
 

ДИСКРИМИНАЦИЯТА, СКРИТА В ДУМИТЕ 
СВОБОДАТА НА СЛОВОТО СРЕЩУ РЕЧТА НА 

ОМРАЗАТА В ЕПОХАТА НА 
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА   

 Д-р Вяра Ганчева 

     

Проектът “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура 

на толерантност и приемане на различията” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България 

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009`2014 г.  



 ПЛАН 
•  Свободата на словото 
 срещу словото на омразата 
•  „Обществени нагласи 
 спрямо речта на омразата в България“ – данни 

от социологически проучвания, вкл. на 
Институт „Отворено общество“, 2013/2014г.  

• Факти и мнения- контент анализ на медиите 
•  Хейтърство и медии 
•  Връзка между речта на омразата и 

престъпленията от омраза 
• Граници на толерантността в мултикултурния 

свят.  
• Изводи и заключение  
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В началото бе Слово... 
 . 
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Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Есть, Животе, Земля, Како, Люди, 

Мислете, Наш, Он, Покой, Ръци, Слово.. 

 



Свобода на словото 

• България зае 106-о място по свобода на 
словото от общо 180 страни в света , 
показа доклад на "Репортери без граници" 
за 2015 година. Страната ни падна с шест 
позиции спрямо миналата година, когато 
е заемала 100-но място в класацията. 5 



Фрийдъм хауз, 2015г.: България е на 
75 място по свобода на словото  

 



СВОБОДАТА НА СЛОВОТО   
СРЕЩУ СЛОВОТО/РЕЧТА НА ОМРАЗАТА  

 В българското публично пространство няма 
единно възприет превод на понятието hate 
speech.  

 За обозначаване на същото явление се 
използват изразите „враждебна реч“, 
„враждебно говорене“, „език на омразата“ и 
„слово на омразата“.  

 В интернет пространството и в 
неформална среда се използват и самите 
английски изрази „хейтъри“ – за хора, които 
използват реч на омразата, и „хейтърство“ – 
за обозначаване на явлението.  
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Прояви на враждебната реч: 

   – чрез слово, снимка, действие или показване 
на неодобрение.  

• Изразява се в расова омраза, ксенофобия, 
атисемитизъм и други форми на омраза, 
базирани на нетолератност.  

• Адресирана е най-често спрямо етническа 
принадлежност, цвят на кожата, език, религия, 
култура, пол, сексуална идентификация.  

• Към така изброените могат да се прибавят 
още някои специфични групи като например 
жените-шофьори или възрастните хора 8 



Дискриминацията, скрита зад думите... 
Въпрос за сикусия: Защо хората от бялата 

раса се наричат експатриати, когато живеят 
и работят извън родината си, а хората от 

всички други раси се наричат имигранти?  
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Образът на Другия/на врага 
• ...политическа психотерапия за справянето с 

несигурността, прикрива икономически 
неравенства с демографски, културни, 
джендър, етнически или религиозни 
неравенства. 
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Образът на Другия/на врага 
• Предразсъдъкът за Другия е „социална 

емоция”...  

• Функции: Негативните стереотипи снемат 
несигурността и напрежението, свързани със 
страха от чуждото, непознатото. 

• Образът на врага става персонифицирано 
обяснение за проблемите; създава бързо 
идентичност, изгражда опозицията „ние – те“, а 
конструираната обща негативна идентичност е 
на всички, които се чувстват заплашени от него; 
сплотява общностите и изгражда вътрешна 
солидарност пред общата опасност.  
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Образът на Другия/на врага 
 2011г изследване на Д-во на психолозите - 

 «дискриминационните нагласи са ендемични  
в българската образователна система". 
Съгласно проучването, 25% от българските 
учители смятат, че децата от друг етнически 
произход следва да учат в отделни училища, а 
20% са убедени, че децата от друг етнически 
произход имат различни възможности.  

 Подобни нагласи, логично предвид на 
предразсъдъците в средата, са открити също 
сред деца на 4-5 годишна възраст. 
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„Tерапия на враждуването” 
 ,,слово, което засилва страховете и 

напрежението между групи с различна 
расова, етническа, религиозна или социална 
принадлежност – води до капсулиране” 

Пример: 

 1) Словото, отричащо или омаловажаващо 
Холокоста или подбуждащо към расова, 
етническа, религиозна или друга омраза, е 
забранена злоупотреба с права 
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Демонизация на врага в образи 
Източник: Keen, Sam. The Art of Enemy Making 
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Скрити реалности: предизвикателства на 
социалната дистанция 

• Американския социолог Bogardus я определя 
като „степените и видовете разбиране и 
чувства, които хората отнасят един към друг - 
разбирателството между хората, техните 
положителни или отрицателни чувства 
(Bogardus, 1928).  

• Определена по този начин социалната 
дистанция се превръща в индикатор за 
расови, етнически и всякакви други 
предразсъдъци 
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Етнически дистанции 

Бихте ли приели за: (2007, в %) 
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Различия между държавите в интерпретацията 

на междукултурния диалог - Евробарометър  
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У Еко....»не толкова тяхната заплаха 
откроява  тяхната различност, а 

тяхната различност се превръща в 
признак за тяхната заплаха…»  

• Културата на модерността предполага 
активното гражданско поведение на 
индивида, докато културата на 
традиционността е обвързана с групата, 
общността и тъкмо поради идентификацията 
с групата, всяка човешка различност се 
схваща като нещо заплашително, дори 
опасно.  
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Единственото нещо, необходимо за триумфа 
на злото е добрите хора да не правят нищо. 

     Едмънд Бърк  

  Сп. Тема 
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Слово на омразата (враждебна реч): 

  

  Акт на публично изразяване или 
отправяне на послания, които 
застрашават, унизяват или осмиват група 
хора на основата на тяхната раса, цвят на 
кожата, националност, етнически 
произход, религия, вяра или сексуална 
ориентация. 



Европейската комисия срещу 
расизъм и нетолерантност (ЕКРН) 
към Съвета на Европа –  
Расизъм:   

  Обща препоръка No.7  

„вярата, че основание като раса, цвят на 
кожата, език, религия, националност и 
национална или етническа 
принадлежност оправдава презрението и 
неуважението към даден човек или група 
от хора или чувството за превъзходство на 
даден човек или група от хора” 



Слово на омразата (враждебна реч): 

   Препоръка №20 от 1997г. на Комитета на 
министрите на Съвета на Европа:   

  Езикът на омразата  - обхваща всички 
форми на изразяване, които разпространяват, 
подтикват, насърчават или оправдават расова 
омраза, ксенофобия, антисемитизъм или 
други форми на омраза, основаващи се на 
нетолерантност, включително:  нетолерантност, 
изразяваща се в агресивен национализъм и 
етноцентризъм, дискриминация и враждебност 
към малцинствата, преселниците и 
имигрантите 



Отношение с други феномени 

• Расизъм 
• Семитизъм 
• Ксенофобия 
• Дискриминация 
• Човешки права – свобода на словото  
• Пол 
• ЛГБТ 
•  Религия 
• Хора с увреждания 
 
 Въпрос за дискусия: Ако мразиш хората с 

предразсъдъци… това предразсъдък ли е? 
 
 
 
 

 
 



В. Капитал 
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СВОБОДАТА НА СЛОВОТО  
СРЕЩУ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА  

• Много често свободата на словото 
(свободата на изразяване) се 
схваща като едно неограничено 
право – т.е да говориш и 
разпространяваш  всички свои идеи 
и мисли, без значение дали  те 
засягат или не, или в каква 
степен  правата и свободите на 
останалите. 

• Но в действителност свободата на 
словото не е толкова абсолютно 
право и то не може да бъде 
използвано за изразяване на 
нетолерантност.  
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СВОБОДАТА НА СЛОВОТО  
СРЕЩУ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА  
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Препоръка № R (97) 21 на Съвета на Европа  

относно медиите и насърчаването на култура  

на толерантност :  

 “медиите да ”избягват унизителното и стереотипно 
изобразяване на членове на културни, етнически и 
религиозни общности”, ”да представят поведението 
на отделния човек, без да го свързват с 
принадлежността му към такива общности, когато 
тази принадлежност е без значение”, и да изобразяват 
тези общности ,,по балансиран и обективен начин, 
който отразява и гледната точка на самите общности”. 



Петиция на  Асоциация на 
европейските журналисти-България  

 



Принцип 2 /Препоръка №20 от 1997г. на 
Комитета на министрите на Съвета на Европа: 

• Правителствата на държавите членки трябва 
да създадат или да поддържат надеждна 
правна рамка, която се състои от граждански, 
наказателни и административни разпоредби, 
отнасящи се до речта на омразата и която 
позволява на административните и на 
правораздавателните органи да балансират 
във всеки отделен случай спазването на 
свободата на изразяване с уважението към 
човешкото достойнство и защитата на 
репутацията или правата на другите.  28 



Ограничения на свободата на 
словото  

• правото на свободно изразяване не е 
абсолютно в европейското право. Според 
Европейската конвенция за правата на 
човека и по-специфично чл.10, пар.2, 
правото на свобода на изразяване може да 
ограничава от националното 
законодателство с цел да се защитят 
„репутацията и правата на други хора”, 
както и „националната сигурност, 
териториалната цялост, обществената 
безопасност”.  
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО –  
ТЕСТ ЗА ПРЕЦЕНКА 

Член 17 предвижда, че правата и свободите по 
Конвенцията не могат да се използват за 
потъпкване на другите права и свободи,  

 гарантирани от нея. 

Ограниченията трябва: 

1. да са предвидени в закон / Законът трябва 
да бъде достатъчно достъпен, така че лицата 
да получават ясно указание кои правни 
норми са приложими към даден случай.  
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО –  

ТЕСТ ЗА ПРЕЦЕНКА 
 2. да преследват легитимни цели /интереси на 

националната и обществената сигурност, 
териториалната цялост, предотвратяването на 
безредици или престъпления, защитата на 
здравето, морала,  репутацията или правата на 
другите, предотвратяването на разкриване на 
секретна информация, гарантирането на 
авторитета и безпристрастността на 
правосъдието.  

3. да са ,,необходими в едно демократично 
общество” /да са следствие на належаща 
обществена нужда 
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Свобода на словото- реч на 
омразата 
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Криминализация на езика на 
омразата 

• Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., бр. 33 от 
2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който чрез 
слово, печат или други средства за масова 
информация, чрез електронни информационни 
системи или по друг начин проповядва или 
подбужда към дискриминация, насилие или 
омраза, основани на раса, народност или 
етническа принадлежност, се наказва с 
лишаване от свобода от една до четири години 
и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, 
както и с обществено порицание. 33 



Закон за радиото и 
телевизията:  

 • Чл. 8. (1.) Медийните услуги не трябва да 
подбуждат към ненавист, основана на  

 раса, пол, религия или националност.  

• Чл. 10 .... недопускане на предавания, 
които противоречат на добрите нрави, 
особено ако съдържат порнография, 
възхваляват или оневиняват жестокост 
или насилие или подбуждат към ненавист 
въз основа на расов, полов, религиозен 
или национален признак.  

 

34 



ЕСПЧ - Примери за връждебна 
реч: 

 ....слово, отричащо Холокоста; отричане на 
съществуването на газовите камери и масовите 
убийства в тях като ,,исторически лъжи”; 
твърдения, че избиването на милиони евреи 
през Втората световна война е ционистка 
фабрикация; защитата на идеи за Велика 
Германия, расова гордост, възстановяване на 
националсоциализма и борба срещу ционизма; 
оправдаването на пронацистката политика; 
разпространяването на крайно враждебни 
думи 

 спрямо исляма и др.  

35 



Реч на Чарли Чаплин от филма 
Великият диктатор 

• https://www.youtube.com/watch?v=ujR5yke
rGK8 
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https://www.youtube.com/watch?v=ujR5ykerGK8
https://www.youtube.com/watch?v=ujR5ykerGK8


Биографичният филм за Мартин Лутър 
Кинг бе порязан от Американската 

филмова академия. Липсата на номинации 
за тъмнокожи актьори предизвика появата 

на хаштага #OscarsSoWhite (Оскарите са 
бели). 
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Ролята на медиите 
 при разпространението на 

враждебно слово 
 

Препоръка № R (97) 20 на  

Съвета на Европа акцентира  

върху ,,по-голямото и вредно въздействие на  

враждебната реч, когато е разпространена 
чрез 

 медиите” и изисква националното  

законодателство и практика на държавите да  

отчитат ролята на медиите като средство за  

разпространяване на слово на омразата. 

 

38 



 
 
 
  
 
Анкета на Френския институт за проучване на 
общественото мнение (Ifop)  
 
42% от французите са на мнение,  
че трябва да се избягва  
публикуването на карикатури на  
пророка Мохамед,  50% подкрепят ограничаване 
на свободата на словото в интернет.  

 Трябва ли да се вземат под внимание наранените 
чувства на някои мюсюлмани от публикуването на 
карикатури на пророка Мохамед? 

 57% - не трябва да се обръща внимание на тези 
реакции и да се поместват и занапред подобни 
карикатури.  

 42%  - тези реакции трябва да се вземат предвид и да 
се избягват този род публикации. 
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2013Г- 30 % от българите не знаят, 
че езикът на омразата е 

престъпление • Член 162 от Наказателния кодекс на България 
след последната промяна от 2011 г.  

• Чл. 164 НК предвижда наказание за 
противозаконна пропаганда на религиозна 
основа и за оскверняване, повреждане или 
унищожаване на религиозни храмове или 
символи.  

• Чл. 165 НК предвижда наказание за 
насилствени действия на основата на 
религиозна нетърпимост и участие в тълпа на 
основата на верската нетърпимост.  
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Дела, свързани с речта на 
омразата в България 

По данни на Европейската комисия срещу 
расизма и нетолерантността (ЕКРН), 
предоставени им от българските власти, от 
януари 2008 г. до септември 2013 г. са 
образувани 55 досъдебни производства по 
член 162 (включително по параграф 1 за 
подбуждане и по параграф 2 за използване на 
насилие или увреждане на имущество). 
Единадесет от тях са внесени в съда и са 
осъдени десет души.  

От общо 56 образувани досъдебни 
производства по чл. 164 нито едно не е довело 
до осъждане.  
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Отказвам да призная твърдението, че човечеството 

така трагично се е оплело в беззвездната тъмнина на 

расизма и войната, че светлото начало на деня на мира и 

братството никога не може да стане реалност. М Л Кинг 



Изследвания на Институт Отворено 
общество 2013 и 2014 

Език на омразата – изказвания, които 
изразяват неодобрение, омраза или агресия 
спрямо представители на етнически, 
религиозни или сексуални малцинства 

Включва неодобрение и сексуални 
малцинства, които не са част от 
установеното в България законово 
определение 

Не включва всички форми на изразяване, а 
само писано/ изречено слово 
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Разпространение на езика на омразата 
2013г 

64% от тях – често и много често 

32% са чували изказвания, които могат да 
насърчат извършването на насилие спрямо 
представители на малцинства  

12% са се почувствали лично обидени от 
определени публични изказвания   

4% са се почувствали лично и физически 
заплашени от определени изказвания (11% 
от Ромите; 7% от етн. Турци) 
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Изследване на Отворено общество 
2013 
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Изследване на Отворено общество 
2013 
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“Образът на врага- ефективна 
политическа технология” - Д-р Светлана 

Станкова  

 16 януари 2014 г.  Newmedia21 

 
 
 
 

• «Раздухването на истерията около потока 
сирийски бежанци, всяването на страх и 
ужас не изглеждат случайно в края на 
2013 г. Темата за бежанците ескалира 
удобно заедно със завръщането на 
протестите в началото на есента. В 
ситуация на силна поляризация на 
обществото, политиците „откриват” в 
сирийските бежанци така нужният им нов 
враг.»  51 

http://www.newmedia21.eu/author/bookcorner/


“Образът на врага...” 
 Д-р Св. Станкова 

«Сблъсъците, свързани с  

изобретените врагове, се превръщат в 
самопотвърждаващи се прогнози и 
създават такъв конфликтен потенциал, 
който може да се превърне в бедствие 
поради силно разрушителните си 
последствия.  

Към това се добавят и два допълнителни 
фактора, чрез които процесът се 
индуцира и ускорява – политиците и 
медиите.» 
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3 ноември 2013 г. - 26 ноември 
2013 г. в.”Труд” и в.”Стандарт” 

• Заглавия: „Бежанец наряза студентка“, „Кръв 
след омразата”, „Бесове до поискване”, „Сито 
за бежанците”, „Страх от втора Катуница”, 
„Омраза. Биха помак след атака в приют за 
бежанци”, „Маскирани пребиха и ограбиха 
младежи от Мали и Гвинея”,„Планът „Йовчев”: 
Хайки за бежанци и екстрадиция” „Телиш 
блокира пътища заради бежанците” (, 
„Бежанците глътнаха четвърт милиард”, 
„Плачем за чуждите, а нашите мизерстват”, 
„Всеки трети: Бежанците вън!” 
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“Кръв след омразата”: “Омразата проля 

кръв...” 
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Блогът на Спас Спасов: Сигнал до Главния прокурор 

Относно: Публикация в електронния сайт „Стандарт 
информационна агенция“ (www.standartnews.com), 

подбуждаща към дискриминация, насилие и омраза, 

основани на раса и етническа принадлежност - 
статията Боклуци/ Тест за овчедушие на К. Кеворкян  
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http://www.standartnews.com/


Демокрация на празните приказки  

Posted by Спас Спасов on февруари 14, 2013 05:47 pm under 
Дела и документи, Коментари, Свобода на словото  

Отговорът 

Или за липсата на резултат от една „пълна и 
задълбочена проверка“ на ГД „Национална полиция“  
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Сигнал на Протестна мрежа до 
СЕМ за Алфа тв 

„Недопустимо е телевизията на една партия, 
която се издържа със субсидии, идващи от 
всички български граждани-данъкоплатци, да 
проповядва етническа омраза и да разделя 
българските граждани на основата на 
религиозната,  

 етническата  

 нетърпимост.“ 
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Сигнал на Протестна мрежа до 
СЕМ за Алфа тв - 2014г 

• 11 акта към Алфа ТВ, за нарушения на член 17, 
ал. 2 – за недопускане на предавания, 
отнасящи се до дискриминация по различни 
пунктове 

• жалба на бежанци срещу М. Ташева (депутат от 
Атака) и Алфа ТВ, за следните квалификации: 
„изчадия”, „сган”, „масови убийци”, „канибали”, 
„диваци”, „ислямски фундаменталисти, които 
бягат от правосъдието” и „лъжат властите”, 
„отвратителни, долнопробни примати, които 
бягат от закона в Сирия”.  
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Резултати от сигналите до СЕМ 

• за периода 2010 г. – 2013 г. СЕМ образува 25 
административни производства за нарушения 
на разпоредбите от ЗРТ, забраняващи 
подбуждане към омраза на основата на "раса, 
пол, религия или националност". 
Преимуществено засягат  телевизиите "Алфа" и 
"Скат " – глоби 3000лв! 

• общ климат на все по-голяма нетолерантност, 
засилване на анти-бежанската и анти-ромската 
реторика в политическия дискурс и нейното 
отразяване в медиите 
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Речта на омразата в медиите 

• Г Лозанов: «Когато попаднем на случай на 
враждебна реч, санкционираме медията 
според Закона за радиото и телевизията.  

• А няма съмнение, че традиционният 
източник на враждебна реч са политиците. 
Медиите са длъжни да ги отразяват заради 
собствените си ценности и така ние заради 
политиците санкционираме медиите» 
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Контент анализ на медии: 
Институционалнен расизъм в пресата? 

•  „набор от неосъзнати предразсъдъци, 
невежество, липса на мисъл и постоянна 
готовност да се мисли с такива стереотипи, 
които изразяват малцинствата в неизменно 
негативна светлина”/стандартизиран 
количествен контент анализ на 743 публикации 
с водеща „ромска” тема в три популярни 
всекидневника: „Телеграф”, „Стандарт” и „Труд”, 
и два качествени: „Сега“ и „Дневник” („Капитал 
Daily). 

• „Образът на ромите в българския печат – контент анализ 

на публикациите с ромска проблематика в пет национални 
всекидневника за периода юни – ноември 2011 година” 
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Ромите са представени като заплаха – за физическото 

съществуване на етническите българи, за ценностите и 
порядките в обществото, за финансовото благополучие на 

държавата 

• Популярните издания пишат много повече за 
ромите от качествените вестници. 

• -„Ромската” проблематика се отразява 
основно с информационни материали – 
почти 4/5 от всички публикации. Около 1/5 
са интерпретативните текстове и 
интервютата. 

• В тематичния спектър категорично доминира 
темата за престъпленията, извършени от 
роми (почти 2/5 от публикациите).  62 



Контент анализ на медии 2011 
 етноцентристкият модел на представяне на 

ромите  
• важни за етноса теми като полицейското 

насилие над роми, трафика на хора, 
отсъствието на ромите от пазара на труда и др. 
са представени маргинално или отсъстват от 
дневния ред на вестниците.  

•  Докато в 70 % от всички публикации главните 
герои са роми, също в 70 % от случаите 
източниците на информация или 
интерпретаторите й са „български” – физически 
или институционални актьори. Само в 14 
публикации тонът към ромите е „по-скоро 
позитивен”, а в 1 – „позитивен”. 
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Европейската комисия срещу расизма и 
нетолерантността (ЕКРН ) и Консултативният к-т 

по РК за защита на националните малцинства  

• общ климат на все по-голяма нетолерантност, 
засилване на анти-бежанската и анти-ромската 
реторика в политическия дискурс и нейното 
отразяване в медиите 

Малко случаи на слово на омразата достигат 
въобще до съда, а още по-нищожен е броят на 
осъдителните присъди.  

ЕКРН: съжаление"че действащите разпоредби 
на наказателното законодателство за борба 
със слово на омразата се посочват рядко и 
обикновено безрезултатно." 
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Жалби срещу България в ЕСПЧ заради бездействие 
на правораздавателните органи във връзка със 

слово на омраза 
• Караахмед срещу България относно инцидента 

пред софийската джамия, май 2011 г.; 

• Русинов и други срещу България относно 
предизборната брошура на «Атака» от 2011 г., 
озаглавена „Циганската престъпност – опасност 
за държавата”/ от 80 лица; 

•  Будинова и Чапразов срещу България, срещу 
В.Сидеров за последователни и систематични 
негови публични изявления; 

•  Стоянов срещу България - хомофобска реч и 
призиви за насилие, „София прайд” през 2012 г. 
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Обществено мнение 
Алфа Рисърч, 26-31.10.2013 г 

• „78% се страхуват, че бежанците ще погълнат 
прекалено много финансови средства.  

• Над 60 % се опасяват от рискове за здравето 
и увеличаване на престъпността в районите, 
където живеят бежанци.  

• 59% виждат опасност за националната 
сигурност… 

• «Казанлък блокира прохода „Шипка” заради 
закриването на Полицейската школа и 
превръщането й в център за бежанци.»  



Медиите и речта на омразата 

• „Медиана”, 23.11. 2013 г., в. ”Стандарт”: 
„Всеки шести одобрява насилие над 
чужденци” 

• Изследване на Асоциацията на европейските 
журналисти - в 8 439 онлайн публикации 
ключовите думи са, че бежанец е равно на 
заплаха, болест, опасност. – 

• Съдържание, тон, контекст, цел, 
въздействие на журналистическия 
материал 
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Отношението на онлайн медиите и читателите 
към бежанците e предимно негативно, показва 

изследване на Perceptica 
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"В 3 % (едва 65 от общо 2066) от статиите има 
политически, икономически или културен контекст 

на проблема," 
• Не повече от 20% от дописките обръщат 

внимание на сирийското общество и култура  

• Четири положителни тези Сирийците са 
жертви на жестока война – нужна им е 
подкрепа и помощ; Трябва да има съчувствие 
към семействата и малките деца; България е 
страна с много емигрирали граждани - трябва 
да проявим разбиране към имигрантите у нас; 
4. виновни за проблемите са не бежанците, а 
липсата на адекватна и ефективна 
правителствена намеса. 
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По поръчка на "Капитал" компанията за медиен 

мониторинг и анализи Perceptica изследва как българските 
онлайн медии отразяват казуса със сирийските бежанци  
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Perceptica «Когато изразите на омраза 
надхвърлят 35 пъти позитивните мнения, 

проблемът е тежък.» 

• От общо 16 529 коментара под онлайн 
статии, публикувани от месец август до 
началото ноември, 8 283 коментара са със 
смесен характер, 7 165 са негативни, 851 
са неутрални и само 230 – позитивни.  

• Седем стереотипа, представящи 
бежанците като врагове: 1) Бежанците са 
нелегални имигранти, които не 
заслужават никаква помощ; 2) 
„Нахлуването“ им е начин за ислямизация 
на българската държава;  
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.  3) Бежанците са заплаха за сигурността – 
„престъпници, главорези, убийци, 
крадци“; 4) Представляват заплаха за 
здравето на българите – „носят болести, 
зарази, епидемии“; 5) Бежанците са 
социално бреме – „имаме достатъчно 
пенсионери и сираци в нужда, че да се 
грижим и за тях“; 6) Те са етническа 
заплаха – „като ромите, дори са по-зле и 
от ромите“; 7) Бежанците са расова 
заплаха – коментиращите не правят 
разлика между сирийците и африканските 
емигранти, всички са „черна напаст“ [9]. 72 
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Хейтърство и медии /Рискове 
• Речта на омразата е опасна, защото създава 

омраза и може да подтикне към убийство или 
самоубийство.  

• Проблемът в България е, че не се спазва закона 
и не се осъждат хората, които дискриминират, 
изразяват открито омраза или подтикват към 
омраза. 

• много от хората не разпознават „Езика на 
омразата“, макар че са изложени на него  

• нужни са важни обществени фигури с влияние, 
които да говорят ясно срещу „Езика на 
омразата“ 
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Капитал:  

«...част от медиите отново хлътнаха (волно или не) 
в капана на омразата, опитвайки се да продадат 

темата с нападнатата Виктория Христова "по-
сочно".... ...Заглавието на "Стандарт" "Бежанец 

наряза студентка" е брилянтен пример. 
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Хейтърите –  
новата инквизиция 
Р. Йорданов 

77 

Стенли Коен нарича този  
обществен феномен –  
"морална паника".  
Най-често в такива случаи ядосаните хора виждат в 
преувеличената случка, личността или групата отчетлива 
заплаха за моралните устои и интересите на обществото. 
Реагира се с направо с призиви за затвор, смърт и 
възмездие. Скандалите често са наполовина или изцяло 
измислени или опаковани в безотговорни клишета от 
медиите.....С течение на времето наркотичният ефект на 
сензациите започва да оплита мозъците все по-
силно.Копирано от standartnews.com  



Хейтърство и медии – форумите 
 Тролове полазват и медийните форуми  

| Обектив, 28 Февруари 2014  

• Европейският съд за правата на човека посочи, че 
медията е тази, която носи отговорност за 
написаното във форума.  

• Тезата, че отговорността за форума принадлежи на 
ръководството на медията, беше отхвърляна 
системно и години наред.  

• Редакциите смятаха, че отговорникът за написаното 
е авторът на написаното и че когато медията сложи 
дисплей-марк, че си запазва правото да изтрива 
обидни квалификации, обиди на расова или друга 
основа, отговорността се носи от този, който пише  
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Криминализиране на езика на 
омразата в интернет: 

• Допълнителният протокол към 
Конвенцията относно кибер 
престъпленията, приет на 28 Януари 2003 
и влязъл в сила на 1 Март 2006, засяга и 
въпроса за преследването на актове на 
расизъм и дейстивия извършени от 
ксенофобски подбуди чрез компютърни 
системи. Той е от особена важност, когато 
става дума за разпространение на 
съобщения, носещи омраза, в интернет. 
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Криминализиране на езика на 
омразата в интернет 

• разпространение или предоставяне на 
расистки и ксенофобски материали на 
публично внимание чрез компютърна 
система; заплахи чрез компютърна 
система за извършването на сериозни 
криминални престъпления според 
определението на националното право, (i) 
лица, поради причината, че те 
принадлежат към дадена група, раса, 
притежават даден цвят на кожата, 
произход или национална или етническа 
принадлежност, както и религия,  
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Хейтърство и медии – форумите 
 Тролове полазват и медийните форуми  

| Обектив, 28 Февруари 2014  

• Т. Ваксберг: Форумите – модерация и 
премодерация, но  в България доколкото 
ми е известно премодерация не се 
практикува.. 

• Например в „Ню Йорк Таймс” има система, 
при която журналистите сами гласуват за 
коментари и потребителите сами гласуват 
за коментари. Ти можеш да избереш да 
виждаш коментарите, които са избрали 
журналистите, работещи по този текст, или 
пък за които са гласували потребителите.  
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Сексизъм - Фейсбук 
• Facebook  актуализира политиката си относно 

речта на омразата на 29 май 2013 г., след като  
"стана ясно, че нашите системи за 
идентифициране и отстраняване на словото на 
омразата не са успели да работят толкова 
ефективно, колкото бихме искали”.  

• Кампанията Everyday Sexism Project – 100 групи 
за застъпничество срещу домашно и сексуално 
насилие срещу жени /над 57 000 туитове и 
повече от 4900 писма/ и за сваляне на 
рекламата от Facebook от 15 компании, 
включително Nissan UK , Къща на Burlesque и 
Nationwide UK . 
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Връзка между речта на 
омразата и престъпленията от 

омраза  

"Медиана" 
(http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=
2479109)  

 42% от интервюираните смятат, че лица, 
търсещи закрила, трябва да бъдат 
изолирани в специални лагери, а близо 15% 
одобряват изцяло или донякъде насилието 
над "бежанци". 
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Връзка между речта на 
омразата и престъпленията от 

омраза . 

84 



Връзка между речта на 
омразата и престъпленията от 

омраза Европейската комисия срещу расизма и 
нетолерантността (ЕКРН): 

“расисткото насилие рядко е преследвано по 
изрично приетите за тази цел наказателни 
разпоредби". Критика е отправена към 
системната склонност на българските власти 
да окачествяват престъпления с видно 
расистки или друг омразен мотив като 
престъпления с хулигански подбуди 

Борислав Димитров: «Фасадната правозащитност на 
българските институции», Правен свят 2014 



Връзка между речта на 
омразата и престъпленията от 

омраза 
ЕКРН 

"при повече от 110 документирани случаи на 
нападения над мюсюлманска собственост или 
места за богослужение през последните 20 
години, в нито един от тези случаи 
извършителите не са изправени пред 
правосъдието".  

 

"не е изпратено ясно послание, че расисткото 
насилие е неприемливо и ще бъде наказвано" 



Насилието е последният 
пристан на некадърните. Айзък 

Азимов  
 

• Пример - нападението на привърженици на партия 
"Атака" над Баня Баши джамия в София от 20.05.2011г 
– провокация, сблъсъци и насилия, в резултат на които 
пострадаха невинни хора.   

• Европейският съд по правата на човека в Страсбург 
осъди България 
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Връзка между речта на 
омразата и престъпленията от 

омраза 
Хомофобско насилие.  

През септември 2008 г. в Борисовата градина, бе убит 
Михаил Стоянов. Двамата заподозрени, които са 
арестувани, "признават пред полицията, че също 
така са нанесли побой на други 10 хомосексуални 
мъже като част от целта си да "прочистят 
парка"".  

За това си деяние те са осъдени за убийство с хулигански 
подбуди.  

...Сексуалната ориентация липсва в НК като възможен 
мотив за извършване на престъпление от омраза. 
Липсва информация и данни за степента на расистко, 
хомофобско или друго насилие в страната 



Насилието е последният 
пристан на некадърните. Айзък 

Азимов  
 • Амнести интернешънъл за България:  

престъпленията от омраза масово остават 
скрити и непознати, тъй като много от тях се 
разглеждат като мотивирани от хулиганство, а 
не от дискриминация.  

• „Това допринася за липсата на доверие към 
правосъдната система сред общностите, 
изложени на най-голям риск от такива 
престъпления“      
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Жан Пол Сартр: „Ако евреите не съществуваха, те 
щяха да бъдат измислени” 

Умберто Еко: „светът днес се нуждае от евреи, 
повече отвсякога” 

Шалом:  

Луков марш  

провокира омраза  

и расизъм,  

създава негативен 

 образ на България 

90 



Петиция- 22 юли: Ден на 
жертвите на езика на омразата 
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КИБЕР-НАЦИОНАЛИЗМЪТ:  
Новият свят на Е-омразата 

 

      “Народ с народ ще си говорят  
 за мир". С това идеалистично мото преди 

80 г. британската държавна компания Би 
Би Си показа надеждата си, че модерните 
комуникации ще установят нови връзки на 
приятелство между народите, разделени от 
културни и политически граници и от 
разстоянията.  
 

•  Социалните мрежи и 
сайтовете за 
видеообмен не винаги 
сближават хората 
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КИБЕР-НАЦИОНАЛИЗМЪТ:  
Новият свят на Е-омразата 

 

За онези, които все още се придържат към този 
идеал, последните тенденции в Интернет са 
мрачни и угнетяващи. Разбира се, както може да 
се очаква, правителствата използват своите 
уебсайтове да се хвалят със своите постижения и 
да привеждат аргументи за споровете си относно 
територии, символи, исторически права или 
неправди. 

Интернет е втората по значение медия за 
разпространение на езика на омразата сред 
младите и сред образованите –изследване на 
Отворено общество 
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Какво е CyberHate? 

• Всяко използване на електронни 
комуникационни технологии за 
разпространение на анти-семитски, 
расистки, тесногръдски, екстремистки и 
терористични съобщения или 
информация.  

• Тези електронни съобщителни технологии 
включват: интернет (т.е. уеб-сайтове, 
сайтове за социални мрежи "Web 2.0", 
сайтове за запознанства, блогове, он-лайн 
игри, моментални съобщения и 
електронна поща)  както и мобилни 
телефони 
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Враждебна реч онлайн  

• Уебсайтове 

• Социални медии 

• Блогове 

• Имейли 

• Игри 

• Чатове, форуми 

• Видео 

• Въпрос за дискусия- Смятате ли, че закриването 
на уебсайтове или премахване на вредни 
мнения е ефективен начин за борба с речта на 
омразата онлайн? 

 

 



Борба с езика на омразата 

• Мониторинг и изследвания 

• Получаване и разследване на жалби  

• Прилагане на закона 

• Образование, обучение  и опознаване на 
културите  

• Публични кампании 

• Подкрепа на жертвите   

•  Международно сътрудничество 

 

 



Kампании  

• Информационни кампании : Те целят да 
повишат познанието на широката публика за 
дискриминацията и речта на омразата като 
цяло. 
 

• Позитивни кампании: Представят малцинствата 
по позитивен начин, за да предотвратят 
дискриминационно поведение. 
 

• Възпрепятстващи кампании:Имат за цел 
събиране на информация за сайтове 
пропагандиращи дискриминация и 
предприемане на действия по тяхното 
забраняване. 



 
Речта на омразата в интернет 

http://www.nohatespeechmovem
ent.org/ 
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100 NoHateSpeech Movement Project 

(CoE) 
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Толерантността (също 
търпимостта) 

• .. описва поведения, маниери, подходи и 
отношения на подкрепа, разбиране и 
недискриминация към малцинствени или 
слабо представени  

групи, или групи,  

които по някакъв начин са в неравностойно 
положение.  

Съответно нетолерантни са всички 
подходи и практики, които не  

проявяват подобно отношение към 
Другите... 

 



Понякога толерантността е само 
монолог 
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Граници на толерантността 
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Добри практики 
популяризиране на 

толерантността 
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Медиите и толерантността към 
различията 

 - Да представят всички подгрупи на 
обществото 
- Да представят различните позиции на 
обществото 
- Да са отворени за всички 
- Да подпомагат и улесняват 
комуникацията или преводите между 
различните групи 
- Да изработят "обща култура" за 
обществото 
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Добри практики - Кампания на ВКБОН 
Погледни бежанците с други очи 

https://www.youtube.com/watch?v=RxC8K2YJ
Wgw 
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Добри практики – Кампания “Без 

омраза” 
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Добри практики -Платформа 
срещу расизма 
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Граници на  
толерантността 
….повечето общества стават 

по-разнообразни от гледна 

точка на култура, етничност  

и религия, а следствието от това е, че хората с 
различни вярвания и чувствителности трябва 
да живеят едни до други. Така че въпросът 
всъщност става следния: как да упражняваме 
свободата на словото в този нов свят? 

България Едикт за толерантност, има световна 
репутация за мирно съжителство с хора от 
различни етноси. 
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Конференцията на Алианса на 
цивилизациите в Осло: 

   

Диалогът не е преговор нито  

проповед. Той е отварящ се  

прозорец от едно човешко  

сърце към друго, за да  

изпита съпричастност  

към неговите несгоди и страдания  

111 
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Отворено общество -Медиен мониторинг 

• Разпределението на материалите по 
изследваните признаци на 
дискриминация показва, че най-голям 
интерес за медиите традиционно 
представляват етническите малцинства – 
почти 63% от всички изследвани 
медийни единици. Останалите 
дискриминационни признаци – възраст, 
увреждания и религия – са с доста сходни 
дялове – между 12-16%, а с най-малко 
медийно присъствие – уязвимите групи по 
признак пол и сексуална ориентация – 
малко над 7%. 
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Отворено общество: 
Медиите и речта на омразата 

. 
През изминалата година близо 
половината от българските граждани 
са чували изказвания, които 
изразяват неодобрение, омраза или 
агресия спрямо представители на 
малцинствени групи, а всеки 
четвърти е чувал изказвания, които 
според него могат да доведат до 
използване на насилие.  114 
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Политици, медии и реч на 
омразата  

• Смяна на парадигмата на 
толерантността в неговата мащабност 
и “мисионерска” важност за поколенията. 

• Според Сенека обществото е свод, 
изграден от споени каменни блокове, 
които не бива да се разделят, за да не 
падне сводът. По този начин 
толерантността се осмисля като „спойка” 
между хората. 

• Школата на стоиците разглежда 
толерантността като самодостатъчна и я 
свързва със солидарност. 
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Граници на толерантността 

. свободата на изразяване трябва да бъде 
балансирана с уважението към човешкото 
достойнство и защитата на репутацията или 
правата на другите.  
....специфични примери на реч, внушаваща 
ненавист, могат да бъдат толкова обидни за 
индивиди или групи, че да не се ползват със 
защитата, която чл.10 от Европейската 
конвенция за правата на човека гарантира 
на други форми на изразяване.  
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Деян Енев: 
• На какво ви прилича Je 

suis? Я да го напишем 
слято. Jesuis. Я пак – 
Jesuis. Не ви ли прилича 
на Jesus? Не е ли този 
лозунг, който обиколи 
света, и едно напомняне 
какво сме изоставили? 
Какво сме загърбили? Не 
е ли този лозунг и една 
божествена проповед в 
крайна сметка? Понякога 
трябва много малко 
усилие, за да съзрем Бог. 
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Граници на толерантността 

. 
•Характерно за употребата на езика на омразата в 
България е, че се развива в контекста на общо 
политическо говорене, което е по принцип много 
агресивно.  
•То не е просто агресивно срещу малцинствата; много 
силна е вербалната агресия между самите основни 
политически партии, както и агресията от страна на 
политиците към публиката като цяло и към отделни 
професионални съсловия. 
•публични политики за ограничаване на езика на 
омразата биха изисквали време, целенасочени усилия 
и ангажирането на широк кръг институции, 
включително и на граждански организации. 120 



Етичен кодекс на българските 
медии /2.5  Дискриминация 

 2.5.1 Като уважаваме правото на всеки да 
живее в сигурност и безопасност, няма да 
публикуваме материали, подбуждащи или 
насърчаващи омраза, насилие и всякаква 
форма на дискриминация. 
2.5.2 Няма да посочваме расовата, 
религиозната, етническата принадлежност, 
сексуалната ориентация, умственото или 
физическото състояние, ако тези факти нямат 
съществено значение за смисъла на 
информацията.  121 



Етичен кодекс на българските 
медии 2.6. Престъпления и 

жестокост 
  2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или 

придаващо излишна сензационност 
отразяване на престъпления, насилие и 
жестокост. 
 
2.6.5 Ще внимаваме да не бъдем използвани 
за платформа от онези, които насърчават, 
подбуждат или прилагат насилие; ще 
съобщаваме за техните действия с 
необходимата сдържаност и само ако това е в 
очевиден обществен интерес. 
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Етичен кодекс - Български 
медиен съюз 

1.13. Медиите са длъжни да уважават правото на 
всеки индивид да живее в безопасна и сигурна 
среда, като се ангажират да не публикуват 
материали, които подбуждат към омраза, 
насилие и/или всяка форма на дискриминация. 
Медиите следва да се въздържат от 
публикуването на детайли относно расата, 
цвета на кожата, религията, пола или 
сексуалната ориентация, или относно каквито и 
да било други физически или умствени различия, 

недъзи или болести, ако тези факти нямат съществено 
значение и са неотносими към смисъла на 

информацията. 
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Мохамед: „Аз съм 
Пророкът , 

глупако!“ 

Джихадистът:  

„Млъкни, невернико!“ 
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Знакът "Трибрат" обединява знаците на 
трите еднобожи учения на Мойсей, Христос и 

Мохамед - чеда и Пророци на Единия Бог. 

"В Началото бе Словото" и 
черно-бялото умозаключение, 
което правя, е основано върху 
предпоставки черно на бяло в 
Техните Свещени книги.  

 Затова, да ме съди Този, Който 
с ум и разум ме е дарил да чета 
Словото Му и уповавам се да 
ми прости, защото вижда, че и 
да греша - за добро го правя. 

     Ал Дяков  
126 



Обобщение 

  Дискриминационните практики са резултат от 
по-дълбоки културни нагласи. Средствата за 
масова информация имат ключово значение за 
формирането им...и за преодоляването им.  

 Журналистите - акушери и гробари на епохата! 

 Разширява се множеството на отделните 
обществени групи, които биват възприемани 
като обект на реч на омразата и биха могли да 
станат жертви на престъпления от омраза.  
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Обобщение 

 През 2013 г. тези обществени групи са три – 
най-често роми, но също турци и 
хомосексуални. През 2014 г. ромите остават 
основната група, но като най-често засягани се 
открояват вече пет  малцинства – роми, турци, 
хомосексуалисти, чужденци и мюсюлмани. 

• Нараства речта на омраза срещу чужденците – 
делът на тези, които са чували реч на омразата 
срещу чужденци, нараства за една година от 5 
на 20 %. Проблемът е несъмнено свързан с 
притока на бежанци и имигранти в страната.  
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Обобщение: 
Журналистите - господари на 

езика 
 В демократичното общество необходимостта от 

защита на словото има по-малка тежест в 
сравнение с обществения интерес от 

 защита на репутацията и правото на другите да 
живеят в атмосфера, свободна от расизъм и 
антисемитизъм, и необходимостта от 
предотвратяване на престъпления и 
безредици, провокирани от антисемитски или 
расистки изказвания. 

 



Журналистите - господари на 
езика 

Медиите -противоотрова спрямо расизма и 
ксенофобията -  упражняват корективни 
пълномощия чрез: 

• Проверка на фактите /разобличаване на 
фалшивите факти и разделяне на факти и 
мнения 

• Разследвания и изобличаване на погрешна 
аргументация и на манипулации 

• Популяризиране на антидискриминационните 
законодателство  

• Въздържане от дехуманизиращи метафори и 
дистанциране от разделящ език/връждебна 
реч 

 



Журналистите - господари на 
езика/ “език мой, враг мой”?! 

Медиите - противоотрова спрямо расизма и 
ксенофобията -  чрез: 

• Увеличаване на  информираността и 
подобряване на образоваността 

• Развитие на емпатия и познания за 
ненасилствена комуникация и враждебна реч 

• Подкрепа на инициативи за толерантност  

• Подобряване на редакционната независимост  

• Мониторинг от гл.т. на използването на „език 
на омразата”. и създаване на многообразие в 
медиите 

 



Изводи 
• Нараства ясно общественото съзнание, че речта 

на омразата и престъпленията от омраза са 
престъпления (с между 7 и 10 % за всяко 
отделно престъпление), т.е. Че са 
общественоопасно и противоправно 
поведение. Най-вероятно това е резултат от 
засилената съпротива срещу тези прояви, 
повишаването на чувствителността на медиите, 
активността на правозащитни НПО и граждани. 
Тревога буди обаче фактът, че все още повече 
от една четвърт от гражданите не знаят, че 
проповядването и подбуждането към омраза 
или дискриминация е престъпление.  
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Изводи 

. 

• Политиците и журналистите са разпознати 
като основни носители на езика на омразата в 
България  
•но ...медиите могат да играят роля за 
пропагандиране на расизъм, ксенофобия, 
антисемитизъм и нетолерантност, .... и да имат 
принос в борбата с тези явления! 
• Механизмите за вътрешен контрол в 
отделните медии, както и мерките за етична 
саморегулация в професията на този етап явно 
не постигат ефект на ограничаване на 
използването на езика на омразата.  133 



Медиите 

• да открият стойността  

на отделните етноси  

чрез стимулиране на потенциала им за 
изява. Но не само като коментатори по 
проблемите на собствената им група, а и с 
експертни мнения по други обществени 
проблеми.  

• По този начин ще бъдат не само 
обикновени регистратори, но и активни 
посредници в мултиетническото общество 134 



 
 
 
 
 
 
 
 

Думите могат да бъдат оръжия! 
Да ги използваме за мирни цели... 

Защото...Трябва да се научим да живеем 
заедно като братя, или да загинем заедно 

като глупаци.М Л Кинг 

 
 
 
 
 
 

 

 

Вяра Ганчева 

GSM 0888/469262 

ganchevav@yahoo.com 
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Проектът “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура 

на толерантност и приемане на различията” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България 

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009`2014 г. 


