Sloveniji znižana ocena zaradi
omejevanja civilnih svoboščin
● Ocena stanja civilnodružbenega prostora ('civic space') v Sloveniji, se je znižala iz
»odprtega« na »zoženega«
● Na znižanje ocene je vplivalo tudi omejevanje medijske svobode
● Omejitve so se poglobile pod vlado Janeza Janše
Monitor CIVICUS je v svojem zadnjem poročilu, People Power Under Attack 2020, Slovenijo,
ki je bila pred tem uvrščena med države z odprtim civilnodružbenim prostorom, uvrstil med
države z zoženim civilnodružbenim prostorom. Znižanje ocene pomeni, da so v Sloveniji
vedno bolj kršene demokratične svoboščine, kot so pravica do svobodnega izražanja,
mirnega zbiranja in združevanja.
Monitor CIVICUS je raziskovalni projekt, ki ocenjuje in spremlja spoštovanje temeljnih
svoboščin v 196 državah; stanje civilnodružbenega prostora posamezne države je
izmerjeno po enem letu rednega in temeljitega spremljanja.
Sloveniji se je ocena znižala zaradi omejevanja delovanja civilne družbe pod vlado Janeza
Janše.
Monitor CIVICUS je še posebej zaskrbljen zaradi zatiranja medijskih svoboščin v Sloveniji,
vključno z grožnjami novinarjem in neodvisnim medijem. Zaskrbljujoči so tudi napadi na
civilnodružbene organizacije in skupine, ki se ukvarjajo s kulturo, človekovimi pravicami,
svobodo medijev in okoljem. V poročilu omenjajo kolesarske proteste, ki so od marca 2020
več deset tednov zapored potekali v Ljubljani kot odgovor na vladno represijo.
Monitor CIVICUS je zaskrbljen tudi zaradi poseganja v neodvisnost medijev in slabšanja
delovnih razmer za novinarje. Medtem ko je vlada sprejela ukrepe za zmanjšanje
neodvisnosti medijev, se povečuje financiranje medijev, kot so Nova24 TV, Nova24 na
spletu in Planet TV. Te medije financirajo stranke in osebe, ki so blizu tesnemu zavezniku
Janeza Janše – madžarskemu avtoritarnemu premierju Viktorju Orbanu, znanemu po
zatiranju neodvisnih medijev.

Pred kratkim je slovenska vlada predlagala sveženj treh zakonov o medijih, ki bi na široko
odprli vrata političnemu vmešavanju v medije. Novinarji so vse večkrat tarča napadov
premierja in vodilne Slovenske demokratske stranke (SDS). Napadi na novinarje so se
stopnjevali do te mere, da je moral posredovati celo Svet Evrope, ki je Sloveniji izdal
opozorilo glede nesprejemljivega nadlegovanja in ustrahovanja novinarjev.
Poleg tega je oblast poskušala izrabiti epidemijo koronavirusa kot izgovor za nadaljnje
omejevanje civilne družbe, predvsem z zmanjšanjem financiranja in oviranjem delovanja
okoljskih nevladnih organizacij. Drugi val epidemije je prinesel ponoven napad: 18
nevladnim organizacijam na Metelkovi grozi prisilna izselitev iz prostorov v lasti države.
»Slovenija je bila dolgo edina država v širši regiji srednje-vzhodne Evrope, ki je spoštovala
človekove pravice in delovanje civilne družbe. Žal se je to spremenilo marca letos, ko je na
oblast prišla vlada Janeza Janše. Od takrat so novinarji in nevladne organizacije v Sloveniji
pogoste tarče blatenja in osebnih napadov,« je povedal Goran Forbici, direktor CNVOS,
krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij.
»Vlada je pod pretvezo ukrepov proti koronavirusu uvedla zakonodajo in odloke, ki močno
vplivajo na svobodo združevanja in izražanja. Hkrati je brez kakršnegakoli upravičenega
razloga zmanjšala ali zadržala javna sredstva nevladnim organizacijam na nekaterih
področjih,« je nadaljeval Forbici.
Slovenija pa v poskusih omejevanja delovanja civilne družbe ni osamljena. Monitor CIVICUS
je ugotovil, da se podobno omejevanje civilne družbe in medijev dogaja tudi v drugih
evropskih državah, kot so Madžarska, Poljska in Srbija, kjer avtoritarni voditelji izrabljajo
epidemijo koronavirusa kot pretvezo za omejevanje svoboščin.
Pri raziskovalnem projektu monitor CIVICUS sodeluje več kot dvajset organizacij. Namen
projekta je zagotoviti bazo podatkov, na podlagi katere se oblikujejo ukrepi za izboljšanje
delovanja civilne družbe na vseh celinah. Monitor je v zadnjem letu objavil več kot 500
posodobitev stanja, ki so analizirane v poročilu People Power Under Attack 2020. Delovanje
civilne družbe v 196 državah je kategorizirano na podlagi metodologije, ki združuje podatke
o svoboščinah združevanja, mirnega zbiranja in izražanja. Civilnodružbeni prostor je na
podlagi teh podatkov lahko opredeljen kot zaprt, zatrt, oviran, zožen ali odprt.
Slovenija je zdaj na monitorju CIVICUS ocenjena kot država z ZOŽENIM stanjem
civilnodružbenega prostora. Za več informacij obiščite slovensko domačo stran na
monitorju CIVICUS in redno preverjajte najnovejše posodobitve.
INTERVJUJI

Če želite izvedeti več ali se dogovoriti za intervju, se obrnite na:
media@civicus.org / aarti.narsee@civicus.org

