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ДЕКЛАРАЦИЈА 

ПРОТИВ ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО МЕДИУМИТЕ И ИНТЕРНЕТОТ 
 

 

 

ПОТВРДУВАЈЌИ ја универзалноста и неделивоста на човековите права и неопходноста од нивно 

гарантирање и почитување од страна на сите чинители во државата,  

 

ПОТСЕТУВАЈЌИ дека слободата на изразување и пристапот до информации се основни човекови 

права, 

 

ИМАЈЌИ ПРЕДВИД дека слободата на изразување може да подлежи на одредени законски 

ограничувањa  што се неопходни во демократското општество, на начин како што е утврдено во 

членот 10, став 2 од Европската конвенција за човекови права, 

 

НАГЛАСУВАЈЌИ ја исклучителната важност на медиумите во функционирањето на демократско 

општество и вo промовирањето на човековите права,  

 

ПОСВЕТЕНИ на принципите на етичкото и професионално известување на јавноста, на 

уредувачката независност на медиумите и неприфаќањето на цензурата, и 

 

СВЕСНИ дека борбата против говорот на омраза во општеството мора да се заснова врз сеопфатен 

приод што ги адресира општествените, економските, политичките, културните и другите причини 

за оваа појава.  

 

 

Потписниците на оваа Декларација, претставници на професионалните медиумски и новинарски 

здруженија, доносителите на одлуки,  државните и регулаторните тела надлежни за заштитата на 

човековите права, организациите од граѓанскиот сектор, образовните, истражувачките и други 

субјекти од сферата на медиумите и заштитата на слободата на изразувањето и човековите права, 

се договорија за следново:  

 

(1) Се формира Мрежа против говорот на омраза во медиумите и интернетот, чија основна 

цел е превенција на ширењето на говорот на омраза во јавната сфера, зајакнување на 

професионалното и етичко вршење на новинарската дејност и подигнување на свеста на 

пошироката популација за негативните последици од говорот на омраза.   
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(2) Членките на Мрежата, во рамки на своите надлежности и програми за работа, ќе се 

залагаат за континуирано и координирано следење и унапредување на ефективноста на 

домашната правна рамка во поглед на спречувањето на ширењето говор на омраза во 

јавната сфера.    

 

(3) Мрежата ќе работи континуирано на подигнување на свеста на граѓаните за штетните 

последици од говорот на омраза во јавната сфера и на промовирање на независното, 

професионално и етичко известување на јавноста, ослободено од дискриминаторски 

говор и предрасуди, говор на омраза по која било основа, како и говор кој провоцира или 

поттикнува на омраза и насилство.  

 

(4) Мрежата ќе иницира и поттикнува спроведување едукативни активности чија цел е да се 

подигне знаењето и разбирањето на новинарите и медиумските работници на начините 

на кои се употребува говорот на омраза и неговите импликации, како и начините на негово 

спречување.   

 

(5) Мрежата ќе работи на развивање механизми за препознавање и пријавување на случаите 

на говор на омраза до надлежните институции и тела, со цел да се спречи негово 

понатамошно ширење во јавната сфера и евентуалните штетни последици во општеството.  

  

 

(6) Членките на Мрежата ќе работат, во рамки на своите надлежности и можности, на 

развивање облици на поддршка и заштита на на новинарите и медиумските претставници 

кон кои е насочен говорот на омраза.   

 

(7) Мрежата континуирано ќе се залага за афирмирање на улогата на медиумите, но и на  

провајдерите на услуги и на социјални мрежи во спречувањето на говорот на омраза и во 

едукацијата за начините на препознавање на говорот на омраза и неговото 

разобличување.   

 

(8) Мрежата ќе работи координирано на иницирање програми, саморегулаторни механизми 

и интерни кодекси на медиумите и провајдерите на услуги, како и други превентивни 

мерки со кои ќе се спречи употребата на говорот на омраза во јавната сфера, без притоа 

да се загрозува правото на слобода на изразување.   

 


