РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ НА

говор на омраза

ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Фокус на 3 пилот општини:
Штип, Тетово и Битола

Период на известување:
1.5.2021 - 30.8.2021

Национален контекст
Во период од 4 месеци на платформата: www.govornaomraza.mk се регистрирани
вкупно 196 пријави. За овој период најзастапен е говорот на омраза врз основа на
сексуална ориентација и родов идентитет со вкупно 56% или 132 пријави. Со
зголемување на видливоста на ЛГБТИ заедницата и организирање на Парадата на
гордоста во месецот на гордоста – јуни, забележано е драстично зголемување на
говорот на омраза на социјалните мрежи врз основа на сексуална ориентација и
родов идентитет како на национално така и на локално ниво. Втор по застапеност
е говорот на омраза врз основа на етничка припадност, кој е застапен со 18 % или
43 пријави за овој период.
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Извештај за градот Битола
01.5.2021 - 30.8.2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ МАЈ
На 17.5.2021 година на фејсбук - профилот на порталот на телевизијата „,Тера
Битола“ била објавена вест за настапот на нашиот претставник на Евровизија,
Васил Гарванлиев, што се однесуваа на неговиот личен изглед и неговата
изведба. Коментарите на оваа вест содржат експлицитен говор на омраза кон
ЛГБТИ заедницата, нетрпеливост, нетолеранција, омаловажување и хомофобичен
говор.

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ
На денот на одржувањето на парадата
на гордоста во Скопје на ден 26.6.2021
година, поради зголемената видливост
на ЛГБТИ заедницата, на социјалната
мрежа Инстаграм од страна на приватен
корисник од Битола била објавена
порака со вознемирувачка содржина и
поттикнува дискриминација.

На
28.6.2021
година
по
повод
одржувањето на парадата на гордоста
во Скопје, во Битола била одржана
контрапарада на „,Вистинската парада
на гордоста“. Оваа вест била објавена
на фејсбук - страницата на интернет порталот „,Точка“. Коментарите на оваа
објава
содржат
хомофобичен
и
трансфобичен
говор,
како
и
застапување на фашизоидни идеи.

На 28.6.2021година на фејсбук - страницата на телевизијата „,Тера Битола“ била
објавена вест во врска со осудата на политичката партија Интегра на „,Парадата на
гордоста“ во Скопје. Порталот пренесувајќи ја веста и политичката партија со изјавата
за осуда за осудата на овој настан поттикнуваат дискриминација, а тоа дополнително
предизвикува говор на омраза и хомофобичен говор.

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ
На 23.7.2021 година на фејсбук - страницата на телевизијата „,Тера“ била објавена вест
поврзана со работата на локалната самоуправа во Битола. Коментарите на оваа вест
содржат дискриминаторски говор врз основа на етничка припадност и нетрпеливост
врз основа на политичка припадност.

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ
На 1.8.2021 година на социјалната мрежа
Фејсбук, од страна на приватен фејсбук
- профил од Битола бил објавен статус
со мизоген говор, омраз и поттикнување
на дискриминација по пол и род.

На 1.8.2021 година на фејсбук - страницата на интернет - порталот „,АПЛА“ била
објавена вест за извршено кривично дело полов напад на дете од Битола. Оваа вест
предизвикала коментари во негативен контекст и поврзување со ЛГБТИ заедницата
со педофилија. Самите коментари и ваквиот дискурс и говор на омраза кон ЛГБТИ
заедницата имаат потенцијал да предизвикаат дела од омраза.

На 9.8.2021 година на фејсбук - групата
„,Битолски проблеми“ биле споделени
фотографии од село Дихово, на кои се
гледа
истурено
ѓубре
и
смет.
Коментарите во врска со оваа објава се
во насока на обвинување на Ромите и
ромското население за виновници,
преставувајќи ги за штетни за
општеството, а на тој начин ширејќи
говор на омраза.

Извештај за градот ТЕТОВО
01.5.2021 - 30.8.2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ МАЈ
Во текот на месец мај на влезот за градот Тетово на главната сообраќајна
приклучница на еден од бетонските ѕидови e забележан натпис со содржина:
„,Смрт за Каури“. Овој натпис претставува експлицитен говор на омраза врз основа
на етничка, национална и религиозна основа.

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ
На ден 10.6.2021 година на фејсбук профилот на интернет порталот „,Tetova
News“ била објавена вест поврзана со
пожарот кој се случил во Ерусалим. Во
коментарите на оваа вест е содржан
говор на омраза врз основа на
религиска припадност, ксенофобија и
антисемитизам.

ЗОШТО ВАМ ВИ Е ЖАЛ, КОГА СЕКОГАШ СЕ
ЗБОРУВАШЕ ПРОТИВ МУСЛИМАНИТЕ, СЕГА УШТЕ
КАКВА ТЕМА ЌЕ ИЗВАДИТЕ ДА ЧИТАМЕ.

ДАЈ БОЖЕ ДА ИЗГОРАТ СИТЕ, И РААТ ДА СИ ОДИМЕ
ДОМА. ПОИНАКУ НЕ МОЖЕМЕ ДА СИ ОДИМЕ ХА ХА ХА.

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ

ДАЈ БОЖЕ СИТЕ ДА ИЗГОРАТ.
КАЗНАТА ОД АЛАХ Е СТРОГА ЗА ДА ЈА НАПРАВИШ
НЕКОМУ, АЛАХ ТИ ВРАЌА, АЛАХ КАСНИ НО НЕ
ЗАБОРАВА. АМИН ГОСПОДЕ.

На
24.6.2021 година на фејсбук страницата на интернет порталот
„,Тетово Денес“ била објавена вест
поврзана
со
одржувањето
на
овогодинешната „Парада на гордоста“.
Оваа објава предизвикала бура од
негативни коментари и говор на омраза
врз основа на сексуална ориентација.

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ
На 11.7.2021 година на фејсбук - страницата на интернет - порталот „,Тетово Инфо“ била
објавена вест поврзана со прес - конференцијата на пратеничката на СДСМ од Тетово,
Фаница Николовска. Во врска со оваа вест испишан е коментар кој содржи
омаловажување и потсмев кон македонскиот јазик, што во основа претставува говор
на омраза врз основа на национална припадност.

НЕ ГО РАЗБИРАМ ЈАЗИКОТ НА КОЈ ЗБОРУВАТЕ.
ЗБОРУВАЈТЕ НА АЛБАНСКИ.

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ
На ден 31.8.2021 година на фејсбук страницата на интернет - порталот
„,Тетово Денес“ била објавена вест:
,,Македонската нација ја создал
ѓаволот''. Насловот на веста е
омаловажувачки и претставува говор на
омраза врз основа на национална
припадност, кој дополнително во
коментарите предизвикал говор со
негативна реторика, лични навреди и
омраза врз основа на религиозна и
национална припадност.

Застапеноста на хомофобичниот и
трансфобичниот говор, под превезот на
семејните вредности, традицијата и
религијата, беше изразен подеднакво
во сите три градови, пропорционално со
видливоста на ЛГБТИ заедницата.
Секоја вест поврзана со унапредување
на ЛГБТИ правата и нивната видливост
беше пречекана со лавина навредливи
и заканувачки коментари, како и
повикување
на
насилство
и
поттикнување на дискриминација кон
ЛГБТИ заедница. За периодот од месец
мај па заклучно со месец август
регистрирани се вкупно 113 случаи на
говор на омраза, од кои 95 или 84% се
говор на омраза по основ на сексуална
ориентација и родов идентитет. Во
рамките на градот Битола беа
забележани случаи на говор на омраза
како резултат на предрасудите кон
Ромите,
додека
во
Тетово
се
карактеристични случаите на говор на
омраза како резултат на
верска
нетрпеливост.

Извештај за градот ШТИП
01.5.2021 - 30.8.2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ МАЈ
На 5.5.2021 година на фејсбук профилот на „,Дневна доза вести и
македонски хумор“ била објавена
вест за донесена одлука во Хрватска
со која се дозволува истополовите
партнери да можат да посвојуваат
деца. Во продолжение на веста следи
коментар кој преставува говор на
омраза насочен кон припадниците на
ЛГБТИ заедницата, со повикување на
насилство.

На 5.5.2021 година на фејсбук профилот
на светски познатиот спортски сајт
„,Goal“
била
објавена
вест
за
дискриминацијата
на
фудбалерите
припадници на LGBT+ заедницата, во
англиското фудбалско првенство. Лице
од Штип коментирало на оваа вест со
погрдни
зборови
кон
лицата
припадници на ЛГБТИ заедницата,
изразувајќи навреда, нетрпеливост и
омраза.

На 17.5.2021 година на фејсбук - профилот
на „,Shilo Magazine Шило Магазин“ била
објавена
вест
за
изјава
од
претставниците на ЛГБТ+ заедницата во
која тие велат дека се дискриминирани и
дека не можат во јавност да изразуваат
љубов.
Огромен број
од негативни
коментари следуваат по оваа објава кои
претставуваат
говор
на
омраза
употребувајќи погрдни зборови како:
„,трагата да ви загине“, „,педераши“,
„,гнаси“, „,педеришта гнасни“, „,обратни“,
„,педерана“, „,гнаси смрдени“, „,педери“,
„,болни луѓе“.

На 17.5.2021 на фејсбук - профилот на
„,Приказни од булеварот“ била објавена
слика од македонскиот претставник на
Евровизија, Васил Гарванлиев, во која се
коментира неговата круна која тој ја носи
како дел од неговиот изглед за настапот
на Евровизија. Коментарите во контекст
на објавата содржат говор на омраза,
повикување на насилство, понижување на
ЛГБТИ заедницата.

На 17.5.2021 година на фејсбук профилот на „Cicki.MK“ била објавена
фотографија
од
македонскиот
претставник на Евровизија, Васил
Гарванлиев.
Описот
на
фотографијата содржи говор на
омраза врз основа на национална,
етничка, сексуална ориентација и
родов идентитет.

На 20.5.2021 година на фејсбук - профилот на „,Faktor.mk“ била објавена вест за
настан – посета на пожарникарската станица во Штип од страна на штипскиот
градоначалник, Сашко Николов. Коментарите на оваа објава содржат говор на
омраза врз основа на политичка припадност.

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ
На 1.6.2021 на Фејсбук, медиумот „,Skopjeinfo.mk“ објавил вест во која се зборува за
почнување на „,Викенд на гордоста“ во Скопје. Во делот за коментари се забележуваат
повеќе случаи со говор на омраза, меѓу кои и на неколку локални, штипски жители.
Говорот на омраза е директно насочен кон припадниците на ЛГБТ+ заедницата.

На 13.6.2021 година, фејсбук - порталот
„,Kajgana.com“ објавил вест во која се
информира за слоганот под кој ќе се
одвива овогодинешниот „,Скопје Прајд“
– „,Парадата на гордоста“. Во делот за
коментари се забележуваат повеќе
случаи со говор на омраза, меѓу кои и
на неколку коментари на жители на
Штип. Како и во сите случаи со говор на
омраза
и тука се забележуваат
примери
на
хомофобичност,
придружени со повик на насилство од
најразличен вид.

На 15.6.2021 година, фејсбук - порталот „,Shilo Magazine Шило Магазин“, објавил вест во
која се зборува за тоа дека „предводник“ на „Парадата на гордоста“ која ќе се одржи
во Скопје, ќе биде нашиот претставник на Евровизија, Васил Гарванлиев.
Коментарите по повод оваа објава содржат говор на омраза врз основа на сексуална
ориентација, како и повикување на насилство.

На 16.6.2021 година на Твитер профилот
„,@JohnnyParka“, било објавено видео
во кое се гледа одредени луѓе како
имаат меѓусебна физичка пресметка,
на една улица во Скопје. Локален
корисник на мрежата од Штип извесен
„,@pajoneco“ испишал коментар кој
содржи
поттикнување
на
дискриминација кон припадниците на
ромската етничка заедница.

На 23.6.2021 година на фејсбук профилот „,Сител ТВ“, била објавена
вест во која се известува за
претстојната „,Парада на гордоста“ која
ќе се одржи на 26.6.2021 година во
Скопје и за која се информира дека ќе
биде отворена од нашиот претставник
на
Евровизија,
Васил.
Дел
од
коментарите, поточно два коментари
биле од локални, штипски корисници
кои користат говор на омраза насочен
кон припадниците на ЛГБТ+ заедницата,
како и кон сите нивни поддржувачи. Во
коментарите се демонизира ЛГБТИ
заедницата и се претставува како
неморална и штетна за општеството.

На 26.6.2021 година на фејсбук - профилот „,Faktor.mk“, била објавена вест во која се
зборува за „,Парадата на гордоста“ и како одредени политичари дадоа и личен
придонес во промовирањето на начелата кои произлегуваат од ваквата парада, со
цел давање целосна поддршка кон припадниците на ЛГБТ+ заедницата. Во делот за
коментари, под оваа објава, има повеќе коментари со кои е искажано
незадоволството
и гадење од ваквата дадена поддршка, како и поттикнување
насилство кон ЛГБТИ заедницата. Исто така, се забележуваат и коментари со говор
на омраза насочени кон сите оние кои гласаа на референдумот за промена на
уставното име.

На ден 27.6.2021 година на фејсбук - профилот на веб - порталот „,A1on.mk“, била
објавена вест во која се зборува за физичко насилство од страна на полицијата во
Турција кон учесниците во „,Парадата на гордоста во Турција“. Сите коментари
претставуваат говор на омраза, повикување на насилство и одобрување на насилство.

На 25.6.2021 година на фејсбук - профилот на СДММ била објавена поддршка за
претстојната „,Парада на гордоста“ која ќе се одржи во Скопје на 26.6.2021 година. Во
делот за коментари има многу бурни реакции на граѓаните нашата држава, меѓу кои и
на локален, штипски жител. Во реакциите се забележуваат примери на говор на
омраза и повикување на насилство директно насочени кон припадниците на ЛГБТ+
заедницата, прикажувајки ги како сатанисти и изроди.

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ
На 5.7.2021 година на фејсбук - медиумот „Radio Slobodna Evropa na Makedonski“, е
објавена вест во која се зборува за анти ЛГБТ + насилства кои се случиле во главниот
град на Грузија, Тбилиси. Во продолжение на објавата се забележуваат повеќе
коментари со поддршка за насилниците и поттик за насилство.

На 25.7.2021 година на фејсбук - профилот на штипјанецот Донче Танески, била
објавена вест во која се зборува за добиени права на ЛГБТ + заедницата во Црна Гора,
кои права се во контекст на можноста истополови партнери да склучуваат граѓански
бракови. Коментарот поврзан со оваа објава - вест, претставува говор на омраза врз
основа на сексуална ориентација.

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ
На ден 10.8.2021година на фејсбук страницата на интернет порталот „,Sport
– media.mk“ била објавена вест за
трансферот на македонски кошаркар во
кошаркарски клуб во Шпанија. Во
коментарите на веста се забележуваат
навреди и хомофобичен говор.

На 27.8.2021 година на фејсбук страницата на „,Radio Slobodna Evropa
na Makedonski“, бил објавен видео прилог
во
кој
се
анализира
општествената ситуација и можноста
еден припадник на ЛГБТ+ заедницата
слободно да ја изрази својата сексуална
определба во јавноста. Коментарите на
објавената
вест
ги
истакнуваат
предрасудите кон ЛГБТИ заедницата, а
воедно во себе содржат говор на
омраза, нетрпеливост и повикување на
насилство.

Застапеноста на хомофобичниот и трансфобичниот говор, под превезот на
семејните вредности, традицијата и религијата, беше изразен подеднакво во
сите три градови, пропорционално со видливоста на ЛГБТИ заедницата. Секоја
вест поврзана со унапредување на ЛГБТИ правата и нивната видливост беше
пречекана со лавина навредливи и заканувачки коментари, како и повикување на
насилство и поттикнување на дискриминација кон ЛГБТИ заедница. За периодот
од месец мај па заклучно со месец август регистрирани се вкупно 113 случаи на
говор на омраза, од кои 95 или 84% се говор на омраза по основ на сексуална
ориентација и родов идентитет. Во рамките на градот Битола беа забележани
случаи на говор на омраза како резултат на предрасудите кон Ромите, додека во
Тетово се карактеристични случаите на говор на омраза како резултат на верска
нетрпеливост.

РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ НА
ГОВОР НА ОМРАЗА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СО ФОКУС НА ТРИ ОПШТИНИ: БИТОЛА, ШТИП И ТЕТОВО

Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.
Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да
се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

