Czym jest mowa nienawiści?
Mowa nienawiści (ang. Hate speech) – dążenie do
zastraszenia, pogardzania, promowania nienawiści,
przemocy fizycznej lub podżegania do dyskryminacji grupy osób lub osób należących do niej ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, język, pochodzenie,
status społeczny, wyznanie, przekonania lub poglądy.
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Odpowiedzialność

Mowa nienawiści przejawia się w
następujących formach:
• dystrybując, produkując, nabywając, wysyłając, transportując, przechowując przedmioty,
których się używa w celu wyrażenia nienawiści,
np. plakaty, koszulki z nadrukiem itd;
• publicznie wyrażając nienawiść słowami,
np. publikując komentarze w przestrzeni internetowej (portalach informacyjnych, mediach
społecznościowych), wyrażając słowa nienawiści na żywo, tworząc piosenki, rysując graffiti itp.
Opinia czy mowa nienawiści?
Osoba ma prawo do własnych przekonań i ich
swobodnego wyrażania. Wolność wyrażania
przekonań i rozpowszechniania informacji jest
niezgodna z czynami przestępczymi – podżeganiem do nienawiści, przemocy i dyskryminacji

na tle narodowym, rasowym, religijnym lub
społecznym, pomówieniem i dezinformacją
(Art. 25 Konstytucji Republiki Litewskiej).
Celem mowy nienawiści jest upokorzenie, obrażenie określonej narodowości, rasy lub innej
grupy osób lub jej członków, tj. wykazanie
faktycznej lub domniemanej podatności, niższości i ograniczeń grupy ludzi lub określonego jej
członka, a zatem oświadczenia w celu obrażania,
poniżania, odczłowieczania itp. osób z grupy
społecznej są niezgodne z wolnością słowa, są
zabronione i za takie czynności grozi kara.

Odpowiedzialność za szerzenie mowy nienawiści reguluje Kodeks Karny Republiki Litewskiej. Za rozpowszechnienie mowy nienawiści
osoba może zostać ukarana grzywną lub ograniczeniem wolności, lub zostać aresztowaną, lub
pozbawioną wolności na okres do trzech lat.
Odpowiedzialność karną za popełnienie
przedmiotowego czynu przestępczego może
ponieść osoba prawna lub osoba fizyczna
powyżej 16 roku życia.
Jeśli osoba rozpowszechniająca mowę
nienawiści nie ukończyła 16 lat, rodzice
nieletniego mogą podlegać odpowiedzialności administracyjnej za
zaniechanie obowiązku wykonywania władzy rodzicielskiej.

Co zrobić, jeśli zauważyłeś mowę nienawiści?
• Zanotuj – zapisz komentarz oraz źródło, w
którym zauważyłeś mowę nienawiści;
• Przyślij (komentarz lub wpis) oraz źródło
drogą mailową prawnikom Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) teise@efhr.eu i nasi
prawnicy sporządzą profesjonalne oświadczenie
do policji
lub
• Możesz zgłosić się do policji bezpośrednio z
oświadczeniem lub za pomocą platformy elektronicznej www.epolicija.lt;
• Jeśli wykryłeś mowę nienawiści w portalach
informacyjnych lub sieciach społecznościowych, możesz powiadomić administratora o
zabronionym komentarzu, klikając przycisk
„zgłoś / report”, a komentarz zostanie
usunięty.
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