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Pismo podpore novinarkam in novinarjem Dela Revij 

Novinarke in novinarji, fotografi in fotografinje, lektorji in lektorice, tehnični in drugi sodelavci in 

sodelavke Dela Revij, 

ko prebiramo in poslušamo o tem, kaj se vam dogaja, to dojemamo in občutimo kot rop. Rop, ki je, 

vsaj sodeč po slovenski zakonodaji, legalen.  Kako drugače imenovati dejanje, ki zdravemu podjetju s 

pomočjo državne banke spusti na hrbet 30 milijonov dolga, ga izčrpa, izsesa kot objesten vampir, 

njegove zaposlene in sodelavce ter posledično tudi njihove družine pa brez kakršnegakoli oklevanja 

potisne v na rob?  

Dejanja direktorja in lastnika vaše medijske hiše, Mateja Raščana, so vsega obsojanja vredna, a 

sprašujemo se: zakaj država oziroma zakonodaja takšna dejanja dopušča? Tragične usode Mure, 

Vegrada, SCT-ja, Merkurja in še drugih slovenskih podjetij so dovolj nazorno in jasno pokazala na 

luknje v zakonu. In na nenasitnost, poniglavo pogoltnost in brezsramni vampirizem »menedžerjev«. 

Se iz tega nismo nič naučili? Razen tega, da je blagovna znamka očitno vredna več kot usode tisočih 

posameznikov?  

Ker gre za medijsko hišo, je zaradi takega početja oropana tudi javnost. Pa ne gre le za informacije, ki 

jih bomo zaradi položaja v katerega so vas potisnili, dobili kasneje oziroma sploh ne. Ravnanje 

direktorja in lastnika podjetja Dela Revije kaže absolutno neodgovornost do medijskega prostora, in 

zastavlja mnogo vprašanj. Tudi eno, bistveno: kaj zanj pomeni delo? Desetletja dela vas in vseh vaših 

predhodnikov? Očitno le nekaj žetonov na mizi za menedžerski poker.  

Vaš položaj razumemo kot diktaturo  sistema, ki v imenu dobička in morda tudi političnega profita, 

pohodi vse delavske pravice. Začenši z najbolj temeljno: da naj bo vsak človek pošteno plačan za 

svoje delo.  

Ob vsem, kar se vam v zadnjih tednih dogaja, čutimo jezo. To, s čimer se v osebnih stiskah sooča vsak 

od vas, ki sooblikujete revije Jana, Lady, Stop, Obrazi, Anja, Anja Recepti, Vitka Anja, Kih, Smrklja, 

Eva, Lepa & zdrava, Modna, Naša žena, Pri nas doma, Ambient, Rože & vrt, Moj mikro, Lady 

križanke in Barbara Cartland – ljubezenske zgodbe Lady, se dogaja tudi nam! Tistim, ki vas beremo. 

Tistim, ki ste nam v desetletjih svojega izhajanja razbili marsikakšen tabu, nam približali stališča ljudi, 

ki jih nismo nikdar v življenju srečali, nam razpirali pogled, posredovali nasvete, krajšali čas … 

Čeprav bo morda zvenelo patetično in se vam bo zdelo, da z vsem tem nimate kaj početi, smo z vami. 

Želimo si, da bi bili pogumni in složni.  

El Pueblo Unido (Jamas sera Vencido) – Združeno ljudstvo ne bo nikoli premagano! 
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