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PROJEKT „NO HATE“

• kampaň zaměřená proti 
nenávisti

• cílem je aktivizovat 
mladé v boji proti šíření 
nenávistných projevů 
zejména na internetu a 
podpořit povědomí o 
lidských právech

• spuštěna 2013 (do 
2017)

• národní a místní 
kampaně ve 45 zemích 

Rada Evropy



NÁRODNÍ KAMPANĚ
Česká republika



HOUSTONE, MÁME PROBLÉM



PRAHA NEBO REYKJAVÍK?



KDEPAK SE SCHOVÁVÁ?

https://www.facebook.com/NoHateCz/

• www.protinenavisti.safe
rinternet.cz

• evropskou kampaň 
realizovalo v ČR Národní 
centrum bezpečnějšího 
internetu za podpory 
MŠMT a UPC

• FB žije, ale ……

• A co www stránky? 







NO HATE PO ČESKU
Aneb oficiální stránky projektu



No Hate Ninja 
project – a 
story about
cats, unicorns
and hate
speech

PORTUGALSKO

• kampaň využívá různá média a komunikační prostředky (obrázky, 
meme, postery, videa atd.) i různé taktiky (artivism, humor, love 
speech atd.)

• vysvětluje, proč se nenávistné projevy tak lehce šíří po internetu a 
jejich dopady

• využití ve vzdělávání a současně jako inspirace pro další kampaně



SKOTSKO
Kampaň „Dear Haters“



SKOTSKO
Kampaň „Dear Haters“

• inovativní, moderní, 
provokativní kampaň

• spolupráce vlády a policie
• definice zločinů z nenávisti
• dopisy haterům
• jasný vzkaz – zločiny z 

nenávisti nejsou ve 
Skotsku vítány

• příběhy obětí
• reportovací tlačítko, hlásicí 

formulář online i telefonní 
linky (včetně tísňové a sms
pro osoby se sluchovým 
postižením), hlášení hate
crimes je možné i přes 
NGO



SKOTSKO

• 5,4 mil. obyvatel
• 170 jazyků
• státem a policií 

deklarovaná nulová 
tolerance zločinů z 
nenávisti

• nutnost meziresortní 
spolupráce

• ochrana obětí a 
ponouknutí veřejnosti k 
větší aktivitě při hlášení 
zločinů z nenávisti

• průzkum před spuštěním 
kampaně 

• 5 300 obvinění za zločiny z 
nenávisti (2017) 

fakta



SKOTSKO - ŠKOLSTVÍ

• odraz celostátní politiky 
nulové tolerance ke 
zločinům z nenávisti i ve 
školství

• propracovaná příručka

Respect for all: the 
national approach to anti-
bullying for Scotland's 
children and young people

• pracuje s širokým 
spektrem možných 
obětí nenávistných 
projevů, šikany či 
tyranizování https://www.gov.scot/publications/respect-national-approach-

anti-bullying-scotlands-children-young-people/pages/2/

Respect for All

https://www.gov.scot/publications/respect-national-approach-anti-bullying-scotlands-children-young-people/


PROJEKTY VE ŠKOLÁCH

• „role model“ projekt –
dobrovolníci z 
různorodého prostředí, 
různých zaměstnání i 
životních zkušeností sdílí 
s dětmi a mladými svoji 
zkušenost vyrůstat jako 
LGBT osoba

Stonewall/LGBT



PROJEKTY VE ŠKOLÁCH

• 2/3 dětí s poruchou 
učení nebo autistického 
spektra jsou šikanovány

• 1/3 středoškoláků 
uvedla, že má problém 
kamarádit se se 
spolužáky s poruchou 
učení

• Change Champions –
ambasadoři kampaně 
#BetheChange

https://www.enable.org.uk/get-
involved/campaigns/our-campaigns/bethechange/

Osoby se zdravotním postižením



PS: TEČKA NA KONEC



Děkuji za pozornost


