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1. Prezentacja na temat mowy 
nienawiści.

2. Sonda szkolna.
3. Dyskusja:
 Jakie są przyczyny hejtu?
 Jakie są skutki hejtu?
 Jak można ograniczyć siłę rażenia 

mowy nienawiści?



 Używanie języka w celu:
• znieważenia
• pomówienia
• rozbudzenia nienawiści

wobec 
• osoby
• grupy osób
• innego wskazanego przez mówcę 

podmiotu



 Narzędzie 
rozpowszechniania antyspołecznych 
uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji
ze względu na rozmaite cechy, takie jak: 
rasa (rasizm), pochodzenie etniczne 
(ksenofobia), narodowość (szowinizm), 
płeć (seksizm), wiek, światopogląd 
religijny.



 Podstawowym przepisem odnoszącym 
się do zjawiska mowy nienawiści jest 
w Polsce art. 256 kodeksu karnego, 
zakazujący propagowania 
totalitarnego ustroju państwa oraz 
nawoływania do nienawiści na tle 
narodowościowym, etnicznym, 
rasowym lub wyznaniowym.



 Pochwała wojny napastniczej (art. 117 par.3)

 Znieważenie narodu (art. 133 )

 Znieważenie prezydenta RP (art. 135. par.2 )

 Znieważenie polskiej lub obcej flagi 
(art.137)

 Obraza uczuć religijnych ( art.196)

 Pochwała pedofilii ( art. 200b)

 Rozpowszechnianie pornografii ( art. 202 )

 Pomówienie ( art. 212 )



Odsetek osób często stykających się z hejtem
ŻYDZI

Dorośli – 14% Młodzież – 14%
UKRAIŃCY

Dorośli – 5 % Młodzież – 5 %
ROMOWIE

Dorośli – 20 % Młodzież – 25 %
MUZUŁMANIE

Dorośli – 9 % Młodzież – 16 %
CZARNOSKÓRZY 

Dorośli – 8 % Młodzież – 26 %



Hejt jest „miły”

 Uaktywnia w mózgu tzw. układ
nagrody, podobnie jak np. widok
ukochanej osoby

 Nienawiść, obwinianie innych = 
euforia, ulga, siła



 Forma rozładowania frustracji
Nie możemy odreagować na zwierzchniku, 
przenosimy ją na inny obiekt, np. na Żydów

 Odreagowywanie własnych 
życiowych problemów
Jeśli widzimy piękną celebrytkę, napiszemy, 
że jest głupia , by podnieść własną 
samoocenę i lepiej się poczuć.



Hejt jest niedojrzały
 Kora przedczołowa, 

odpowiedzialna za kontrolę emocji 
i przestrzeganie norm 
społecznych, u hejterów jest 
niedojrzała
 Gniew zamiast lęku 





Hejt jest instynktowny

Silne skojarzenie OBCY = CHOROBA

Mowa nienawiści najczęściej dotyczy tego, co dla 
większości jest OBCE, NIEZROZUMIAŁE. 
Człowiek przez setki lat żył w bardzo małych 
społecznościach. Kontakt z obcymi był często 
ryzykowny (choroby, utrata pożywienia).



Hejt mniejszym złem?
 Lęk, z którym człowiek sobie nie radzi, często 

prowadzi do agresji (np. w formie hejtu).

 Mowa nienawiści z jednej strony jest 
ogromnym zagrożeniem dla wielu ludzi, 
z drugiej hejtowanie w sieci daje możliwość 
potencjalnemu agresorowi wyładowania 
negatywnych emocji, a co za tym idzie ktoś 
może uniknąć agresji fizycznej. 
NIE POLECEMY TEJ FORMY RADZENIA SOBIE 
Z LĘKIEM. SĄ LEPSZE METODY TERAPII! 



Hejt jest… rzadki
 25 % wypowiedzi na forach to hejt

 90% internautów to lurkerzy (nie 
komentują)

 10% pisze komentarze

 1% regularnie coś upublicznia

 HEJTERZY stanowią tylko ułamek tego 1%



Hejt jest… rzadki?

Dlaczego mamy wrażenie, że hejt
wylewa się z internetu?



Hejt jest… rzadki?

Hejterzy są bardzo aktywni. Mają 
silną motywację do pisania:

- rozładowują silne emocje, 
z którymi nie potrafią sobie 

poradzić.



Hejt jest „zyskowny”

 Negatywne emocje siłą napędową wielu 
serwisów intenetowych

 Hejt przyciąga uwagę, prowokuje 
kontratak, a tym samym…

 zwiększa liczbę odwiedzin w serwisie, 
a tym samym…

 podbija ceny REKLAM 



Hejt jest…śmieszny
Sposoby reagowania na hejt:
 merytoryczna i spokojna wypowiedź
 HUMOR

W serwisie „Przegląd Sportowy” administratorzy 
obezwładniają hejterów dowcipnymi 
odpowiedziami. 
Hejter: Nie ze***jcie się z radości w tej redakcji.
Administrator: Postaramy się, ale nic nie 
obiecujemy.



Hejt jest nieunikniony?

Hejt jest:
nieprzyjemny, 

destruktywny, 
niedojrzały, 

„śmieszny”, 
ale NIEUNIKNIONY…

Hejt ceną za wolność słowa?



www.stopnienawiści.pl

www.blizej.org

www.przytulhejtera.pl



Dziękuję za uwagę 

prezentację przygotowała
Katarzyna Roszak – Markowska

na podstawie artykułu 
Jana Stradowskiego 

„Co się dzieje w głowie hejtera” 
(„Focus” 2015, nr 242)


