
        
 

 
 
 
Strasbourg, 18. januar 2023 
 
 
Spoštovani, 
 
v nadaljevanju vam pošiljamo povzetek današnjega plenarnega nagovora evropske poslanke Irene 
Joveve (Renew Europe/Gibanje Svoboda) med razpravo o položaju novinarjev v Maroku, zlasti primeru 
Omarja Radija. 
 
Evropska poslanka je v svojem nagovoru uvodoma izpostavila, da sta pravica do informacij in svoboda 
izražanja zapisani v maroški ustavi, a očitno zaman. Ob tem je orisala trenutno stanje v povezavi z 
mediji v Maroku, predvsem ob dejstvu, da so novinarke in novinarji v svojem delovanju izjemno 
omejeni, mnogokrat so prisiljeni tudi v samocenzuro, pravica do poročanja o korupciji, statusu 
monarhije in statusu Zahodne Sahare pa je – milo rečeno – izredno okrnjena: “Ker če nihče ne poroča 
o vladni korupciji, ta zagotovo ne obstaja, kajne?” 
 
Po njenih besedah se maroška vlada trudi navzven navidezno prikazati, da pluralizem medijev v državi 
deluje. “V resnici pa imajo samo en neodvisni medij, čigar novinarje nadlegujejo, preganjajo, pogosto 
neupravičeno aretirajo, jih celo zaprejo na podlagi lažnih obtožb o nezakoniti prekinitvi nosečnosti in 
spolnih napadih.”  
 
Joveva je zato v svojem nagovoru poudarila, da so takšna ravnanja maroške oblasti nezaslišana: “Čas 
je, da EU ne samo jasno obsodi takšna ravnanja, ampak ukrepa še bolj ostro. Naj bo ta resolucija le 
začetek. Gospodom, ki zagovarjajo takšne poteze maroške vlade, pa na tem mestu še enkrat sporočam: 
ne, resolucija ne temelji na prirejenih podatkih, in ne, ne bomo tiho in mirno gledali tega, kar počnete.” 
 
 
OZADJE 
Omar Radi, maroški preiskovalni novinar in borec za človekove pravice, ki je poročal o vladni korupciji, je priprt 
vse od 29. julija 2020 in obsojen na šest let zapora. Kazen je potrdilo tudi pritožbeno sodišče. Po mnenju 
Organizacije za človekove pravice (Human Rights Organisations) je postopek proti Omarju Radiju vključeval resne 
kršitve mednarodnih standardov poštenega sojenja. 
 
 
Za kakršnekoli dodatne informacije ali izjave evropske poslanke smo vam na voljo.  
  
Lep pozdrav! 
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