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HEJT – zjawisko, przyczyny, skutki, 

przeciwdziałanie

1.Ontologia Hejtu - czym jest „hejt”?

-Definicje

-Hejt w świetle nauki, internetu, świadomości potocznej

2.Hejt a zjawiska pokrewne( mowa nienawiści, trolling, krytyka, „beka”)

3. Kontrowersje - hejt a wolność słowa, czy hejt

jest rozrywką, konwencją komunikacyjną czy patologią ?

4.Zasięg - skala zjawiska - co mówią wyniki badań ?

5. Przyczyny - motywy hejterstwa

6. Skutki hejtu - indywidualne , społeczne

7. Sposoby radzenia sobie z hejtem, sposoby przeciwdziałania, edukacja i 
profilaktyka

8.Pedagogiczne spojrzenie na zjawisko



Ontologia hejtu

• Hejt ("hate") z języka angielskiego oznacza "nienawiść", a słowem tym 
określamy jej szerzenie w internecie.

• Hejt może się przejawiać nie tylko za pomocą słów, ale i grafik (memów, 
gifów) czy filmów - w tych dwóch ostatnich przypadkach niestety łatwiej 
zapada w pamięć. 

• Warto jednak dodać, że treści dodawane przez hejterów nie mają żadnej 
wartości merytorycznej, są wyłącznie treścią ukierunkowaną przeciwko danej 
osobie lub grupie osób. 

• Choć, jak zaznaczają twórcy raportu "Mowa nienawiści, mowa pogardy„ 
właściwsze zamiast "nienawiści" lepiej byłoby mówić o "pogardzie", 
ponieważ to na tej emocji budowane są działania hejterów. Pogarda wyklucza 
reakcje empatyczne i dąży do uprzedmiotowienia drugiej osoby.



HEJT- HEJTER - definicje

• Termin "hejt" pojawił się w powszechnym użyciu na początku XXI 
wieku.

1. pot. obraźliwy lub pełen agresji komentarz zamieszczony w

Internecie

2. pot. działanie w Internecie przejawiające złość, wrogość,

nienawiść wobec kogoś

• Hejter – określenie osoby, która wyraża kłótliwe i agresywne komentarze 
w Internecie. Wrogie komentarze mogą być postrzegane jako 
akt cyberprzemocy i nękania psychicznego. 

• W sposób napastliwy i używając tzw. mowy nienawiści(nazwa pochodzi od 
spolszczenia angielskiego słowa hate) krytykuje daną rzecz lub osobę 
(najczęściej publiczną).

• Hejterzy różnią się od trolli, którzy starają się zwrócić na siebie uwagę 
poprzez prowokacyjne komentarze. Każdy może być ofiarą hejtera, ale ich 
głównym celem są zazwyczaj osoby publiczne.

https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:Skr%C3%B3ty_u%C5%BCywane_w_Wikis%C5%82owniku#P
https://pl.wiktionary.org/wiki/obra%C5%BAliwy#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/lub#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/pe%C5%82en#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/agresja#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/komentarz#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/zamie%C5%9Bci%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/w#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:Skr%C3%B3ty_u%C5%BCywane_w_Wikis%C5%82owniku#P
https://pl.wiktionary.org/wiki/dzia%C5%82anie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/w#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/Internet#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/przejawia%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/z%C5%82o%C5%9B%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wrogo%C5%9B%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/nienawi%C5%9B%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wobec#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kto%C5%9B#pl


Czym jest hejt ?

• Pod pojęciem hejt przyjmujemy działanie w Internecie wymierzone w 
indywidualne osoby

• To opinia dotycząca konkretnej osoby wyrażona w sposób ostry, 
raniący i obrażający, wręcz „chamski”, w sposób wyrażający pogardę. 
Towarzyszy temu często wulgarny język

• Hejt można wyrażać w sposób: słowny, pisemny i obrazkowy

• Hejt dotyczy ludzi sławnych, ale też spotykają się z nim zwykli ludzie 
na forach internetowych, portalach typu facebook, ask.fm itd. 

• Hejt prowadzi do poważniejszego zjawiska jakim jest mowa 
nienawiści, a ta z kolei do wykluczenia, dyskryminacji i przemocy 



Opinie prof. Bralczyka o hejcie

• To słowo (hejt) krótkie, więc wygodne. Ale co ważniejsze, 

łatwiej hejtować niż nienawidzić. Trudno przecież przyznać 

się do nienawiści, która jest poważnym i negatywnym 

uczuciem. Obce, angielskie słowo ułatwia sprawę, nie ma 

w języku polskim tych samych konotacji. Hejter nie ma 

problemu z przyznaniem się do hejtowania. Bo jednak 

"uprawiać hejt" to nie to samo co "uprawiać nienawiść". 

Choć powinniśmy takie zachowania podobnie piętnować.
• (na podst. Raportu Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat 

hejtu wśród młodzieży ) Global Dygnity 2016



Opinie młodzieży o hejcie

• Hejt zdaniem młodzieży to obrażanie, krytykowanie, wyśmiewanie, 
upokarzanie innych, nagonka, negatywne komentarze, złośliwości

• Co piąty badany zetknął się z tym pojęciem, jednakże nie potrafił go 
zdefiniować

Synonimy : 

• bezpodstawne wypowiedzi, pomówienia, oszustwa, używanie wulgaryzmów w 
swoich wypowiedziach, przejaw nietolerancji wobec inaczej wyglądających, 
osób innej rasy/narodowości, przeciwników politycznych, wyznających inne 
wartości, przynależności do innych grup, 

• artykułowanie niechęci/nienawiści do innych osób, atakowanie, agresywne 

wypowiedzi w stosunku do innych osób, emocjonalne / nadmierne 
krytykowanie, wyrażanie własnych frustracji / zazdrości, sposób wyrażania się 
osób o niskiej inteligencji /braku kultury, negowanie wszystkiego i wszystkich, 
wyrażanie opinii negatywnych na każdy temat 

• podżeganie, zachęcanie innych do negatywnych wypowiedzi na dany temat  

krzywdzenie innych osób, sprawianie im przykrości



Mowa nienawiści

• wg Rady Europy Mowa nienawiści obejmuje wszelkie 

formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy 

usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, 

antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na 

nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w 

agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, 

dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i 

ludzi o imigranckim pochodzeniu 

• Młodzi ludzie mają problem z odróżnieniem hejtu od nienawiści, 

blisko ¾ nie potrafiło wyjaśnić różnicy, 7% procent uznało te pojęcia 

za synonimy



Według Unii Europejskiej

Czyny ( na tle rasistowskim lub ksenofobicznym), które podlegają sankcjom

karnym jako przestępstwa kryminalne: 

• publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko

grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, pochodzenia,

wyznawanej religii lub światopoglądu albo przynależności narodowej lub

etnicznej, lub przeciwko członkowi takiej grupy, 

• publiczne rozpowszechnianie lub rozprowadzanie tekstów, obrazów lub

innych materiałów zawierających treści rasistowskie i ksenofobiczne, 

• publiczne aprobowanie, negowanie lub rażące pomniejszanie zbrodni 

ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych w 

rozumieniu art. 6, 7 i 8 statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego 

oraz zbrodni określonych w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału

Wojskowego, jeśli czyny takie mogą podburzać do przemocy lub 

wzbudzać nienawiść skierowaną przeciwko takiej grupie lub jej członków. 



Trollowanie

• Trollowanie (trolling) – antyspołeczne zachowanie 

charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych 

miejsc w Internecie, w których prowadzi się 

dyskusje. 

• Osoby uprawiające trollowanie nazywane są 

trollami. 



Trollowanie

• Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych 

użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego 

następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych, 

kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów czy też poprzez 

stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. 

• Podstawą tego działania jest upublicznienie tego typu wiadomości jako 

przynęty, która doprowadzić mogłaby do wywołania dyskusji. 

• Typowe miejsca działania trolli to grupy i listy dyskusyjne, fora 

internetowe, czaty, dyskusje pod postami na mediach 

społecznościowych, forach. 

• Trollowanie jest złamaniem jednej z podstawowych zasad etykiety.

• Jego efektem jest dezorganizacja danego miejsca w internecie, w 

którym prowadzi się dyskusję i skupienie uwagi na trollującej osobie. 

. 



Cyberbullying

• Cyberbullying to elektroniczna agresja rówieśnicza, 

gdzie zarówno sprawca, jak i ofiara to młodzi ludzie 

najczęściej jakoś ze sobą powiązani (np. uczęszczający 

do tej samej klasy). 

• Zwykle też jako cyberbullying traktuje się działania 

powtarzalne - których negatywne oddziaływanie na 

ofiarę jest rozciągnięte w czasie. 



Przyczyny hejtu- dlaczego hejtujemy ?

1. Hejtowanie... przynosi ulgę 

2. Każdy jest zdolny do czynienia zła – zło leży w ludzkiej 

naturze (?)

3. Anonimowość i pośredniość komunikacji internetowej –

poczucie bezkarności

4. Stereotypy i uprzedzenia

5. Zazdrość – zawiść

6. Niepowodzenia życiowe - frustracja



Przyczyny- Powody cyberprzemocy

• potrzeba uwagi i uznania ze strony otoczenia – obserwatorzy 

cyberprzemocy wyrażają swój podziw licznymi lajkami w mediach 

społecznościowych, sprawcy, który czuje się zauważony, ważny i wyjątkowy

• niemożność panowania nad własnymi trudnymi emocjami – sprawca nie 

potrafi ich rozpoznawać, opanowywać i rozładowywać w bezpieczny dla 

otoczenia sposób

• brak umiejętności rozpoznawania emocji innych – dręczyciel nie odczuwa 

empatii, nie rozumie, co przeżywa ofiara; często odcina się od czucia 

czegokolwiek

• brak wglądu we własne postępowanie – sprawca nie rozumie szkodliwości 

swoich czynów ani ich konsekwencji dla ofiary, nie łączy swoich działań z ich 

przykrymi następstwami

• naśladownictwo – dzieci i młodzież naśladują tych, którzy im imponują oraz 

tych, którzy cieszą się popularnością; jeśli podziwiają sprawcę cyberprzemocy, 

mogą pójść w jego ślady



Przyczyny-Powody cyberprzemocy

• brak hamulców moralnych – sprawca nie kontroluje się, nie uruchamia 

mechanizmów hamujących przemoc

• samoobrona – atakowanie innych chroni przed staniem się ofiarą; lęk przed 

zranieniem popycha do dręczenia innych

• słaba odporność na stres – sprawca nie potrafi radzić sobie konstruktywnie z 

nagromadzonym napięciem (stresem szkolnym, sytuacją rodzinną, izolacją), 

więc przekierowuje swoją złość i agresję na innych

• nuda – skoro nie można spotykać się z rówieśnikami, wychodzić do kina itp., 

trzeba szukać rozrywki w sieci; poszukiwanie nowych, bardziej wyszukanych 

sposobów dręczenia ofiar to forma spędzania czasu

• sadyzm – wielu sprawców czerpie przyjemność z krzywdzenia innych.



Konsekwencje hejtu

• Choć samo dodanie pełnego nienawiści posta na Facebooku czy forum 
internetowym bądź udostępnienie takiej samemu sprawcy może 
wydawać się niegroźne, niesie za sobą ogromne konsekwencje w 
przypadku ofiar hejtu

• Obniża się jej poczucie własnej wartości,

• Staje się mniej odporna na czytane w internecie treści i zaczyna 
wierzyć, że stawianie oporu nie ma sensu. 

• Poddawana hejtowi osoba często cierpi na bezsenność, żyje w ciągłym 
stresie, zaczyna bać się wyrażać własne zdanie w internecie. 

• Może nawet dojść do izolowania się osobie poddanej internetowej 
agresji od reszty społeczeństwa, wystąpienia u niej nerwicy, depresji, a 

nawet prób samobójczych.



Jak walczyć z hejtem?

• Najprostszą i zarazem najtrudniejszą odpowiedzią jest: unikać czytania 
negatywnych opinii, a zwłaszcza odpowiadania na nie. Nie bez powodu 
karierę robi hasło: "nie karmić trolla" - odpowiedź na agresję jeszcze bardziej 
agresora podburza. To jednak dla hejtowanej i żyjącej w ciągłym napięciu 
osoby trudne zadanie - nie jest łatwo zignorować negatywne komentarze na 
swój temat

• Kolejnym wyjściem jest zgłoszenie pełnego hejtu wpisu administratorowi 
danej strony, który nie tylko może usunąć konkretny komentarz, ale 
zablokować konto danej osoby. Możliwość zgłaszania hejtu mają też często 
postronni użytkownicy.

• Ważna jest również profilaktyka - prowadzonych jest wiele akcji 
społecznych, warsztatów z zakresu przemocy w internecie, skierowanych 
przede wszystkim do młodzieży. Jednym z takich projektów są Cybernauci, 
realizowani przez Fundację Nowoczesna Polska, ostatnio ( 2020) projekt Jest 
nas więcej -Orange



Opinie i doświadczenia młodzieży na temat hejtu i mowy 

nienawiści

Raport Owce i wilki w Internecie (2016)

Hejt to : obrażanie innych( 33%), krytykowanie, wyśmiewanie, złośliwości, upokarzanie,

nagonka( 23%), artykułowanie niechęci/nienawiści do innych osób(14%), bezpodstawne

wypowiedzi, nie konstruktywne pomówienia, oszustwa(12%), negatywne komentarze(

11%),inne.; 5% nie zetknęła się, 20% zetknęła się ale nie wie dokładnie co oznacza

Mowa nienawiści- zdefiniowanie nastręcza więcej problemów

-3/10 nie zetknęła się z takim pojęciem ( 2016) ale nie wiem co ono oznacza, 

Inne badania – Mowa nienawiści, mowa pogardy ( stwierdza się , że z mową nienawiści w 
Internecie zetknęło się 95,6 % młodzieży, 75% podczas rozmów, , 68% w miejscach 
publicznych( obraza żydów, muzułmanów, obrażanie innych,, krytykowanie ( 10%), 
negatywne komentarze (10%)

-Mowa nienawiści to synonim hejtu( 7%), tylko 6% podaje definicję zbliżona częściowo  do 
przyjętej w UE – przejaw nietolerancji? Dyskryminacja/uprzedzenia  w stosunku do osób 
inaczej myślących, wyglądających, innej rasy/narodowości, przeciwników politycznych, 
wyznających inne wartości , przynależących do innych grup

- Młodzi ludzie mają problem z odróżnieniem hejtu od nienawiści, blisko ¾ nie potrafiło 
wyjaśnić różnicy, 7% procent uznało te pojęcia za synonimy



Opinie i doświadczenia młodzieży...- ciąg dalszy

• Problem hejtu i mowy nienawiści prawdopodobnie narasta ale także 
świadomość problemu, zwłaszcza w ostatnich latach

• W 2013 r. 40 % - 45 % ( wiek 14-17) młodzieży spotkało się z przejawami 
mowy nienawiści w formie obraźliwych komentarzy czy dyskusji na forach

• W 2016 43% doświadcza hejtu, 20 % hejtuje,15% hejtuje i jest hejtowanych

( Wilki i owce w Inernecie ), ale wg. raportu Mowa nienawiści, mowa pogardy

już 95% młodzieży spotyka się z mową nienawiści w internecie

• Powstała Internetowa „ kultura obrażania” ( Krejtz 2012)- szerszy problem

- Powszechność tego typu wypowiedzi i materiałów w sieci może obniżać
wrażliwość młodych ludzi na problem

- Niektórzy wyrażają wobec niej obojętność, nawet uznają je (treści) za 
atrakcyjne, zabawne - dzielą się nimi, wyrażają aprobatę, udostępniają

- Ludzie młodzi też tworzą takie treści, komentują aktualne wydarzenia, 
kierują je przeciwko osobom publicznym, swoim rówieśnikom, i innym 
znajomym lub nieznajomym osobom w sieci

- Coraz częstszy jest kontakt, zanurzenie w rzeczywistości pełnym  
nienawistnych wypowiedzi pod adresem mniejszości

- Spadła wrażliwość na mowę nienawiści – w 2016r. tylko 35% uznaje za 
obraźliwą wypowiedz” Muzułmanie to podłe tchórze.. , w r. 2014 było takich 
osób 60 %


