
     Svet za odziv na sovražni govor je bil ustanovljen v okviru projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor«. Deluje kot samostojno in neodvisno telo.   

 
 

    
Odziv na pOdziv na pOdziv na pOdziv na predlog sprememb Zakona o medijih redlog sprememb Zakona o medijih redlog sprememb Zakona o medijih redlog sprememb Zakona o medijih     
    
Svet dodaja svojo podporo k predlogu sprememb Zakona o medijih, in sicer v delu, ki zadeva sovražni govor na 
forumih oziroma v anonimnih komentarjih, ki jih objavljajo spletni mediji. Pri tem izhajamo tudi iz nedavne odločitve 
Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v primeru Delfi AS proti Estoniji presodilo, da s kaznovanjem medija za 
objavo anonimnega komentarja ni bil kršen 10. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ki opredeljuje svobodo govora. To pomeni, da so po sodbi Evropskega sodišča mediji odgovorni tudi za 
vsebine, ki jih na njihovih spletnih straneh objavijo anonimni komentatorji. Predlog Ministrstva za kulturo zato  
štejemo za ustrezen. Pogled na tehtanje med pravico do svobode izražanja in pravico do zasebnosti se je od pojava 
interneta bistveno spremenil in nagnil v korist svobode izražanja. Digitalna okolja pa vendarle zaradi razmaha žaljenja 
in širjenja sovražnega govora zahtevajo spremembe tudi na področju urejanja spletnih medijev. Z uzakonitvijo pravil, 
ki bi si jih mediji postavili sami, osebnostne pravice dobijo vsaj malo možnosti, da v internetnem okolju preživijo, 
svoboda izražanja pa zaradi uredniškega urejanja forumov ne bo zmanjšana. Pisati žaljivo po forumih ni pravica 
posameznice ali posameznika in imeti forum ni dolžnost medijev. Vkolikor pa se odločijo, da ga imajo, morajo zanj 
prevzeti tudi odgovornost.     
    
Ministrstvu za kulturo pa vendarle dajemo v razmislek določilo o kaznovanju urednikov_ic. Odgovornost za sprejetje 
pravil za izbiro in vključitev spletnih komentarjev ter za njihovo javno objavo bi morala po našem mnenju nositi 
medijska hiša oziroma izdajatelj, ne pa posamezni odgovorni urednik ali urednica. Samo izdajatelj namreč lahko 
zagotovi pogoje za urejanje komentarjev (med drugim tudi plačano delovno mesto/ali dodatne ure za osebo-
administratorja, ki bo komentarje spremljala in jih urejala). Šele nato lahko nastopi urednikova odgovornost, da 
komentarje s sovražno vsebino dovolj hitro umakne s spletnega foruma posameznega medija.  

 


