
IZJAVA ZA PLENARINO SEJO ERO V SINGAPURJU 
 

 
V zadnjem letu se je ERO večkrat soočala s konflikti, ki so se pojavili v okviru 

združenj članic. Ker je bilo razpuščenih nekaj članskih združenj, je odbor ERO zavzel 
naslednje stališče: 
 

• Niti odbor ERO niti njegovi člani nimajo pravice posegati v tekoče zadeve 
članskih združenj. 

• ERO, enako kot FDI, podpira ustanovitev državnih odborov v skladu s členom 
1.1.4 statuta FDI. 

 
Poleg notranjih pravil FDI in ERO, odbor ERO poziva k spoštovanju »Splošne 
deklaracije o človekovih pravicah«, ki jo vodijo Združeni narodi in Evropska 
konvencija o človekovih pravicah (ECHR), zlasti: 
 
 
10. člen ECHR – Svoboda izražanja 

 
1. Vsakdo ima pravico do svobode izražanja. Ta pravica vključuje svobodo imeti 

mnenje in sprejemanje ter posredovanje informacij in idej brez vmešavanja 
javnih organov ne glede na meje. Ta člen državam ne preprečuje, da 
zahtevajo licenciranje podjetij za radiodifuzijo, televizijo ali kino. 

 
2. Uresničevanje teh svoboščin, ki s seboj prinašajo naloge in odgovornosti, je 

lahko predmet takšnih formalnosti, pogojev, omejitev ali kazni, kot jih 
predpisuje zakon in so nujne v demokratični družbi v interesu državne varnosti, 
ozemeljske celovitosti ali javne varnosti, preprečevanja motenj ali kriminala, 
varovanja zdravja ali morale, zaščite ugleda ali pravic drugih, preprečevanja 
razkritja zaupnih podatkov ali ohranjanja avtoritete in nepristranskosti sodstva . 

 
11. člen ECHR – Svoboda zbiranja in združevanja 

 
1.  Vsakdo ima pravico do svobodnega mirnega zbiranja in svobode združevanja 

z drugimi, vključno s pravico do oblikovanja in vključitve v sindikate zaradi 
zaščite svojih koristi. 

 
2.  Omejitve se ne smejo izvajati, razen tistih, ki so predpisane z zakonom in so 

potrebne v demokratični družbi v korist nacionalne varnosti ali javne varnosti, 

za preprečevanje motenj ali kriminala, za varovanje zdravja ali morale ali za 
zaščito pravic in svoboščin drugih. Ta člen ne preprečuje uvedbe zakonitih 
omejitev uveljavljanja teh pravic s strani pripadnikov oboroženih sil, policije ali 
uprave države. 
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