An Equinet Recommendation

REKOMMENDATION FÖR HUR DISKRIMINERING
OCH HATRETORIK KAN MOTVERKAS I
VALKAMPANJER

Equinet, europeiskt nätverk för
likabehandlingsorgan:
Påminner om att likabehandling och icke-diskriminering är vad det mänskliga
rättighetssystemet bygger på och fungerar som grundläggande principer och
värderingar för den Europeiska Unionen;
Konstaterar att rätten till jämlikhet och frihet från diskriminering är den enda
rättigheten som finns med i alla nio FN-konventioner om mänskliga rättigheter
och även omfattas av bindande lagstiftning och väl utvecklad rättspraxis på
Europeiska Råd och EU-nivå;
Påminner om att jämlikhetsorgan är självständiga statliga institutioner som
instiftats över hela Europa för att främja jämlikhet och motverka diskriminering
och trakasserier, ofta med mandat att hantera hatretorik;
Upprepar att jämlikhetsorgan har som syfte att främja jämlikhet och ickediskriminering inom alla områden;
Konstaterar att yttrandefrihet är en av de mest grundläggande mänskliga
rättigheterna och inte bara omfattar information eller idéer som får ett positivt
mottagande eller anses oförargliga eller likgiltiga, utan även sådant som chockar
eller upprör staten eller någon del av befolkningen, men påminner om att
yttrandefriheten inte är absolut och att det är nödvändigt att stävja hatretorik,
vilket definieras som alla former att yttryck som sprider, hetsar, främjar eller
rättfärdigar hat baserat på intolerans;
Läggermärke till länken mellan diskriminering, trakasserier och hatretorik;
Noterar med oro rapporterna om ett växande antal valkampanjer i Europa som
utmärkts av utpekandet av syndabockar och diskriminerande språkbruk eller
hatretorik mot vissa samhällsgrupper, ofta rättfärdigat som personliga
åsiktsuttryck eller till och med oro för mänskliga rättigheter;
Konstaterar att diskriminering, trakasserier, hatretorik och ideologier eller
diskussioner under valkampanjer, som baseras på idéer eller teorier om en
grupps inneboende överlägsenhet på grund av sina personlighetsdrag, är direkt i
motsättning mot demokratiska principer och kan underminera de grundläggande
värderingarna i demokratiska stater och våra gemensamma konstitutionella
traditioner.

Equinet ger följande rekommendationer:
Hatretorik
Allmän likabehandlingsprincip
Icke-diskriminering och ambitionen om faktisk
jämlikhet är grundstenar i de Europeiska
demokratierna och valkampanjer är viktiga arenor
för att testa engagemanget för dem
Likabehandling och icke-diskriminering är
gemensamma minsta standarder och måste
respekteras av alla under alla omständigheter,
inklusive under valkampanjer
Politiska partier och mediekanaler bör
överväga att anta eller stödja uppförandekoder för
valkampanjer som inkluderar en policy för att
hantera diskriminering, trakasserier och hatretorik.

Diskrimineringsförbud
Politiska partier och kandidater, samt de som
arbetar för dem måste avstå i
sina program och kampanjer från att använda
diskriminerande språkbruk eller föreslå
diskriminerande policyer och lagar samt att ge
uttryck för eller stödja idéer eller teorier om en
grupps överlägsenhet baserat på ras, etniskt
ursprung, religion, kön, ålder, sexuell läggning,
könsidentitet, funktionsnedsättning, andra
skyddade personlighetsdrag eller en kombination
av dessa
I sin bevakning av valkampanjer borde
mediekanaler avstå från att använda eller stödja
diskriminerande språkbruk eller policyer och idéer
eller teorier om en grupps överlägsenhet baserat
på ras, etniskt ursprung, religion, kön, ålder,
sexuell läggning, könsidentitet, funktionsvariation,
andra skyddade personlighetsdrag eller en
kombination av dessa. Rapportering om sådana
frågor och uttalanden under valkampanjer bör
genomföras på ett ansvarsfullt sätt med korrekt
förklaring och kritisk reflektion om sammanhanget.

Politiska partier och kandidater samt de
som arbetar för dem måste avstå i sina
program och kampanjer från att använda eller
stöda språkbruk som kan likställas med
hatretorik.
I sin bevakning av valkampanjer borde
medier avstå från att använda eller stödja
hatretorik. Rapportering om språkbruk i
valkampanjer som kan likställas med
hatretorik ska ske på ett ansvarsfullt sätt med
korrekt förklaring och kritisk reflektion om
sammanhanget.

Hantering av känsliga ämnen
Politiska partier och kandidater samt de
som arbetar för dem ska vara
ansvarstagande och rättvisa i sin hantering
av känsliga ämnen relaterade till grupper som
definieras av gemensamma skyddade
personlighetsdrag för att undvika
stigmatisering.
I sin bevakning av valkampanjer ska
medier handskar ansvarsfullt och rättvist med
känsliga ämnen relaterade till grupper som
definieras av gemensamma skyddade
personlighetsdrag för att undvika
stigmatisering. Rapportering om sådana
känsliga ämnen måste åtföljas av en
förklaring och en kritisk reflektion om
kontexten.

Jämställd representation på vallistor
Politiska partier bör överväga att införa
praxis och policyer för att uppnå en
representation som motsvarar mångfalden i
samhället på alla nivåer i sina vallistor även
när det saknas ett uttryckligt juridiskt krav på
att göra det.

