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PREDGoVoR

Od najzgodnejših bojev za svobodo javnega izražanja in tiska(nja) so bila ta 
prizadevanja povezana ne le z zahtevami po uveljavljanju »notranjih« komunika-
cijskih zakonitosti ter odpravi vsakršnih zunanjih omejitev svobode in cenzure, 
ampak – v skrbi za javno moralo, versko in ideološko-politično korektnost, pra-
vico do zasebnosti ali le nedotakljivost oblastnikov – tudi z zagovorom izjem, ki 
naj bi preprečevale »zlorabo svobode«. Z izjemami, ki naj bi opredeljevale dopu-
stnost odstopanja od univerzalnega načela ali pravila, je težava pač v tem, kot nas 
uči zgodovina, da »izjeme« kaj lahko postanejo prevladujoča praksa.

Ni mogoče zanikati, da svoboda javnega izražanja dopušča zlorabe. Zlorabe 
za doseganje bolj ali manj neposrednega oblastnega nadzorovanja in prisvajanje 
dobička, kot je pisal Williams, pa tudi »zgolj« kot spodbujanje in širjenje neto-
lerance in agresivnosti so se v zgodovini pogosto dogajale. In žal se je verjetno 
treba strinjati z Williamsom, da protesti in praktično delovanje proti nedemokra-
tičnim uporabam ali zlorabam svobode komuniciranja, ki so sicer nujno potrebni, 
v okviru obstoječega vladajočega (neo)liberalnega kapitalističnega sistema ne 
morejo biti posebej učinkoviti. Nič manj pomembno pa ni vprašanje, ali oz. kdaj 
tudi omejevanje (možnosti) zlorab posega v svobodo izražanja.

V mednarodnih razsežnostih so se protislovja uporabe/zlorabe morda najja-
sneje doslej pokazala v razpravah in sporih o novi svetovni informacijski in ko-
munikacijski ureditvi v osemdesetih letih prejšnjega stoletja – v času, ko je razvoj 
»starih medijev« dosegal vrhunec lastniške koncentracije v rokah globalnih kor-
poracij. Nasprotja med zagovorniki popolne deregulacije (»svobode«) mednaro-
dnega pretoka informacij v razvitih kapitalističnih državah ter zagovorniki nacio-
nalne suverenosti zlasti v manj razvitih (neuvrščenih) državah so s »protestnim« 
izstopom ZDA, ZK in Japonske iz Unesca, ki je spodbudil razpravo o pravicah 
manj razvitih držav, leta 1983 to organizacijo pripeljali na rob njenega obstoja.

Naključje je hotelo, da se je istega leta začel razvoj interneta, kot ga poznamo 
danes, z njim pa se je obudilo v zgodovini večkrat prevarano upanje v razvoj 
imanentno demokratičnih komunikacijskih tehnologij. Internet je (bil) z mno-
žičnostjo uporabe in globalno dostopnostjo videti doslej najboljši približek polni 
realizaciji demokratične ideje javnosti, saj, kot je pisal Habermas, načelo javnosti 
stoji in pade z občo dostopnostjo. Da tudi internet ni imun za nedemokratične 
posege v prid interesov bogatih in vplivnih elit, so doslej najbolje pokazale raz-
prave o njegovi nevtralnosti. Hkrati pa so izmuzljivost spleta državnemu nadzoru 
in cenzuri ter množična dostopnost do (površinskega) spleta bolj kot kadarkoli 
doslej tudi »malemu človeku« omogočili na prvi pogled »majhne«, »vsakdanje« 
in »nedolžne« zlorabe svobode izražanja – razširjanje »drobnih laži«, objavljanje 
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Zagovor javnosti: med svobodo izražanja in sovražnim govorom

»alternativnih dejstev«, »nedolžno« poseganje v zasebnost, izražanje različnih 
vrst nestrpnosti in spodbujanje sovražnega govora.

Slednjemu je namenjena 33. številka Razprav I. razreda SAZU, ki je pred 
vami. Razprave o različnih vidikih in družbenih okvirih sovražnega govora naj 
bi – tako upam – prispevale ne le k boljšemu razumevanju tovrstne instrumentali-
zacije svobode javnega izražanja, ampak tudi k intenzivnejšim prizadevanjem za 
njeno omejevanje, pa čeprav le znotraj Willimasove »obstoječe verzije človeške 
družbe«.

Slavko Splichal


