
KAJ SO NEVLADNE ORGANIZACIJE?  
NEVLADNE ORGANIZACIJE (NVO) NAS SPREMLJAJO NA VSEH PODROČJIH ŽIVLJENJA, OD 
SOCIALE, KULTURE, ZDRAVJA, EKOLOGIJE, ŠPORTA DO CIVILNE ZAŠČITE. TUDI AMNESTY 
INTERNATIONAL SLOVENIJE JE NEVLADNA ORGANIZACIJA.

Izobraževalno-zabavni strip Cirila Horjaka – dr. Horowitza je 
nastal v produkciji Mirovnega inštituta v sodelovanju s Centrom 
nevladnih organizacij – CNVOS. Ciril Horjak – dr. Horowitz – je 
akademski slikar, ilustrator, karikaturist, stripar in pedagog. Od leta 
2006 je karikaturist in ilustrator časopisa Večer, njegove družbeno 
angažirane ilustracije pa so objavili tudi v uglednih tujih časopisih, 
kot so The Guardian, Le Monde, Die Zeit in The Chicago Tribune. 
Za svoje delo je prejel številne nagrade, med drugim novinarsko 
nagrado Društva novinarjev Slovenije za izstopajoče novinarske 
dosežke v letu 2017 in priznanje Muzeja novejše zgodovine za strip 
Življenje v času koronavirusa.
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NEVLADNE ORGANIZACIJE SMO
POMEMBNE ZA DELOVANJE DRUŽBE!
Država nevladne organizacije pokliče na pomoč, kadar sama 
ne zmore opraviti vsega dela, potrebnega za dostojanstveno in 
kakovostno življenje svojih prebivalk_prebivalcev. Med skoraj 28.000 
NVO v Sloveniji je več kot 1300 gasilskih društev z več kot 162.000 
prostovoljci. Prav tako, kot potrebujemo gasilce, potrebujemo tudi 
okoljevarstvenike, ki branijo našo pravico do zdravja in zdravega 
življenjskega okolja. Pa humanitarne organizacije, ki skrbijo za 
preživetje ljudi na socialnem robu. In zagovorniške organizacije, 
ki raziskujejo, opozarjajo na napake v sistemu in kršitve ter si 
prizadevajo za nove standarde človekovih pravic. Ne smemo pozabiti 
kulturnih društev, ki ustvarjajo vse od folklornih nastopov do 
mednarodno priznanih filmov, ter, nenazadnje, športnih klubov in 
društev. V nevladnih organizacijah delamo za ljudi in za družbo. 

RAZLIČNE VLOGE
SLOVENSKE AMNESTY 
Amnesty International Slovenije je 
društvo, v Sloveniji delujemo od 
decembra 1988. V začetku leta 2021 
imamo 10.700 članic_članov.  Eden od 
osnovnih vidikov Amnesty International 
je, da opravljamo vlogo »psa čuvaja«. 
Smo namreč organizacija, ki bdi nad 
tem, kako oblasti spoštujejo svoje 
obveze človekovih pravic. Preko 
zagovorništva si prizadevamo za 
napredek človekovih pravic, vključno za 
ranljive družbene skupine. Pomemben 
del naših aktivnosti je osveščanje in 
izobraževanje o človekovih pravicah.

NAPADI NA NVO 
Nevladne organizacije, zlasti tiste, ki 
si prizadevajo za človekove pravice 
in zaščito marginaliziranih skupin, so 
pogosto tarče napadov. V Amnesty 
po celem svetu beležimo omejevanje 
njihovega dela, ustrahovanje in/ali 
preganjanje njihovih zaposlenih in 
prostovoljcev, pogosto se jih označuje 
za »sovražnike« države, velikokrat so 
tarča hujskanja in napadanja, tako s 
strani najvišjih ravni oblasti kot drugih 
nasprotnikov. Oblasti skušajo omejiti 
delovanje NVO na različne načine; če 
omenimo le en primer iz soseščine: na 
Madžarskem se kriminalizira povsem 
legitimno delo za zaščito migrantskih 
pravic.

Trend napadanja NVO se zadnja 
leta krepi, vključno tudi v Sloveniji. 
Ost je, denimo, uperjena v okoljske 
in naravovarstvene organizacije, 

organizacije za varstvo človekovih 
pravic, NVO s področja kulture …

Aktualen pregled in analizo napadov 
na Umanotero, Focus, Društvo za pre-
učevanje rib Slovenije, Mirovni inštitut, 
Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij – PIC, Legebitro in CNVOS 
najdete v publikaciji Mirovnega inštituta 
Značilnosti napadov na civilno družbo v 
Sloveniji avtorice Brankice Petković, ki je 
dostopna na www.mirovni-institut.si. 

V letu 2020 smo bile NVO v Sloveniji 
najmanj štirikrat odmevno »na udaru«. 
1.  Z interventnim protikoronskim zako-

nom PKP2 so se omejile možnosti za 
sodelovanje okoljskih in naravovar-
stvenih NVO v postopkih pridobivanja 
gradbenega dovoljenja, v katerih se 
presoja tudi vpliv na okolje (uresničitev 
tega je pozneje Ustavno sodišče RS 
začasno zadržalo). 

2.  Nevladnim organizacijam, ki so imele 
z Uradom vlade za komuniciranje 
pogodbo o sofinanciranju projektov, 
namenjenih ranljivim skupinam, 
je urad napovedal prekinitev 
financiranja teh projektov. 

3.  Nevladnim organizacijam, ki delujejo 
na Metelkovi 6 v Ljubljani, je mini-
strstvo za kulturo prekinilo najem in 
zahteva izselitev. 

4.  Konec leta 2020 je vlada skušala 
odpraviti Sklad za NVO. To je edini 
sistemski vir financiranja NVO, ki mu 
vlada samovoljno ne more odvzeti 
denarja, saj ga ščiti zakon o nevladnih 
organizacijah. Zahvaljujoč hitri (re)akci-
ji CNVOS in drugih NVO sklad ostaja.

NAPADI NA AMNESTY
Zaradi našega dela v podporo 
človekovim pravicam, zlasti ranljivih 
in marginaliziranih skupin – od 
beguncev_begunk preko Romov in 
izbrisanih prebivalcev do skupnosti 
LGBTQI – smo bili tudi v slovenski 
Amnesty deležni sovražnega govora, 
groženj, žalitev, objavljanja in 
širjenja lažnih informacij o našem 
delu in financiranju, celo klicanja 
na »zagovor« na šolsko ministrstvo 
zaradi našega  izobraževalnega dela za 
pravice LGBTQI … 

Do tega prihaja vse od naših začetkov v 
90. letih prejšnjega stoletja, ko smo se 
borili za pravice beguncev iz nekdanje 
Jugoslavije, do danes. Maja 2020 se 
je, denimo, javno ob naše delo obregnil 
predsednik vlade Janez Janša, ki je 
svojim sledilcem na Twitterju poslal 
lažno interpretacijo naših prizadevanj 
za svobodo izražanja v Sloveniji (slika 
spodaj). 

Taki napadi so zelo neprijetni, tudi če 
jih na nek način jemljemo v zakup kot 
nezaželen del našega aktivizma. Ob 
njih pa se vsakič znova tudi zavemo, 
kako zelo hrbtenico našega dela 
gradite vi, naše članstvo, ki dajete moč 
našemu glasu, s svojimi prispevki pa 
zagotavljate finančno neodvisnost od 
države. Iskrena hvala! 

Potem ko smo prosili ljudi, da nam sporočijo, če 
jih je policija popisala zaradi napisov na njihovih 
transparentih (»Smrt Janšizmu«), se je na našo 
objavo odzval predsednik vlade in jo označil kot 
spodbujanje k nasilju, čeprav to niti niso bili naši 
transparenti, naš poziv pa je bil legitimna skrb nad 
ustrahovanjem protestnikov in omejevanjem svobode 
izražanja. Da je šlo za omejevanje svobode izražanja, 
je kasneje pritrdilo tudi državno tožilstvo, ki je 
kazensko ovadbo glede teh transparentov zavrglo.


