
Имајући у виду да су право на изражавање, а самим тим слобода мишљења, слобода
примања и ширења информација и идеја без мијешања јавне власти и без обзира на
границе, основна људска права загарантована Општом декларацијом о људским
правима и Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода;

Изражавајући забринутост због све више израженог говора мржње који
подразумијева све облике изражавања, укључујући говор, фотографије и видео-снимке
који шире, подстичу, промовишу, отворено позивају или оправдавају мржњу међу
расама, ксенофобију, антисемитизам или друге облике мржње засноване на
нетолеранцији, укључујући нетолеранцију изражену у агресивном национализму и
етноцентричности, дискриминацији и непријатељству према мањинама, имигрантима
и људима имигрантског поријекла;

Свјесништете коју говор мржње производи ако је пренесен путем медија и утицаја на
све категорије друштва, а посебно младе;

Осуђујући понашања која воде радикализму и екстремизму сваке врсте;

Позивајући, подржавајући и залажући се за досљедну примјену домаћих, али и
међународних докумената којима се настоји забранити и санкционисати говор мржње,
као што су Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације,
Међународни пакт о грађанским и политичким правима, Препорука Савјета Европе о
говору мржње, Конвенција о кибернетичком криминалу те Додатни протокол уз
Конвенцију о кибернетичком криминалу;

Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 22 Статута
Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта
БиХ“ број 2/10) и члана 64 става 3 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта
БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 17/08, 20/10, 4/13 и 31/13), на
25. редовној сједници одржаној 14. фебруара 2018. године, усваја

Д Е К Л А Р А ЦИ Ј У
О ОСУДИ ГОВОРАМРЖЊЕ

Декларацијом о осуди говора мржње:

1. Осуђујемо говор мржње и изражавамо своју спремност на додатни ангажман у
борби против ње, те позивамо на ангажман свих институција с циљем његовог
спречавања и санкционисања;

2. Позивамо носиоце свих јавних функција, да се, свјесни свог утицаја, уздржавају
од говора мржње и боре против говора мржње;

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ

SKUPŠTINA
BRČKO DISTRIKTA BiH

СКУПШТИНА
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516 Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516



3. Указујемо на потребу досљедне примјене кривичног законодавства и
евентуалног пооштравања одредаба у кривичним законима о кривичним
дјелима почињеним из мржње;

4. Позивамо медије да се свеобухватно, интердисциплинарно и интерактивно боре
против говора мржње, те да, свјесни своје јавне улоге и утицаја на јавност,
максимално контролишу свој садржај и онемогуће случајеве злоупотребе свог
медијског простора за пласирање говора мржње, као и да дају свој допринос у
упознавању јавности с тим шта је говор мржње и како се санкционише;

5. Посебно указујемо на растући проблем злоупотребе интернета у сврху ширења
говора мржње;

6. Указујемо на потребу подизања свијести јавности, цивилног друштва и свих
органа власти о кривичним дјелима почињеним из мржње и примјереним
одговорима на њих;

7. Прихватамо организације цивилног друштва као партнере у борби против
говора мржње и охрабрујемо их у активностима које предузимају ради борбе
против говора мржње;

8. Позивамо све институције у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине, а посебно
органе правосуђа, на максималан ангажман, у складу са законским
надлежностима, у спречавању и санкционисању говора мржње;

9. Посебну забринутост изражавамо због све присутнијег говора мржње којим се
шири, подстиче, промовише и оправдава тероризам – највећа безбједносна
пријетња данашњице, те захтијевамо пуни ангажман надлежних институција и
друштва у цјелини, с циљем спречавања и санкционисања таквих активности у
Брчко дистрикту Босне и Херцеговине.

10. Ова декларација ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Усвајањем ове декларације апелујемо на све грађане Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине, да заједничком осудом ове деструктивне појаве покажемо спремност да
се заузмемо за спречавање таквог понашања и ескалације говора мржње.

Број: 01-02-316/18
Брчко, 14. фебруара 2018. године
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Достављено:

1) Предсједнику;
2) Потпредсједнику;
3) Градоначелнику;
4) Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ;
5) Полицији Брчко дистрикта БиХ;
6) Сектору за координацију политика и опште послове –

Одсјеку за опште послове;
7) Архиви.


