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Zadeva:

Kršitve novinarskega kodeksa v objavljenem članku na portalu Siol, z naslovom
“Postajamo talci necepljenih ljudi”

Dne 13.9.2021 je bil na spletnam portalu Siol objavljen članek avtorja R.K., z naslovom “Postajamo talci
necepljenih

ljudi”,

ki

krši

več

členov

Novinarskega

kodeksa.

Članek

je

objavljen

na:

https://siol.net/novice/slovenija/krek-postajamo-talci-necepljenih-ljudi-561199

Kot posameznik, ki sodi v kategorijo “necepljenih ljudi” čutim dolžnost opozoriti na nesprejemljivo novinarsko
prakso, ki spodbuja k nasilju in širi sovraštvo ter nestrpnost do drugače mislečih, zato podajam na Novinarsko
razsodišče prijavo kršitve novinarskega kodeksa.

Objavljen članek krši:

4. člena Kodeksa
“Novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme.”

Avtor članka krši 4. člen Kodeksa s tem, ko je zamolčal pred javnostjo ključne informacije za celovito
razumevanje obravnavane teme.
Novinar je dolžan javnosti prezentirati vse informacije o obravnavani temi, ki so mu v tistem trenutku
dosegljive in, ki lahko kakorkoli vplivajo na sprejem odločitve posameznika ter ustvarjanje njegovega mnenja
in pogledov.

Uradno objavljeni aktualni podatki NIJZ in Ministrstva za zdravje izkazujejo, da je med dnevno odkritimi
novimi Covid pozitivnimi primeri že več kot 20% polno cepljenih oseb. Prav tako kažejo uradno objavljeni in
dodatno pridobljeni uradni podatki NIJZ in Ministrstva za zdravje, da je trenutno med hospitaliziranimi
osebami v slovenskih bolnišnicah več kot 20% polno cepljenih oseb, na navadnih oddelkih in intenzivni negi.
Slovenska stroka in njeni predstavniki (dr. Beovič, dr. Logar, dr. Krek, minister Pokljukar …, NIJZ, MZ…) so
večkrat javno izjavili, da cepiva ne ščitijo polno cepljenih oseb pred novimi obolenji s Covidom ter pred
prenosom virusa na druge osebe. Njihove javne izjave potrjujejo, da virus dejansko širijo tudi polno cepljene
osebe, zaradi česar je populističen naslov članka, ki ga je določil avtor: “Postajamo talci necepljenih ljudi”
namenoma zavajajoč in spodbuja k nestrpnosti in k sovraštvu do necepljenih oseb, kar že vodi k nasilju in
javnemu ter zasebnemu verbalnemu obračunavanju z necepljenimi osebami na socialnih omrežjih, v
komentarjih na novičarskih platformah in na ulici. Zaradi navedenega se tako pomembnih in v javnosti že
večkrat obravnavanih informacij, ki pokažejo celotno sliko Covidne situacije, ne bi smelo zamolčati. Način
izvedbe članka kaže, da želi avtor članka načrtno manipulirati bralce z ustvarjanjem lažne percepcije
nespornih strokovnih dejstev in javnost zavajati v smeri, da so za trenutno situacijo s Covidom krive samo
necepljene osebe, kar de facto ni res.
Da cepiva ne ščitijo polno cepljenih oseb pred novimi obolenji s Covidom ter pred prenosom virusa na druge
osebe so javno objavile tudi številne renomirane svetovne zdravstvene organizacije od: WHO, CDC …Prav
tako pa o tem pričajo tudi številne mednarodne raziskave, ki so bile izvedene na več 10.000 dejanskih
primerov Covidnih obolenj.
21. člena Kodeksa
“Spodbujanje k nasilju, širjenje sovraštva in nestrpnosti ter druge oblike sovražnega govora so nedopustni.
Novinar jih ne sme dopustiti, če pa to ni mogoče, se mora nanje nemudoma odzvati oziroma jih obsoditi.”

Avtor članka krši 21. člen Kodeksa s tem, ko z neresničnimi in pristranskimi objavami v svojem članku načrtno
spodbuja k sovraštvu, nestrpnosti in k nasilju do vseh neceplljenih ljudi v Sloveniji.
To naredi že s populističnim naslovom članka: “Postajamo talci necepljenih ljudi”. Nadalje pa to počne skozi
ves članek s tem, ko javnosti prezentirati zgolj tiste informacije o statusu Covidnih obolenj in hospitalizacij, s
katerimi želi podkrepiti navedbe v naslovu članka medtem, ko načrtno izpusti druge pomembne informacije
in uradne podatke o obravnavani temi, ki so javno dosegljive in bi bralcu dale vedeti, da za trenutno situacijo
vendarle niso krivi samo necepljeni posamezniki. NIJZ, MZ ter Covid sledilnik javno objavljata podatke iz
katerih je razvidno, da je med dnevno pozitivnimi primeri v Sloveniji več kot 20% polno cepljenih oseb.
Podoben odstotek polno cepljenih oseb je tudi hospitaliziranih. Prav tako pa za oz. s Covidom umirajo tudi
polno cepljeni posamezniki.

Pri kršitvi 21. člen Kodeksa se opiramo na že podane ugotovitve in dejstva, ki smo jih navedli že pri kršitvi 4.
člena Kodeksa. To je predvsem, da so v članku zamolčane ključne informacije za celovito razumevanje
obravnavane teme. Posledično so v članku navedene neresnice in pol resnice z namenom prelaganja krivde
za trenutno situacijo s Covidom v Sloveniji izključno na necepljene posameznike, ki jih je v Sloveniji po
današnjih številkah še vedno več kot 50% vseh državljanov.
Dejstvo je, da večji del članka odkrito hujska in spodbuja k nasilju, širjenju sovraštva in k nestrpnosti. Od
naslova dalje, ki je izrazito populističen, neresničen in pristranski: ”Postajamo talci necepljenih ljudi”.
Najizraziteje pa spodbuja k nasilju, širjenju sovraštva in k nestrpnosti naslednji del članka, ki je sestavljen iz
avtorjevih besed in izjave sogovornika in namenoma pušča bralca v prepričanju, da so za trenutno situacijo
s Covidom v Sloveniji dejansko krivi izključno necepljeni posamezniki:
Stanje v Sloveniji je neprimerljivo hujše kot v enakem obdobju lani. Na dan imamo več kot tisoč okuženih.
"Zdaj smo v epidemiji necepljenih, postajamo talci necepljenih ljudi. Zdaj zbolevajo in umirajo necepljeni. Ti
ljudje se niso cepili zaradi anticepilcev in zdaj naj gospodje prevzamejo odgovornost, da se zaradi njihovih
aktivnosti toliko ljudi ni cepilo, da so v bolnišnicah na respiratorju in morda ne bodo preživeli," je bil oster
Krek.

Menim, da si zaslužijo državljani poštene in korektne medije in pošteno medijsko poročanje, ki je oprto na
preverljivih dejstvih in resničnih podatkih. Zato je konkreten članek na portalu Siol vreden obsojanja in je
primer nesprejemljivega novinarstva, ki mora biti kritizirano in obsojano, da se v prihodnje ne bo več
ponavljalo in zlorabljalo v škodo javnosti. Predvsem pa se ne bi smelo dopustiti, da se osrednje medije in
njihove zaposlene novinarje izkorišča za odkrito spodbujanje sovraštva in nastrpnosti do drugače mislečih.
Želim si, da avtor članka ter odgovorni urednik portala Siol v prihodnje ne bi več objavljala tovrstnih objav, in
da se v bodoče portal Siol vzdrži tovrstega novinarstva, ki ni dostojno novinarskemu poklicu in poslanstvu.

Za dodatne informacije in pojasnila sem dosegljiv na

S spoštovanjem,
Aleksander Žišt

.

Priloge:
-

https://edition.cnn.com/2021/08/05/health/us-coronavirus-thursday/index.html

-

https://n1info.si/koronavirus/prebolevnost-sciti-bolje-od-cepljenja/

-

https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19

-

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/episari mreza grafi do 29.8.2021.pdf

-

ostale priloge v priloženi datoteki
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IZJAVA

V zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, nisem in do zaključka postopka pri NČR ne bom vložil/a ovadbe ali
zasebne tožbe zaradi katerega od kaznivih dejanj ali vložil (civilne) odškodninske tožbe.

Žišt Aleksander

