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Pripomínajúc, že zásada rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie sú 

základom systému všeobecnej ochrany základných ľudských práv a základnými 

princípmi a hodnotami Európskej únie; 

Uznávajúc, že právo na rovné zaobchádzanie a právo nebyť diskriminovaný sú  

jediným právom vytýčeným vo všetkých deviatich základných dohovoroch OSN 

o ľudských právach a ako také je predmetom záväzných právnych predpisov 
a bohatej judikatúry na úrovni Rady Európy a Európskej únie; 

Pripomínajúc, že národné antidiskriminačné orgány sú nezávislými štátnymi 

inštitúciami zriadenými v celej Európe za účelom presadzovania rovnosti a boja 
proti diskriminácii a obťažovaniu, často poverené riešením nenávistných 

prejavov; 

Zdôrazňujúc, že antidiskriminačné orgány sú odhodlané presadzovať rovnosť 

a nediskrimináciu vo všetkých oblastiach života; 

Uznávajúc, že sloboda prejavu je jedným zo základných ľudských práv a vzťahuje 

sa nielen na informácie a myšlienky, ktoré sú prijímané kladne alebo neútočne, 
alebo sú druhým ľahostajné, ale aj voči takým, ktoré urážajú, šokujú alebo 

znepokojujú štát alebo časť populácie, pričom uznávajúc, že sloboda prejavu nie 

je absolútna a je nutné predchádzať nenávistným prejavom, ktoré sú definované 

ako akékoľvek formy prejavov, ktoré šíria, podnecujú, propagujú alebo 

ospravedlňujú nenávisť založenú na intolerancii; 

Uznávajúc prepojenie medzi diskrimináciou, obťažovaním a nenávistnými 

prejavmi; 

Vnímajúc so znepokojením správy o stúpajúcom počte volebných kampaní 

v Európe, ktoré vinia jednotlivcov či skupiny a používajú diskriminačný jazyk 

alebo nenávistné prejavy proti istým častiam spoločnosti, často  

ospravedlňovaním, že ide o prosté vyjadrenie osobných názorov, prípadne obavu 
o ľudské práva; 

Uznávajúc, že diskriminácia, obťažovanie, nenávistné prejavy a ideológie, 

prípadne prejavy vo volebných kampaniach, ktoré sú založené na myšlienkach 

a teóriách vrodenej nadradenosti jednej skupiny ľudí z dôvodu ich osobných čŕt, 

sú priamo a nutne v priamom rozpore s demokratickými princípmi a majú 
potenciál oslabovať základné hodnoty demokratických štátov a našich spoločných 

ústavných tradícií. 



 

Equinet odporúča nasledovné:  

Všeobecný princíp rovnosti     Nenávistné prejavy 

  

 1  Nediskriminácia a túžba po materiálnej rovnosti  
              sú piliermi demokracií v Európe a volebné  
              kampane sú dôležitým testom pre overenie týchto  
              záväzkov. 

 2  Rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia sú  
       spoločným minimálnym štandardom a každý ich                   
       musí rešpektovať za všetkých okolností, vrátane  
       obdobia volebných kampaní. 

 3  Politické strany a médiá by mali zvážiť prijatie alebo  
       podporu takých kódexov správania sa pre volebné  
       kampane, ktoré budú obsahovať pravidlá na  
       potláčanie diskriminácie, obťažovania  
       a nenávistných prejavov 

 

Zákaz diskriminácie 

 

 4  Politické strany a kandidáti, ako aj ľudia, ktorí pre  
       nich pracujú, sa musia vo svojich kampaniach  
       a programoch zdržať používania diskriminačného  
       jazyka, navrhovania diskriminačných politík  
       a zákonov, vyjadrovania o podporovania myšlienok  
       alebo teórií nadradenosti jednej skupiny ľudí na  
       základe ich rasy, etnického pôvodu, náboženstva,  
       pohlavia, veku, sexuálnej orientácie, rodovej  
       identity, zdravotného postihnutia alebo       
       akéhokoľvek iného chráneného dôvodu alebo ich  
       kombinácie. 

 5  Médiá sa pri informovaní o volebných kampaniach    
 musia zdržať používania alebo podpory  
 diskriminačného jazyka alebo politík, myšlienok  
 alebo teórií, ktoré prezentujú nadradenosť jednej  
 skupiny ľudí, na základe ich rasy, etnického pôvodu,  
 náboženstva, rodu, veku, sexuálnej orientácie,  
 rodovej príslušnosti, zdravotného postihnutia alebo  
 iných chránených dôvodov alebo ich kombinácie.  
 Pri volebných kampaniach by médiá mali o takýchto  
 témach a vyhláseniach informovať zodpovedne,  
 vrátane potrebného vysvetlenia a kritickej reflexie  
 relevantného kontextu. 

 6  Politické strany a kandidáti, ako aj ľudia, ktorí pre  
           nich pracujú, sa musia vo svojich programoch a  
           kampaniach zdržať používania a podporovania  
           takých prejavov, ktoré sú definovateľné ako  
           nenávistné prejavy.1 

 7  Médiá sa pri informovaní o volebných kampaniach  
       musia zdržať používania a podporovania  
       nenávistných prejavov. Informovanie o jazyku  
       volebných kampaní, ktorý je definovateľný ako  
       nenávistný prejav, musí byť zodpovedné, vrátane  
       potrebného vysvetlenia a kritickej reflexie  
       relevantného kontextu. 

 

Prístup k citlivým témam2 

 

 8  Politické strany a kandidáti, ako aj ľudia, ktorí pre  
       nich pracujú, by sa mali vyjadrovať zodpovedne a  
       spravodlivo k citlivým otázkam týkajúcich sa skupín  
       obyvateľstva definovaných spoločným chráneným  
       dôvodom, aby sa vyvarovali stigmatizácii. 

 9  Médiá by sa pri informovaní o volebných  
       kampaniach mali vyjadrovať zodpovedne  
       a spravodlivo k citlivým otázkam týkajúcich sa  
       skupín obyvateľstva definovaných spoločnými  
       chránenými dôvodmi aby sa vyhli stigmatizácii.  
       Informovanie o takýchto citlivých témach musí byť  
       sprevádzané náležitým vysvetlením a kritickou  
       reflexiou k relevantnému kontextu. 

 

Rovné zastúpenie na kandidátnych 
listinách 

 

 10  Politické strany by mali zvážiť zavedenie takých   
 opatrení a politík, aby na všetkých úrovniach svojich     
 kandidátnych listín dosiahli zastúpenie, ktoré odráža  
 diverzitu ľudí v spoločnosti, a to aj v prípade, že  
 nemajú právnu povinnosť takto konať. 

 

1 Na účel tohto odporúčania sú nenávistné prejavy definované v zmysle Všeobecného odporúčanie Európskej komisie proti rasizmu a intolerancie o boji proti 

nenávistným prejavom, ako obhajoba, podpora alebo nabádanie v akejkoľvek forme, vrátane hanobenia, nenávisti alebo nactiutŕhaní osoby alebo skupiny osôb, 

ako aj akákoľvek forma obťažovania, urážania, negatívnych stereotypov, stigmatizácie alebo vyhrážania sa tejto osobe/skupine osôb a ospravedlňovanie všetkých 

uvedených druhov prejavu, na základe rasy, farby pleti, národného a etnického pôvodu, veku, zdravotného postihnutia, jazyka, náboženstva alebo vierovyznania, 

pohlavia, rodu, rodovej identity, sexuálnej orientácie ďalších osobných čŕt a  postavenia. 

2 Na účely tohto odporúčania sa za citlivú tému sa považuje akákoľvek téma, pri ktorej je bežné používanie diskriminačnej a intolerantnej rétoriky alebo 

nenávistných prejavov proti určitým skupinám spoločnosti. Citlivé témy môžu zahŕňať , nie sú však výlučne, témy ako napr. opatrenia sociálnej ochrany, dávky 

v nezamestnanosti alebo štatistiky trestnej činnosti.  
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Equinet je Európskou sieťou antidiskriminačných orgánov, členská organizácia, ktorá spája 49 

antidiskriminačných orgánov z 36 európskych krajín, vrátane všetkých členských štátov EÚ. 

Národné antidiskriminačné orgány sú verejnými organizáciami, ktoré pomáhajú obetiam 

diskriminácie, monitorujú a informujú o otázkach diskriminácie a prispievajú k šíreniu povedomia 
o právach a hodnote rovnosti v spoločnosti. Zákon im ukladá, aby tak robili vo vzťahu k jednému, 

niektorým alebo všetkým chráneným dôvodom, ktoré upravujú predpisy Európskej únie – 

pohlavie, rasa a etnicita, vek, sexuálna orientácia, náboženstvo alebo vierovyznanie a zdravotné 

postihnutie. 


