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AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

A ESLOVÉNIA NÃO DEVE OBRIGAR MANIFESTANTES A 
PAGAREM PELOS SEUS DIREITOS

Queremos que as autoridades eslovenas retirem os seus pedidos de compensação financeira e evitem aplicar 
multas a manifestantes pacíficos.

Enviar um e-mail dirigido ao Primeiro-ministro da Eslovénia, Janez Janša.

Todas as pessoas têm direito à liberdade de expressão e à reunião pacífica, sem 
discriminação. No entanto, na Eslovénia, as recentes práticas indicam que as 
pessoas poderão ter de pagar para poderem exercer estes direitos humanos. É por 
isso que Jaša Jenull, ativista e diretor de teatro na Eslovénia, precisa da sua ação.

Na sequência de uma manifestação pacífica a que se juntou em 2020, contra as 
restrições à liberdade de expressão e reunião pacífica impostas durante o contexto da 
pandemia da COVID-19, Jaša Jenull está a ser forçado a pagar os exorbitantes custos 
associados ao policiamento dessa manifestação. No total, a fatura é de 40 000€ e, 
caso não pague até ao início de abril, será aberta uma ação judicial contra ele.

Os direitos à liberdade de expressão e reunião pacífica estão protegidos em vários 
instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos, como por exemplo a 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos ou o Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos, dos quais a Eslovénia faz parte. Segundo estes instrumentos, os 
Estados são obrigados a permitir e a facilitar as manifestações, e a providenciarem serviços adequados de proteção, 
limpeza e primeiros-socorros que se espera que não sejam pagos pelos manifestantes ou organizadores.  
Exigir aos manifestantes que paguem os custos do policiamento das manifestações é uma violação à liberdade de 
expressão e ao direito à reunião pacífica, e constitui uma tentativa de silenciar quaisquer vozes dissidentes no país. 

Envio de e-mail e publicação nas  
redes sociais

Até dia 9 de abril 

Onde quer que esteja Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Direito à liberdade de expressão e 
reunião pacífica; 
Direitos humanos no mundo

Fácil

1 pessoa. Ação individual

5 a 10 minutos

5 minutos



PARA SABER MAIS

GUIA DE AÇÃO

Para saber mais sobre os direitos à liberdade de expressão e reunião pacífica:

• Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

www.amnistia.pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/ 

• Convenções e Tratados Internacionais de Direitos Humanos:  

www.amnistia.pt/convencoes-e-tratados-internacionais-de-direitos-humanos/ 

1. Escrever e enviar um e-mail para: gp.kpv@gov.si

Assunto do e-mail: Slovenian authorities must withdraw their claims for compensation and refrain 
from imposing penalties against peaceful protesters

Conteúdo do e-mail:
Dear Prime Minister, 
Mr. Janez Janša,

I am writing to express my concern regarding the punitive actions taken by Slovenian authorities 
against people who have joined peaceful protests, particularly in relation to claims for protesters to 
cover exorbitant costs associated with policing such protests. 

On 3 March, theatre director Jaša Jenull was issued a ‘call for payment before filling a lawsuit’ from 
the State Attorney, ordering him to pay nearly 35,000 Euros to cover the costs of policing a protest 
held in Ljubljana, the capital, on 19 June 2020 against restrictions on the rights to freedom of 
expression and peaceful assembly imposed in the context of the Covid-19 pandemic. He was ordered 
to pay by 1 April 2022, otherwise they would file a civil lawsuit against him the day after. 

This latest financial claim for reimbursement of the costs of policing is not an isolated case. Jaša 
Jenull is already facing a civil lawsuit and another call for reimbursement for over 6,000 Euros, 
bringing the overall financial claims to over 40,000 Euros. 

I am concerned that Jaša Jenull is being targeted for his peaceful activism and the exercise of his 
righto freedom of expression and peaceful assembly. The recent claim, as well as the existing legal 
proceedings, constitute a violation of his human rights and are indicative of the authorities’ intention 
to silence him by forcing him to divert his time and energy to defend himself in court. Requiring 
participants or organizers either to arrange for or to contribute towards the costs of policing a protest 
is a violation of the right to peaceful assembly. Under regional and international human rights 
standards, Slovenia has a duty to allow and actively facilitate demonstrations, including spontaneous 
assemblies, which includes the need to provide adequate services such as security, cleaning services 
and first aid. 

In light of the above, I urge you to withdraw the claims for compensation to cover for policing costs 
against Jaša Jenull and other activists and ensure that people are not otherwise punished solely for 
exercising their human rights. 

Yours sincerely,

Agradecemos que coloque em cc, ou bcc, o e-mail ativismo@amnistia.pt. 
Assim, poderemos melhor monitorizar o envolvimento e o impacto desta ação. 
Servirá também como informação para o destinatário, caso coloque em cc.
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