
Kampaň proti rasismu a násilí z 
nenávisti 

Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR 



Násilí z nenávisti 

Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, 
skupinám, jejich majetku, hodnotám a způsobu života. Symbolický 
útok vůči jednotlivci z důvodu jeho příslušnosti k určité skupině. Útok se 
nezakládá na pachatelově zkušenosti s konkrétní osobou. 

V českém prostředí mnoho útoků míří proti romské komunitě. Jejich 
oběťmi se však stávají i jiné etnické a národnostní menšiny. Stejně tak 
jako původ a barva pleti jsou společným jmenovatelem nenávistných 
incidentů, záminkou pro útoky může být i náboženská příslušnost, 
sexuální identita, zdravotní stav, příslušnost k subkultuře nebo 
sociální skupině. 

Zdroj: In Iustitia 



Pachatelé 

Tzv. extremistické násilí podle domácích i 
zahraničních výzkumů tvoří pouze 10-20% 
všech evidovaných kriminálních případů. 
Pachatelé pochází z obecné populace, 
jejich akce nejsou dlouhodobě 
připravované, proto i jejich odhalení a 
potrestání je obtížnější, stejně tak i 
veškeré preventivní aktivity jsou hůře 
realizovatelné. 



Za uplynulý rok evidováno: 58 útoků, 22 z nich namířeno proti Romům, 2 proti Čechům, 6 
motivováno nábož. vyznáním, 4 proti lidem bez domova (realita je ovšem daleko jiná) 

 

Osoby vystavené násilí z nenávisti často odmítají incidenty hlásit a řešit je na veřejnosti. 

 

 

Incidenty z nenávisti, specifické symbolickou motivací pachatele, útočí nejenom na život, 
bezpečí a důstojnost konkrétního jednotlivce, ale také na komunitu, kterou jednotlivec 
reprezentuje. V širším měřítku ohrožuje i ostatní komunity, jež jsou potenciálně vystavené 
násilí z nenávisti a v neposlední řadě i poklidné soužití celé společnosti. 

Zdroj: In Iustitia 



Nejen ulice měst, ale také online 
prostředí se stává prostorem pro 
nekontrolované šíření násilí a nenávisti. 
Velkou popularitu získávají různé fámy a 
dezinformace, sociální sítě se stávají 
prostorem pro koordinaci akcí a 
mobilizaci zvláště mladé veřejnosti. 
Tradiční média často v honbě za senzací 
stereotypy a nesnášenlivost  zesilují, 
chybí pohled obětí a ohrožených 
skupin.  

Východiska kampaně 



Východiska kampaně 

 Řada konfliktů vzniká v prostředí škol mezi dětmi a mladými lidmi, 
teprve poté překračují hranice školy do ulic města.  

 Přestože v médiích získávají pozornost převážně negativní informace 
o soužití v regionech a o represivních opatřeních některých 
samospráv, existuje jíž celá řada dobrých praxí sociálního začleňování 
a dobrého soužití, které by si zasloužily více pozornosti. Místní aktéři 
však často naráží na nepochopení místní veřejnosti při jejich 
plánování a obhajobě. 

 Policie dokáže účinně zasahovat proti extremistickým projevům, 
nicméně ze zmíněné povahy násilí z nenávisti (nesnadná 
predikovatelnost apod.) má omezenou zkušenost a metodiku jak 
zasahovat mimo pole extremismu. 

 



Cíle kampaně 

 Snížit napětí ve společnosti a radikalizaci mladé veřejnosti skrze 
komunikační kampaň, která bude aktivně vyvracet dezinformace a 
mýty, poskytne argumentační výbavu a zajistí více prostoru pro 
výpovědi a příběhy obětí a ohrožených skupin v médiích jak 
masových, tak sociálních. 

 Posílit schopnosti klíčových aktérů (školy, zástupci obcí, policie, 
místní iniciativy) násilí předvídat, preventivně působit a profesionálně 
a kvalitně jej zvládat a ve chvílích eskalace konfliktu, poskytovat 
podporu obětem.  

 Posílit schopnosti klíčových aktérů využít (mediální) komunikaci jako 
prostředek zmírňování napětí a obhajobu integračních opatření  

 

 



Aktivity 

Celostátní mediální kampaň proti násilí z nenávisti (mladí 15-25 let) 
 
 
 
 
 
Vzdělávací aktivity pro místní aktéry (školy, policie) v ústeckém a 
MS kraji 
 
 
 
 
 
Šíření dobrých praxí sociálního začleňování a soužití  
(starostové a další představitelé měst a obcí, místní organizace a 
sdružení, zástupci místní romské komunity) a výzkumné aktivity 
 

 
 



Celostátní mediální kampaň proti násilí 
z nenávisti 

1. Mýty, fakta, argumenty 

2. Silný komunikační kanál 

3. Akce 



instantní, neustálá 

rychlá a hůře kontrolovatelná 

audiovisuální 







Mladí tráví volný čas nejčastěji 

Poslechem hudby Komunikací s přáteli 

přes web nebo mobil 

S přáteli v klubu 

nebo venku  
Sportem 





Vzdělávací aktivity pro místní aktéry 
(školy, policie) v ústeckém a MS kraji 
 

 Práce s deseti pilotními školami v ústeckém a MS kraji – koncept 
školní a vrstevnické mediace, osobní poznávání, práce na všech 
úrovních školy, mediální dílna 

 

 

 Vzdělávací aktivity pro policii – násilí z nenávisti, práce s obětmi, 
dobré praxe, komunikace policie s veřejností 



Šíření dobrých praxí sociálního 
začleňování a soužití  

Vzdělávací akce pro zástupce samospráv, místních úřadů, 
nevládních organizací a zástupců místní romské menšiny 

 
– Sociální začleňování a prevence konfliktů (bydlení, vzdělávání, 

bezpečnost,... 
– Zvýšení informovanosti, argumentační výbavy a medičně komunkačních 

dovedností zástupců zvolené cílové skupiny v oblasti sociální 
inkluze, prevence a řešení konfliktů 

 

Zajištění kontinuální podpory síťování a sdílení příkladů dobré 
praxe, výměny zkušeností a vzájemné podpory zástupců cílové 
skupiny mezi sebou 

Výzkumy a sběr dat (se zaměřením na zadlužení, lichvu a migraci 
sociálně vyloučených obyvatel) 

 



Současný stav 

 Předem definovaný projekt schválen 

 Nástup týmu expertních koordinátorů aktivit 

 Proběhla série konzultací, představování i workshopů 



Další kroky 

 Zapracování zpětné vazby 

 Finalizace plánu a harmonogramu aktivit 

 Vyhlášení veřejných zakázek 

 Výběr dodavatelů a zahájení realizace 

 Evaluace 

 



Děkujeme za pozornost 

Jaroslav Valůch 

Vedoucí kampaně 

Valuch.Jaroslav@vlada.cz 

 


