
Ako spoznať a konfrontovať nenávistné grafity 
Táto brožúra poskytuje organizáciám, aktivistom a aktívnym jednotlivcom, návod ako spoznať a konfrontovať grafity s 
rasistickým, xenofóbnym, diskriminačným alebo krajne pravicovým obsahom alebo odkazom.

Steny, vlaky, mosty. Je jedno kde ich nájdete – grafity sú medzinárodným fenoménom a častokrát sú kreatívnym 
vyjadrením hodnôt alebo politických názorov. Ale čo sú slogany ako „Cudzinci von“? Nasprejované svastiky a nacistické 
symboly? Alebo nákresy znázorňujúce Dávidovu hviezdu na šibenici? Sú to jednoducho vyjadrenia „politických názorov“? 
Je to sloboda slova ktorú možno tolerovať?�

Mnohý z nás už určite zhliadli graffiti s rasistickými a antisimtskými sloganmi alebo neonacistickými symbolmi. Všetky 
spája jedna vec – sú urážajúce, diskriminujúce a ponižujúce. Častokrát je ich možné aj trestne stíhať. Ale vždy vzbudzujú 
strach u adresátov.

Nenávistné grafity sú nebezpečné, keďže sú predštádium násilia. Ignorovanie problému znamená, že nenávisť môže rásť 
uprostred našej spoločnosti, bez toho aby bolo konfrontované. Limit tolerancie sa dosiahne nielen vtedy keď grafity 
majú prvky trestného činu, ale vtedy keď porušujú slušnosť každého človeka. Je to vec osobnej odvahy a naša spoločná 
zodpovednosť ukázať že, každý prejav rasistickej nenávisti na verejnosti nikdy nebude tolerovaný.�

ODSTRÁNIŤ ALEBO NIE? Nebezpečenstvo zón strachu
Vo vedeckých a verejných diskusiách je častokrát rozoberané, či odstraňovať alebo neodstraňovať nenávistné grafity. 
Oponenti odstraňovania grafiti, ako Viedenský Inštitút na výskum grafity�, považuje grafity za politický barometer 
zobrazujúci sociálne potlačované názory, ktoré by mali byť zachované ako médium interkultúrnej komunikácie. Okrem 
toho, na krajne pravicové grafity sa často krát nazerá ako na „adolescentné hry s provokujúcimi symbolmi a odkazmi“.�

Bohužiaľ, realita nám dokazuje, že takýto pohľad zjednodušuje tento problém. Väčšina organizácii aktívnych v boji proti 
rasizmu a krajnej pravici sa zhodne, že nenávistné grafity nie sú len vyjadrením mestskej kultúry, ale aj propagáciou 
neľudskej ideológie, ktorú nemožno brať len ako obyčajný názor. Takéto grafity odrážajú aj mainstreamový rasizmus, 
zakotvený uprostred spoločnosti a pokusy krajnej pravice získať priestor na verejnosti. Prítomnosť a aktivity krajnej 
pravice vytvárajú atmosféru strachu a násilia pre ľudí ktorí nespadajú do ich svetonázoru. Takéto zóny strachu môžu byť 
trhoviská, vlakové stanice, obchody – hociktoré miesta, kde majú prívrženci krajnej pravice vplyv na každodenný život 
svojou každodennou prítomnosťou a zastrašovaním ľudí. Nenávistné grafity sú jednou z foriem, ktorou si pravicový 
extrémisti, označujú teritórium napríklad vo verejnej doprave, v okolí klubov a v podchodoch pre chodcov.  

Zóny strachu sú latentnou alebo otvorenou hrozbou pre ľudí a obmedzujú ich slobodu pohybu. Obmedzovanie základných 
práv nie je v demokratickej spoločnosti akceptovateľné. Verejné priestranstvá musia byť prístupné pre každého, bez 
hrozby strachu. V tomto kontexte nemožno nenávistné grafity považovať za neškodný prejav slobody slova. 
Hrozby a diskriminácia vo forme nenávistných grafity, nemôžu ostať bez odozvy a musia byť ihneď odstránené!

�  Pozri tiež Brožúra UNITED – Ako pochopiť a konfrontovať nenávistné prejavy, autor Rafal Pankowski
��� �� tejto �rožúre sa ter��n �ra��ty použ�va na ozna�enie v�etk�ch nápisov na �u�ovách�� Nenávistné �ra��ty sú také nápisy a o�razce, ktoré o�sahujú rasistick�, �enof��ny,  �� tejto �rožúre sa ter��n �ra��ty použ�va na ozna�enie v�etk�ch nápisov na �u�ovách�� Nenávistné �ra��ty sú také nápisy a o�razce, ktoré o�sahujú rasistick�, �enof��ny, 

antise�itsk�, krajne pravicov�, ale�o in� o�sah, ktor� znevažuje �ôstojnosť �loveka�� Táto �rožúra �a za cieľ a�y sa stala praktick�� návo�o� pre M��O a aka�e�ická otázka �i 
�y �ali �yť �ra��ty považované za u�enie ale�o van�aliz�us, tu ne�ožno rozo�erať�� 

�  www���raf��tieuropa��or�
�  Dieter Schra�e; Nor�ert Sie�l (���007): Rechtse�tre�e Sy��ole un� Parolen�� Graf��ti un� Sticker als Me�iu� interkultureller Ko��unikation�� Institut für Graf��ti Forschun�, Wien
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HRA NA SCHOVÁVAČKU 
Krajne pravicové symboly a kódy 
používané v grafity
Zatiaľ čo rasistické, antisemitské a homofóbne slogany 
sú veľmi ľahko identifikovateľné, niekedy môže byť 
problém identifikovať rôzne krajne pravicové kódy 
v grafity. Symboly, rúny, čísla – je mnoho spôsobov 
ako prívrženci a členovia krajne pravicových hnutí 
verejne vyjadrujú svoju ideológiu. Krajne pravicové 
kódy obsahujú ako kryté, tak aj otvorené odkazy. 
Zatiaľčo otvorené symboly priamo odkazujú na 
ideológiu národného socializmu nechávajú len 
málo priestoru na interpretáciu, skryté symboly 
sa používajú na zakrytie politickej orientácie voči 
vonkajšiemu svetu a jasne prezentujú istý postoj 
skupine zasvätencov. Iba zasvätenci – členovia a 
prívrženci krajne pravicových hnutí – poznajú zmysel 
týchto kódov, čo vytvára identitu krajnej pravice. 

POĎME NA TO! 
Dobré praktiky pri konfrontovaní 
nenávistných grafity
Je jedno čo vymyslíte, najdôležitejšie je konfrontovať 
problém a konať – proti agresií tvorcov a proti 
nevedomosti tichej väčšiny, ktorá tieto grafity 
obchádza deň čo deň, bez toho aby im venovala 
pozornosť. Je mnoho rôznych spôsobov ako 
konfrontovať nenávistné grafity, od kreatívnych 
jednorázových akcii, až po komplexné dlhodobé 
stratégie. Nasledujúce príklady vám môžu poslúžiť 
ako inšpirácia. 

OTVOR OČI! 
Sleduj a nahlasuj nenávistné grafity
Kdekoľvek ich uvidíte, dofoťte si svojím 
fotoaparátom alebo mobilom a oboznámte o nich 
políciu a príslušné orgány. Uistite sa, že ste grafity 
vyfotografovali spolu s ich okolím, zapíšte si miesto 
a dátum kde a kedy ste ich zhliadli. Mieste orgány 
môžu byť odmietavé voči existencii nenávistných 
grafity, takže každé oznámenie zvyšuje povedomie 
o tomto probléme a nalieha na orgány aby konali. 
Aj keď sú len minimálne šance že vinníkov nájdu, 
vlastník príslušnej nehnuteľnosti by mal nahlásiť 
neznámeho páchateľa polícii. Častokrát sú grafity 
považované za trestný čin poškodenia majetku, alebo 
obsahujú krajne pravicové symboly ako hákové kríže 
alebo rúny, ktoré môžu byť trestne stíhané na základe 
príslušného zákona. Nasledujúci príklad z Ruska 
dokazuje, ako môže ohlasovanie nenávistných grafity 
mať za následok pozitívnu zmenu vo svojom meste. 

Svastika: Hákov� kr�ž: o��ciálny sy��ole ne�eckého náro�ného socializ�u 
a NSDAP

Železný kríž: ��znikol ako vojenská �e�aila v Prusku, po�as Napole�nskych 
vojen na za�iatku �9teho storo�ia, stal sa zná�ou vojenskou �e�ailou v 
Nacisticko� Ne�ecku�� Je použ�van� ako sy��ol �ilitariz�u a �užnosti v 
krajne pravicovej heavy �etalovej a rockovej scéne

Čierne Slnko: Po�o�né ����-rukej svastike, ale�o slne�né�u kolesu 
tvoreného z ���� Si� rún�� Čierne slnko �olo u�elo vytvorené nacista�i 
ako okultn� sy��ol „nor�ickej“ kultúry�� Tento sy��ol, vo for�e o�rovskej 
�ozaiky �ol zasa�en� �o po�lahy SS zá�ku Wewels�ur�

Triskelion: Keltsk� sy��ol �asto krát zneuž�van� krajnou pravicou, kvôli 
svojej po�o�nosti so svastikou �� Použ�va sa ako o��ciálny sy��ol neo-
nacistickej siete Bloo� an� Honour a Juhoafrickej rasistickej or�anizácie 
Afrikaaner Weerstan�s�ewe�in�

Keltský Kríž: Zneuž�van� neonacistick��i or�anizácia�i ako sy��ol 
sa�ozvanej na�vlá�y „�ielej rasy“�� Je sy��olo� hnutia White Power (Biela 
Sila)�� �� �0tych rokoch ���0teho storo��a �ol taktiež sy��olo� francúzskej 
fa�istickej strany – Parti populaire français

Man Rúna/ Yr Rúna: Rúna života a rúna s�rti, �astokrát použ�vaná krajnou 
pravicou ako sy��ol ich ��olk i�eol��ie 

Sig Rúna: Naj�astej�ie použ�vaná v páre ako sy��ol SS

Odal Rúna: Sy��ol „Hitlerovej �lá�eže“�� Po �ruhej svetovej vojne 
�ola použ�vaná ako sy��ol krajne pravicovej �lá�ežn�ckej or�anizácie 
– ��ikin�ská �lá�ež

Gibor Rúna, Wolfsangel (Vlčí Hák): �� nacisticko� Ne�ecku �ol tento 
sy��ol použ�van� je�notka�i SS a Hilterovou �lá�ežou a neskôr �ol 
a�aptovan� rôzny�i neonacistick��i or�anizácia�i�� Le�álne je použ�van� 
v Ne�ecko� er�e

18: o�kazuje na prvé a ôs�e p�s�eno a�ece�y: AH – A�olf Hitler�� Tento k�� 
�asto použ�vajú kapely a or�anizácie, napr��: Co��at �8 a Stur��8

28: o�kazuje na �ruhé a ôs�e p�s�eno a�ece�y: BH – Bloo� an� Honour 
(Krv a �esť - Heslo Hitlerovej Mlá�eže)

88: o�kazuje na ôs�e p�s�eno a�ece�y – HH – Heil Hitler�� Toto ��slo 
sa pravi�elne vyskytuje na tri�kách �i nálepkách �istri�uovan�ch krajne 
pravicov��i vy�avateľstva�i

14: O�kazuje na v�rok a�erického neonacistu Davi�a Lane, pozostávajúcich 
z �trnástich slov: „We �ust secure the e�istance of our people an� a future 
for White chil�ren��“(Mus��e za�ezpe�iť e�istenciu na�ich ľu�� a �u�úcnost 
pre �iele �eti)�� Tento vrah a �len teroristickej or�anizácie, �ol o�sú�en� na 
�oživotie a u�rel v roku ���007
168:1 O�kazuje na �o��ov� útok v Oklaho�a City v roku �995, ktor� si 
vyžia�al �68 o�et��� Pravicov� e�tré�ista To�othy Mc��ie�h �ol o�sú�en� na 
trest s�rti a popraven� v roku ���00��� Tento k�� cynicky reflektuje v�sle�ok 
tohto antise�itského teroristického zlo�inu

18

168:1

14

88

28

SYMBOLY ODKAZUJÚCE NA „GERMÁNSKE POHANSTVO“

SYMBOLY ODKAZUJÚCE NA NÁRODNÝ SOCIALIZMUS

ČÍSELNÉ KÓDY

Toto sú niektoré časté motívy používané v nenávistných grafity v 
Európe. Ohľadom na právnu situáciu v rozličných krajinách, niektoré z 
nich sú zakázané podľa jednotlivých národných trestných zákonov
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Fotoalbum pre primátora Iniciatíva Mládežníckej skupiny pre Toleranciu ETHnICS z Krasnodaru, Rusko
�� roku ���007, ETHnIC za�ali s projekto�, ktor� po�ohol nielen za�ieliť o�rovskú vä��inu nenávistn�ch sy��olov v Kranso�are za veľ�i krátku 
�o�u, ale taktiež sa zvŻ��ilo pove�o�ie o potre�e konania proti neofa�iz�u �e�zi �iestny�i o�yvateľ�i�� Po�as t�ž�ňa akcie „Eur�pa �ez 
Rasiz�u“, zoz�ierali aktivisti foto�ra��e v�etk�ch nenávistn�ch sy��olov v �este�� Foto�ra��e, kaž�á s popiso� presnej a�resy a vysvetlenie 
nenávistného o�kazu, �oli poslané pri�átorovi, spolu so žia�osťou na pre�aľovanie t�chto sy��olov pre 9�� Májo�, veľk�� �ňo� v�ťazstva�� 
Fotky �ostali taktiež aj najvplyvnej�ie �é�iá v re�i�ne�� Ohlas �ol veľ�i pozit�vny: v�etky spo��nané sy��oly �oli �o �esiaca pre�aľované 
�iestnou a��inistrat�vou, �olo za�at�ch niekoľko a��inistrat�vnych konan� na �ostihnutie vinn�kov a taktiež �é�iá �iroko infor�ovali o tejto 
u�alosti, ktorá vyvrcholila infor�a�nou ka�paňou z toleranciu v Krasno�arsko� kraji, �ulti-entnicko� re�i�ne v severno� Kaukaze�� Túto 
akciu neskôr opakovali v ��oronezhu (or��� YNRI) a v Sochi (lokálny�i aktivista�i) a �ôže �yť veľ�i ľahko uskuto�nená aj v in�ch �estách�� 

Pre viac informácii navštívte: www.russiantolerance.org

ZAMAĽUJ!  Odstráňte nenávistné grafity sami
Odpoveď na otázku: „Čo robiť s nenávistnými grafity?“ je veľmi jednoduchá: Odstráňte ich. Keď ste už našli a oznámili 
tieto grafity, smerujte svoje sily na to, aby ste tieto grafity odstránili čo najskôr. Čím dlhšie ostanú viditeľné na verejnosti, 
tým dlhšie zosmiešňujú a zastrašujú ich ciele. Skontaktujte vlastníkov príslušných objektov ohľadom odstránenia týchto 
graffity. Hlavne na komplexoch veľkých budov ostávajú tieto grafity dlho bez povšimnutia či odstránenia, lebo nájomníci 
často nevedia čo robiť. Na zamaľovanie potrebujete iba pár vecí: štetec, rozpúšťadlo a plechovku farby. Je to jednoduché 
a efektívne a podporuje to tých, proti ktorým je dané graffity cielené – hlavne keď sú tieto slogany priamo na ich domoch 
či obchodoch. Aj keď sa rasistické nálepky a plagáty odstraňujú ťažšie, je stále dôležité zoškrabať ich dolu. Čo sa počíta je 
demonštrovanie toho, že takéto prejavy nebudú tolerované. Prineste si fotoaparát na dokumentovanie zamaľovania a 
čistenia a pozvite médiá, aby ste zdvihli povedomie verejnosti. Sú argumenty, že niekedy je potrebné priame povolenia 
vlastníka na samostatné odstránenie týchto grafity. Nasledujúci príklad nemeckej aktivistky Irmely Mensah-Schramm 
dokazuje, že občianska odvaha vždy nečaká na povolenia.

Nenávisť ničí Vernisáž nenávistných grafity od Irmely Mensah-Schramm, Nemecko
Ir�ela Mensah-Schra��, ne�ecká pe�a�o�i�ka a aktivistka za ľu�ské práva foto�rafovala a ni�ila neonacistické a �enof��ne �ra��ty už 
viac ako ���0 rokov, najprv v Berl�ne neskôr po celo� Ne�ecku�� Pre�aľováva krajne pravicové �ra��ty, nálepky a slo�any v�a�e ta� k�e ich 
náj�e – na stenách, pouli�n�ch la�pách �okonca aj na se�a�lách vo verejn�ch �opravn�ch prostrie�koch: „Po�ľa �ňa sú takéto nápisy 
psychické násilie, ktoré ja na na�ich uliciach, ne�u�e� tolerovať a preto ich o�straňuje���“ Jej v�stava „Nenávisť ni��“ ukazuje v��er skoro 
6000 nenávistn�ch �raf��ty, ktoré z�oku�entovala za posle�né roky�� Bola prezentovaná v ra�niciach, �iva�lách, pa�ätn�ch �iestach, �kolách 
a kostoloch a vz�u�ila veľk� spolo�ensk� záuje��� My�lienka, že táto v�stava zv��i pove�o�ie o nenávistn�ch �ra��ty u náv�tevn�kov a za�nú 
ich sa�i o�straňovať, �ola �otiváciou pre aktivistku, ktorá to ro�� �o�rovoľne a �ez honoráru�� Aj napriek niekoľk�� trestn�� ozná�enia� o 
„po�ko�zovan� �ajetku“, nevz�ala I�rela Mensah-Schra�� o�vahu�� �� roku �996 �ola o�cenená Fe�erálnou Me�ailou za Zásluhy��

Pre viac informácii navštívte:www.graffitieuropa.org/berlin/mensahschramm.htm 

SPOJTE SA!  Vytvorte spojenectvá s obecnými úradmi
Najlepšou stratégiou ako dlhodobo čeliť nenávistným grafity je spolupracovať s miestnymi, obecnými či regionálnymi 
orgánmi. Úlohou obecného úradu je zabezpečiť, aby tieto grafity boli odstránené z verejných budov v čo najkratšej 
dobe od ich nahlásenia. Úrad tiež môže tlačiť na vlastníkov súkromných objektov, aby odstránili nenávistné grafity z 
ich majetku. Antirasistické MVO a siete môžu poslúžiť ako registračne miesta, kde občania môžu nahlasovať zhliadnuté 
nenávistné grafity. Dobrá spolupráca medzi MVO a lokálnymi orgánmi môže zastrešovať workshopy smerované na 
školenie verejných zamestnancov na rozpoznanie a oznamovanie nenávistných grafity. Nasledujúci príklad z Veľkej 
Británie ukazuje, ako sa odstraňovanie nenávistných grafity stalo súčasťou oficiálneho protokolu miestnych úradov. 

Čaty na odstránenie grafity Nariadenie mestského úradu mesta Newcastle a okresného úradu okresu Charnwood, Veľká Británia 
�� Spojeno� Kráľovstve �olo z�skan�ch �noho �ôležit�ch skúsenosti na o�straňovanie nenávistn�ch �ra��ty v spolupráci s �estsk��i úra��i�� 
Napr�kla� v �este Newcastle, sa o�straňovanie nenávistn�ch �ra��ty stalo sú�asťou o��ciálneho protokolu �estského úra�u: „Zaväzuje�e sa, 
že o�stráni�e v�etky rasistické, urážajúce a se�istické �ra��ty z verejn�ch �u�ov �o �voch �n��� Ta� k�e ne�u�e �ožné �ra��ty o�strániť, �u�ú 
aspoň prekryté�� Gra��ty na súkro�n�ch �u�ovách �u�ú taktiež prekryté��“ O��ania, ktor� zahlia�nu rasistické �ra��ty, �ajú �ožnosť vyplniť online 
for�ulár o ich u�iestnen�, ale�o zavolať na �peciálnu telefonickú linku na „O��elenie pre o�straňovanie �ra��ty“, ktoré poto� po�stúpi v�etky 
potre�né kroky na o�stránenie �ra��ty�� 
Takéto o��elenia „Oka�žitého o�straňovania �raf��ty“ fun�ujú aj v Charnwoo�e�� Po�ľa protokolu na o�straňovanie �ra��ty, okresn� úra� 
Charnwoo� Borou�h sa zaväzuje k: „o�stráneniu v�etk�ch rasistick�ch, politick�ch, se�istick�ch, ho�of��nych ale�o urážajúcich �ra��ty �o ���� 
ho��n o� ich nahlásenia��“ Po�o�ne ako v �este Newcastle, okresn� úra� koná aj na súkro�n�ch �u�ovách�� ��lastn�ci ko�er�n�ch o�jektov sú 
požia�an�, a�y nenávistné �ra��ty o�stránili zo svojich �u�ov�� Ak tak neuskuto�nia po niekoľk�ch v�zvach, okresn� úra�, o�stráni tieto �ra��ty sá� 
a v��avky zaú�tuje vlastn�kovi��                                                        Pre viac informácii navštívte: www.charnwood.gov.uk, www.newcastle.gov.uk
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Každý vyhráva! Spolupracujte so stavebnými firmami
Ďalšou úspešnou stratégiou pri konfrontovaní nenávistných grafity ja nadviazať spoluprácu s maliarskymi alebo 
stavebnými firmami z Vášho mesta, ktoré môžu tieto grafity odstrániť z budov, rýchlo a profesionálne. 
Zapojenie občianskej odvahy u tých ktorí považujú hákové kríže a nenávistné slogany na budovách za neakceptovateľné, 
môže byť začiatočný bod pre kooperáciu medzi antirasistickou organizáciou a súkromnou spoločnosťou. Poskytnutie 
pomoci s tým čo daná spoločnosť vykonáva každodenne – maľovanie stien a čistenie fasád - vytvára spojenectvo pomocou 
malých, jednoduchých krokov. Táto stratégia bola už mnoho krát úspešne aplikovaná. Bezplatným odstránením grafity 
súkromná spoločnosť nielen odmietne intoleranciu a rasizmus, ale taktiež si buduje dobrý imidž u spoločnosti a týmto 
spôsobom investuje do vlastného marketingu. Nasledujúci príklad ukazuje ako takáto situácia funguje v Rakúsku. 

Sanitka na grafity  Kooperačný projekt medzi ZARA a firmou derbumann, Rakúsko
�� roku ���006, ��ie�enská M��O ZARA, Konzulta�né stre�isko pre o�ete a sve�kov rasiz�u, za�ala projekt s názvo� „Sanitka na Gra��ty“ - v 
spolupráci so stave�nou ��r�ou „�er�au�ann“ z ��ie�ne so zá�ero� skorého o�stránenia rasistick�ch �ra��ty�� Hlavnou �y�lienkou je: vž�y keď 
vlastn�ci nehnuteľnost� o�javia rasistické �ra��ty na svojej �u�ove, �ôžu kontaktovať M��O ZARA a �anú ��r�u, ktorá �ra��ty za�ar�o o�stráni�� 
Tento projekt �a pozit�vny efekt na o�och stranách – M��O ZARA po�áha �ojovať proti verejn�� prejavo� rasiz�u a ��r�e zas �ôže pritiahnuť 
�u�úce o�je�návky�� Táto iniciat�va je ukážkou toho, že o��ianska o�vaha a o�cho�n� z�ysel �ôžu �sť ruka v ruke – ako prvá po�oc proti 
rasistick�� �ra��ty�� Pre viac informácii navštívte: www.beschmierungsambulanz.at

BUĎ KREATÍVNY! Organizuj aktivity proti nenávistným grafity
Nenávistné grafity nemajú nič spoločné s umením. Je to surové porušenie ľudskej dôstojnosti a mali by tak byť aj brané. 
Je veľa spôsobov ako čeliť zneužívaniu grafity na rasistické účely. Vaša kreatívna aktivita nemusí nutne byť komplikovaná 
alebo drahá. Najdôležitejšie je, že zdvihne povedomie o tom, že takéto nápisy by nemali byť na verejnosti dovolené a že 
na prejavenie občianskej odvahy je potrebné len trochu tvorivosti. Nasledujúci príklad z Poľska ukazuje ako možno túto 
kreativitu vyjadriť v spoločnej, lokálnej kampani. 

Namaľujme steny!  Grafitová kampaň Never Again, Poľsko 
�� Krakove, antirasistická or�anizácia Never A�ain, uskuto�nila súhrn lokálnych aktiv�t proti nenávistn�� �ra��ty po� spolo�n�� �otto�: 
„Po�aľuj�e krakovské steny!“ Never A�ain, v spolupráci so svoji�i lokálny�i partner�i, ako Poľská Hu�anitárna Or�anizácia, sa pokúsili 
zapojiť �o najviac �iestnych aktivistov a o��anov�� Mla�� ľu�ia sa stretávali za ú�elo� o�stránenia rasistick�ch nálepiek �i �alie��� O� vlastn�kov 
�o�ov �olo vyžia�ané povolenie a taktiež � oli pozvan� a�y sa zapojili �o za�aľovania�� Spolu so �tu�ent�i a u�iteľ�i sprejovali antirasisitcké 
�ra��ty na �kolách�� Pozvan� žurnalisti infor�ovali o ka�pani a vy�ali �lánky v lokálnych novinách a �a�az�noch�� Takto sa spojilo �noho 
aktivistov �o je�nej veľkej ka�pane, propa�ujúcej siln� o�kaz: ��y�istte Krakov o� nenávistn�ch �ra��ty�� Táto ka�paň je úspe�n�� pr�kla�o� 
toho, ako �ožno spojiť kreat�vne nápa�y s �ožnosťa�i rôznych or�anizáci��� Navonok rôzne aktivity priťahujú verejn� záuje�, záuje� �é�ii a 
z�ôrazňujú pro�lé� nenávistn�ch �ra��ty�� Interne táto aktivita spája lokálne iniciat�vy a po�poruje spolo�né akcie��
  Pre viac informácii navštívte: www.nigdywiecej.org

INFORMUJETE SA! Internetové zdroje
Galéria Grafity a Street Artificially Hra na schovávačku (Hide and seek) DASH - Vytváranie sietí proti diskriminácii
dokumentačné stredisko grafity a Databáza symbolov a kódov krajne  Webová platforma na zdieľanie skúseností a
street art v Európe pravicových skupín  vedomostí proti rasizmu a xenofóbii
www.graffitieuropa.org/graffitigalerie.htm www.dasversteckspiel.de www.d-a-s-h.org  
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