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ska. Ta prevladuje tudi v naših vodilnih 
medijih. Komentatorji so kazali s prstom 
na Ameriko in svetovni kapitalizem, ki 
povzroča v svetu hude neenakosti, krivice 
in nemočni bes ponižanih in razžaljenih. 
To dejstvo res bode v oči in je nesprejem-
ljivo. Tudi papeži že nekaj desetletij opo-
zarjajo nanj. 

Vprašanje pa je, ali je to res dejanski in 
najbolj odločilen sprožilec na teroristo-
vi avtomatični puški. Ali ni to bolj naša 
razlaga, ki nam jo navdihuje naša zami-
sel socialne države, družbene enakosti 
in blaginje za vse? Tisti, ki imajo denar 
za urjenje teroristov in njihovo opremo, 
za tehnično dovršeno logistiko in med-
narodno organizacijo, ki ji obveščevalne 
službe naj bogatejših držav na svetu ne 
morejo do živega, gotovo niso med naj-
bolj revnimi, zatiranimi in razčlovečeni-
mi na svetu. Za teroristično mrežo, katere 
vojščaki so izvršili pokol v Parizu, poprej 
pa v New Yorku, Nigeriji in številnih dru-
gih krajih po svetu, morajo stati težki 
milijonarji. Bolj kakor sama revščina, iz-
koriščanje in neenakost je v tem primeru 
za terorizem odločilna določena ideolo-
gija, ki se ne napaja samo iz enostranske 
razlage Prerokovih misli in dejanj, kakor 
trdijo njegovi umirjeni razlagalci, ampak 
tudi iz teroristične ideologije, ki so jo 
spočela skrajna levičarska gibanja sredi 
druge polovice prejšnjega stoletja, sejala 
smrt po Evropi in svoja dejanja upravi-
čevala z manihejskim, črno-belim pogle-
dom na svet kot prizoriščem razrednega 
boja, se pravi razrednega nasilja. Sicer 
pa islamske teroristične organizacije ne 
usmerjajo strelnih cevi samo v novinar-
je žaljivega časopisa in nakupovalce v 
judov ski trgovini v Parizu, ampak tudi na 
izpovedovalce lastne vere, če ne pripada-
jo njihovi ločini. 

Razlaga z revščino in ameriškim impe-
rialističnim zatiranjem sicer ni iz trte iz-
vita, vendar ne more zadoščati. Končno 
obstajajo neprimerno bolj revne dežele, 
kot so islamske, pa za rešitev svojih težav 
ne segajo po terorističnih sredstvih. Po-
membnejši se mi zato zdijo kulturni in 
ideološki dejavniki. Če je nekdo skupaj z 
Marxom prepričan, da so ideje v prvi vrsti 
le izparina v glavah, ki jo proizvajajo druž-
benoekonomske in razredne razmere, se 
pravi odnos med kapitalom in tistimi, ki 
ga nimajo, potem bo skušal vse, kar se 
dogaja, razumeti samo skozi ta ideološka 
očala in bo moč idej, idealov ter vrednot 
podcenjeval. Kdor hoče zvesti vse na en 

vzrok, tvega, da bo stvarnost, ki je veliko 
bolj pisana, prepletena in zapletena, videl 
v popačeni perspektivi. Kdor pa vidi več, 
vidi bolje. In če se proti eni ideološki oz-
kosti bojujemo z drugo, ne gremo naprej, 
ampak se vrtimo v začaranem krogu.

Ko »neodgovornost« (le) zase 
terja strpnost

Glede na to, da se je napad na satirični ča-
sopis, ki je vsaj enkrat sam sebe v podna-
slovu poimenoval tudi kot »neodgovoren 
časopis« (journal irresponsable), tragič-
no končal s smrtjo številnih oblikovalcev 
časopisa, nam spoštovanje do mrtvih in 
brezpogojna obsodba terorizma, ki je to 
smrt zakrivil, narekuje zadržanost do kri-
tike tudi te neodgovornosti. Tako kritiko 
bi zlahka kdo razumel kot privoščljivost 
ali potuho teroristični zavrženosti. Ko pa 
so si protestniki proti terorizmu izbrali 
za svoje geslo »Je suis Charlie« (Jaz sem 
Charlie), so postavili tiste, ki niso nič manj 
nasprotniki terorizma, a se tudi s Charlie-
jem ne morejo identificirati, v položaj, 
na katerega ne morejo pristati. Če kdo ni 
»Charlie« in to noče biti, nima nihče pra-
vice, da ga potisne v tabor zagovornikov 
terorizma ali nasprotnikov svobode govo-
ra in izražanja. 

Sramotenje, zaničevanje in žaljenje ni-
kakor ne morejo obveljati za preizkus in 
dokaz svobode izražanja kot ene temelj-
nih demokratičnih svoboščin, saj so prej 
njena zloraba. Tudi je res, da »abusus non 
tollit usum« (zloraba ne odpravlja rabe) 
in da torej zaradi zlorab nimamo pravice 
odpraviti ali omejevati prave rabe svobo-
de izražanja kot temeljne človekove pravi-
ce. Mora pa zloraba, če do nje pride, biti 
ovrednotena kot taka, kot nedopustni ek-
sces, ne pa da jo opravičujemo in posta-
vljamo na raven pristnega izraza svobode 
govora in izražanja.

Sramotenje in žaljenje kot zloraba svo-
bode izražanja, kot vsaka druga, ima 
nujno tudi zelo škodljive družbene po-
sledice, saj vodi v podpihovanje nes-
trpnosti do tistih, ki so predmet takega 
norčevanja in sramotenja. Protislovno in 
nedosledno je, če »neodgovornost« zahte-
va zase strpnost, ki jo izkorišča za podpi-
hovanje nestrpnosti do svojih tarč. 

Meje veljajo tudi za svobodo 
izražanja

Svoboda izražanja tako kot vse druge 
svoboščine niso same sebi namen, zato 
niso absolutne. So izraz in posledica člo-
vekovega dostojanstva. Dostojanstvo, 
ki ga ima vsak človek zato, ker je oseba, 
mu daje pravico, da živi kot svoboden 
subjekt, ki ga kot najvišje vodilo vodita 
razum in vest. Svoboda, tudi svoboda 
govora, prihaja od tega dostojanstva in je 
tudi v službi dostojanstva sebe in drugih. 
Kdor pa enači svobodo s početjem tega, 
kar se komu zljubi, enači zlorabo in upra-
vičeno rabo. 

Če zlahka priznamo, da morajo biti v obi-
čajnih medčloveških odnosih svobodi 
postavljene meje v imenu pravičnosti in 

Teroristični pokol v Parizu in obram-
ba nedolžnih sta se končala s 17 
mrtvimi. O ranjencih nimam pri 

roki natančnih podatkov. V trenutku so 
bile oči vsega sveta obrnjene v francosko 
prestolnico, kar je francoski predsednik 
pozdravil z mislijo, da je tiste dni postal 
Pariz prestolnica sveta. Nekaj dni poprej 
so zločinci iz istega ideološkega gnezda 
v Nigeriji pobili nekaj tisoč nedolžnih 
ljudi. Grozodejstvo je bilo deležno veli-
ko manjše medijske pozornosti ter pred-
vsem manjše zgroženosti in ogorčenosti, 
kakor da bi bilo manj pomembno, ker se 
to pač dogaja tam nekje v Afriki. 

A k neprimerno večji medijski odmevno-
sti pariških zločinov ni prispevalo samo 
to, da se je to zgodilo sredi svetovne kul-
turne prestolnice, temveč tudi zato, ker 
so bili med žrtvami novinarski kolegi in 
ker je bil napad uperjen proti nekemu 
javnemu glasilu oziroma proti svobodi 
govora, ki menda zajema tudi svobodo 
zaničevanja, sramotenja in žaljenja. Zato 
se tudi državniki niso odpravili v Nigerijo 
na noben protestni shod. Tisti, ki pravijo, 
da je terorizem posledica velikih in kri-
vičnih neenakosti med ljudmi, imajo do 
neke mere prav. A tudi žrtve islamskega 
terorizma niso enakopravne. Zaradi enih 
se dvigne pol Evrope, druge pa bodo v 
anonimnosti pokopali svojci – če jih je kaj 
ostalo – z nemočnimi solzami v očeh in 
obupom v srcu.

Nepopustljivo stališče 
do terorizma

O tem, ali je kakršen koli terorističen po-
mor ljudi dopusten ali ne, ni mogoče raz-
pravljati. Ni. V nobenem primeru, pod 
nobenimi pogoji, iz nobenega razloga. V 
tem je velika razlika med terorističnim na-
siljem in vojaško obrambno uporabo sile. 
Obrambna uporaba sile, ki ima lahko za 
posledico tudi smrtne žrtve, je dovoljena 
pod določenimi pogoji. Torej ni brezpo-
gojno prepovedana in moralno nedo-
pustna. Terorizem pa je. Nikoli, nikjer, v 
nobenem primeru ga nimamo pravice 
sprejeti ali razumeti kot dopustno sred-
stvo za reševanje domnevno ali dejansko 
krivičnega stanja. 

To absolutno nepopustljivo stališče do 
terorizma mora ostati nedotaknjeno in v 
tem pogledu je bil oster odgovor javnosti 
v Parizu umesten in potreben. Bolj za nas 
kakor za teroriste same, kajti njih po vsej 
verjetnosti ne bo prestrašil, ne prepričal in 
še manj odvrnil od nadaljnjih podobnih  
poskusov. Če ne v Parizu, pa v Nigeriji ali 
kjer koli že, kakor se bodo pač odločili na 
sedežu Al Kaide ali pa kakšne druge te-
roristične organizacije, ki so še nedavno 
sejale smrt po Evropi in so sedaj kakor 
speči vulkani, za katere ni gotovo, da se 
ne bodo prebudili. 

Do takih dejanj, ki zahrbtno ogrožajo nas 
vse, ne glede na krivdo in odgovornost za 
kakšno umišljeno ali dejansko krivično 
stanje, nikakor ne moremo ostati ravno-
dušni. Ljudje pa skušajo taka nerazumna 
dejanja tudi razumeti. Najbolj pogostna 
razlaga je socialistična družbenoekonom-

medsebojnega spoštovanja, ni nobenega 
razloga, da te meje ne bi veljale tudi za 
svobodo izražanja. Ali pa še posebej za-
njo, saj je govor najbolj temeljna oblika 
komunikacije med nami. Vse druge vrste 
naših medsebojnih odnosov koreninijo 
v jeziku, v govoru in izražanju. Le-to jih 
ustvarja, pogojuje in oblikuje. Način, kako 
govorimo o drugih ljudeh, kako spoštu-
jemo ali zaničujemo njihove vrednote, 
nujno vpliva na naš celoten odnos do 
njih. Zaničevanje in smešenje drugih je 
prav tako nasilje kot kakršno koli dru-
go oziroma spočenja vsa druga nasilja. 
Je njegov generator, izvor in pobudnik. 
Nasilje se začne z jezikom, z govorom in 
izražanjem. 

Kot pravi apostol Jakob: »Poglejte tudi 
ladje, kako velike so in kako jih ženejo 
hudi vetrovi, pa jih usmerja majhno krmi-
lo, kamor hoče krmarjeva volja. Tako je 
tudi jezik majhen del telesa, a se ponaša 
z velikimi rečmi. Poglejte, kako majhen 
ogenj, pa vžge tako velik gozd! Tudi jezik 
je ogenj; med deli našega telesa je jezik 
vesolje krivice, ki omadežuje vse telo in 
razvnema krog nastajanja, njega pa raz-
vnema peklenska dolina. Vsakršna žival-
ska narava – zveri, ptice, plazilci in mor-
ske živali – se človeški naravi daje ukrotiti 
in ta jo tudi res ukroti, le jezika ne more 
ukrotiti noben človek; nestanovitno zlo je 
in poln smrtonosnega strupa. Z njim hva-
limo Gospoda in Očeta in z njim prekli-
njamo ljudi, ki so ustvarjeni po Božji po-
dobnosti. Iz istih ust prihajata blagoslov 
in kletev. Moji bratje, to se ne sme tako 
goditi« (Jak 3,4–10). 

Zato tudi jaz nisem »Charlie«, ne zagovar-
jam nedotakljive svobode norčevanja in 
opolzkega žaljenja vrednot drugih kot 
preizkusni kamen demokratičnosti in 
svobode, a si ne dovolim, da bi mi kdo za-
radi tega podtikal kakršno koli popustlji-
vost do absolutne zavrženosti terorizma.

Anton Stres

Ko so si protestniki proti 
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Tudi jaz nisem Charlie
Nasilje se začne z jezikom, z govorom in izražanjem
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Odgovor na to dilemo, če zanjo sploh lah-
ko gre, je veliko bolj zapleten in se skriva 
nekje v sredinski sivini. Seveda, napad na 
uredništvo časnika lahko razumemo kot 
napad na svobodo izražanja, ki varuje tu-
di tiste izjave in prispevke, ki kritizirajo in 
so celo žaljivi do določene ideje. Svoboda 
izražanja pa seveda nikoli ni absolutno 
varovana kot denimo v ameriškem oko-
lju, kjer pravzaprav nima meja. Uredniki 
in karikaturisti Charlie Hebdo so v svojem 
satiričnem prikazu preroka Mohameda 

pogosto posploševali in poenostavljali, 
kot da islamski fundamentalisti predstav-
ljajo večino islamskih vernikov in ne le 
peščice najbolj konservativnih, ki v islamu 
vidijo predvsem sredstvo za uveljav ljanje 
lastnih zasebnih, zlasti finančnih intere-
sov. Barbarski teroristični napadi zagoto-
vo ne izhajajo iz pisanj preroka Mohamed 
o sočutju in medsebojnem spoštovanju. 
Isti očitek lahko velja tudi za barbare Al-
-Kaide in Islamske države, ki islamsko 
vero razlagajo popolnoma v nasprotju z 
njenimi temeljnimi načeli in vrednotami. 

Obe strani tako kujeta kratkotrajne koristi 
iz navidez vzajemnega nasprotovanja. Obe 
strani sta tako vsaka na svoj način poka-
zali nestrpnost do nasprotne pozicije. Se-
veda je glavna razlika med karikaturisti in 
terorističnimi hudodelci način argumen-
tiranja svojih svetovnonazorskih stališč. 
Širjenje terorja, ubojev in nesreč po pari-
ških ulicah kot odziv na pisanje ter objave 
kritičnih in satiričnih karikatur je odgovor 
peščice živalskih ljudi brez kan čka člove-
škega dostojanstva. Umor novinarjev ni 
samo izraz nestrpnosti, temveč tudi izra-
žanje svoje moči proti drugače mislečim. 
Zato je hudodelstvo v uredništvu časopisa 

Charlie Hebdo toliko bolj vredno obsoja-
nja, saj je tako sprevržene narave, da ga je 
težko povzeti z besedami; grozodejstvo je 
onkraj še razumnega. Enako vztrajno kot 
proti terorističnim hudodelstvom pa se je 
potrebno boriti zoper spodbujanje in raz-
pihovanje rasne in verske diskriminacije, 
poveličevanje totalitarnih režimov in zani-
kanje oziroma zmanjšanje pomena geno-
cida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih 
hudodelstev in holokavsta. 

Sodna praksa

Zadeva Charlie Hebdo ni prvi primer, ko 
se francoska družba srečuje z ostrimi za-
pisi o islamu. Evropsko sodišče za člove-
kove pravice (ESČP) je denimo v zadevi 
Soulas in drugi proti Franciji presojalo 
utemeljenost sodbe pariškega sodišča, ki 
je avtorju in založniku knjige Kolonizaci-
ja Evrope naložilo plačilo denarne kazni, 
saj naj bi knjiga spodbujala nestrpnost, 
sovraštvo in nasilje nad muslimanskimi 
skupnostmi v Franciji (št. 15948/03, 10. 
junija 2008, 9. in 11. odstavek). V zadevi 
Garaudy  proti Franciji je bil avtor dela 
Temeljni miti modernega Izraela obso-
jen na pogojno zaporno kazen in denar-
no kazen zaradi zanikanja hudodelstev  
zoper človečnost in holokavsta (št. 
65831/01, 24. junija 2003, str. 2–12). ESČP 
je zapisalo, da je »zanikanje hudodelstev 
zoper človečnost ena izmed najresnejših 
oblik obrekovanja zoper Jude in napelje-
vanja k sovraštvu zoper njih« (prav tam, 
23. stran sodbe), in nato njegovo pritožbo 
zavrglo kot nedopustno. 

ESČP je v dosedanji praksi 17. člen upo-
rabilo še nekajkrat. Podobno je ESČP v 
zadevi Le Pen proti Franciji ocenilo, da je 
bila kazenska obsodba gospoda Le Pena 
za besede, izrečene zoper islamsko skup-
nost v Franciji v pogovoru za časnik Le 
Monde, nujna v demokratični družbi (št. 
18788/09, 20. aprila 2010). ESČP je v zade-
vi Leroy proti Franciji odločilo, da pravica 
do svobode izražanja ne varuje posame-
znika pred obsodbo za kaznivo dejanje 
razpihovanja nestrpnosti, ko je pritožnik 
v lokalnem časopisu po terorističnih na-
padih 11. septembra 2001 objavil karika-
turo porušenih nebotičnikov z napisom 
»Vsi smo sanjali o tem ..., Hamas pa je to 
storil« (št. 36109/03, 2. oktobra 2008). 

Takšen poseg francoskih sodišč v prito-
žnikovo pravico do svobode izražanja je 
bil upravičen zaradi varstva javnega reda 
ter pravic drugih. Svoboda izražanja tudi 
ne varuje govora, ki spodbuja versko dis-
kriminacijo. Iz sodne prakse ESČP izhaja, 
da sodišče ne razlikuje in ne dovoljuje 
sovražnega govora tako zagovornikov kot 
nasprotnikov islamske religije.

V zrelih pa tudi v tranzicijskih liberalnih  
demokracijah svoboda izražanja obsega 
tudi dobršno mero samokritike. Svobo-
da govora v nobenem primeru ne varuje 
spodbujanja in/ali razpihovanja narodne, 
rasne, verske ali druge neenakopravnosti 
ter sovraštva, nestrpnosti in nasilja. Ta-
kšno izražanje je zunaj njene varovane 
materije. Dobršno mero samokritike mo-
rajo zato zbrati tudi v uredništvu tednika 

Charlie Hebdo, saj vrsta njihovih karika-
tur meji na razpihovanje nestrpnosti do 
pripadnikov islamske vere. To sicer nika-
kor ne opravičuje terorističnega nasilja, 
vendar sovražno izražanje v zrelih druž-
bah v osrčju medijskega prostora nima 
primarne vloge. 

Slednje je ravno paradoks zadeve Char-
lie Hebdo. Posplošeno in poenostavljeno 
sovražno izražanje, sicer resda v satirični 
obliki, po več kot enem tednu ostaja ne 
samo v središču evropske, temveč tudi 
svetovne pozornosti, namesto da bi bilo 
odrinjeno na obrobje, kjer bi kmalu izzve-
nelo. Na tak način so pripadniki Al-Kai-
de poskrbeli za dvojni paradoks: namen 
njihovega napada je bil kaznovati, ustra-
hovati in utišati novinarje Charlie Hebdo, 
dosegli pa so ravno nasprotni učinek – 
satirični tednik je po napadih pridobil iz-
jemno pozornost, tako da je učinek tero-
ristične akcije na simbolični ravni ničen, 
verjetno popolnoma nasproten od zaže-
lenega. Seveda je po drugi strani izguba 
človeških bitij nepojmljiva. Obseg, narava 
in način hudodelskih napadov niso zdru-
žili le vseh svobodomiselnih Parižanov 
in Francozov, temveč so poenotili večino 
evropskih držav.

Dialektični začarani krog

Ta dvojni paradoks v prihodnje ne obeta 
nič dobrega. Seveda lahko rečemo, da je 
nauk te katastrofalne epizode, da morajo 
posamezniki slediti vrednotam strpnega, 
širokosrčnega in pluralnega dialoga ter 
da se morajo mediji izogibati spodbuja-
nju sovražnega govora in ga brezpogoj-
no obsojati. A žal je izid tragedije v pisar-
nah Charlie Hebdo drugačen, saj bodo 
nasprotujoče si strani po teh napadih še 
bolj stale vsaksebi, zaprte v svoje predalč-
ke brez pripravljenosti na dialog. Satirični 
časnik bo še naprej objavljal poenosta-
vljene karikature, medtem ko so islamski 
fundamentalisti verjetno še toliko bolj 
pripravljeni žrtvovati lastno življenje, da 
kaznujejo tiste, ki po njihovem mnenju, 
pa četudi napačnem, omalovažujejo pre-
roka Mohameda in njihovo vero. Dialek-
tični začarani krog se bo tako nadaljeval. 

Zasebni interesi, preoblikovani v varova-
nje dobrega imena tega ali drugega Boga, 
še vedno usmerjajo življenje milijonov. V 
prihodnjih mesecih si žal tako ne moremo 
obetati nič dobrega, le zaostrovanje in kre-
pitev kulture strahu, to pa so plodna tla za 
novo nasilje in nestrpnost. Dilema Je suis 
Charlie in Je ne suis pas Charlie je zato 
lažna, saj ne zajema vse kompleksnosti 
različnih pogledov v sodobnih družbah, 
ki je ne moremo skrčiti le na dialektično 
tekmovanje med dvema pogledoma. Stri-
njati se je mogoče tako s stališčem Je suis 
Charlie kot tudi Je ne suis pas Charlie, pa 
še s katerim, saj je prav to bistvo zrele plu-
ralistične družbe. Nauk terorističnih hu-
dodelstev je treba iskati v prizadevanju, da 
se nikoli več ne ponovijo. Način in oblike 
tega prizadevanja bodo tlakovale pot k 
odgovoru, ali bo mogoče takšna dejanja 
kdaj popolnoma izkoreniniti. 

Jernej Letnar Černič

Nauk terorističnih 

hudodelstev je treba iskati 

v prizadevanju, da se nikoli 

več ne ponovijo.

Danes, ko pišem ta prispevek, so 
v Parizu že razprodali vse izvode 
posebne izdaje satiričnega tedni-

ka Charlie Hebdo z naslovno karikaturo, 
s katero prerok Mohamed sporoča, da 
je »vse odpuščeno« (Tout est pardonné), 
sklicujoč se na teroristična dejanja dom-
nevno svojih najbolj fundamentalistič-
nih vernikov v uredništvu tega pariškega 
ted nika. Kot že mnogokrat prej je tudi ta 
naslovnica razburkala mnenja na vseh 
svetovnonazorskih straneh različnih de-
mokratičnih in nedemokratičnih držav. 

Ko je v prejšnjem tednu jemensko krilo 
teroristične skupine Al-Kaide pokončalo  
dvanajst karikaturistov in sodelavcev 
pa riškega časnika ter policistov, čemur 
je sledil še napad na košer skupino, so 
številni svobodi tiska in izražanja javno 
izrekli podporo s ponavljanjem gesla Je 
suis Charlie! (Jaz sem Charlie!). Seveda 
ni dovolj, da takšna hudodelstva samo 
ostro obsodijo in kazensko preganjajo 
odgovorne, ki so jih odredili, potreben 
je korak več. Različne svetovnonazorske 
skupine morajo z izobraževanjem prepre-
čiti, da bi prišlo do ponovitev barbarskih 
dejanj. Izo braževanje je morda dolgoroč-
na, v najboljšem primeru pa srednjeročna 
reši tev, vendar zagotovo edina pravilna. 

Odgovor je v sredinski sivini

Ko se strasti počasi umirjajo, lahko bolj 
trezno pogledamo in ocenimo posledice 
in vzroke za zadnja teroristična hudodel-
stva in, kot jih razumejo mnogi, napad na 
svobodo izražanja. Čeprav se je v šoku po 
napadu zdelo, da »smo vsi Charlie«, pa se 
po malo oddaljenem razmisleku sprašuje-
mo, da zapletenosti vprašanja ni mogoče 
zreducirati na dilemo med Je suis Charlie 
in Je ne suis pas Charlie. Celo nekateri 
sodniki in osebje Evropskega sodišča za 
človekove pravice so se dan po grozodej-
stvih postavili pred stavbo sodišča, držeč 
v rokah plakate z omenjenimi besedami.

Potreben je korak več
Navidezna dilema med Je suis Charlie in Je ne suis pas Charlie
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