација.
При одлучување за листата на заштитени карактеристики,
законодавецот треба исто така начелно да го земе предвид и
социјалниот и историскиот контекст во дадената земја. Текстот на
законот треба да го отсликува како разбирањето на историјата на
опресија, така и актуелните и современи општествени проблеми и
истото треба да се земе предвид при одлучување за
карактеристиките. Во контекст на Северна Македонија, Ромите
претставуваат група којашто често била виктимизирана и предмет
на жесток говор на омраза. Друга група која е честопати мета на
Елена Михајлова, Говорот на омраза и културната различност, Темплум, Скопје,
2010, стр. 50-51.
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говор и дела на омраза е ЛГБТ популацијата. И етничката
припадност е високо на листата на заштитени карактеристики
напаѓани со говорот на омраза. Предложената листа на заштитени
карактеристики целосно одговара на историскиот и општествениот
контекст во РСМ.
Што се однесува пак, посебно на говорот на омраза насочен кон
бегалците и мигрантите, истражувањата покажуваат дека
национализмот тука многу лесно се испреплетува со ксенофобијата,
евроскептицизмот и цела низа на „изми“ кои имаат комплементарна
природа. Па така, ксенофобијата или наративите и и чуствата
фокусирани кон фобија од „аутсајдери“ – заснована на етничка
припадност и раса, религија, јазик или слични знаци на „другост“,
често пати се изразуваат и како говор на омраза кој е насочен кон
бегалците и мигрантите.40 Во однос на основните на заштита на
овие категории на лица, користејќи се со истиот резон од анализата
на меѓународно-правната регулатива, можеме да сметаме дека
основната или заштитената карактеристика „националност“ или
„национално потекло“ треба да се толкува на начин кој ја вклучува
и заштитата на лицата бегалци и мигранти од говорот на омраза кој
е најверојатно да се засили во годините што доаѓаат.

2. ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО РСМ (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВРЗ
ГОВОРОТ НА ОМРАЗА КОН БЕГАЛЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ И
САМОРЕГУЛАЦИЈА НА МЕДИУМИТЕ)
Северна Македонија подеднакво како и сите земји во светот, не беше
поштедена од ударот на дезинфодемијата. Скоро спроведеното
истражување на јавното мислење во РСМ во однос на популизмот
покажа дека постои зголемувањето на ранливоста кон теориите на
заговор, коишто се сè поприсутни на глобално ниво41. А
истражувањето спроведено токму од Центарот за право на бегалци
„Бегалците и миграцијата во контекстот на балканската рута – дискурсот во
Северна Македонија за време на предвремените општи избори 2020 година“,
Центар за право на бегалци и миграција при Правниот факултет „Јустинијан Први“
– Скопје, Скопје, 2020 година, стр. 16 и 27.
41 „Човек од народот: Анализа на јавното
мислење за политичките барања на
граѓаните“, Јован Близнаковски, Влора Речица, Миша Поповиќ и Тоше Зафиров,
ИДСЦС Анализа на јавно мислење бр.33/2021 - ноември 2021, стр. 2.
40
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и миграции, при Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје во
2020 година, илустрираше дека социјалните медиуми се широко и
често користени за промоција на националистички, популистички и
ксенофобични пораки и идеи и според тоа остануваат да бидат
фокална алатка за деизнформации која го поклопува и доминира
јавниот, медиумскиот и политичкиот дискурс во Северна
Македонија42.
Ситуацијата во 2021 година во однос на говорот на омраза поврзан
со бегалци и мигранти во Северна Македонија не е многу
поразлична од 2020 година. Доколку се цени по статистиката
односно бројката на нотиран говор на омраза по теми на
платформата http://www.govornaomraza.mk, зачудува скоро
непостоечкиот број на примери43 поврзани со бегалци и мигранти
иако во јавниот дискурс и на социјалните медиуми, сме сведоци дека
говорот на омраза често но не премногу нагласено, ја таргетира и
оваа група и тоа најчесто во контекст на други групи и прашања.
Имено, согласно оваа платформа забележан е само еден пример на
говор на омраза поради статус на бегалец или мигрант44. Други
платформи и проекти пак, забележаа повисоко ниво на говор на
омраза од споменатото. Тоа се должи на фактот што одредени
настани во 2021 година го придвижија антибегалскиот и
антимигрантски говор на национално ниво во насока на
дезинфомедијски наратив па говорот против бегалци и мигранти
беше ставен во конотација на антиваксерство, национализам,
ксенофобија, конспиративни теории и намерна манипулација со
вести кои потекнуваа не само од социјалните медиуми туку и од
објави на мејстрим медиуми45. Потврда за курентноста на овој
наратив е написот на Радио Слободна Европа од 16 август 2021
година46 во кој јасно е нагласено врзување на говорот против
Георгиевски и други, стр. 32.
http://www.govornaomraza.mk/reports (посетена на 1.12.2021 година)
44 http://www.govornaomraza.mk/ (посетена на 1.12.2021 година)
45 “Не запираат лажните вести за пристигањето на првите бегалци од Авганистан”,
August 26, 2021, https://civilmedia.mk/ne-zapiraat-lazhnite-vesti-za-pristiganeto-naprvite-gragani-od-avganistan/, (посетена на 1.12.2021 година); “Лажна вест e дека
пристигнале првите граѓани локално население од Авганистан во Северна
Македонија”, August 24, 2021 https://civilmedia.mk/lazhna-vest-e-deka-pristignaleprvite-gragani-lokalno-naselenie-od-avganistan-vo-severna-makedonija/; (посетена
на 1.12.2021 година)
46 “Антиваксери и авганистански мигранти - вие коментирате”, Горица Попова,
август 16, 2021, Радио Слободна Европа, https://www.slobodnaevropa.mk/a/анти42
43
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вакцинација и авганистанските бегалци кои Владата на РСМ се
согласи времено да ги прифати. Слична содржина – поврзана со
изградба на камп за бегалци во општина Карпош беше масовно
споделувана и коментирана во текот на летото 2021 година а се
однесуваше на одлука на Владата на РСМ за изградба на нов објект
на постојниот прифатен центар за странци47. Подоцна, под притисок
на јавноста, Владата донесе одлука за стопирање на изградбата на
Прифатен центар за странци во Бардовци како и одлука да се бара
нова локалција надвор од населено место48. Целиот процес беше
проследен со огромен број на објави и коментари на социјалните
медиуми во РСМ и дел од мејнстрим медиумите иако некои објави се
отстранети кратко време по завршување на процесот49.
Доминантниот впечаток за онлајн сферата во РСМ е дека дури и
некои маргинални ставови и објави (особено на социјалните
медиуми) кои начелно имаат бенигна природа и не можат да бидат
толкувани како говор на омраза, во момент на пресретнување на
други наративи, па дури и дневна политика, може да добијат
малиген капацитет при врзување со прашања за „другиот“ а особено
во регионален контекст и во контекст на бегалците и мигрантите.
Дополнително, колку и маргинален и да е говорот на омраза насочен
кон бегалците и мигрантите во РСМ, тој има инфламаторски
потенцијал особено во комбинација со другите споменати наративи
кои комплементарно имаат потенцијал за силен импакт на
општествената јавност. Особено загрижува говорот на социјалните
медиуми50 каде под превезот на слобода на говор, потпалувачките
ваксери-и-авганистански-мигранти-/31412621.html (посетена на 1.12.2021
година)
47 „Стара дезинформација за изградба на камп за бегалци повторно воскресна на
социјалните
мрежи“,
КриТинк,
29/07/2021,
https://crithink.mk/staradezinformaczija-za-izgradba-na-kamp-za-begalczi-povtorno-voskresna-nasoczijalnite-mrezhi/ (посетена на 1.12.2021 година)
48 „Маричиќ: Одлуката за стопирање на изградба на Прифатен центар за странци
во Бардовци неопходна за да се испочитува барањето на граѓаните“, независен.мк,
27/10/2021, https://nezavisen.mk/marichikj-odlukata-za-stopiranje-na-izgradba-naprifaten-centar-za-stranci-vo-bardovci-neophodna-za-da-se-ispochituva-baranjeto-nagragjanite/ (посетена на 1.12.2021 година)
49
https://alfa.mk/alfa-ekskluzivno-vo-bardovczi-ke-se-gradi-czentar-za-migrantipred-tri-godini-vlasta-ostro-demantirashe/ (посетена на 1.12.2021 година)
50 Во контекст на дебатата за прифатлив и неприфатлив говор и особеноста на
културата на говор види ја расправата на Pohjonen и Udupa за екстеремен говор.
Според нив, прво - екстремниот говор ја нагласува потребата за
контекстуализацијата на онлајн дебатата со посветување внимание на
практиките на корисниците и партикуларните истории на култура на говор, и
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објави и коментари немаат релевантна граница и сигнификантни
маркери и експресно можат, и вообичаено се врзуваат со други
наративи генерирајќи на тој начин непробојни ѕидови на омраза.
Потенцијалот на говорот на омраза, кој како што Reardon наведува има сила на корозивна реторика51, овозможува лесно и брзо
делување во просторот кој останува нерегулиран и немониториран
од релевантни тела и органи. Говорот на омраза ретко е изолирана
појава која има минимален и локален импакт особено кога е во
прашање онлајн сферата. Во оваа насока и ставот на Vrysis et alia,
дека комуникациските алатки кои се достапни во денешницата, ги
минимизираат далечините меѓу луѓето и обезбедуваат слободен
говор без граници, овозможуваат гласност и ширење на многу
ставови, но во област која е толку широка и лесно достапна за
голема публика, може да се сретнат и многу несоодветни намери со
штетни ефекти, како што е говорот на омраза52. Најсвеж пример е
второ – поврзано со контекстот, е двосмисленоста на онлајн зајадливоста која
пркоси на едноставната антонимска концепија на говорот на омраза наспроти
прифатливиот говор. “Extreme Speech Online: An Anthropological Critique of Hate
Speech Debates”, Matti Pohjonen and Sahana Udupa, International Journal of
Communication 11(2017), 1173–1191
51 „Advocating for refugees in the age of hate speech. Can human stories cut through the
corrosive rhetoric — and help build a global community of welcomers?“, Chris Reardon,
UN Refugee Agency, Apr 7, 2017, https://medium.com/join-together/advocating-forrefugees-in-the-age-of-hate-speech-a01f4b9626a1 (посетена на 1.12.2021 година)
52 “Web Interface for Analyzing Hate Speech”, Vrysis, L., Vryzas, N., Kotsakis, R., Saridou,
T., Matsiola,M., Veglis,A., Arcila-Calderón, C., Dimoulas, C. A,. Future Internet 2021, 13,
80. https://doi.org/10.3390/fi13030080. За улогата на социјалните медиуми во
ширење на пораки на омраза види и кај Measuring the Reliability of Hate Speech
Annotations: The Case of the European Refugee Crisis Björn Ross, Michael Rist,
Guillermo Carbonell, Ben Cabrera, Nils Kurowsky and Michael Wojatzki, In Proceedings
of NLP4CMC III: 3rd Workshop on Natural Language Processing for Computer-Mediated
Communication (Michael Beißwenger, Michael Wojatzki, Torsten Zesch, eds.), 2016. За
поврзаноста на социјалните медиуми и поттикнување на насилство види кај
„Sarcasm Beyond Hate Speech: Facebook Comments on Syrian Refugees in Turkey“,
Tirşe Erbaysal Filibeli and Can Ertuna, International Journal of Communication
15(2021), 2236–2259. За мапирањето на навредлив говор кај германските
корисници во врска со имиграција види кај „From Insult to Hate Speech: Mapping
Offensive Language in German User Comments on Immigration“, Sünje Paasch-Colberg,
Christian Strippel, Joachim Trebbe, and Martin Emmer, Media and Communication
(ISSN: 2183–2439), 2021, Volume 9, Issue 1, Pages 171–180, DOI:
10.17645/mac.v9i1.3399. За детектирање на говор на омраза на Facebook види кај
“Hate Me, Hate Me Not: Hate Speech Detection on Facebook”, Vigna, F.D., Cimino, A.,
Dell’Orletta, F., Petrocchi, M., & Tesconi, M., ITASEC, 2017. За детектирање на говор на
омраза на www види кај „Detecting Hate Speech on the World Wide Web“, William
Warner, Julia Hirschberg, Proceedings of the Second Workshop on Language in Social
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улогата на Facebook во ширењето на говор на омраза кон Рохинџа
бегалците во Мјанмар кои за ова имаат поднесено тужба со барање
за оштета во висина од 150 милијарди долари.53
Од друга страна, и како што истакнавме и погоре, медиумската
индустрија во земјата е реско поделена по етничка линија – како и
според политичката припадност. Понатаму, расистичкиот говор на
омраза често се користи во контекст на националистичкиот дискурс
во кој етничките, верските и другите малцинства, како и умерените
политичари и активистите за човекови права се етикетирани како
предавници и странски агенти. Како и во многу други земји,
интернетот и социјалните медиуми станаа главна платформа и
извор на говорот на омраза. Анонимни поттикнувачки коментари
претежно се присутни на социјалните мрежи и во содржините кои
се генерирани од корисниците, како што се деловите за коментари
на новинските портали на интернет. Недостатокот на волја кај
сопствениците на овие портали и даватели на интернет услуги да се
справат со ова прашање придонесува кон постоењето на говорот на
омраза.54
Расистичкиот говор на омраза во медиумите останува неказнет
бидејќи не постои соодветен одговор од страна на регулаторното
тело или од другите надлежни органи против неговото широко
користење. Додека со претходното законодавство се забрануваше
емитување на одредени видови на говор на омраза, Законот за аудио
и аудио-визуелни медиумски услуги од 2013 година повеќе не
содржи административни казни за тоа. Регулаторното тело за
аудиовизуелни медиуми постапува по претставки/поплаки
поднесени од гледачите и слушателите и ги истражува наводните
инциденти на говор на омраза. Доколку регулаторното тело утврди
дека одредена емисија може да содржи говор на омраза, случајот го
Media, June 2012, Montréal, Canada, Association for Computational Linguistics, Pages:
19–26.
53 „Бегалците Рохинџи го тужат Фејсбук за 150 милијарди долари поради говор на
омраза во Мјанмар“, Независен.мк., 11/12/2021, https://nezavisen.mk/begalciterohindzhi-go-tuzhat-fejsbuk-za-150-milijardi-dolari-poradi-govor-na-omraza-vomjanmar/ (посетена на 12.12.2021 година)
54 Види Извештај на ЕКРИ за „Поранешна Југословенска Република Македонија“
(петти круг на мониторинг), усвоен на 18 март 2016 година, стр. 13-14, достапно
на: ECRI_report_FR (coe.int), Исто и “Медиумска саморегулација и меѓусекторска
комуникација во функционирањето на Советот за етика на медиумите во
Македонија (СЕММ)”, Тодор Стојчевски, Здружение на новинарите на Македонија,
Октомври, 2017, Mediumska-samoregulacija-1.pdf (znm.org.mk)
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препраќа до јавното обвинителство за понатамошно водење на
кривична истрага. За жал, регулаторот не се информира повратно за
исходот на постапката и не е во можност да ја оцени релевантноста
на материјалите што ги има доставено. Понатаму, не постои
можност за други интервенции во случај кога не се исполнети
условите за кривичен прогон, како на пример барање за извинување
или давање ветување дека таа емисија нема да се емитува повторно
од страна на уредниците. Не постои слично регулаторно тело за
печатените медиуми.55
Врз основа на погоре изнесеното се препорачува: воведување на
административни казни во Законот за аудио и аудио-визуелни
медиумски услуги од 2013 година; давање можност на
регулаторното тело за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги
(Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) да
предупредува или да бара извинување во случаите на говор на
омраза и слични прекршувања на новинарските професионални
стандарди и етика; воспоставување на систем за споделување на
информации преку кој регулаторното тело за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе добива податоци од јавните
обвинителства за случаите што тоа им ги препраќа, со цел да ги
оптимизира своите активности за мониторинг на медиумите; и
воспоставување на ефективни регулаторни тела, почитувајќи го
начелото на независност на медиумите, кои ќе можат да ги следат
инцидентите на говор на омраза во печатените медиуми и на
интернет.56
Само-регулаторното тело на медиумската индустрија (Советот за
етика во медиумите) разгледува наводи за новинарско
непрофесионално однесување и објавува одлуки и препораки, кои
сепак немаат правно-обврзувачко дејство и се уште во голема мера
не се извршуваат. Во 2019 година Советот за етика во медиумите ја
промовираше формираната мрежа за борба против говорот на
Ибид., стр. 16-17. Исто и ”Анализа на ефикасноста на законската регулатива за
заштита од говор на омраза”, Ненад Живановски, Македонски институт за
медиуми,
2017,
https://mim.org.mk/attachments/article/1032/Analiza_Efikasnosta_na_zakonskata_re
gulativa_za_zastita_od_govor_na_omraza.pdf
56 Види исто и препорака број 4 на ЕКРИ, Извештај на ЕКРИ за „Поранешна
Југословенска Република Македонија“ (петти круг на мониторинг), усвоен на 18
март 2016 година, стр. 16 и 39, ttps://rm.coe.int/fifth-report-on-the-former-yugoslavrepublic-of-macedonia-macedonian-t/16808b590d
55
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омраза во медиумите и во таа насока е потпишана Декларација
против говорот на омраза во медиумите и интернетот. Во
декларацијата меѓудругото стои дека членките на мрежата ќе
работат на развивање на механизми за препознавање и пријавување
на случаите на говор на омраза до надлежните институции и тела,
ќе се залагаат за афирмирање на улогата на медиумите, но и на
провајдерите на услуги и на социјалните мрежи во спречувањето на
говорот на омраза, како и координирано иницирање програми,
саморегулаторни механизми и интерни кодекси на медиумите и
провајдерите на услуги, како и други превентивни мерки со кои ќе
се спречи употребата на говорот на омраза во јавната сфера, без
притоа да се загрозува правото на слобода на изразување.
Прифаќајќи дека само-регулацијата и доброволно донесените
кодекси на однесување може да преставуваат делотворно средство
за спречување и осуда на употребата на говор на омраза, треба да се
поттикне нивното користење.
Оттука, се препорачува медиумските организации, конкретно,
Советот за етика во медиумите дополнително да ги засили алатките
кои ги поврзуваат огласувачите со медиуми кои практикуваат
добри стандарди при известување. Следниот чекор е медиумските
организации да креираат алатка која ќе ги означува огласувачите
кои соработуваат со онлајн портали во чие известување е нотирана
лоша практика.
3. ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРА-ГОВОР
Глобалните иницијативи како проверка на факти на онлајн
платформите ќе продолжат да придонесуваат при медиумска
писменост. Еден добар начин е да се изградат ресурси во услови на
зголемена потреба, како и справувањето со дезинформациите да се
одвива побрзо. Сепак, во однос на говорот на омраза, граѓанското
општество треба да ги надгради, унапреди и промовира
постоечките платформи со можност корисниците да пријавуваат
таква содржина. По валидирањето на поднесоците, платформата
може да користи crowdsourcing (групна акција) за да се поднесат
жалбите сервисот на кој е поставена содржината. Ваквиот пристап
би го подобрило перформансот на справување со вознемирувачка
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содржина, на сервисите што имаат поблаго спроведување на
условите за користење.57
Во оваа смисла, посебно важни алатки се оние кои ги обезбедува
Службата за иновации на УНХЦР, која овозможува дигитална
заштита и борба со говорот на омраза против бегалците.58 Како што
се наведува, Службата за иновации на УНХЦР има историја на
работење со говорот на омраза, од експериментирање во раните
денови до употреба на машинско учење и вештачка интелигенција
за откривање ксенофобични чувства во Европа уште во 2016 година.
Нејзината работа сега еволуираше за да користи нови технологии,
како што е вештачката интелигенција за анализирање на
нетрадиционални извори на информации, вклучително и големи
извори на податоци како што се социјалните медиуми,
медиумиските куќи, извештаи и анкети базирани на текстови,
снимки и фотографии. Сето ова е направено за подобро разбирање
и на перцепциите и на податоците засновани на факти како што се:
новите прашања во одредени области на интерес, заштита од
инциденти и прекршувања поврзани со човековите права кои
потенцијално би можеле да доведат до раселување. Исто така, една
од областите на интерес е говорот на омраза.
Службата за иновации на УНХЦР става акцент и врз важноста на
залагањето за креативни пристапи во борбата со деизнформации и
говор на омраза кон бегалците. Тука ќе направиме приказ на некои
од иницијативите што беа покренати за спречување на негативните
наративи против мигрантите и бегалците на глобално и
национално ниво (успешни искуства во др држави) и испитување на
начините за подобрување на квалитетот на медиумското
покривање на прашања поврзани со мигрантите и бегалците
особено во контекст на контра-наративите или приказните кои ги
раскажуваме за бегалците како еден од начините да ги сменат
размислувањата и нормите

„Говорот на омраза како валута на национализмот: институционален одговор
во Северна Македонија“, Марко Панковски, Миша Поповиќ, Анализа изработена за
Меѓународен Републикански Институт, 2021 година, стр. 33.
58 https://medium.com/unhcr-innovation-service
57
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Во оваа насока е и водичот на УНХЦР за пресретнување на токсични
наративи за бегалците и мигрантите59, во кој во однос на
одговорите и решенијата меѓудругото се подвлечени следните:
Водичот на УНХЦР препорачува:
1. борба против дезинформации во однос на бегалците / искривени или лажни
вести кои на регуларна основа се појавуваат во јавната сфера. Начинот на
справување со овој проблем е преку лансирање на иницијативи за медиумска
писменост (по примерот на компанијата Apple од 2019 година) или планско
спротивставување со помош на систем за рано предупредување помеѓу
организацииите кога ќе откријат животнозагрожувачка дезинформација (по
примерот на BBC и неколку технолошки компании, вклучувајќи ги Google, Twitter
и Facebook, кои се согласија за развој на таков систем во 2019 година);
2. контра говор / спротивставување на наративот за „инвазија на непријателски
странци“ со побивање на лажни факти и бројки како неопходен чекор заедно со
адресирање на стравот од различност. Особено ефективна алатка е објава на
стории во медиуми кои ја покажуваат хуманата страна на бегалците, како
уникатни индивидуи чии животи се целосно променети заради конфликт или
прогон. Притоа значајно е нагласувањето дека иако овие лица имаат потреба од
заштита, тие исто така се во потрага по независност, самоодржливост и дигнитет.
Дополнително, УНХЦР исто така тежнее да ги нагласува позитивните стории за
великодушни и милосрдни луѓе за кои бегалците се добредојдени;
3.пораки и гласници / говорење во име на бегалците од страна на обични луѓе но
и јавни /познати личности во насока на демонстрирање на начини на кои тие дале
поддршка и покажале отвореност за прием на бегалците, наспроти тоа да биде
правено од страна на политичари, НВОа и други од кои и вообичаено би се
очекувало ваков чекор;
4.средби меѓу бегалците и заедницата во земјата домаќин. Позитивна пракса
покрената од страна на граѓански организации за поттикнување контакт меѓу
заедницата на земја домаќин и бегалци и мигранти покажува дека се зголемува
волонтерството, снабдувањето на бегалците со она што им е неопходно и се
зголемува неспоредна комуникација преку заедничко учество на настани како
готвење или јадење.
5. ангажирање на јавноста / УНХЦР спроведува кампањи кои имаат за цел да ги
стават обичните граѓани во преден план на позитивното пренесување на пораки
за бегалците. Такви се примерите на таргетирани кампањи како онаа во
Колумбија (Somos Panas- Ние сме Пријатели) насочена кон намалување на
манифестациите на ксенофобија кон бегалците од Венецуела во земјата но и
многу други.
6. добрата страна на социјалните медиуми / технолошки гиганти, вклучително и
поголемите платформи на социјалните медиуми имаат улога во справувањето и
борбата со говорот на омраза. Одредени чекори беа превземени по скандалот со
Cambridge Analytica, а Twitter во Ноември 2019 година објави дека ќе забрани
политички реклами. Но социјалните медиуми можат да бидат искористени и за
промоција на позитивни ставови од страна на организации и други. Така на
пример УНХЦР ги користи социјалните мдиуми за да ги покрене дигиталните
кампањи и да ангажира луѓе во поддршка на бегалците.
7. признавање односно препознавање и земање во предвид на загриженоста /
обидите за ангажирање без да се земат во предвид грижите може да биде контра
59
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- борба против дезинформации во однос на бегалците;
- контра говор / спротивставување на наративот за „инвазија на
непријателски странци“ со побивање на лажни факти и бројки како
неопходен чекор заедно со адресирање на стравот од различност;
- пораки и гласници / говорење во име на бегалците од страна на
обични луѓе но и јавни /познати личности;
- средби меѓу бегалците и заедницата во земјата домаќин;
- ангажирање на јавноста;
- добрата страна на социјалните медиуми;
- признавање односно препознавање и земање во предвид на
загриженоста.
Друг пример на позитивно ангажирање во насока на промена на
наративот е проектот Storytelling & Culture60, поддржан од страна на
UNHCR’s Innovation Service Innovation Fund. Овој проект има
релативно нов датум и инспиративна приказна како што и неговата
цел бидејќи ултимативно е насочен кон потиснување на
потенцијално штетните наративи и пронаоѓање начини да се
прераскажат приказните на поконструктивен начин.
Во делот на следење и анализа на говор на омраза одличен е
примерот со проектот PHARM – Preventing Hate Against Refugees and
Migrants кој ги мониторирал и моделирал говорот на омраза против
бегалците и мигрантите во Грција, Италија и Шпанија. Во рамки на
самиот проект поставен е веб интерфејс преку кој корисникот може
да пребарува низ датабаза на повеќе извори кои ги опфаќаат
социјалните медиуми Twitter, YouTube и Facebook, низ нивни
коментари и објави, како и низ објави и написи на селектирана
листа на интернет страници61.
Сличен пристап бил применет и при реализација на проектот REACT
- Respect and Equality: Acting and Communicating Together кој имал за
цел пресретнување на говор на омраза и друг форми на
продуктивно. Токму затоа се подвлекува важноста на промоцијата на отворена
дебата за решенија и иницирање на јасни одговори на реални грижи. Види повеќе
на Countering Toxic Narratives аbout Refugees аnd Migrants, UNHCR Background
Guide, https://www.unhcr.org/5df9f0417.pdf
60 „Can Storytelling Catalyze Culture Change?“, UNHCR Innovation Service, Aug 24, 2020,
https://medium.com/unhcr-innovation-service/can-storytelling-catalyze-culturechange-22dc1965cdfc
61 Vrysis, L. et alia, op. cit.
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нетолеранција преку унапредување на медиумската писменост меѓу
едукаторите и младите лица како и преку развивање на кампања на
контра наратив. Оваа кампања согласно проектот требала да биде
резултат на длабоко систематско квантитатвно и квaлитативно
мониторирање на одбрани медиуми, социјални мрежи и интернет
страници во пет различни земји (Италија, Франција, Шпанија, ОК и
Германија)62.
Значаен научен придонес се очекува и од германскиот проект
NOHATE – Overcoming crises in public communication about refugees,
migration, foreigners. Овој интерисциплинарен проект има за цел
анализа на комуникацијата која содржи омраза а е пласирана на
платформите на социјалните медиуми, во онлајн формуите и
одделите за коментари, во насока на идентификација на скриените.
Основни причини и динамики како и заради развој на методи и
софтвер за рано препознавање на ваков вид на комуникација и
креирање на потенцијални стратегии за деескалација63.

ПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕПОРАКИ
Во рамки на работилницата и истражувачкиот процес на овој
истражувачки проект во однос на меѓународно правна перспектива
беше подвлечено дека говорот на омраза и делата од омраза кои ја
таргетираат специфично групата бегалци и мигранти, не секогаш се
ескплицитно содржани во меѓународноправни документи. Како и да
е, основните меѓународни инструменти за заштита на човековите
права даваат основи за заштита на овие категории на лица, а
судската пракса – со фокус на Европската Конвенција за Човекови
Права (ЕКЧП) и Судот во Стразбург издвојуваат норми со кои
државите можат да постапуваат по говор на омраза и дела од омраза
во насока на заштита на жртвите од истите. Во оваа насока се важни
толкувањата и примената на член 17 од ЕКЧП како и параграф 2 од
член 10 на ЕКЧП.
Согледано низ преспективата на државите чии претставници земаа
учество во работилницата – Данска, Грција, Словенија, Хрватска и
62
63

Види повеќе за проектот на http://www.reactnohate.eu/the-project/
Види повеќе на http://nohate.online
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Северна Македонија, како и низ призмата на супранационалното
законодавсто, генерален заклучок беше дека постоечките основи на
заштита или заштитени карактеристики во меѓународните
инструменти и меѓународното меко право, како и националните
одредби за говор на омраза обезбедуваат заштита и на категоријата
на лицата бегалци и мигранти.
Во Словенечкото искуство беше нотирано отсуство на соодветно
регулирање на говорот на омраза и дела од омраза во кривичното
законодавство и негова примена. Последното се поврзува со
потешкотии во определување на намерата. Дополнително, беше
истакнато дека наведување на други елементи, како прекршување
на јавниот ред, може да ја разводни целта на одредбата за говор на
омраза и дела од омраза. Дополнително, беа нотирани потешкотии
во процесирање на други форми на говор на омраза и тоа во однос
на употребата на кривичното право (во делот на прекршоци).
Предизвиците тука се однесуваат во делот на ефективноста и
пропорционалноста односно дека кривичното процесуирање на
говорот на омраза сторен на интернет во праксата резултира со
долги постапки и мали казни. Од друга страна, доколку се употреби
антидискриминаторско законодавство за процесуирање на говор на
омраза потребно да се воспостави поврзаност помеѓу третманот кои
лицето го доживеало и основата, при што употребените зборови
треба да ја таргетираат основата. Законот вообичаено пропишува
отворена листа на основи (која носи со себе предизвици за
прешироко толкување), но според неа статусот на бегалец може да
биде основа. Доколку пак, антидискриматорското законодавство не
вклучува говор на омраза за покренување постапка може да се
искористи вознемирувањето (harassment) – како форма на
дискриминација која може да се користи и во случаи на говор на
омраза. Но ваквата пракса не е широко практикувана. Предизвиците
на ова детерминирање произлегуваат од самата природа односно
разлики меѓу говорот на омраза и вознемирување/поттикнување
дискриминација. Вознемирувањето изискува конкретна жртва или
група, додека пак говорот на омраза ја таргетира групата во целост.
Притоа, беше потенцирано специфичното решение кое постои во
Словенија, а се однесува на дефиницијата за поттикнување
дискриминација (Incitement to discrimination), и ги опфаќа случаите
на супериорност на една раса (white supremacy). Оваа одредба бара
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некој да поттикне други да се однесуваат на дискриминирачки
начин.
Грчкото искуство пак илустрира дека согласно кривичното
законодавство како кривични дела се регулирани: говорот кој
поттикнува дискриминација, омраза или насилство врз основа на
раса, етничка припадност, род и др.; говорот кој навредува поради
раса, етничка припадност, род во смисла на негирање или
оправдување на воени злосторства и холокаустот; и омразата како
отежнувачка околност во делата на навредување. Притоа, грчкото
казнено право не е заинтересирано за сите форми на говор на
омраза. Говорот на омраза е кривично дело само ако е: 1. јавно и
поттикнува на дискриминација и насилство и/или ако е 2. јавно или
приватно и е навредливо.
Истовремено, грчкото искуство покажува успешно користење на
овие одредби, односно постоечка практика на кривично гонење на
говорот на омраза против лицата бегалци.
Хрватското искуство беше прикажано преку промените во
хрватското законодавство во насока на усогласување со ЕУ
законодавството. Имено, беше истакнато дека хрватското
законодавство е вклучена забрана за поттикнување насилство и
омраза но и дека постојат предизвици, не толку за самото гонење на
говор на омраза/дела од омраза врз основа на статусот на бегалец,
туку евидентирање на овие случаи како такви, бидејќи статусот
најчесто се поврзува со други основи како раса, етничка припадност,
религија и друго. Хрватското искуство исто така има предизвици за
кривично гонење на говор на омраза во медиуми.
Европското искуство, пак, презентирано низ призма на
претставникот на Данска, покажува дека во рамки на Европа,
посебно низ системот на Европската Конвенција за Човекови Права
постојат принципи и забрани во однос на говорот на омраза.
Специфично, член 17 од ЕКЧП се забранува злоупотребата на
правата загарантирани во конвенцијата – односно не може да се
повикува на правата од ЕКЧП доколку со неговото дејствие ги
загрозува правата на другите. Во однос на конфликтот со правото на
слободно изразување - според членот 10 од ЕКЧП, со правото на
заштита од дискриминација или правото на еднаквост, тој се јавува
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поради недоразбирање (посебно со аргумент на free speech
fundamentalist) и треба да се погледне параграф 2 од член 10 кој
поставува позитивни одговорности на државата и овозможува
ограничување на слободата на изразување согласно односните
критериуми. Во оваа смисла корисен водич е Генералната
препораката бр. 15 на ЕКРИ за говор на омраза. Во насока пак на
прецизирање на насоките за антидискриминација и медиуми, беше
истакнато дека во подготовка се сеопфатни Упатства на
Експертскиот комитет на Советот на Европа за тоа како земјитечленки да се борат против говорот на омраза ефективно и во
рамката на човековите права.
Во однос на дилемите и предизвиците кои беа отворени и на самата
дебата и во рамки на истражувањето, како поспецифични беа
подвлечени:
-прашањето дали кривичното законодавство е подобно за
санкционирање на говорот на омраза? (ова се појавува во случаите
кога делата не се гонат по службена должност. Дополнително
поради ранливоста на групата, бегалците најчесто не поведуваат
постапка поради недоверба во институциите).
-прашањето за отворање на други можности за справување со и
првенирање на говорот на омраза кон бегалците и мигрантите. Дали
медиумска регулатива може да има доволно влијание?
-прашањето поврзано со методолошките предизвици и тоа:
поврзано со основата – статусот на бегалец/мигрант (често при
процесирање на случаи во различни држави не се подведува под
основата за статусот на бегалец туку се пресудува по други основи
како раса, етничка припадност, религија и слично), поврзано со
следењето и регистрирањето на говор на омраза/дела од омраза
како предизвик во релација со недостаток на споделена
методологија на државата и граѓанските организации за ефективно
следење на случаи и нивно регистрирање, поврзано со креирањето
на заедничка методологија бара усогласеност за дефиниција,
правила и процедури, поврзано со воспоставување соодветни
индикатори, поврзано со вклученост на засегнати страни со цел
градење и зајакнување на капацитетите и поврзано со потреба од
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дисеминација на собраните информации и креирање соодветни
предлози за националните власти.
Генералниот заклучок на студијата е дека меѓународните договори
за човековите права правно обврзувачки за државите-потписнички
и инструментите на мекото право обезбедуваат конзистентен
мандат за државите да ги заштитат индивидуите од говор на
омраза, заштита која ги опфаќа и бегалците и мигрантите.
Главната препорака во однос на РСМ е соодветна законска
квалификација (кривично-правна одредба) на говорот на омраза со
посебен акцент и на заштитените карактеристики (види точка 1.2);
воспоставување на ефективни регулаторни тела, почитувајќи го
начелото на независност на медиумите, кои ќе можат да ги следат
инцидентите на говор на омраза во печатените медиуми и на
интернет (види точка 2) и преземање на активности за
пресретнување на токсични наративи за бегалците и мигрантите и
промена на наративот (борба со дезинформации и контра говор,
види точка 3) како и активности во кои се вклучени сите чинители
(државни органи, медиуми и граѓански организации).
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