STATEMENT OF MEDEL ON GOVERNMENT-ORIENTED NGO’S
The right to association and freedom of speech is one of the basic human rights in a
democratic society.
Nevertheless, having in mind situation in Serbia, MEDEL noticed the trend of
formation of professional organization of judges and prosecutors, which operation is
primarily directed to the confirmation or justification of previously presented opinions and
visions of governmental authorities.
Existing of such associations is known in social theory as GONGO (governmentoriented nongovernmental organizations orgovernment nongovernmental organizations).
These organizations are very often supported by governmental authorities and pro
governmental media and focus of their interests are authentic associations of judges and
prosecutors, as well as other authentic nongovernmental organizations dealing with judicial
issues.
The aim of GONGO operation is discreditingand creating of nonsense and confusion
in public regarding the work and attitudes of authentic associations, having in mind that
these organizations have similar names or abbreviations as authentic associations of judges
and prosecutors.
MEDEL points out the risk that such associations do not contribute to the public
discourse in democratic society regarding position of judiciary, status of judges and
prosecutors and human rights protection, but creating distorted vision of judiciary and
society itself.
MEDEL expresses concerns because of governmental authority and pro
governmental mediasupport to these associations and call government to achieve political
aims by political means not by creating of parallel professional associations and civil sector.
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ИЗЈАВА МЕДЕЛА ОПРО ВЛАДИНИМ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИИЗАЦИЈАМА
Право на удруживање и слободу говора представља једно од основних
људских права у демократском друштву.
Ипак, осврћући се на ситуацију у Србији, MEDEL је уочио тренд формирања
струковних организација судија и тужилаца, чије је деловање првенствено
усмерено на потврђивање или оправдавање раније изнетих мишљења и визија
владиних званичника.
Постојање таквих организација у друштвеној теорији познато је као
GONGO (government-oriented nongovernmental organizations or government
nongovernmental organizations). Ове организације често су подржане од стране
извршне власти и провладиних медија, док су у фокусу њихових интереса
аутентична удружења судија и тужилаца, као и друге аутентичне невладине
организације које се баве питањима правосуђа.
Циљ деловања GONGO организација је дискредитација, обесмишљавање и
стварање конфузије у јавности у погледу рада и ставова аутентичних удружења,
будући да ове организације имају слична имена или скраћенице као аутентична
удружења судија и тужилаца.
MEDEL указује на ризик да такве организације не доприносе јавном дискурсу
у демократском друштву у погледу положаја правосуђа, статуса судија и
тужилаца и заштите људских права, већ за сврху има стварање искривљене слике
о правосуђу и друштву.
MEDEL изражава забринутост због подршке владиних званичника и про
владиних медија овим организацијама и позива власти да политичке циљеве
остварују политичким средствима, а не путем стварања паралелних
професионалних удружења и цивилног сектора.
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