
 
 

 
 

ALDA підтримує кампанію Європейського парламенту з боротьби зі злочинами 
на ґрунті ненависті 

 
28 та 29 вересня 2022 року, команда ALDA прийняла участь у заході щодо боротьби зі 
злочинами на ґрунті ненависті у Європейському Парламенті  
 
Захід відбувся в рамках проекту STAND-UP, спрямованого на протидію та протистояння 
ненависті в ЄС; його мета полягає у створенні комплексної системи протидії злочинам на 
ґрунті ненависті, яка охоплює всі компоненти процесу протидії ненависті, звітність-
розслідування-переслідування-запобігання (RIPP), вбудовану в систему підтримки жертв. 
Проект включає такі країни, як Франція, Греція, Італія та Іспанія. 
 
«Визначення злочину на ґрунті ненависті: на шляху до загальноєвропейського визначення» - 
це вже другий захід проведений Офісом державного прокурора при звичайному суді Тренто 
(лідер проекту). Перед цим, консорціум зустрічався в Гранаді, де  Fundacion Euroárabe de 
altos estudios (FUNDEA) проводила старт проекту. 
 
Дводенний захід у Брюсселі розпочався з панельної дискусії експертів, які представляють 
численні національні та міжнародні агенції, які беруть участь у розробці та впровадженні 
нормативно-правових актів щодо мови ненависті та злочинності – Ради Європи, 
Генерального директорату з питань юстиції, ОБСЄ та інших. 
 
Джованні Гаспаріні, заступник прокурора Венеції (VEJudPol), відкрив сесію загальним 
оглядом проекту STAND-UP та його цілей. Він визначив поняття «злочин на ґрунті ненависті» 
як кримінальне правопорушення, характерним елементом якого є упередження як мотив для 
вчинення правопорушення», і представив проблеми, пов’язані з переслідуванням за нподане 
правопорушення. Після цього Віктор Кундрак, спеціаліст із боротьби зі злочинами на ґрунті 
ненависті в ОБСЄ, підсумував шлях ОБСЄ до законодавчої діяльності проти злочинів на 
ґрунті ненависті. 
 
Менно Еттема, керівник програми та співсекретар колишнього Комітету експертів із 
боротьби з мовою ненависті при Раді Європи, розповів про Рекомендацію щодо боротьби з 
мовою ненависті, яка є основним нормативно-правовим документом для запобігання та 
боротьби з цією ситуацією. Однак пан Еттема наголосив на необов’язковому характері 
Рекомендації, що призводить до її довільного застосування державами-членами. 
 
Відкриваючи другу панель, Вівіана Гулло, молодша менеджерка проекту AGENFOR, 
представила випадок австрійської лікарки Лізи-Марії Келлермейєр, яка стала жертвою 
ненависті та кіберзалякування з боку антиваксерів. Протягом місяців вона повідомляла про 
напади в соціальних мережах і листи з погрозами від людей, які писали, що хочуть «вбити» її 
та її співробітників. Подана ситуація не було визнана злочином і належним чином не 
розслідувалася правоохоронними органами. Справа закінчилася самогубством лікарки, що 
спонукало до більшої уваги до правового регулювання мови ворожнечі. Цей приклад 
показав, як проект STAND-UP визначатиме модель боротьби з явищами ненависті та 
запобігання їм.  
 

https://www.procuragenerale.trento.it/
https://www.fundea.org/en
https://www.fundea.org/en
https://www.agenformedia.com/


У своєму дискурсі про захист в освіті, Альберто Іск’єрдо Монтеро з UNED MADRID говорив 
про візуалізацію механізмів мови ненависті, щоб критично сприймати світ. Він акцентував 
увагу на важливості освіти для боротьби з мовою ворожнечі, представивши результати 
спільного дослідження підлітків, які стикаються з цією проблемою, щоб визначити сценарії, 
чинники і стратегії подолання. 
 
Останню сесію, присвячену ролі громадянського суспільства у боротьбі зі злочинами на 
ґрунті ненависті, відкрила Василікі Артінопулу, професорка Європейської Організації з 
Публічного Права (EPLO) і членкинею Підкомітету із запобігання тортур ООН. Професорка 
Артінопулу підкреслила важливість скоординованих заходів для боротьби з цими явищами, 
зокрема додаткову цінність наявності спільної системи між системою правосуддя та ОГС для 
обміну інформацією та співпраці. «Ми живемо в епоху конфліктів, жорсткої економії, 
рецесії та незахищеності, і тому є лише кілька цінностей, які не підлягають 
обговоренню, таких як людська гідність, повага та справедливість», – зауважила 
професорка. 
 

 
Важливість освіти у боротьбі з мовою ненависті 

 
 
Протягом другого дня, Алессандра Бріго, Керівниця проекту та координатор центру 
гендерних питань, інклюзії та прав людини в ALDA, представила результати опитування 
фокус-груп, які проводилися з травня по липень 2022 року в Італії, Іспанії та Греції. Один із 
найяскравіших результатів дослідження показав упередженість правоохоронних органів і 
відділів поліції щодо расизму, звинувачення жертв, тощо. Колега з ALDA припустила, що 
проект STAND-UP представляє унікальну можливість подолати цю упередженість, і 
закликала звернути на це особливу увагу, щоб реально вплинути на системи в цільових 
країнах.  
 
Під час обговорення найкращих практик протидії мові ненависті/злочинам Джованні 
Гаспаріні зазначив, що існуюче національне законодавство в Італії є недосконалим, не 
ефективним і неінклюзивним, а також, що правові положення не відповідають культурній 
еволюції суспільства. 
 
Під час круглого столу Гаріфаллія Анастасополу, Лусія Гарсія дель Мораль і Серхіо 
Б’янкі обговорили скоординовані заходи протидії злочинам на ґрунті ненависті та роль 
організацій громадянського суспільства. Луїджі Ранцато та Нікола Кордескі з судової 
поліції прокуратури Тренто розповіли про технологію запобігання ненависті. 
 
Крістіна Родрігес Реке з Автономного Університету Барселони розповіла про важливість 
гендерної та інтерсекційної перспективи в контексті ісламофобії в Європі. 
На завершення сесії Кармело Руберто, колишній прокурор Прокуратури Ровіго, розповів про 
етнічну групу сінті в контексті ненависті, представивши реальний випадок вбивства етнічних 
сінті його неповнолітнім сином і його моральним спільником. Справа була актуальною, 
оскільки спільник демонстрував різкі расистські настрої, але ця обтяжуюча обставина не 
була врахована. 
 
Подія стала гарною нагодою для обговорення цього явища, щоб побачити, що було 
зроблено та що потрібно вирішити на наступному етапі проекту. 
 

 

https://www1.eplo.int/
https://www1.eplo.int/
https://www.alda-europe.eu/staffmembers/alessandra-brigo/
https://www.alda-europe.eu/staffmembers/alessandra-brigo/

