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

 

 

 
Radio Europa 05 
(uvrstitev kolumne Romana Vodeba, 19. november 2015) 
 
19. novembra 2015 je Svet za odziv na sovražni govor prejel prijavo, ki se nanaša na redno kolumno Romana 
Vodeba na Radiu Europa 05. Kolumna je bila predvajana 19. novembra 2015. Prijaviteljica navaja besedne zveze 
in trditve avtorja kolumne, ki begunce in begunke večkrat označujejo za barbare, islamsko vero za militantno, 
uporablja pa še niz stereotipov in tudi vulgarnosti, ko v kontekstu prihoda begunk in beguncev razlaga lastnosti 
žensk in moških ter posilstva. Svet za odziv na sovražni govor nima dostopa do celotne objavljene kolumne, saj 
na spletni strani Radia Europa 05, kjer so sicer shranjeni posnetki vseh kolumen Romana Vodeba, povezava na 
posnetek ravno te kolumne, predvajane 19. novembra 2015, ne deluje. Iz delov, ki jih navaja prijaviteljica, pa je 
možno sklepati o vsebini vsaj dela objavljenih sporočil avtorja kolumne. Svet je pobudo obravnaval na seji 22. 
januarja 2016 ter soglasno sklenil, da primer vsebuje potrebne elemente za javni odziv. Svet se je na javno 
govorico Romana Vodeba v preteklosti že odzval, in sicer 24. junija 2015. Takrat je šlo za njegovo oglašanje na 
družbenem omrežju in razširjanje nestrpnosti do istospolno usmerjenih. 

 
V kontekstu razprave o begunkah in beguncih ima razširjanje predsodkov in nestrpnosti preko 
radijskega programa dodatno težo, saj gre za medij, ki uporablja javne frekvence in je po zakonu o 
medijih zavezan k spoštovanju prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti ter izzivanja sovraštva in 
nestrpnosti. Zakon določa, da je odgovorni urednik medija odgovoren za vsako objavljeno informacijo. 
Opozarjamo, da zgolj obvestilo – ki ga je zaslediti pred vsako objavljeno kolumno Romana Vodeba, in v 
katerem predstavnik radia pove, da ta radijska kolumna odraža stališča avtorja, ki da jih ni možno šteti 
za stališča izdajatelja, ter da za izražena mnenja odgovarja samo avtor, ne pa radio, izdajatelj 
radijskega programa in odgovorne osebe na radiu – ne more radia odrešiti uredniške odgovornosti. 
 
Radio Europa 05 v samopredstavitvi na spletni strani svoj program opisuje kot namenjenega 
izobraževanju javnosti, izpostavljajoč tudi, da poudarek namenja, med drugim, varovanju človekovih 
pravic in spoštovanju načel enakosti.  
 
Zato Svet za odziv na sovražni govor poziva ta radio in druge medije v Sloveniji, da pri razširjanju 
programskih vsebin svojih ali gostujočih avtorjev in avtoric dosledno spoštujejo načelo enakosti ter 
prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in izzivanja sovraštva in nestrpnosti. 
 
 

 

http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2015/01/2.-odziv_Tvit-Romana-Vodeba2.pdf

