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Glærurnar ber að meta með gagnrýnu hugarfari með 
hliðsjón af fyrirlestri. Öll birting og dreifing er bönnuð 

án skriflegs samþykkis fyrirlesara!  



 Hópar sem hatursorðræða beinist að: 

 „Hatursorðræða á grundvelli kynþáttar 
eða trúarbragða ákveðinna hópa er sá 
áróður sem almenningur verður mest 
var við en þetta eru langt í frá einu 
hóparnir sem verða fyrir aðkasti í 
orðum og/eða verki. Þeir hópar 
samfélagsins sem hatursorðræða 
getur beinst að eru m.a. fólk frá 
Afríku/Asíu eða af afrískum/asískum 
uppruna, samkynhneigðir, 
tvíkynhneigðir og transgender 
einstaklingar, innflytjendur, ýmsir 
þjóðernishópar, trúarhópar, konur 
(einkum feministar), börn, fólk með 
fötlun og aðrir minnihlutahópar 
samfélagsins. […] Hatursorðræða er 
oftast undanfari hatursglæpa og má 
því leiða líkur að því að hún beinist að 
sömu hópum og hatursglæpir.‟ 



 Tilmæli ráðherraráðs Evrópuráðsins nr. 
97(20) um hvað hatursorðræða sé: 
 „[…] öll tjáning sem dreifir, hvetur til, stuðlar 

að eða réttlætir kynþáttahatur, 
útlendingahatur, gyðingahatur eða annars 
konar hatur sem byggist á umburðarleysi, 
þar á meðal umburðarleysi sem er tjáð með 
herskárri/ óvæginni 
þjóðræknisstefnu/þjóðernishyggju eða 
þjóðhverfum sjónarmiðum, mismunun og 
fjandskap gegn minnihlutahópum, 
farandverkafólki og fólki af erlendum 
uppruna“. 

 Mannréttindadómstóll Evrópu um 
hatursorðræðu: 
 „hvers konar tjáningar, munnlegrar eða 

skriflegrar, sem dreifir, hvetur til, stuðlar að 
eða réttlætir hatur sem byggir á 
umburðarleysi (einnig vegna trúarbragða)“. 



 Skýrslan kortleggur helstu 
birtingarmyndir íslamsfælni 
í Bandaríkjunum, helstu 
hreyfingarnar sem þar eru í 
fararbroddi, fjármögnun 
þeirra og forystumenn. 
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 Salmann Tamimi, þáverandi formaður Félags múslima á Íslandi, tónar kafla úr Kóraninum í 
troðfullri Hallgrímskirkju að viðstöddum Dalai Lama, biskupi Íslands, vígslubiskupi úr Skálholti 
og fulltrúum aðildarfélaga Samráðsvettvangs trúfélaga á Íslandi sumarið 2009. 



 Rektor Háskóla Íslands ákvað að veita 
m.a. múslimum úr röðum nemenda 
aðgang að herbergi til bænahalds árið 
2009.  

 Bænaherbergið er í kjallar 
Aðalbyggingar HÍ.  

 Í nokkra mánuði áður en 
bænaherbergið var útvegað fengu 
múslimar aðgang að kapellu háskólans 
til bænahalds. 

 Tekist var á um réttmæti þess að 
veita múslimum aðgang að kapellunni 
í fjölmiðlum. Hér er dæmi um grein 
þar sem aðgengi múslima að 
kapellunni er varið. 


