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Rzecznik Praw Obywatelsk ich 

W nawi^zaniu do wyst^pienia z dnia 30 grudnia 2014 roku (sygn. VIII.816.2.2014.JG/MK) 

w sprawie realizowania Krajowego Programu Dziatah na Rzecz Rownego Traktowania na lata 2013-2016 

uprzejmie informuj^, ze Zespot do Spraw Ochrony Praw Cziowieka Departamentu Kontroli, Skarg 

i Wnlosk6w (DKSiW) Ministerstwa Spraw Wewn^trznych (MSW) w 2013 roku, w ramach monitoringu 

przest^pstw z nienawisci zarejestrowa* 175 spraw, spo^rdd ktdrych: 

• 45 spraw odnosito si^ do zdarzeri zwi^zanych z mniejszosciami narodowymi 1 etnicznyml, 

w tym 25 dotyczyto antysemityzmu, 12 zwiqzanych byto z przynaleznosci^ do mniejszoici 

romskiej, 3 - do mniejszoici niemieckiej, po 2 - do mniejszokl rosyjskiej i litewskiej, 

oraz 1 - do mniejszosci ukrairiskiej; 

• 40 spraw dotyczyto zdarzeh zwi^zanych z propagowaniem ustroju totailtarnego 

(manifestowaniem haset lub symboli faszystowskich, neonazistowskich lub komunistycznych 

oraz z dziaialnosciq grup skrajnie prawicowych); 

• 47 spraw zwiqzanych byio z rasizmem i ksenofobiq (z wyt^czeniem spraw dotyczqcych 

zdarzeri przeclwko przedstawiclelom mniejszosci narodowych i etnicznych); 

• 8 spraw zwi^zanych byto z t iomofobi^; 

• 25 spraw dotyczyto religii lub wyznania, w tynn 15 - wyznania katolickiego, 1 - wyznania 

ewangelicko-augsburskiego, 1 - wyznania prawostawnego, 5 - Islamu, zai w 3 przypadkach -

brak jest mozllwosci okreslenia religii lub wyznania; 

• 10 spraw odnosito si^ do zdarzeh zwi^zanych z roznicami swiatopogl^dowymi. 
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Nalezy przy tym wskazac, ze wymienione powyzej sprawy dotyczyty w 34 przypadkach zdarzeri 

0 charakterze przemocy, w 105 - mowy n ienawik i oraz w 36 - innych form ataku, w tym m.in. 

3 podpalenia, 2 grozby, 21 dewastacji. 

Ponadto uprzejmie informuj^, ze w 2013 roku podj^to prace maj^ce na celu rozszerzenie dziatah 

analitycznych prowadzonych w ramach monitoringu przest^pstw z n ienawik i . tstotq ww. dzialah 

jest poszerzenie katalogu pozyskiwanych informacji w zakresie specyfiki monitorowanych zdarzeri 

m.in. 0 informacje dotyczqce charakterystyki miejsca przest^pstwa, jego sprawcy i ofiary, 

a takze dziataniach organow scigania oraz orzekanych karach i srodkach karnych. 

W 2014 roku wskazany Zesp6t zarejestrowat 314 spraw, w ramach monitorowania przest^pstw 

znienawisci, sposrod ktorych: 

• 109 spraw odnosito siq do zdarzeri zwiqzanych z mniejszosciami narodowymi i etnicznymi, 

w tym 36 dotyczyb antysemityzmu, 56 zwiqzanych byto z przynaleznokiq do mniejszosci 

romskiej, 9 - do mniejszoki rosyjskiej, 4 - do mniejszosci ukrairiskiej, oraz po 2 -

do mniejszosci niemieckiej i ormiariskiej; 

• 8 spraw zwiqzanych byto z czynami przeciwko osobom o narodowok i czeczeriskiej 

oraz 4 - przeciwko osobom o innych niz ww. narodowosci; 

• 12 spraw dotyczyto religii lub wyznania, w tym 8 zwiqzanych z Islamem, 3 - ze ^wiadkami 

Jehowy oraz 1 - wyznaniem prawostawnym; 

• 59 spraw odnosilo si? do zdarzeri zwi^zanych z propagowaniem ustroju totalitarnego 

(manifestowaniem haset lub symboli faszystowskich, neonazistowskich lub komunistycznych 

oraz z dziatalnosciq grup skrajnie prawicowych); 

• 77 spraw zwigzanych byto z rasizmem i ksenofobiq {z wytgczeniem spraw dotycz^cych 

zdarzeri przeciwko przedstawicielom mniejszosci narodowych t etnicznych); 

• 4 sprawy zwi^zane byty z homofobiq; 

• 4 sprawy dotyczyty zdarzeri zwi^zanych z r6znicami iwiatopoglqdowymi; 

• 1 sprawa odnosita si? do przest^pstwa motywowanego przesiank^ inn^ niz wymienione 

powyzej; 

• w przypadku 36 spraw brak jest obecnie moz l iwok i wskazania motywu zaistniatego 

zdarzenia. 

Przedstawiaj^c powyzsze uprzejmie informuj?, ze cz^it prowadzonych w ww. sprawach 

post^powari pozostaje w toku, w zwiqzku z czym przedmiotowy Zespot nie posiada obecnie wszystkich 

informacji o zaistniafych zdarzeniach. Pragn? rownlez zaznaczyc, ze dane dotyczqce przest^pstw 
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z nienawisci za 2014 rok mogq ulec zmianie, z uwagi na sukcesywne przekazywanie informacji 

w tym zakresie przez podmioty prowadzqce post^powania. 

Jednoczeinie pragn^ wskazac, ze majqc na celu opracowanie charakterystyki monitorowanych 

przest^pstw motywowanych pochodzeniem narodowokiowym, etnicznym, rasowym oraz wyznaniem, 

zosta^a przeprowadzona analiza jakok iowa 372 spraw ww. rodzaju, kt6re byty monitorowane 

przez wskazany Zesp6\ w okresie od stycznia 2013 roku do listopada 2014 roku. Zadane podczas 

WW. analizy pytania badawcze, ktore dotyczyty przede wszystkim specyfiki poszczegolnych rodzajow 

przest^pstw z nienawisci, symboli nienawisci pojawiaj^cych si^ w przypadku czyn6w wymierzonych 

w poszczegblne grupy mniejszoiciowe, a takze r6znicy pomi^dzy przest^pstwami popelnianymi 

w Internecie a przest^pstwami popetnianymi w ^wiecie rzeczywistym umozliwity opisanie m.in. wzorcow 

i cech szczegolnych ww. przest^pstw oraz zachodzqcych mi^dzy nimi zaieznosci. W zat^czeniu uprzejmie 

przekazujQ opracowanie pt. „Analiza jakoiciowa przest^pstw z nienawiici, motywowanych pochodzeniem 

narodowosciowym, etnicznym, rasowym oraz wyznaniem, monitorowanych przez Zespot ds. Ochrony 

Praw Czfowieka DKSiW MSW". 

Ponadto pragn^ poinformowat, ze w MSW nie zostaty przeprowadzone analizy porz^dku 

prawnego pod kqtem wtak iwych zmian organizacyjnych lub legislacyjnych, majqcych na celu 

podnlesienie poziomu ochrony prawnej grup narazonych na dyskryminacj^. Zgodnie bowiem z Krajowym 

Programem Dziatah na Rzecz Rownego Traktowania na lata 2013-2016, podmiotem odpowiedzialnym 

za realizacj^ dziatania w ww. zakresie pozostaje Ministerstwo Sprawiedliwosci. Niemniej jednak pragn^ 

zaznaczyc, ze uzyskiwane w ramach monitoringu przedmiotowych przest^pstw informacje mogq zostac 

wykorzystane przez organy scigania podczas realizowania dziatart o charakterze prewencyjnym, 

jak rowniez przy przygotowywaniu, aktualizacji lub ocenie programow szkoleniowych dia funkcjonariuszy 

Policji, po^wi^conych ww. przest^pstwom. 

Odnoszqc si^ natomiast do projektu pn. „Mapa Uprzedzen: Repozytorium Danych 

Sondazowych", realizowanego w ramach prac Rady do Spraw Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii 

i zwiqzanej z nimi Nietolerancji pragn^ wskazac, ze MSW podziela przedstawionq przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich pozytywn^ ocen^ tej inicjatywy. W zwiqzku z powyzszym DKSiW MSW zgtosit swojego 

przedstawiciela do udziatu w pracach przysztych grup roboczych do spraw repozytorium raport6w 

i danych statystycznych oraz do spraw siownika poj^c mowy n ienawik i . 

Przechodz^c do kampanii informacyjnej pn. Racism. Say it to fight it (Rosizm. Walcz^ nie milcz^}, 

ktorq przeprowadzono w ramach projektu o nazwie Imigranci wobec przestqpstw z nienawisci - czylijak 

skutecznie dochodziC swoich praw uprzejmie informuj^, ze ww. inicjatywa zostala podsumowana podczas 

zorganizowanej w dniach 26 i 27 listopada 2014 roku konferencji pn. Jak rozbroii bombq nienawiici -
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skuteczna wspotpraca imigrantow i organow scigonia. We wskazanej konferencji uczestniczylt 

przedstawiciele ponad 40 organizacji pozarzqdowych z catej Polski, Biura Instytucji Demokratycznych 

i Praw Cztowieka (ODIHR OBWE), Mi^dzynarodowej Organizacji do spraw Migracji oraz Biura Wysokiego 

Komisarza Narodow Zjednoczonych do spraw Uchodzcow, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 

prokuratury, Policji, uczeini, jednostek samorzqdu terytorialnego, a takze goscie ze szwedzkiej i szkockiej 

Policji oraz przedstawiciel hoiendersklej organizacji pozarz^dowej zajmuj^cej si^ problematyk^ 

przest^pstw z nienawiici. W trakcie ww. konferencji onnowiono m.in. odbi6r przedmiotowej kampanii 

przez jej adresatow, a takze zagadnienia dotyczqce dobrych praktyk w zakresie przeclwdziatania 

przest^pstwom z n ienawik i oraz barier w zgtaszaniu takich przest^pstw organom scigania. Ponadto 

w ramach dyskusji plenarnej zostaty wypracowane propozycje dziatan, maj^cych na celu zwi^kszenie 

efektywnosci zwalczania przedmiotowych przest^pstw. Warto rowniez wskazac, ze obecni 

na przedmiotowej konferencji cudzoziemcy podkre^lali rol^ wspotpracy MSW i grup imigranckich 

podczas realizacji ww. propozycji. Jednym z glownych postulatow zaproponowanych 

przez przedstawicieli srodowisk imigranckich w trakcie wskazanej konferencji bylo utworzenie zespotu 

roboczego przy MSW, maj^cego na celu m.in. uiatwienie komunikacji pomi^dzy Ministerstwem 

a grupami mniejszosciowymi, w tym przekazywanie informacji dotycz^cych potrzeb i problemow 

wymienionych grup oraz mozliwych sposobow ich rozwi^zania. W zwiqzku z powyzszym w MSW podj^to 

dzialania zmierzajqce do powotania ww. zespotu. 

Niezaleznie od powyzszego pragn^ wskazac, ze obecnie trwajq prace maj^ce na celu 

przygotowanie publikacji pokonferencyjnej, zawierajqcej informacje o zgtoszonych postulatach, 

propozycjach i wnioskach z zakresu skutecznego zapobiegania przest^pstwom z nienawisct. Zgtoszone 

rozwi^zania w ww. zakresie b^d^ stanowiiy przedmiot analizy, majqcej na celu rozstrzygni^cie 

0 ich ewentualnym wdrozeniu. 

r 
SPRAW V M r?.:.vY'^i: 

Sekrctarz - i ' J i n i 

Zatacznik: 

1 na 7 str. - Opracowanie pt. .^naliza jakosciowa przest^pstw z nienawisci, motywowonych pochodzeniem norodowosciowym, 
etnicznym, rasowym oraz wyznoniem, monitorowanych przez Zespdt ds. Ochrony Praw Cztowieka DKSiW MSW". 
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Ministerstwo 
Spraw Wewn?t rznych 

Departament Kontroli, Skarg i W n i o s k o w 

Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. 

Analiza jakosciowa przest^pstw z nienawlsci, motywowanych pochodzeniem 
narodowosciowym, etnicznym, rasowym oraz wyznaniem, monitorowanych przez Zespol 

ds. Ochrony Praw Cztowieka DKSiW MSW 

Podstawowe poj^cia 

Majqc na wzgl^dzie, ze w polskim Kodeksie karnym brak jest definicji przest^pstwa z nienawisci, Zespot 
ds. Ochrony Praw Cztowieka, realizujqc swoje dziatania, postuguje siq roboczq def in ic j i przest^pstwa 
z nienawisci sporzqdzon^ przez ODIHR OSCE: 

Przest^pstwo z nienawisci to: 

(A) Kazde przest^pstwo natury kryminalnej, wtqczajqc w to przest^pstwa wymierzone w ludzi 

i ich mienie, w wyniku ktorego ofiara, lokal, lub inny eel przest^pstwa, sq dobierane ze wzgl^du 

na ich faktyczne bqdz domniemane powiqzanie, zwi^zek, przynaleznosc, cztonkostwo lub udzielanie 

wsparcia grupie zdefiniowanej w punkcie B. 

(B) Grupa moze byd wyr6zniana na podstawie cech charakterystycznych wspolnych dia jej cztonkow, 
takich jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowosc lub pochodzenie etniczne, j^zyk, kolor skory, 
religia, ptec, wiek, niepelnosprawnosc fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub tnne podobne 
cechy. 

Definicja ta jest takze podstawq do sporzqdzenia niniejszej analizy. 

Poj^cie mowy nienawisci rowniez jest kategoriq pozaprawng, nieposiadajqcq legalnej definicji. Komitet 

Ministrow Rady Europy zdefiniowat j ^ jako „kazd^ form? wypowiedzi, ktora rozpowszechnia, podzega, 

propaguje lub usprawiedliwia nienawisc rasow^, ksenofobi?, antysemityzm lub inne formy nienawisci 

oparte na nietolerancji, wt^czaj^c w to nietolerancj? wyrazan^ w formie agresywnego nacjonalizmu 

lub etnocentryzmu, dyskryminacji lub wrogosci wobec mniejszosci, migrantow lub osob wywodzqcych 

si? ze spotecznosci imigrantow". Podstawowe cechy mowy nienawisci to werbalizm {betkot ]?zykowy}; 

uzywanie wyrazeri wartosciuj^cych, agresja werbalna; dogmatycznosc i apodyktycznosc; nieuzasadnione 

uogolnianie; manipulacja faktami. Mowa nienawisci jest wi?c poj?ciem szerszym, ktora stanowi 

przedmiot zainteresowania Zespotu ds. Ochrony Praw Cztowieka o ile stanowi zrbdto przest?pstw 

z nienawisci. Mow? nienawisci nalezy rozroznic na typowq mow? nienawisci, zawieraj^cq prosty, 

cz?sto wuigarny przekaz I racjonalizuj^c^ mow? nienawiici, ktora swoj niech?tny stosunek do danej 

mniejszosci spotecznej stara si? wyttumaczyc, przewaznie manipuluj^c faktami lub dokonuj^c 

nieuzasadnionych uogolnieri. 
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Monitoring 

Jednym z podstawowycti zadah Zespotu jest prowadzenie monitoringu spraw zwiqzanych 

z przest^pstwami z nienawisci. Monitoring ten bazuje na informacjacti otrzymywanych z Pollcjl 

0 zgtaszanych przest^pstwach, ktore mogq miec taki ctiarakter, zgtoszeniach wptywajqcych do Zespotu 

od organizacji pozarzqdowych i osob fizycznycti, a takze na aktywnym poszukiwaniu informacji 

w mediach I Internecie. Nalezy zaznaczyc, ze dziatalnosc Zespotu nie ogranicza si^ jedynie do samej 

sprawozdawczosci - przygl^damy si^ sposobowi prowadzenia sprawy przez Policj^ I przekazujemy 

ewentualne wqtpliwosci np. odnosnie kwalifikacji prawnej czynu. 

Metodologia 

Ntnlejsza analiza zostata sporzqdzona w oparclu o metod^ jakosciow^. Jej gtownym celem nie b^dzie 

zatem przedstawlenie informacji ilosciowycti o poszczegolnycti rodzajacti przest^pstw, ale odkrycie 

icti wzorcow, zaieznosci pomi^dzy nimi oraz cech szczegolnycti, ktore nie mogtyby zostac wykryte 

w zwyktym badaniu o ctiarakterze ilosciowym. 

Pytania badawcze, ktore zostafy postawione to przede wszystkim pytanie o specyfikq poszczeg6lnych 

rodzajow przest^pstw z nienawisci, a takze pytanie o symbole nienawisci pojawiajqce si^ w odniesieniu 

do czynow wymierzonych w poszczegolne grupy mniejszosciowe oraz pytanie o roznlc^ pomi^dzy 

przest^pstwami popetnianymi w Internecie a przest^pstwami popetnianyml w swiecie rzeczywistym. 

W celu odpowiedzi na powyzsze pytania, zastosowano tectintk^ analizy tresci oraz komputerowo 

wspomagane] analizy danycti jakosciowych. Badanie zasadnicze zostato poprzedzone desk researctiem, 

umozliwiaj^cym stworzenie ram teoretycznycti i przygotowanie klucza kodowego. Podstaw^ zrodtowq 

pracy stanowity materiaty zgromadzone przez Zespot ds. Ochrony Praw Cztowieka w sprawach obj^tycti 

monitoringiem w latach 2013-2014. Kazde z przest^pstw zostato przyporzqdkowane do nast^puj^cej 

kategorii sprawy: Zydzi, Muzutmanie, Rosjanie, Czeczeni, Ukratna, rasizm dotyczqcy Afrykahczykow 

1 rasizm dotyczqcy Azji Potudniowo-Wschodniej. Liczba spraw obj^tycti analizy wynosi 372. Ze wzgl^du 

na wysokq cz^stosc przypadkow zdecydowalismy si^ na wyodr^bnienie czynow skierowanycti przeciwko 

Zydom, pomimo, ze stanowiq oni mniejszosc narodow^. 

Z y d z i - 2 1 % spraw 

Na wst^pie nalezy rozrdznid poj^cle antysemityzmu tradycyjnego, wt6rnego i spiskowego. ^rddtem 

antysemityzmu tradycyjnego sq stereotypy dotycz^ce religii, a mianowicie chrzescijariskiej niecti^ci 

do judaizmu, objawiaj^cej si? np. w mitacti o rytualnym wykorzystywaniu krwi chrzescijan czy porywaniu 

chrzescijariskicti dzieci. Kolejnym rodzajem jest antysemityzm wtorny, ktorego podstaw^ sq normy 

spoteczne pozwalaj^ce na niecti^c wobec Zydow. Polega on na obarczaniu Zyddw winq za Holocaust, 

umniejszaniu jego znaczenia czy zaprzeczaniu mu, odcinaniu SIQ od przesztosci. Antysemityzm spiskowy 

polega na oskarzaniu Zydow o d^zenie do przej^cia wtadzy nad krajem czy swiatem. Zydzi sq w nim 

postrzegani jako jeden byt, a Icti dziatania maja ctiarakter skryty. Z antysemltyzmem spiskowym cz^sto 

idzie w parze polityka - przest^pstwa w ktorej ofiarq lub sprawcq jest polityk, zawierajq si^ wytqcznie 

w tej kategorii. Natezy takze wspomniec o antyizraelskosci, przez niektorycti badaczy wyroznianej 

jako rodzaj antysemityzmu, ktorego zrodtem jest krytyka partstwa Izrael. 
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Jak si^ okazuje, wsr6d mowy nienawisci b^d^cej przest^pstwami, dominuje antysemityzm spiskowy. 

Jest to jednoczesnie wskazowka dia podmiotow zwalczaj^cych szeroko rozumianq mow§ nienawisci, 

kt6ry z jej rodzajow jest najbardziej niebezpieczny. 

Symbole stosowane przez sprawcow to przede wszystkim przekreslona gwiazda Dawida, gwiazda Dawida 

na szubienicy oraz przedstawienia graficzne nawi^zuj^ce do Holocaustu. 

Przest^pstwa na szkodQ Zyddw to przede wszystkim typowa mowa nienawisci - napisy i symbole 

na elewacjach budynkow. Osobny rodzaj przest^pstw stanowiq dewastacje cmentarzy i miejsc pami^ci, 
polegajqce na umieszczaniu napisdw i symboli na murach i nagrobkach oraz na przewracaniu macew. 

W Internecie rowniez dominuje antysemityzm spiskowy oraz typowa mowa nienawisci. 

Przest^pstwom z nienawisci wobec Zydow cz^sto towarzyszy przest^pstwo propagowania ustroju 

totalitarnego oraz nawiqzania do hlstorii i Holocaustu przejawiajqce si^ w stosowaniu hasel 

nazistowskich w j^zyku niemieckim. Bywa, ze przest^pstwa te odnosz^ si^ takze do kategorii obrzydzenia 

np. poprzez powi^zanie Zydow z nieutrzymywaniem higieny. Przest^pstwa te cz^sto powi^zane 

sq z grupami nienawisci, przede wszystkim ze srodowiskiem pseudokibicow - swiadczy o tym 

np. umieszczanie emblematow czy nazw klubow obok tresci nienawistnych. 

Muzutmanie - 7% spraw 

Przest^pstwa popeinione przeciwko muzutmanom to napisy i symbole na budynkach, zniewagi 

w kontakcie bezposrednim, grozby karalne, dewastacje meczetow i mizarow, udaremnienie przebiegu 

legalnego zgromadzenia oraz podpalenie meczetu. 

Do najczQSciej stosowanych symboli nalezy symbol przekreslonego ksi^zyca, symbol swini 

np. umieszczanej na miejscach kultu. Niestety wsrod ww. symboli islamofobicznych pojawia si^ 

na elewacjach rowniez symbol Polski Walczqcej. Przest^pstwa islamofobiczne przybieraty bardzo szeroki 

zakres, natomiast mowa nienawisci miafa charakter typowy. W Internecie mowa nienawisci przybiera 

czQSciej fo rm^ racjonalizujqcej mowy n ienawik i . Byty to zarowno komentarze pod artykutami, 

jak i odr^bne strony tematyczne. Islamofobiczna mowa nienawisci w Internecie cz^sto wi^ze 

SIQ Z portalami spo!ecznosciowymi. 

W stosowanej przez sprawcow mowie nienawisci pojawia si^ wqtek rasowy, zwi^zany z kolorem skbry 
pokrzywdzonych. 

Przest^pstwa na szkod^ muzulmanow wyroznia takze wybieranie organizacji muzulmariskich jako obiekt 

ataku, samego w sobie. Chodzi tu przede wszystkim o niszczenie budynkow b^d^cych siedzibami 

tych organizacji, zaMocanie przebiegu organizowanych wydarzen oraz grozby przeciwko 

tym organizacjom. Osobny grup^ tych przest^pstw stanowiq przest^pstwa na szkod^ osob pochodzenia 

tureckiego, ktore cz^sto zwiqzane byty z prowadzonymi przez nich lokalami gastronomicznymi. 

Ponadto w incydentach i przest^pstwach z nienawisci, cz^sto postawy antymuzutmariskie wi^zq 

siQ ze sporami s^siedzkimi I osobistymi. 

Rosjanie - 3% spraw 

W mowie nienawisci kierowanej przeciwko Rosjanom pojawiajq si^ takie motywy jak rzekoma agresja 

Rosjan, nieuczciwosc i kradzieze oraz zacofanie cywilizacyjne, niemniej wsrod przest^pstw dominuje 

motyw agresji, zwtaszcza w kontekscie historycznym. 
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Jesli chodzi o stosowan^ symbolik^ to sprawcy cz^sto si^gajq po czerwon^ farb^, ktorq oblewajq miejsca 

pami^ci i pomniki. Poza symbolik^ sprawcy postuguj^ si^ tekstem umieszczanym na murach 

i budynkach. Zaznaczenia takze wymaga, ze cz^sc z obj^tych monitoringiem czyndw ma zwi^zek 

ztrwaj^cym konfliktem rosyjsko-ukraihskim. Pozostate przest^pstwa to naruszenia nietykalnosci 

w kontakcie bezposrednim oraz pobicia. 

Czeczeni - 7% spraw 

Wirod przestQpstw na szkod^ Czeczenow nalezy zwrocic przede wszystkim uwag^ na ich regionalny 

wymiar - wszystkie zarejestrowane sprawy dotyczyty wojewodztwa podlaskiego. Przest^pstwa 

te przybieraty fo rm^ napisow na budynkach i przystankach autobusow, naruszen nietykalnosci i zniewag 

w kontakcie bezposrednim, pobic, atakow na domy oraz zaktoceh wydarzen kulturalnych jak „Biatystok 

dIa tolerancji". Cechq wspoln^ wi^kszosci z tych przest^pstw jest zwiqzek z miejscami zycia codziennego 

- do przestQpstw dochodzito w takich miejscach jak ulica, targ, przystanek, autobus czy klub. Dochodzifo 

tez do atakow na domy - wybijania szyb oraz podpaleh drzwi. 

Takze cyberprzest^pczosc ma charakter regionalny. Przewaznie byiy to komentarze pod artykuiami, 

w ktorych pojawiaty si^ wypowiedzi wyrazajqce obrzydzenie w stosunku do Czeczenow oraz zwiqzane 

z kwestiami ekonomicznymi dotyczqcymi pobytu Czeczenow na terytorium RP. 

Przest^pstwa te byty popetniane takze na szkod^ matoletnich, cz^sto zaiedwie kilkuletnich dzieci. 
Cz^sc z obj^tych monitoringiem przest^pstw dotyczyia takze wyznania i narodowosci oraz tqczyia si^ 
z propagowaniem ustroju totalitarnego. 

Ukraina-2% spraw 

Wsrod symboli nienawisci nalezy wskazac odwrocony Tryzub (odwrocony herb Ukrainy), ktoremu cz^sto 

towarzyszy symbol falangi (znak Obozu Narodowo-Radykalnego). Mowa nienawisci kierowana przeciwko 

Ukraihcom ma charakter typowy, pojawiajq si^ w niej takie motywy jak agresja Ukrairicow, kwestie 

zwi^zane z historic oraz brakiem cywilizacji. Dane pochodz^ce z monitoringu, a wi^c dotyczqce 

przest^pstw wskazuj^ przede wszystkim na motyw agresji oraz historii. Przest^pstwa te najcz^kiej 

przybierajq fo rm^ dewastacji pomnikow UPA, naruszenia nietykalnosci i zniewag w kontakcie 

bezposrednim. Pojawity si^ tez przest^pstwa zwiqzane z cerkwiami - wrzucenie petardy i podpalenie. 

Charakter przest^pstw i sposob dziatania sprawcow swiadczy o istnieniu grup nienawisci. PrzestQpstwa 

popetniane w Internecie rowniez majq charakter typowej mowy nienawisci, ale pojawiajq si^ w niej 

elementy racjonalizuj^ce, maj^ce zwiqzek z historic. Rowniez w tego rodzaju przest^pstwach pojawiaj^ 

si^ kwestie zwi^zane z aktualnym konfliktem ukraihsko-rosyjskim. 

Rasizm - Afrykanie - 20% spraw 

Symbolika przest^pstw rasistowskich jest bardzo szeroka, cz^sto sclsle zwi^zana z symbolami 

propaguj^cymi ustroj totalitarny. Symbole to krzyz celtycki, szubienica oraz matpa. Symbolika matpy jest 

takze wykorzystywana w wypowiedziach dotyczqcych Afrykahczykow. Mowa nienawisci ma charakter 

typowy, podkreslany jest w niej brak cywilizacji i brak inteligencji oraz dehumanizuje pokrzywdzonych 

przestQpstwem. Podobny charakter maj^ przest^pstwa obj^te naszym monitoringiem. 

Katalog rodzajow przest^pstw jest bardzo szeroki od napisow i symboli na budynkach, przez zniewagi 

i grozby karalne w kontakcie bezposrednim, po rozboje, wymuszenia rozbojnicze i spowodowanie 
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ci?zkiego uszczerbku na zdrowiu. Do przest?pstw tych dochodzi w miejscach zycia codziennego takich jak 

ulica, sklep czy okolice miejsc zamieszkania ofiar. Do przest?pstw tych dochodzi takze w lokatach 

gastronomicznych nalez^cych do Afrykariczykow. W obszarze tym dziataj^ grupy nienawisci, 

cz?sto majqce zwi^zek z ^rodowiskami pseudokibic6w. Duza cz?sc z tych przest?pstw polega 

na zniewazaniu pitkarzy pochodzenia afrykariskiego. Mowa nienawisci w Internecie ma charakter typowy 

i rowniez odnosi si? do kwestii kompetencyjnych i cywilizacyjnych, dotyczy przewaznie portali 

spotecznosciowych. 

Rasizm - Azja Potudniowo-Wschodnia - 1 % spraw 

Symbolika to przede wszystkim krzyze celtyckie, wykorzystywana jest takze zotta farba oraz znak Polski 

Walcz^cej. Przest?pstwa obejmuj^ napisy i symbole na lokalach gastronomicznych oraz zniewazanie 

dzieci. Biorqc pod uwag? niewielkq liczb? zarejestrowanych czyn6w mozemy przyjqc, 

ze ww. przest?pstwa przewaznie nie sq zgtaszane - jest to tzw. zjawisko under-reportingu. 

Grupy nienawisci 

Biorqc powyzsze pod uwag?, mozemy wyodr?bnic kilka cech grup nienawisci. Grupy te majq 

takze zwiqzek z przest?pstwem propagowania ustroju totalitarnego, cz?sto zajmujq si? takze innq 

dziatalnosctq pr2est?pcz^. Przest?pstwa te poprzedzone sq rozpoznaniem srodowiska ofiar, organizacje 

te dysponujq informacjami o siedzibach i dziatalnosci organizacji migranckich, a czyny, ktorych si? 

dopuszczaj^ wymagaty wczesniejszego przygotowania. Wskazane grupy majq powiqzania 

ze irodowiskiem tzw. pseudokibic6w i z ruchami skrajnie prawicowymi, o czym iwiadczq umieszczane 

na miejscu zdarzenia napisy i symbole. 

Podsumowanie 

Uwag? zwraca przede wszystkim szeroki zakres czyn6w. Czyny te dotyczy przede wszystkim umieszczania 

napisow i symboli na budynkach, niszczenia mienia, dewastacji miejsc pami?ci, zniewag i grozb karalnych 

w kontakcie bezposrednim, zniewag i nawotywania do nienawiici w Internecie oraz naruszenia 

nietykalnosci cielesnej, uszkodzeri ciata i pobic. Pojawiaty si? takze przest?pstwa spowodowania 

ci?zkiego uszczerbku na zdrowiu, rozboje i wymuszenia rozb6jnicze. 

Przest?pstwa te maj^ zwiqzek z mow^ nienawisci, chociaz w przypadku niektbrych mniejszosci, zniewagi 

przybieraty charakter typowej mowy nienawisci, podczas gdy szeroko rozumiana mowa nienawisci 

dotyczqca tej mniejszosci miata charakter racjonalizujqcy. 

W przypadku mniejszosci takich jak Czeczeni czy Afrykariczycy do przest?pstw dochodzito w miejscach 

zycia codziennego takich jak ulice, sklepy, lokale gastronomiczne czy klub, a takze w miejscach 

zamieszkania ofiar. Osobn^ grup? przest?pstw stanowi^ przest?pstwa na szkod? wtascicieli 

1 pracownik6w lokalow gastronomicznych prowadzqcych dziatalnosc w zakresie kuchni krajow swojego 

pochodzenia. Fakt popetniania przest?pstw na szkod? dzieci i kobiet, dowodzi dehumanizacji ofiar. Wiele 

2 popetnianych przest?pstw miato scisty zwiqzek z przest?pstwami propagowania ustroju totalitarnego. 

Towarzyszyty im takze hasia patriotyczne oraz symbol Polski Walczqcej. 
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1 Mniejszosc 
Zydzi 2 1 % 
Afrykanie 20% 
Romowie 9% 
Muzutmanie 7% 
Czeczeni 7% 
Rosjanie 3% 
Ukraina 2% 
Azja 1 % 
Inne (LGBT, Europa Zach, kraje Ameryki 
tacinskiej, pozostate religie, swiatopoglqd) 3 1 % 

Czyny w podziale na wojewodztwa 
Wojewodztwo % czynow 
dolnoslqskie 8% 
kujawsko-pomorskie 4% 
lubelskie 4% 
lubuskie 1% 
todzkie 7% 
matopolskie 9% 
mazowieckie 12% 
opolskie 4% 
podkarpackie 5% 
podlaskie 14% 
pomorskie 4% 
slqskie 17% 
swi^tokrzyskie 4% 
warmihsko-mazurskie 2% 
wielkopolskie 4% 
zachodniopomorskie 2% 
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Rodzaje czynow w podziale na wojewodztwa 
Wojewodztwo Mowa nienawisci 

(bez Internetu) 
Przemoc Inne 

dolno^lqskie 6% 6 1 % 33% 
kujawsko-pomorskie 10% 80% 10% 
lubelskie 10% 90% 0% 
lubuskie 33% 33% 33% 
todzkie 24% 47% 29% 
mafopolskie 18% 68% 14% 
mazowieckie 3% 77% 20% 
opolskie 25% 63% 13% 
podkarpackie 8% 75% 17% 
podlaskie 3% 79% 18% 
pomorskie 1 1 % 78% 11% 
slqskle 15% 78% 7% 
iwi^tokrzyskie 10% 80% 10% 
warminsko-mazurskie 17% 50% 33% 
wielkopolskie 9% 73% 18% 
zachodniopomorskie 25% 25% 50% 
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