
Wypowiedzi, które szerzą, propagują 
i usprawiedliwiają nienawiść 

OBRAZA    
HEJT  

MOWA NIENAWIŚCI



Mowa nienawiści (ang. hate speech) 
- używanie języka w celu rozbudzenia, rozpowszechniania 

czy usprawiedliwiania nienawiści, pogardy, 
jak również przemocy wobec konkretnych osób 

(z powodu ich przynależności do określonych grup)

DYSKRYMINACJA 



www.tinyurl.com/MOWANIENAWISCI 

http://www.tinyurl.com/MOWANIENAWISCI


ZADANIE

Odrysuj na kartce dłoń. 
Na każdym palcu wpisz kim jesteś 

JESTEM...
(rzeczownik odnoszący się do roli, funkcji, 

grupy, z którą się utożsamiasz itp.)



KRAJ   
WIEK   
PŁEĆ 

WYGLĄD
GRUPA ETNICZNA 
CECHY FIZYCZNE

ORIENTACJA SEKSUALNA  
   

ZAWÓD                    HOBBY

STYL ŻYCIA         STAN
      CYWILNY

ROLA WOBEC   
INNYCH

WYKSZTAŁCENIE

      MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA

UBIÓR

WIEDZA

JEDZENIE



Seksizm

Lookizm

Adultyzm

Scholaryzm

Handicapizm



TEMATY DO DYSKUSJI
● CZY ZAWSZE POWINNIŚMY BYĆ DLA SIEBIE MILI?
● CZY WSZYSCY POWINNIŚMY SIĘ ZE SOBĄ ZGADZAĆ?
● CZY POWINNIŚMY AKCEPTOWAĆ WSZYSTKIE ZACHOWANIA?
● CO ROBIĆ JEŚLI Z KIMŚ SIĘ NIE ZGADZAMY?
● W INTERNECIE OBELGI SĄ MNIEJ BOLESNE?
● CZY POWINNIŚMY ZABRONIĆ INNYM MÓWIENIA TEGO CO CHCĄ, 

JEŚLI OBRAŻAJĄ INNYCH?
● CO TO ZNACZY: OBRAŻAĆ INNYCH?









A jak ktoś jest pedałem, homoseksualistą, już tak mówiąc miło dla tej osoby, to bym z nią 
ograniczył kontakt, bo bym się brzydził, przyznam się szczerze, brzydziłbym się tej osoby, więc 
wolę nie wiedzieć. (raport TEA)

Wyobraża sobie pani chłopaka, który idzie ściśnięty rurkami różowymi, w jakiejś koszulce, 
fryzurka, okularki różowe albo niebieskie i idzie taka ciota. (raport TEA)

Pedał mówi się na chłopaka, który dba o siebie, bo np. układa sobie grzywkę rano i chodzi w 
rurkach. (raport TEA)

Jak chłopak ubierze te rurki takie czy coś, to ludzie zazwyczaj mówią... pedał, pedał. (raport 
TEA)
Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce, 
red. K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, Warszawa 2015.
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Skutki hejtu i mowy nienawiści 
- obniżenie samooceny
- napięcie nerwowe
- niepokój
- izolacja
- lęk
- stany depresyjne 
- autoagresja
- próby samobójcze 







Co robić?
● Zapobiegaj - włączaj się w działania antyhejtowe
● Sam dbaj o to, co mówisz/piszesz
● Buduj zaufanie
● Reaguj - nie bądź bierny/bierna
● Wspieraj ofiary mowy nienawiści: słowami i działaniem
● W przypadku sprawcy - jeśli to możliwe - nie zaczynaj od kary lecz od rozmowy
● Spróbuj stworzyć w swojej klasie/szkole/przedszkolu zestaw reguł, które pomogą 

tworzyć relacje i przestrzeń wolne od hejtu i mowy nienawiści.
● Szukaj pomocy jeśli jesteś ofiarą mowy nienawiści



Metoda Bystander Intervention (interwencji świadka)

• Direct (bezpośrednio): przerwij sytuację, np. zaczynając rozmowę z osobą, wobec której 
kierowane są nienawistne komentarze, lub pytając ją, czy wszystko w porządku i czy możesz pomóc. 

• Distract (odwróć uwagę): przerwij sytuację, odwracając uwagę, np. w autobusie skuteczną 
metodą może być przerwanie kontaktu wzrokowego między osobą doświadczającą przemocy i 
sprawcą. 

• Delegate (deleguj): znajdź wsparcie innych osób, poproś o pomoc nauczyciela, rodzica, kolegę itp. 

• Delay (odłóż w czasie): interwencja może polegać na zgłoszeniu sytuacji po fakcie, napisaniu 
apelu, udzieleniu wsparcia psychicznego osobie, która doświadczyła mowy nienawiści.









Dziękuję za uwagę

Tomasz Tokarz


