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Survey on the presence of hate speech 
 at sports events in the Republic of 

 Macedonia



• Method: Telephone survey

• Sample: 800 respondents following Macedonian sports stratified by a 
representative scope of all ethnic communities, urban and rural 
environments in the Republic of Macedonia

• Survey period: 6 March 2014

• Statistical error: -3.5 to+3.5%
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Methodology



How often do you follow Maccedonian 
sports (handball, basketball, football, etc.)?

How often, in your opinion, is there hate speech in 
the field of sports in the Republic of Macedonia?

*The following questions with regards to hate speech were not put to the 
respondents who believe that there never is any hate speech in the field 
of sports (4.3%) in the Republic of Macedonia. N = 800 respondents 

Presence of hate speech at sports events



How often, in your opinion, is there hate speech in the field of sports in the Republic of 
Macedonia?
By age, educational level and ethnic affiliation of respondents

N = 766 respondents 

Presence of hate speech at sports events

Presenter
Presentation Notes
There are statistically significant differences depending on the educational level, whereas respondents with a college or university education and post-graduate and PhD degrees were the highest in percentage, even 88%, to note hate speech in sports, whereas said hate speech was noted by 81% of respondents with a secondary school degree and by 61% of primary school degree holders. As analyzed by their employment status, respondents employed at the public sector were the highest in percentage, or 87%, to have already noted hate speech among politicians and supporters of various political parties in the country. 



How often, in your opinion, is there hate speech in the field of sports in the Republic of Macedonia?

By whether they are fans and cheerers of a sports club and whether they support the cheering group of that club

N = 766 respondents N = 481 respondents 

Presence of hate speech at sports events

Presenter
Presentation Notes
Дури 86% од испитаниците кои порано биле, а сега не се членови на некоја политичка партија, 80% од оние кои моментално се членови и 78% од оние кои не се и не биле членови забележале говор на омраза во оваа сфера .




In your opinion, is hate speech at sporting events in the country in the last few years on the rise, at the 
same level as before or dropping? 

N = 766 respondents 

Presence of hate speech at sports events

Presenter
Presentation Notes
Речиси секој испитаник или високи 97,3% од оние кои забележале говор на омраза помеѓу политичарите и поддржувачите на различните политички партии во земјата, истиот го забележале на телевизија, 74,3% во весник, 48,7% на социјалните мрежи, а речиси ист процент или 48,3% на интернет страници. Понатаму, 43% од испитаниците забележале говор на омраза на радио, а секој трет испитаник или 34,3% искусил политички мотивиран говор на омраза во личен контакт. 




In your opinion, is hate speech at sporting events in the country in the last few years on the rise, at the 
same level as before or dropping? 

By age, educational level and ethnic affiliation of respondents

N = 766 respondents 

Presence of hate speech at sports events

Presenter
Presentation Notes
Речиси секој испитаник или високи 97,3% од оние кои забележале говор на омраза помеѓу политичарите и поддржувачите на различните политички партии во земјата, истиот го забележале на телевизија, 74,3% во весник, 48,7% на социјалните мрежи, а речиси ист процент или 48,3% на интернет страници. Понатаму, 43% од испитаниците забележале говор на омраза на радио, а секој трет испитаник или 34,3% искусил политички мотивиран говор на омраза во личен контакт. 




In your opinion, is hate speech at sporting events in the country in the last few years on the rise, at the 
same level as before or dropping? 

By whether they are fans and cheerers of a sports club and whether they support the cheering group of that club

N = 766 respondents N = 481 respondents 

Presence of hate speech at sports events

Presenter
Presentation Notes
Речиси секој испитаник или високи 97,3% од оние кои забележале говор на омраза помеѓу политичарите и поддржувачите на различните политички партии во земјата, истиот го забележале на телевизија, 74,3% во весник, 48,7% на социјалните мрежи, а речиси ист процент или 48,3% на интернет страници. Понатаму, 43% од испитаниците забележале говор на омраза на радио, а секој трет испитаник или 34,3% искусил политички мотивиран говор на омраза во личен контакт. 




Does in your opinion the giving of the following names to some cheering groups or to members of 
cheering groups constitute hate speech?

N = 766 respondents 

Perception of the names constituting hate speech

Presenter
Presentation Notes
Речиси секој испитаник или високи 97,3% од оние кои забележале говор на омраза помеѓу политичарите и поддржувачите на различните политички партии во земјата, истиот го забележале на телевизија, 74,3% во весник, 48,7% на социјалните мрежи, а речиси ист процент или 48,3% на интернет страници. Понатаму, 43% од испитаниците забележале говор на омраза на радио, а секој трет испитаник или 34,3% искусил политички мотивиран говор на омраза во личен контакт. 




Does in your opinion the giving of the following names to some cheering groups or to members of 
cheering groups constitute hate speech?

Percentage of respondents considering that giving the following names to some cheering groups or to members of cheering groups 
constitutes hate speech in terms of whether they support the cheering group of a sports club in the country

N = 481 respondents 

Perception of the names constituting hate speech

Presenter
Presentation Notes
Речиси секој испитаник или високи 97,3% од оние кои забележале говор на омраза помеѓу политичарите и поддржувачите на различните политички партии во земјата, истиот го забележале на телевизија, 74,3% во весник, 48,7% на социјалните мрежи, а речиси ист процент или 48,3% на интернет страници. Понатаму, 43% од испитаниците забележале говор на омраза на радио, а секој трет испитаник или 34,3% искусил политички мотивиран говор на омраза во личен контакт. 




Does in your opinion the giving of the following names to some cheering groups or to members of 
cheering groups constitute hate speech?

Shiptar and Kjaur (by ethnic affiliation)

Percentage of respondents considering that name-calling Shiptar and Kjaur constitutes hate speech

N = 766 respondents 

Perception of the names constituting hate speech

Presenter
Presentation Notes
Испитаниците од другите етничките заедници во земјата (Турци, Роми, Срби, Власи, Бошнаци и други), како и етничките Албанци во повисоки проценти (39% и 38% респективно) во личен контакт забележале политички говор на омраза, за разлика од етничките Македонци (33%). Истовремено, речиси половина или 46% од испитаниците кои членуваат во некоја политичка партија во моментот и 40% од оние кои членувале порано сретнале политички говор на омраза во личен контакт, додека само 28% од испитаниците кои не се и не биле членови сретнале ваков вид на говор на омраза во личен контакт. Испитаниците вработени во државниот сектор и пензионерите (44% и 39% респективно) во највисок процент во непосреден, личен контакт, забележале политички мотивиран говор на омраза. Спротивно на ова, само 25% од испитаниците вработени во приватен сектор изјавиле дека во личен контакт забележале политички говор на омраза.



In your opinion, to what extent is each of the following actors liable for the existence of hate speech in 
sports?

N = 766 respondents 

Actors liable for hate speech in sports

Presenter
Presentation Notes
Повеќе од половината од сите испитаници или 56,6% сметаат дека во последните неколку години говорот на омраза меѓу политичките партии се зголемува, 13,8% изјавиле дека е на исто ниво како и пред тоа, додека само 7,7% сметаат дека истиот се намалува. Доколку трендот на политичкиот говор на омраза се набљудува само според одговорите на испитаниците кои (сретнале) забележале вакви случаи, тогаш високи 71,3% сметаат дека во последните неколку години истиот се зголемува



In your opinion, to what extent is each of the following actors liable for the existence of hate speech in 
sports? (by whether they support the cheering group of a sports club in the country)

Percentage of respondents who deem that the following actors are liable for the existence of hate speech in sports

N = 481 respondents 

Actors liable for hate speech in sports

Presenter
Presentation Notes
Повеќе од половината од сите испитаници или 56,6% сметаат дека во последните неколку години говорот на омраза меѓу политичките партии се зголемува, 13,8% изјавиле дека е на исто ниво како и пред тоа, додека само 7,7% сметаат дека истиот се намалува. Доколку трендот на политичкиот говор на омраза се набљудува само според одговорите на испитаниците кои (сретнале) забележале вакви случаи, тогаш високи 71,3% сметаат дека во последните неколку години истиот се зголемува



Should hate speech on the sports fields be 
treated as a criminal offense or not?

By whether they support the cheering group of a sports 
club in the country

*There are no statistically relevant differences between 
cheerers and non-cheerers in terms of the legal regulation of 
hate speech in sports. 

N = 481 respondents N = 766 respondents 

Perceptions about the legal frame and the most 
 important contributors to decreasing hate speech 

 in sports in the country

Presenter
Presentation Notes
With regards this question, there are no statistically significant difference depending on the ethnic affiliation of respondents. Анализирано според членството во политичка партија, испитаниците кои порано биле, а сега не се членови во највисок процент (84%) забележуваат зголемување на политичкиот говор на омраза за разлика од моменталните членови (73%) и оние кои не се членови (69%).




In your opinion, who can influence the most over hate speech prevention on the sports fields?

N = 766 respondents 

Perceptions about the legal frame and the most 
 important contributors to decreasing hate speech 

 in sports in the country

Presenter
Presentation Notes
With regards this question, there are no statistically significant differences depending on the ethnic affiliation of respondents. Анализирано според членството во политичка партија, испитаниците кои порано биле, а сега не се членови во највисок процент (84%) забележуваат зголемување на политичкиот говор на омраза за разлика од моменталните членови (73%) и оние кои не се членови (69%).




In your opinion, who can influence the most over hate speech prevention on the sports fields?

By whether they support the cheering group of a sports club in the country

N = 481 respondents 

Perceptions about the legal frame and the most 
 important contributors to decreasing hate speech 

 in sports in the country

Presenter
Presentation Notes
With regards this question, there are no statistically significant differences depending on the ethnic affiliation of respondents. Анализирано според членството во политичка партија, испитаниците кои порано биле, а сега не се членови во највисок процент (84%) забележуваат зголемување на политичкиот говор на омраза за разлика од моменталните членови (73%) и оние кои не се членови (69%).




Are you a fan, cheerer of a sports club? Do you support the cheering group of that 
club?

* Answers of only respondents who are fans, cheerers of a 
sports club

N = 481 respondents N = 766 respondents 

Level of support to local sports clubs

Presenter
Presentation Notes
Испитаниците од другите етнички заедници во земјата и етничките Македонци (72% и 65% респективно) во повисок процент од етничките Албанци (56%) сметаат дека нивото на говор на омраза меѓу поддржувачите на политичките партии на власт и политичките партии во опозиција е високо. Говорот на омраза меѓу владејачките и опозиционите партии како висок го оценуваат 72% од поранешните членови на политичките партии, 67% од сегашните и 61% од оние што не се членови.




*Answers of only respondents who are supporting the cheering group of the club they are fans of (only answers of cheerers)

If so, which cheering group is that?

N = 295 respondents 

Level of support to local sports clubs

Presenter
Presentation Notes
Испитаниците од другите етнички заедници во земјата и етничките Македонци (72% и 65% респективно) во повисок процент од етничките Албанци (56%) сметаат дека нивото на говор на омраза меѓу поддржувачите на политичките партии на власт и политичките партии во опозиција е високо. Говорот на омраза меѓу владејачките и опозиционите партии како висок го оценуваат 72% од поранешните членови на политичките партии, 67% од сегашните и 61% од оние што не се членови.




Opinion	research	&	Communications

Thank you for your attention
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