
List otwarty Radnych Miasta Kobyłka 

w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej  

przemocy, agresji i mowy nienawiści 

W obecnych dość trudnych czasach obserwujemy narastającą falę negatywnych 

zjawisk w polskiej przestrzeni publicznej. Narasta problem z mową nienawiści i pogardy.  

Widać ją niestety na wszystkich szczeblach administracji samorządowej, jak i centralnej, 

w internecie, na portalach społecznościowych. 

Jednocześnie obserwujemy społeczną bezradność wobec tych zjawisk. Prawie nikt nie 

uważa, że przyczynia się do szerzenia nienawiści i pogardy, coraz więcej osób czuje się ich 

ofiarami. 

Jako grupa radnych uważamy, że jeżeli nie nazwiemy tego zjawiska po imieniu i nie 

zastanowimy się, jak bardzo jest niebezpieczne i jak szybko się rozprzestrzenia w świecie, 

to może być za późno na jakiekolwiek działania zapobiegawcze i odwrócenie zła. 

W związku z tym musimy nauczyć się akceptować inność, musimy odbudować wzajemne 

zaufanie i empatię. A najlepiej zacząć to robić od siebie, od swoich rodzin, od najbliższego 

środowiska. 

Mowa nienawiści sprawia, że przemoc staje się bardziej społecznie akceptowalna. Im 

częściej słyszymy agresję słowną, tym mniej zwracamy na nią uwagę i chętniej jej 

używamy. Kontakt z mową nienawiści jest szczególnie niebezpieczny w przypadku 

młodzieży, bo może prowadzić do swoistego zaniku norm społecznych. 

Edukację o mowie nienawiści trzeba zacząć już w przedszkolu, szkole, aby dzieci mogły 

zrozumieć, co jest dobre, a co złe. 

Jako Państwa przedstawiciele w Radzie Miasta tę naprawę życia politycznego chcemy 

zacząć od siebie. Jesteśmy świadomi, że i my zbyt często ulegamy pokusie 

pozamerytorycznej dyskusji i emocjonalnym wypowiedziom. Na nas spoczywa ten 

obowiązek – jak i przywilej – aby dołożyć wszelkich starań nad poprawą jakości życia 

w naszej Małej Ojczyźnie. Jakości, której jałowe spory mogą tylko zaszkodzić. 

Chcemy zacząć od siebie, ale też poprosić Państwa o zwrócenie uwagi na edukację 

najbliższych o skutkach jakie może przynieść szerzenie w przestrzeni publicznej przemocy. 

Spróbujmy wypracować i przedstawić kampanię edukacyjną dotyczącą zarówno skutków 

mowy nienawiści, jak i dostępnych każdemu obywatelowi narzędzi prawnych do 

zgłaszania nadużyć i obrony dobrego imienia w razie, jeśli zostało naruszone przez hejtera 

– czy to w internecie, czy w realnym życiu. 

Apelujemy jednocześnie do pozostałych uczestników naszego lokalnego życia publicznego, 

w tym do mediów lokalnych, o wzięcie udziału w tej inicjatywie i wsparcie nas w celu, 

który powinien łączyć społeczność.  
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