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Witajcie Uczniowie - pedagog. 

 

MOWA NIENAWIŚCI  

 

Wg słownika dostępnego na stronie rownosc.info mowa nienawiści jest definiowana 

jako „rożne typy negatywnych emocjonalnie wypowiedzi, wymierzonych przeciwko grupom 

lub jednostkom ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność do grupy, 

powstających na bazie uprzedzeń”. Za mowę nienawiści uznaje się wypowiedzi „lżące, 

oskarżające, wyszydzające i poniżające grupy i jednostki z powodów po części od nich 

niezależnych – takich jak przynależność rasowa, etniczna, religijna, a także płeć, preferencje 

seksualne”(S. Łodziński, 2003).  

Przykład wypowiedzi: „Chciwy jak Żyd”. 

Hejt to „komunikat wymierzony przeciwko komuś, wyrażający niechęć lub brak 

aprobaty, często niezbyt sprecyzowanej. Zazwyczaj wyrażony jest ostrymi słowami (bywa, ze 

wulgarnymi)”.  

Przykład wypowiedzi „Michał Iksiński to konfident, tchórz i zdrajca”. 

 

Jak sobie radzić z mową nienawiści w szkole? 

 

Ponad 200 lat temu Edmund Burke, słynny irlandzki filozof i polityk, powiedział, „że 

dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili”. Na szczęście my możemy    

w tej kwestii dużo w szkole zrobić. 

Najprostszym jest zgłoszenie nienawistnej treści organom ścigania, np. za 

pośrednictwem strony www.hejtstop.pl, która w prosty sposób przeprowadza nas przez cały 

proces. 

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną i to Ty doświadczasz mowy nienawiści warto, abyś 

porozmawiał/a z kimś komu ufasz: rodzic, nauczyciel, pedagog, przyjaciel. Ważne, aby była 

to osoba, która może te sytuacje zakończyć. Czasami osoba poszkodowana nie ma na to siły.  

Innym skutecznym narzędziem, które wymaga jednak odwagi jest metoda 

interwencji świadka. Często widzimy, ze dzieje się cos niedobrego, ale z rożnych powodów 

nie reagujemy. Obawiamy się konsekwencji, zawstydzenia, a może nawet czyjejś agresji 

(słownej lub fizycznej). Jeżeli jednak podejmiemy konkretne kroki, możemy zmienić sytuację. 

To z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na nasze poczucie skuteczności i obniżyć obawy 

związane z interwencją. Metoda ta jest opisana w artykule Małgorzaty Leszko 

(blog.ceo.org.pl/tag/mowa-nieniawsci) opiera się na czterech krokach i można w skrócie 

nazwać ją BODziO: 

 

METODA BODziO: 

 

1. Bezpośrednio: przerwij sytuację i wejdź w kontakt z osobą, wobec której kierowana 

jest mowa nienawiści. Możesz np. ją zapytać, czy wszystko w porządku albo jak 

możesz pomóc.  

2. Odwróć uwagę: spróbuj przerwać kontakt miedzy agresorem i jego ofiara. Pamiętaj, 

ze możesz narazić się na nieprzyjemności ze strony agresora. To wymaga odwagi. 

3. Deleguj: niekiedy czujesz, ze nie jesteś w stanie samodzielnie zareagować. Poproś o 

pomoc kogoś, do kogo masz zaufanie  - nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodzica lub 

kolegę. 

4. Odłóż w czasie: nie zawsze wiesz, jak zareagować tu i teraz. Możesz jednak odłożyć 

interwencje w niedługim czasie, np. możesz się przygotować i wtedy zgłosić mowę 



nienawiści odpowiednim organom albo udzielić wsparcia osobie, która mowa 

nienawiści dotknęła.  

 

Poza tym zawsze w kontaktach z rówieśnikami możecie otwarcie sprzeciwiać się 

mowie nienawiści, hejtowi i krytykować takie postawy i zachowania. Amerykańskie 

badania z 2018 roku pokazały, ze gdy 25% grupy sprzeciwia się nękaniu i konfliktom, 

cala grupa zaczyna zachowywać się inaczej. 

 Więc… do dzieła. 

 

Pozdrawiam wszystkich. 

Iwona Szymczak – pedagog  

(iterlecka@wp.pl) 
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