
   Svet za odziv na sovražni govor je bil ustanovljen v okviru projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor«. Deluje kot samostojno in neodvisno telo.   
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Svet za odziv na sovražni govor je 29. junija 2015 prejel pobudo za odziv na objavo, ki jo je tiskani in spletni medij 
Glas Trebnje objavil na družbenem omrežju Twitter: “Križanič: ‘Grčiji treba pomagati, da zažene gospodarstvo.’ 

Dejstva! Na jugu niso nikoli delali in nikoli ne bodo, podobno kot pri nas Romi!” Prijavitelj je priložil tudi posnetek 
zaslona z objavljenim zapisom z dne 29.6.2015. Svet je na podlagi omenjenega tvita podrobneje pregledal tudi 
druge objave na Twitter profilu tiskanega in spletnega medija Glas Trebnje in pobudo obravnaval na seji 2. 
oktobra 2015 ter soglasno sklenil, da primer vsebuje potrebne elemente za javni odziv.  

 
Glas Trebnje, ki se predstavlja kot »trebanjski neodvisni medij«, ima na Twitter profilu skoraj 1.300 
sledilcev. Uredništvo dnevno objavi tudi po več tvitov, v katerih se opredeljuje do aktualnih dogajanj. 
Twitter profil medija je neposredno povezan tudi z njegovim Facebook profilom, kar povečuje njihov 
domet.  
 
Poleg obravnavanega tvita, ki Grke in Rome stereotipno prikazuje kot lenuhe, je Glas Trebnje širil tudi 
vsebino članka iz revije Pes moj prijatelj z naslovom »Romsko naselje, Dolenjska: Psa zaklala in ga 

pripravila na kuhanje«, ko je v tvitu 11. julija 2015 objavil naslov in povezavo do vsebine. Že sam naslov 
članka spodbuja predsodke o Romih, v odzivih na tvit pa se širjenje sovražnega govora do pripadnikov 
romske skupnosti še poglobi. Komentator na Twitterju jim npr. odreka človeškost: »evo pa smo tam, 

žvau je začela žvau žret«; komentator tvita, objavljenega na Facebook profilu Glasu Trebnje, pa 
neposredno poziva k nasilju: »enih par bomb na žabjek pa bo mir«. K nasilju pozivajo tudi komentatorji 
pod samim člankom: »enkrat bomo mogli tudi sami tem CIGANOM sodit sam po domače, posekat jim 

roke in jih pustit da sami POCRKAJO - !!!!!!!!!!«. 
    
V zadnjem obdobju je ksenofobni govor Twitter profila Glas Trebnje uperjen predvsem proti 
migrantom in beguncem z Bližnjega vzhoda. Ti so v stališčih uredništva in izboru objavljenih informacij, 
ki so podkrepljene s fotografijami in video posnetki, prikazani skrajno negativno in s konotacijami 
kulturnega rasizma: kot nevarnost za prebivalce Evrope in »evropsko« kulturo, ki naj bi jo ogrožala 
predvsem muslimanska vera beguncev. Ena takih (sicer številnih) objav je tvit (18.9.15) s fotografijo 
ženske v burki in podnapisom »Govor Angele Merkel čez nekaj let v nemškem Bundestagu«, ki naj bi ga 
povzeli po nemški satirični TV oddaji.  
    
Svet ugotavlja, da Glas Trebnje v številnih objavah na svojih Twitter in Facebook profilih širi in 
spodbuja sovražnost do različnih manjšinskih in ranljivih skupin, med katerimi so najbolj izpostavljeni 
Romi, v zadnjem času pa begunci z Bližnjega vzhoda. Sovražni govor opravičuje z »domoljubno« skrbjo 
za ohranitev »lastnega naroda in evropske kulture«. Sovražni govor Glasu Trebnje je še posebej 
zaskrbljujoč zaradi dejstva, da gre za medij, katerega uredništvo ne le, da sploh ne odstranjuje vseh 
neprimernih komentarjev, temveč še samo, brez vsakršnih zadržkov oblikuje in objavlja ksenofobna, 
islamofobna in šovinistična stališča, ki pri komentatorjih in komentatorkah sprožajo tudi pozive k 
nasilju. 
 
 


