
  

 

IZKORENINJANJE KAZNIVIH DEJANJ IZ SOVRAŠTVA IN SOVRAŽNEGA GOVORA 
Učinkovit boj proti sovražnemu govoru na spletu in dejanjem iz sovraštva ter zaščita žrtev 

28. oktober 2021 
 

PROGRAM 
 
 9.30–10.15  Otvoritev konference  

Marjan Dikaučič, minister za pravosodje Republike Slovenije 

Didier Reynders, evropski komisar za pravosodje 

Christine Lambrecht, nemška zvezna ministrica za pravosodje in varstvo potrošnikov 

Francisca van Dunem, ministrica za pravosodje Republike Portugalske 

Michael O’Flaherty, direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice 

 
10.15–10.45  Pobuda Komisije za vključitev sovražnega govora in kaznivih dejanj iz sovraštva med EU 

kazniva dejanja  – predstavitev študije Komisije ter vprašanja in odgovori  
Ingrid Bellander Todino, Evropska komisija 
 

10.45–11.00 Odmor 
 
11.00–13.10 Preprečevanje sovražnega govora na spletu 

Louisa Klingvall, Evropska komisija, moderatorka 
 
Panel 1: »Ekosistemi« sovraštva na spletu 

• Gijs van Beek, prvi rezultati projekta Evropskega observatorija za sovražni govor, 
Textgain 

• Jacob Davey, Zarote, antisemitizem med pandemijo covida-19; Inštitut za strateški 
dialog 

• Marisa Jiménez Martín, Facebook 

• Brankica Petković, Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične 
študije, Slovenija 

Vprašanja in odgovori 

 
 Panel 2: Odzivi nacionalnih organov in organizacij civilne družbe: kako sodelovati pri 

reševanju družbenih izzivov zaradi sovražnega govora na spletu 
Tommaso Chiamaparino, Evropska komisija, moderator 

 

Vidiki nacionalnih organov 

• Karoline Fernandez de la Hoz, vidik Španije glede učinkovitega ukrepanja, 
Ministrstvo za vključevanje, socialno varnost in migracije 

• Johanna Eteme, avstrijsko zvezno ministrstvo za notranje zadeve 

• Neža Kogovšek Šalamon, Zagovornik načela enakosti, Slovenija 
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_Commissioners_for_Justice_and_Equality


 

Vidiki organizacij civilne družbe. Izmenjava s civilno družbo 

• Urška Valentič, Spletno oko, slovenska točka za prijave sovražnega govora in vsebin, 
povezanih s spolno zlorabo otrok 

• Katarina Hollan, ZARA  
Vprašanja in odgovori 

 
13.10–14.00 Odmor  
 
14.00–14.10 Obravnavanje sovražnega govora in kaznivih dejanj iz sovraštva v okviru človekovih 

pravic 
Stefano Valenti, Svet Evrope 
 

14.10–16.00 Spodbujanje podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj iz sovraštva 
Jane E. Lawson, Urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), projekt 
EStAR, moderatorka  
 
Panel 1: Vidiki nacionalnih organov o uvedbi močnega sistema za podporo žrtvam  

• Javier López Gutiérrez, pregled podpornih sistemov za žrtve kaznivih dejanj iz 
sovraštva in pomembnost modelov sodelovanja med organizacijami civilne družbe, 
Statistični sistem in pozornost žrtvam CNDES – SES, Ministrstvo za notranje zadeve 
Španije 

• Anna Wergens, primer švedskega organa za žrtve kaznivih dejanj, ki poudarja 
pomembnost ukrepa za zagotovitev občutljive in ustrezne obravnave žrtev kaznivih 
dejanj iz sovraštva 

• Aurélia Schaff, predstavitev pregleda odzivov na potrebe žrtev kaznivih dejanj iz 
sovraštva in podpornih sistemov za napotitev ter okrepljenih mehanizmov 
spletnega poročanja, agencija Expertise France 

Vprašanja in odgovori 
 
15.00–15.10 Odmor 
 
  Panel 2: Vidiki civilne družbe o uvedbi močnega sistema za podporo žrtvam kaznivih 

dejanj iz sovraštva  
Marieta Tosheva, Evropska komisija, moderatorka 
 

• Heike Kleffner, predstavitev pregleda specialistične podpore žrtvam kaznivih 
dejanj iz sovraštva, s poudarkom na standardih kakovosti in vključevanju novih 
tehnologij za podporo žrtvam, Združenje centrov za svetovanje žrtvam 
desničarskega, rasističnega in antisemitskega nasilja 

• Layla Azzouzi, Kolektiva proti islamofobiji v Belgiji (CCIB), ki obravnava 
pomembnost ocene individualnih potreb ter občutljivega in spoštljivega 
obravnavanja žrtev kaznivih dejanj iz sovraštva 

• Garyfallia Anastasopoulou, predstavitev oblikovanja mehanizmov za sodelovanje 
med organizacijami civilne družbe in vlado za podporo žrtvam kaznivih dejanj iz 
sovraštva, organizacija civilne družbe Mreža za evidentiranje rasističnega nasilja 
(RVRN) 

Vprašanja in odgovori 
Zaključek moderatorke 



 

 
16.00–16.15 Sklepne ugotovitve 

Helena Dalli, evropska komisarka za enakost 

Eric Dupond-Moretti, minister za pravosodje Francije 

Marjan Dikaučič, minister za pravosodje Republike Slovenije 

 
Moderator konference: Iztok Štefanič, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije 
 
Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Zagotovljeno bo tolmačenje v slovenski jezik. 
 


