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Spoštovani, 
 
Evropska poslanka Irena Joveva je skupaj s kolegicami in kolegi v okviru uradne misije odbora za 
kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta obiskala Budimpešto. Znotraj misije so se evropski 
poslanke in poslanci v treh dneh intenzivnih sestankov z različnimi deležniki podrobno seznanili z 
aktualno situacijo na Madžarskem na področju medijev, kulture in izobraževanja. Srečali so se tako s 
predstavniki vlade kot s predstavniki civilne družbe, akademiki, profesorji, novinarji. V nadaljevanju 
objavljamo izjavo poslanke Joveve: 
 
"V preteklih dneh v Budimpešti sem dobila ponovno potrditev resolucije, ki smo jo nedavno 
izglasovali v Evropskem parlamentu: da Madžarska pod vladavino Viktorja Orbana oziroma njegove 
stranke Fidesz ni več demokracija v polnem pomenu te besede. Dogaja se sistematično in že večletno 
rušenje neodvisnosti institucij v državi, ki naj bi skrbele za sistem zavor in ravnovesij. Neodvisnost 
institucij, regulatornih agencij in javnih medijev pravzaprav že dolgo ni več, tisti v manjšini, ki še 
kljubujejo pritiskom oblasti, pa so močno ogroženi in ustrahovani. V najbolj zaskrbljujočem stanju so 
mediji. Javni mediji delujejo zgolj kot podaljšana roka oblasti in širijo propagando vladajoče stranke, 
zasebne pa se poskuša utišati prek različnih manevrov, recimo ukinjanjem radijskih licenc, 
odtegnitvami oglaševalskega denarja ali s poskusi prevzemov neodvisnih medijev s pomočjo 
oligarhov blizu oblasti. Zasebni mediji blizu vladajoči stranki so lastniško združeni v skladu KESMA, kar 
je omogočilo nezaslišano koncentracijo medijev in služi izključno vladajoči stranki ter pobere levji 
delež oglaševalskih sredstev. Za preprečevanje takšne koncentracije medijev naj bi sicer skrbel 
Nacionalni medijski in komunikacijski regulator, a vsi člani tega regulatorja so v bistvu imenovani s 
strani vladajoče stranke. Enake metode, ki se uporabljajo pri sistematičnem rušenju svobode 
medijev, se medtem očitno uporabljajo tudi pri vseh preostalih državnih institucijah ali sistemih. Žal 
ugotavljam, da je na Madžarskem politika ene stranke skupaj z močnim kapitalskim zaledjem 
podredila vse podsisteme v državi, monopol nebrzdane moči pa vzdržuje prek intenzivne medijske 
propagande in politično podrejenih institucij. Vse omenjeno me navdaja s pesimizmom, kljub temu 
pa želim izpostaviti nujnost ukrepov ter odločnosti Evropske unije, da uporabi vsa orodja, ki so ji na 
voljo, da zaustavi rušenje vladavine prava, vključno s tem, da EU sredstva prek mehanizma vladavine 
prava do nadaljnjega v celoti zamrzne in najde način, kako ta sredstva usmeriti neposredno do 
državljanov in civilne družbe." 
 
Lep pozdrav.  
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