Kongresna resolucija

Beseda. Moja moč.
Ženska zveza Nove Slovenije
-

Ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,
Ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
Ob upoštevanju Ustave Republike Slovenije,

A. ker je svoboda izražanja eden ključnih pogojev za posameznikovo osebno samouresničitev,
B. ker je svoboda izražanja nujna za krepitev demokracije in normalizacijo države,
C. ker je svoboda izražanja temelj in nepogrešljiv pogoj vsake druge svobode,
D. ker le široka razprava o javnih stvareh na vseh področjih (politiki, kulturi, znanosti, ekonomiji, ipd.)
prinaša zanesljivejše rešitve za napredek naroda in države.

priporoča posameznikom:
da se dejavno vključujejo v razprave o javnih zadevah tudi kadar so soočeni z nasprotujočimi
ali drugače motiviranimi pogledi ter ne pristanejo na monopolizacijo diskurza;
da z udeležbo v javnih razpravah prispevajo k odločitvam, ki jih zadevajo ter na ta način
zmanjšajo možnost zlorab, do katerih bi lahko prišlo zaradi nepreglednosti oziroma zaprtosti delovanja
vsakokratne oblasti;
da se poučijo o svojih pravicah in ukrepajo, kadar menijo, da so tarča sovražnega govora;
da v primeru kršitev terjajo ukrepanje sodstva ter vladnih ali nevladnih inštitucij, ki skrbijo za
varovanje pravice do svobode izražanja;
priporoča vladnim in nevladnim organizacijam, pravosodnim organom ter medijem:
da spodbujajo k udeležbi na javnih razpravah ne glede na ideološko in politično opredelitev;
da učijo prepoznavati neželena ravnanja, vključno z njihovimi vzroki in posledicami, pri čemer
naj imajo v mislih predvsem mlajše ženske in dekleta;
da se zavedajo svoje moči in odgovornosti ter zato uravnoteženo zagovarjajo svobodo govora,
posebej kadar gre za varovanje družine, človekovega življenja od spočetja do naravne smrti,
varovanje otrok in mladostnikov;
da v okviru svojih pristojnosti preprečujejo sovražni govor ter iščejo rešitve, kako se soočiti s
kršitvami v elektronskih medijih;
da prepoznajo zgodnje znake vsakršne diskriminacije, nestrpnosti in sovražnega govora z
enako stopnjo občutljivosti do manjšin kot tudi do večinskega dela prebivalstva;
da se zavedajo, da so glas žrtev sovražnega govora ali nestrpnosti;
da se zavedajo da, ne trpi le posameznik, če se ne odzovejo ob kršitvah svobode govora ali
sovražnem govoru, ki se mu krivica dogaja, temveč družba kot celota;
poziva stranko Novo Slovenijo,
naj pri sprejemanju in spreminjanju zakonodaje opozarja na vsako možnost kršenja ali krnitve
pravice do svobode izražanja;
naj dosledno opozarja na kršitve svobode govora pa tudi na sovražni govor, ki ga zazna pri
svojem delovanju;
naj po svojih zmožnostih vpliva na sprejem takih zakonov, ki bodo varovali pravico do svobode
izražanja.

