Ljubljana, 11. september 2018

Spoštovani evropski poslanec Franc Bogovič,
kampanjo, v kateri opozarjamo na nevarnosti, ki jih prinaša predlog Direktive o avtorski pravici
na enotnem digitalnem trgu za delovanje interneta in posledično na prihodnost družbe,
financiramo z denarjem, ki nam je ostal od k
 ampanje proti baterijski reji kur, ki so jo financirale kure.
Kot repliko na vaše nove manipulacije in natolcevanja, objavljene v vašem odgovoru na odprto
pismo, ki ga je podpisalo pet soorganizatorjev dogodka Evropa potrebuje dobro reformo
avtorskega prava, češ, da opozarjamo na slabosti direktive le zato, ker nas plačuje Google, bi
bila zgornja trditev povsem dovolj. S šalo, da nas plačujejo kure, bi že povedali bistvo: številne
projekte in kampanje, ki jih izvajamo, delamo pro bono, brez plačila, zato, ker se nam zdi prav, da
opozarjamo na probleme in angažiramo državljane. Za takšne kampanje seveda ne plačujejo niti
kure niti kdo drug.
Ste vi plačani za svoja prizadevanja v zvezi s to reformo? Verjamemo, da ne. Verjamemo, da to
kar zagovarjate (čeprav se s tem ne strinjamo), delate zato, ker se vam zdi tako prav. Zato tudi
vam ne bi smelo biti težko razumeti, da ljudje počnemo določene aktivnosti samo zato, ker se
nam zdi tako prav.
Zato razumite, da to počnemo tudi mi in storite, kot smo vas že pozvali: prenehajte z
manipulacijami in se opravičite. Opravičila si ne zaslužimo samo mi, ampak tudi številne druge
organizacije, ki v Sloveniji in v tujini opozarjajo na slabosti predloga Direktive ter predvsem
državljani.
Že ko ste prvič, namesto, da bi se ukvarjali z našimi argumenti, s katerimi smo opozorili na
pomanjkljivosti predloga Direktive, pričeli s poskusom naše diskreditacije, smo vam odgovorili s
podatki in vas napotili, kje si lahko podrobneje preberete vse o naših namenskih sredstvih in o
projektih, ki smo jih s temi sredstvi izpeljali.

Očitno to za vas ni dovolj. Nadaljujete v isti maniri, z istimi obtožbami, katerim dodajate tudi, da
smo vsi, ki zgolj opozarjamo na pomanjkljivosti in nevarnosti nekaterih predlaganih določb
direktive, uperjeni proti vsem slovenskim ustvarjalcem, pisateljem, pesnikom, glasbenikom,
filmarjem, novinarjem, likovnikom in vsem drugim avtorjem. Prosimo, prenehajte preusmerjati
pozornost od bistva problematike.
Danes je nov dan že od vsega začetka leta 2013 deluje transparentno. V nadaljevanju navajamo
zelo konkretne podatke o financiranju, povezovanju z drugimi organizacijami, o sodelovanju z
različnimi naročniki, o nagradah in priznanjih ter donacijah.
1. Viri sredstev financiranja:
1.1. Od fundacije Google DNI smo denarna sredstva p
 rejeli trikrat.
-

Prvič za Parlameter. Ta projekt je omogočal prvim trem sodelavcem DJND, da so
zapustili dobre službe v gospodarskih družbah in se posvetili projektom, ki niso
komercialni, ampak delujejo v javno dobro.

-

Drugič kot partnerji EBSI za Media scanner (delovno ime: Detektor lisic).

-

Tretjič za projekt Commentality. Projekt, katerega razvoj šele dobro začenjamo.

Skupaj torej bistveno več, kot nam očitate.
Projekt Parlameter se ukvarja z dostopnostjo in berljivostjo parlamentarnih podatkov ter lajša
spremljanje dela državnega zbora, projekt Media scanner skuša digitalizirati preiskovalno
metodo S.C.A.N., projekt Commentality pa predstavlja e
 mbeddable modul za merjenje javnega
mnenja na spletnih medijih. Vsi trije projekti so izrazito tehnološki, tako da gre velika večina
denarja za razvoj. Med našimi sodelavci so mnogi na trgu dokazani strokovnjaki, ki so ali so bili
zaposleni v uspešnih IT podjetjih v regiji (Outfit7, Celtra, Reciprocity Inc., Proxima itd.).
1.2. Viri sredstev od drugih fundacij
Google DNI ni naš edini vir dohodkov z naslova fundacij. Letos smo npr. prejeli tudi nekaj več
kot 95 tisoč evrov od ameriške fundacije National Endowment for Democracy. V okviru
omenjenega projekta bomo platformo Parlameter še letos zagnali na Hrvaškem ter v Bosni in
Hercegovini.

1.3. Sredstva dosežena na trgu
Med našimi strankami boste našli številne dobro poznane gospodarske družbe (Outfit7, Gorenje,
Hekovnik, Luna TBWA, Bitstamp) kot tudi nevladne organizacije (CNVOS, Bunker, Zavod Viva,
Legebitra, Inštitut za delavske študije ...) in v manjšem delu celo javni sektor (I. Osnovna šola
Slovenj Gradec, Občina Idrija, Dijaški center Ivana Cankarja, Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Javni zavod Cene Štupar ...).
1.4. Donacije in prodaja izdelkov.
Dodatni del sredstev pridobimo z d
 onacijami ter s prodajo lastnih izdelkov.
2. Sodelovanje z organizacijami doma in v svetu
Pri svojem delu sodelujemo s številnimi civic-tech organizacijami v tujini (MySociety, ePanstwo,
Techsoup Europe, Gong, ZaštoNe, TransparenCEE network ...), kakor tudi s civilno družbo doma
(CIPRA Slovenija, Društvo Asociacija, Društvo Legebitra, Društvo za uveljavljanje enakosti in
pluralnosti Vita Activa, Društvo za zaščito živali Ljubljana, Ekologi brez meja, Focus, društvo za
sonaraven razvoj, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Greenpeace Slovenija, Iniciativa
Mestni zbor, Inštitut 8. marec, IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora, Mirovni inštitut,
prostoRož, Pekarna Magdalenske mreže, Sindikat Mladi plus, Sindikat prekarcev, Poligon,
Umanotera, Zavod TransAkcija, Zadrugator, Inštitut za intelektualno lastnino, Inštitut za
primerjalno pravo, Zavod Državljan D, Opening Up Slovenija ...).
3. Članstvo in priznanja
Še posebej ponosni smo na dejstvo, da bomo letos sprejeti med člane skupine C
 ode for All ter
obenem pridobili naziv Code for Slovenia. S svojim delom smo kot strokovnjaki na c
 ivic-tech
področju prepoznani tako v tujini, kjer kot govorci in udeleženci redno sodelujemo na
mednarodnih konferencah, kot doma, za svoje delo pa smo prejeli že nekaj nagrad, med katerimi
smo najbolj ponosni na Brumnovo nagrado za odlično slovensko oblikovanje.
4. Kampanje v javnem interesu
Niste edini, ki našega poslovnega modela ne razume. Niste niti prvi, ki išče denar za našimi
kampanjami, ki jih ne narekuje zaslužek, temveč želja po pravičnejši družbi. Nekateri
motivacijo črpamo tudi iz želje, da bi nekaj naredili za okolje in soljudi. Ravno zaradi tovrstne
motivacije smo v zgodovini inštituta sodelovali že z več kot sto prostovoljkami in prostovoljci.

Prav ti že več kot štiri leta na vsak delovni dan - brez izjeme - objavljajo k
 ratke kritične zapise,
kjer - verjeli ali ne - si popolnoma svobodno kritično privoščijo marsikoga; o
 d vas pa vse do
strica Googla :)
V svoji petletni zgodovini smo v mnoge problematike, ki pretresajo družbo, investirali ogromno
količino svojega časa in znanja. Opozarjanje na slabe rešitve in posledično poskus ustavitve
napredovanja slabega predloga evropske direktive o avtorskih pravicah na digitalnem trgu je le
eden izmed takšnih prizadevanj. V naši raznovrstni zgodovini naših bojev boste našli projekte
oziroma kampanje za zasebnost uporabnikov internetnih aplikacij (Uporabljaj Facebook,
Heartbleed), skrb za dvig politične kulture v Sloveniji (Politični portret, Sestavi vlado,
Razglednica z Visa, O
 mnia zemljevid, Predlogi), kampanje proti nestrpnosti in sovražnemu
govoru (Alternacija, A
 hmad mora ostat, Ne bomo odnehali, Lahko še ustavimo konje ...), boj za
pravice LGBTQ (Homojbog, sodelovanje v referendumski kampanji o družinskem zakoniku), pa
boj za manjšo rabo fosilnih goriv (Breakfree Slovenija), p
 repoved baterijske reje kokoši nesnic ...
Opozarjali smo tudi na devalvacijo funkcije predsednika republike (Žar brez utvar), dohodkovno
in premoženjsko neenankost (Neenakost), urbanistične zmote (Je to vandalizem?, Prostovid),
sporne poteze študentske politike (Nov Šou, K4ZaZmeri, Dan za študentsko organiziranje,
Največji uspehi študentske politike) in dostopnost spletnih mest za slepe in slabovidne (Slep
splet).
5. Ustvarjanje v dobro družbe
Pri svojem delu ustvarimo veliko programskih rešitev. Vsa programska oprema, torej vsi
digitalni produkti, ki jih ustvarimo na inštitutu (tudi z Googlovim denarjem), so odprtokodne
narave in predani v javno domeno. Torej kljub temu, da gre za avtorska dela, so na voljo pod
prostimi licencami in na voljo za uporabo vsem. Naša koda je tudi vaša koda. Če vam kaj pride
prav, prosimo, izvolite.
Letos smo izdali tudi svojo prvo knjigo, Filozofski abecedarij, ki je dana na voljo javnosti pod
prosto licenco Creative Commons 0. Če želite naročiti svoj izvod, vam ga z veseljem pošljemo.
Verjamemo, da naše projekte dobro poznate, saj je očitno, da ste temeljito preklikali našo
spletno mesto. Žal ste potem z njega vzeli le nekaj posameznih podatkov in jih zapakirali v
izrazito propagandistični maniri ter zanemarili vse ostalo.

To ni prav. Zato s tem pismom bolj kot vam v resnici odgovarjamo javnosti in medijem, ki morda
spremljajo te vaše obtožbe, in sicer z upanjem, da boste bolje uvideli, da se v problematiziranje
direktive spuščamo iz vsebinskih razlogov, ker v predlaganih rešitvah vidimo resne nevarnosti.
Pozivamo vas kot izvoljenega poslanca, da razkrijete, kdo so ljudje, ki vas obiskujejo in vas
nagovarjajo v primeru avtorsko-pravno reforme. Če bi bili slovenski poslanec, bi morali vse
lobistične stike transparentno prijaviti in razkriti, kot evropski poslanec pa te obveznosti nimate
in zato lahko molčite, vendar se nam zdi prav, da v tem primeru razkrijete vse lobistične stike.
Res bi bilo slabo, da bi svoje goreče zagovarjanje direktive, katere rešitve bodo temeljito posegle
v trenuten režim odgovornosti nekaterih ponudnikov za storitve informacijske družbe in zaradi
uvedbe nove sorodne pravice za založnike, spremenile način, kako deluje internet, opirali samo
na razgovore z lastniki založb in predstavniki kolektivnih organizaciji. Veliko boljšo predstavo o
resnih problemih avtorjev bi imeli, če bi se pogovarjali z njimi, še boljšo predstavo, kakšne vplive
imajo predlagane rešitve na internet in s tem celo družbo pa, če bi prisluhnili številnim drugim
organizacijam in posameznikom, ki opozarjajo na nevarnosti direktive.
Mi se ne bomo naveličali delati dobro in se bomo še naprej borili za svoboden internet, ker
menimo, da je tako prav. Postopajte prav tudi vi in se za začetek vsaj opravičite.
Lep pozdrav,
Danes je nov dan

