
Bruselj, 1. 3. 2023 

Spostovana komisarka Vera Jourova, 

Veseli me, da ste se odloëili za obisk Slovenije. Posebej zato, ker ste bili v preteklosti zelo 
zaskrbljeni zaradi stanja slovenskih medijev. Zal je razlogov za zaskrbljenost dan es precej veë. 
Poskus politiëne podreditve javne RTV je v polnem teku, s svojo odloëitvijo je ta postopek 
zadrzalo celo Ustavno sodisëe. 

Evropska komisija svobodi medijev posveëa izjemno pozornost, kar se odraza tudi v predlogu 
nove evropske zakonodaje, ki naj bi sëitila svobodo medijev. Vse poskuse politiëne podreditve 
medijev tudi sami obsojate, zato smo z zaëudenjem spremljali vase izjave, ki so nakazovale, 
da odobravate nedopusten poseg trenutne vladne koalicije v delovanje RTV. 

Rada bi verjela, da je bila vasa podpora novemu zakonu o RTV posledica pomanjkljivih 
informacij in ne posledica vase politiëne povezanosti z vlado Roberta Goloba. Evropska 
komisija naj bi delovala strokovno in nepristransko, na podlagi enakih meril in kriterijev za 
vse. Ce bi bile njene odloëitve odvisne od politiëne pripadnosti enega ali drugega komisarja 
oziroma ene ali druge vlade, bi bila kredibilnost Komisije moëno naëeta. 

Vas obisk je dobra priloznost, da se osebno seznanite z dejstvi in pridobite celovito sliko. To 
pa je rnogoëe le, ce informacije isëete na vseh straneh. Zagotovo je potrebno izjave o 
nevzdrznern stanju na RTV vzeti z doloëeno mero zadrzanosti, ce te izjave podajajo novinarji, 
katerih politiëne preference so zelo jasne. Posebno pozornost pa velja nameniti tudi nenavadno 
velikemu stevilu novinarjev, ki so takoj po nastopu trenutne vlade prestopili iz novinarskih vrst 
med vladne ali strankarske usluzbence in celo politike, ki <lanes s politiëno rnoëjo preiskujejo 
medije, ki so do njih kritiëni. Verjamem, da se boste tudi osebno zavzeli za novinarje, ki zelijo 
poroëati neodvisno in so zato delezni nadlegovanja svojih sodelavcev, saj so prav oni zrtve 
medijskega enoumja v Sloveniji. 

Upam, da boste izkoristili vas obisk za pridobitev realne ocene o stanju v slovenskih medijih 
in tudi o stanju pravne drzave. Drzavljani Slovenije zelimo ziveti v pravni drzavi, ki bo enaka 
za vse in spremljati nacionalni medij, ki bo objektiven in politiëno nevtralen. Od Evropske 
komisije priëakujerno, da v okviru svojih pristojnosti naredi vse, da bi bilo to mogoëe. 
Priëakujern tudi vase jasno opredelitev do poskusov vplivanja vlade na medije. 

Zelim vam uspesen obisk in vas lepo pozdravljam. 

~L;(c 
Romana Tome, evropska poslanka 
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