
Za medijsko in kulturno svobodo! Danes ob 19ih na Prešernovem trgu bo VODNI 
TOP v akciji! 
 
 
Se bomo kdaj rešili iz tega slabega filma o nesposobnih, korumpiranih politikih 
brez kančka etike, morale ali osebne odgovornosti? 
 
Sedanji minister za okolje je povsem jasno in razločno rekel, da je plačevanje davkov 
"glupo" in nato delil direktorju podjetja nasvete kako se temu izogniti. 
Na posnetku je njegov glas in njegove besede. Tega ni zanikal! Če vmes manjkajo deli 
pogovora je povsem vseeno. V vsaki normalni državi je to več kot dovolj za takojšen 
odstop! 
 
Minister za notranje zadeve sam priznava, da je vedel za posnetek, pa vendar ni 
nikakor ukrepal ali obvestil o njem nikogar. Dovolj za odstop! 
 
Minister za pravosodje je obtožen davčne utaje in se ogiba vročitvam ... Minister za 
zdravje noče prevzeti odgovornosti za neupoštevanje stroke, ki je povzročila smrt 
dekleta ... in ne smemo pozabiti, da obstajajo tudi posnetki Ministra za gospodarstvo, 
ki je navkljub svojemu javnemu zanikanju zahteval predplačilo za "njegove" dobavitelje 
zaščitne opreme. 
 
Nas lahko sploh še kaj preseneti?  
 

Mogoče dejstvo, da si isti akterji izpred 14 let še vedno delajo usluge na naš račun! Ni 

"glupo" samo plačevati davke, očitno je "glupost" tudi ohranjati vodne zaloge, ne glede 

na to kaj pravi celotna stroka! Čeprav se nas je 674.000 udeležilo referenduma prav 

zato, da jo zaščitimo pred privatnimi 

interesi. https://necenzurirano.si/clanek/preiskovalne-zgodbe/je-to-okoljska-mafija-to-

je-novo-vizjakovo-darilo-petanu-914647 Za te ljudi ni dna, uničili in izropali bi čisto vse 

za svoje profite in recipročne usluge. 

 

In to je samo tisti majhen delček, ki pricurlja do javnosti ... kaj vse se še odvija v 

zakulisjih ... 

 

Zato pa moramo nujno z vsemi silami ščititi samostojno in neodvisno 
novinarstvo! Danes bomo predstavili zahteve na področju medijske 
svobode in kulture, hkrati pa se bomo danes simbolno zoperstavili 
politično motivirani represiji in diktaturi. Edini vodni top, ki ga je namreč 
sprejemljivo uporabiti na naših ulicah je vodni top, ki bo odplaknil Janeza 
Janšo in vse tiste, ki ga podpirajo na smetišče zgodovine ter povrnil svobodo 
in demokracijo. Zato se bomo danes protestnice in protestniki podali po 
ulicah s svojim vodnim topom in na simbolni ravni očistili slovenski 
kulturni in medijski prostor! 
 
Že od samega začetka je jasno, da Vlada Janeza Janše vidi enega največjih 
sovražnikov prav v svobodnih medijih in v kritičnih umetnikih, kulturnikih in nevladnih 
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organizacijah ki izražajo svoj glas. Zato je celoten njihov mandat že od začetka 
posvečen napadom na svobodo medijev in na slabljenju kulture.  
 
STA že 295 dni opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani Vlade RS. Pritiski 
nanje, nespoštovanje odločitev sodišč in priporočil evropskih institucij so jasni 
pokazatelj odnosa te vlade, ki si želi podrediti vse institucije. To se ne dogaja samo na 
STA, ampak tudi na RTV Slovenija, kjer je zaradi političnih pritiskov in odločitev 
odstopila odgovorna urednica. Janša pa medtem s pomočjo madžarskih kolegov 
intenzivno kupuje tudi druge medije. Sedaj SDS in njihovi pristaši lastijo že preko 20 
različnih časnikov, spletnih portalov in televizijskih kanalov. Vse samo z eno ambicijo: 
da bi lažje manipulirali javnost in širili laži, sovraštvo ter lastno propagando.  
 
Na današnjem shodu se bomo odločno uprli tovrstnim fašističnim prijemom in se 
zavzeli za svobodo medijev.  
 
Prav tako je Janša že od nekdaj sovražnika videl v kulturi in umetnosti. Temu služno 
sledi tudi minister za kulturo, Vasko Simoniti. Da bi tudi kulturo ta dva najraje videla kot 
podaljšek SDS-a, je ministrstvo za kulturo pred nekaj meseci neo-nacističnemu 
društvu celo podelilo status v javnem interesu. Društvo za promocijo tradicionalnih 
vrednot nasleduje homofobna, rasistična in nacionalistična načela, kar se najbolj jasno 
vidi v njunih “kulturnih izdeljih”, dveh knjigah XXXX in XXXX ter v delovanju članov teh 
društev. Te so namreč tudi člani tako imenovanih Rumenih jopičev, ki predstavljajo 
neonacistično združbo v Sloveniji. Ravno ta teden je tudi parlamentarni Odbor za 
kulturo v DZ sprejel sklep, da se mora Društvu za promocijo pravnih vrednot odvzeti 
status v javnem interesu in pozval ministra, da pojasni, zakaj je to društvo tak status 
sploh pridobilo in da razjasni zadeve. Seveda  
 
Na današnjem protestu bomo tako predlagali konkretne ukrepe, ki bi zagotavljali 
krepitev kulture ter svobodnih medijev. 
Protestnice in protestniki bomo danes glasovali o naslednjih prioritetah:  
 

1. PODPORA IN ZAŠČITA NEODVISNEGA NOVINARSTVA 

(neodvisnost STA in RTV SLO, več podpore raziskovalnemu, znanstvenemu in 
kulturnemu novinarstvu, strokovni standardi in odgovornost javnosti za vse medije) 

2. TRANSPARENTNO OGLAŠEVANJE IN FINANCIRANJE 

( državno financiranje medijev mora biti povsem neodvisno od strankarske politike, 
mediji morajo razkriti vse javne finančne vložke, ne glede na višino) 

3. STOP SOVRAŽNEMU GOVORU 

(ničelna toleranca do sovražnega in žaljivega javnega govora politikov in javnih 
uslužbencev) 

4. USTREZNO FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

(nevladne organizacije se pri nas financirajo podpovprečno glede na države EU, hkrati 
pa so bolj finančno učinkovite in dosegajo vrhunske rezultate) 

5. PODPORA IN ZAŠČITA SAMOZAPOSLENIH V KULTURI 



(zmanjšanje prekarnosti, zagotovitev bolniške, rastti višine prispevkov z delovnimi 
stažem in novih delovnih štipendij 

8. ZAŠČITA AVTONOMNIH PROSTOROV 

(avtonomni, nekomercialni prostori ustvarjanja in druženja so ključni za živo kulturo, 
vlada se mora zavezati zaščiti obstoječih in podpori pri vzpostavljanjih novih) 

9. PREPOVED STRANKARSKIH MEDIJEV 

(politične stranke imajo lahko interna glasila, zakonsko pa se jim prepove solastništvo 
medijskih podjetij, saj gre za povsem očiten konflikt interesov) 

10. RAZVOJ IN FINANČNA PODPORA LOKALNI KULTURI IN MEDIJEM 

(večja podpora lokalnim, študentskim, neprofitnim in skupnostnim medijem ter 
kulturnim producentom, ki bodo naslavljali potrebe lokalnih skupnosti 

 
 

Se vidimo ob 19-ih tokrat na Prešernovem trgu!  
 


