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#Ignorirajmo 
 

Danes je dan svobode medijev. Danes je Sindikat novinarjev Slovenije opozoril, da skuša vlada 

Slovensko tiskovno agencijo (STA) z vso silo in za vsako ceno podreti. STA namreč že 123. dan 

opravlja javno službo brez (zasluženega!) plačila s strani Vlade Republike Slovenije (vlada). 

 

Agonijo STA najvišji predstavniki vlade in Urada Republike Slovenije za komuniciranje ne samo 

povzročajo, temveč jo tudi sproti cinično komentirajo preko socialnih omrežij. Na Delavski 

svetovalnici, v Svobodnem sindikatu Slovenije, Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa ter 

Gibanju za dostojno delo najostreje obsojamo to politično mrcvarjenje STA, ki se vrši tudi na plečih 

njenih delavcev.  

 

Opozarjamo pa še na nekaj: najvišji predstavniki vlade s tovrstnim ustrahovalnim, ciničnim, 

zaničevalnim komuniciranjem z vsemi navideznimi »sovražniki« proizvajajo javno ozračje 

ustrahovanja, cinizma, zaničevanja – ki se z deljenjem in komentiranjem vseh teh njihovih izjav 

eksponentno širi po socialnih omrežjih, medijih in posledično po slovenski družbi. Kar na koncu le še 

podžiga to isto vladno (spletno) tovarno ustrahovanja, cinizma in zaničevanja. In prav zato je skrajni 

čas, da jo izoliramo. 

 

Skrajni čas je, da ta velik prenapihnjen balon vladne tovarne ustrahovanja, cinizma in zaničevanja čim 

bolj skrčimo na velikost neznatnega mehurčka, v katerem bodo izolirani vsi ti agresivni tviti, izjave … 

predstavnikov vlade in njihovih satelitov, katerih edini namen je tako in tako le eden: v javno ozračje 

spustiti le še več strupenega plina agresivnih izjav, ki se bodo nato ponavljale in valile po vseh možnih 

javnostih.  

 

In kako to narediti, kako izolirati to strupeno vladno propagandno mašinerijo? Preprosto – skupaj jo 

ignorirajmo. Skupaj ignorirajmo vse te provokativne, zaničevalne, cinične tvite, izjave vseh 

predstavnikov vlade in njihovih satelitov. Kajti vsi ti isti tviti, izjave …hlepijo po – pozornosti. 

Odtegnimo jim torej pozornost, odstavimo jih kamor sodijo – na robove družbene pozornosti, v 

globine javnega pomena. Novinarji, novinarke, uporabniki socialnih omrežij, pravzaprav vsi, katere 

vas (in nas) naslednjič zasrbijo prsti ob naslednji tovrstni izjavi vladne propagandne mašinerije – 

ignorirajmo jo. Naj se izgubi v marginalnosti in obskurnosti, kamor sodijo. Naj se spremeni v prazno 

banalnost, saj to tudi je. Nič člankov, nič komentarjev, nič izjav ob novem žaljivem tvitu, izjavi … 

kateregakoli predstavnika vlade ali njihovega satelita. 

 

Kolektivno ignorirajmo to prenapihnjeno vladno bevskanje ustrahovanja, cinizma in zaničevanja!  

 

I g n o r e ! ! ! 
 

Društvo Delavska svetovalnica   

Kontakt: Goran Lukić, goran.lukic@delavskasvetovalnica.si  

 

Svobodni sindikati Slovenije 

Kontakt; Mirsad Begic, mirsad.begic@sindikat-zsss.si  

 

Sindikat kulture in narave Slovenije 

Kontakt: Mitja Šustar, Mitja.Sustar@sindikat-zsss.si  

 

Gibanje za dostojno delo 

Kontakt: Borut Brezar, borut.brezar@socialna-druzba.si  
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