Je Česko tolerantní zemí nebo ne?
Česko si připomíná Den obětí zločinu z nenávisti
V Praze, dne 22. července 2015 – Den obětí zločinů z nenávisti, který připadá na 22. července, uctívá památku všech,
kteří doplatili na netoleranci jiných. V České republice ho zaštiťuje ministr pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu Jiří Dienstbier. Národní centrum bezpečnějšího internetu jakožto národní koordinátor evropské kampaně
Proti nenávisti při této příležitosti startuje soutěž pro mladé, ve které se jich ptá, jestli je Česko tolerantní zemí nebo
ne.
Před čtyřmi lety se právě v tento den stal jeden z nejzrůdnějších zločinů spáchaných jednotlivcem v Evropě. V roce 2011
se celkem 77 norských občanů stalo oběťmi nenávisti Anderse Breivika. Jeho zvrácené důvody k tomuto děsivému činu
se dají shrnout do jediného výrazu: NENÁVIST – HATE.
„Bohužel zločiny z nenávisti se dějí stále. A často se o nich nikdo ani nedozví. Proto kampaň Proti nenávisti – No Hate
Speech Movement vyhlásila tento den Dnem obětí zločinů z nenávisti. Je třeba, aby si lidé uvědomili, že nenávist není
řešení,“ říká zástupce kampaně v České republice Jan Huk z Národního centra bezpečnějšího internetu.
Kampaň Proti Nenávisti již delší dobu bojuje za to, aby byl 22. červenec vyhlášen Dnem obětí zločinů motivovaných
rasismem, xenofobií, náboženskou netolerancí, předsudky vůči lidem s jinou orientací, politickým přesvědčením a dalšími
formami nenávisti i oficiálně.
V České republice získala snaha o uznání tohoto dne jakožto pietní vzpomínky na všechny oběti zločinů z nenávisti cennou
podporu od ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.
„Nenávist plodí jen nenávist. Je proto potřeba být tolerantní k lidem, kteří se nějakým způsobem odlišují. Nenávistným
projevy například na internetu to totiž celé začíná, maketami šibenic pokračuje, a nakonec vše může skončit tragicky,
jako před čtyřmi lety v Norsku,“ říká Jiří Dienstbier.
Iniciativu za vyhlášení dne 22. července Dnem obětí zločinů z nenávisti podpořila i vládní kampaň Hate Free Culture.
"Z naší zkušenosti vyplývá, že povědomí širší veřejnosti o trestných činech násilí z nenávisti, zejména jejich závažnosti,
chybí. Někteří policisté do dnešní doby nemají dostatečné povědomí o tom, jak vyšetřování těchto případů uchopit
– především ve věci práce s oběťmi těchto velmi citlivých trestných činů,“ vysvětluje koordinátor kampaně Lukáš Houdek.
„Oběti pak tyto činy většinou nehlásí, tudíž také jejich statistiky jsou v ČR poměrně nízké a mohou tak stát na okraji
zájmu. Jakákoliv forma rozšiřování povědomí je důležitá a vyhlášení Dne obětí zločinů z nenávisti může být jednou
z nich," dodává Houdek.
V současnosti je možné připojit své jméno pod petici, která již nasbírala přes čtyři tisíce podpisů na stránkách
www.nohatespeechmovement.org.
Národní centrum bezpečnějšího internetu se v návaznosti na tento významný den rozhodlo vyhlásit kreativní soutěž pro
mladé, ve které se budou zamýšlet nad tím, jak jsou lidé v České republice tolerantní.
„Chceme, aby se mladí v České republice nad problematikou nenávisti vůči komukoliv, kdo se odlišuje, zamysleli. Proto
jsme přichystali soutěž pro dospívající od 12 do 18 let, ve které mají za úkol napsat nám jediné – úvahu nad tím, jestli
jsme my, občané České republiky, tolerantní či nikoliv. Jsme zvědaví, jak toto zadání pojmou,“ vysvětluje Tereza
Zadražilová, manažerka primární prevence Národního centra bezpečnějšího internetu.
Zájemci se mohou zapojit na webu www.iSejf.cz, soutěž potrvá do konce srpna a hlavní výhrou bude atraktivní tablet.
No Hate Speech Movement je kampaň Rady Evropy, jejímž cílem je zvýšení angažovanosti mládeže, podpora vzdělání
v oblasti lidských práv a mediální výchovy. Koordinátorem v České republice je Národní centrum bezpečnějšího internetu.

Více informací:
Jan Huk
huk@saferinternet.cz
+420 702 013 227

